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ROBERTO DA 1-JATTA

A vastidão do território brasileiro, a
deficiência dos meios de comunicação
entre as suas diversas áreas, o desequilíbrio demográfico e a resultante diferenciação dos seus estádios de desenvolvimento em todos os sentidos, comportam uma série de problemas que, via
de regra, permanecem fora da consciência do país em seu conjunto. E quando logram tais problemas transbotdar
das áreas em que ocorrem alcançam as
demais regiões de forma amenizada; ou
mesmo adulterada, provocando a distorção da realidade, por gritante que esta
seja. Assim, para o habitante das cidades litorâneas e, em especial, para o das
metrópoles, o índio, no Brasil, embora
já não represente simples tema literário, continua a ser algo irreal, distante,
motivo quando muito de leitura alienadora e pitoresca, conforme no-lo mostram
apressadas reportagens inseridas em jornais ou livros, que, no melhor do~ casos, pecam pela superficialidade COtll que
são elaboradas.
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Não obstante, o índio constitui ainoo
hoje um dos componentes da população
do nosso vasto território e, em certas
áreas, sobretudo no extremo Norte, conforma ponderável,
tribui
. de
, .
. com sua própn a tecn1ca, no precar10 processo econômico
. baseado
. na indústria e no comerc10 extrativos e que nem mesmo o
branco conseguiu arrancar do rudimentarismo em que se encontra. Mas, con~
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PREFÁCIO
Quando projetamos o "Estudo de Áreas de Fricção Jnte·rétnica no Brasil"., sob o patrocínio do Centro Latino-Americano ele Pesquisas em Ciências Sociais e com a colaboração
de pesquisadores do Museu Nacional da Universidade do
Brasil, nossos companheiros de trabalho na Divisão de Antropologia, imaginávamos alcançar, com base num conjunto de
casos de contato interétnico, uma perspectiva sociológica sôbre as relações entre índios e brancos, de tal modo operativa que viesse a constituir num instrumento de trabalho de
real utilidade para todo aquêle que - etnólogo ou sociólogo
de formação - empreendesse pesquisas nesse campo. !manávamos, ainda, apresentar - nós mesmos - conjunto de casos que, tratados comparativamente, poderiam resultar numa
monografia, capaz de estimular em nosso País outras pesquisas nessa disciplina tão pouco trabalhada entre nós que é a
Antropologia Social Comparativa.
Foi com êsse escopo que convidamos Roque de Barros
Laraia e Roberto Augusto da Matta para investigarem a situação de contato entre índios e castanheiros na região do
médio Tocantins, área de economia extrativista e assolada nas
últimas décadas par conflitos entre seus primitivos ocupantes e segmentos pioneiros da sociedade brasileira. Os relatórios que os dois pesquisadores deveriam nos apresentar não
precisariam ir além do fornecimento, farto e minucioso, de
dados sôbre o sistema de relações entre índios e brancos, particularmente entre os grupos Suruí, Asuriní e Gaviões e a população regional. Entretanto, - e é com satisfação que assinalamos - o projeto inicial haveria de se transformar na proporção em que com nossos companheiros íamos discutindo a
problemática da pesquisa, o esquema conceituai adotado e as
Direitos exclusivos desta edição:
Difusão Et.1:ropéia do Livro
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questões metodológicas pertinentes. Da condição de pesquisadores unicamente voltados para a obtenção de dados brutos
sôbre a situação de contato (vinculados que estavam num
outro projeto sôbre o "Estudo Comparativo das Sociedades
Indígenas do Brasil", de orientação estruturalista e c~m objetivo monográfico), Roberto da Matta e Roque Lara1a passaram para a de pesquisadores perfeitamente integrados no
propósito maior e final da pesquisa, partilhando conosco as
mesmas idéias e as mesmas responsabilidades intelectuais na
realização de um Projeto.
Em conseqüência, pudemos surpreender, antes mesmo de
concluído o estudo final das "Áreas de Fricção Interétnica",
a sensibilidade dos conceitos e a fecundidade das idéias diretrizes que tivemos a oportunidade de desenvolver em nosso
ensaio sôbre os Tukúna, primeiro caso da série que, com
êste livro, tem prosseguimento. Laraia e Matta demonstraram,
à luz de suas experiências junto aos Tupí e Jê do médio Tocantins, o caráter da contradição entre os índios e regionais,
seu sentido destrutivo e alienador. Mas mostraram sobretudo
que, sob a aparente casualidade da "fricção interétnica" e da
suposta indeterminação (estruturalmente falando) da situação
interétnica, encontrava-se um sistema de relações, dado como
uma "totalidadeA sincrética" a ol?~s para tanto sen~íveis. As
reflexões que sobre seus materiais levaram a efeito, entremeadas nas descrições e nos relatos, deram um acabamento
perfeitamente adequado à exposição do caso do Tocantins
extrativista, tornando indispensável a divulgação de seus respectivos relatórios, tal .como os recebemos, e que vêm representar uma co:otribuição bastante significativa à Etnologia
Brasileira, especialmente aos estudos sôbre o contato entre
índios e brancos no Brasil moderno.
Acreditamos, porém, gue algumas considerações de teor
metodológico e teórico ainda há por fazer nessa oportunidade
que nos concede a condição altamente honrosa de prefaciador. Devemos fazê-las aqui, uma vez que o desenvolvimento
da pesquisa sôbre o que chamamos, um tanto enfàticamente,
de "fricção interétnica", concorreu para fixar melhor alguns
pontos apenas tocados em nosso ensaio anterior, e capazes
agora de se tornarem mais inteligíveis, exprimindo, assim, de
maneira mais clara, o nosso pensamento a respeito do problema do contato. E também porque sua explanação no intróito dêsse trabalho sempre servirá para ampliar o esquema
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de referência suscetível de conduzir o leitor aos aspectos
mais significativos dos dados apresentados.
O primeiro ponto a destacar cinge-se à posição teórica
geral, subjacente à noção de "fricção interétnica" e que parece não haver sido compreendida pela crítica mais minudente 0 • Ao contrário de considerar o "contato cultural'' ou a
"situaç·ão colonial" como um campo autônomo de estudo,
como que separado da pesquisa do processo de mudança, o
que se pretendeu com o projeto "Estudo de Áreas de Fricção Interétruca" foi tornar a noção de situação (colonial ou
de fricção) num instrumento de compreensão e de explicaçãó
da realidade tribal, vista não mais em si, mas em relação à
sociedade envolvente. Essá noção, com tôdas as suas implicações teóricas, e que se mostrou fecunda na moderna sociologia francesa africarusta, haveria de se revelar adequada ao
estudo da situação indígena na América Latina e de um modo
• O Dr. Bertram Hutchinson nos contemplou com uma critica
(cf. América Latina, ano 7, n.º 3, 1964, pp. 121-123) que é bem a
expressão de um dos pontos de vista que tentamos sumàriamente
caracterizar no primeiro capítulo de O tNDIO E O MUNDO DOS
BRANCOS. Fiel a uma tradição acadêmica que julgâvamos menos
exclusivista, o Dr. Hutchinson não soube ou não pôde perceber
que mais do que um estudo de mudança cultural, objetivamos realizar um estudo de mudança social, especificamente um estudo de
mudança de situação. Em razão disto. não importa que o sistema
clânico Tukúna, por exeipplo; haja persistido à radical transformação operada nas condições de existência do grupo, fato que parece
ter decepcionado o crítieo quando pondera que "the effects of contact on the Tukúna have been relatively s.m all" (p. 121); o que
importa e.x plicar é como e sistema clânico, funcionando como um
"cálculo social", representa a "altérité culturelle" de que fala Balandier, marcando a distância entre o mundo dos indios e o dos
brancos pelo estabelecimento de campos semânticos distintos. Cerno
o Dr. Hutchinson pode ver, a fricção interétnica, da mesma forma
que o contato culturaL constitui efetivamente "a distinct subject
of inquiry" (ainda que contrariemos Malinowski), embora isso não
queira dizer que tanto um quanto outro tema seja "an autonomous
f ield of study rather than an aspect of the processes of social change
in geral" (p. 122). Por dizerem respeito à atitude teórica geral
por nós adotada e seguida pelos Autores de tNDIOS E CASTANHEIROS, consideramos ser necessârio mencionar essas críticas nesta nota e responder algumas delas no corpo do Prefácio; estas, como
outras - como a que incide sôbre a fenomenologia da mercadoria
ou a que se refere à noção marxista de classe social -, consideram o-las inconsistentes, se bem que estimulantes, consentâneas, aliás,
com a reconhecida inteligência e correção intelectual do critico.
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particular entre os silvícolas do Brasil. O estudo da fricção
interétnica é, assim, um estudo de mudança sócio-cultural:
porém, pela ênfase na compreensão do índio em situação, êle
amplia a área de observação do pesquisador - que passa de
imediato a estudar também a sociedade inclusiva, nacional
ou colonial; rejeita a abordagem "culturalista", por considerá-la inadequada à apreensão de um comportamento interétnico "en train de faire"' incapaz por isso ae se fixar em padrões perceptíveis à descrição etnológica tradicional; o estudo em situação presume a consideração da estrutura de classes da sociedade inclusiva e de sua explicação em têrmos dinâmicos, segundo os quais a identificação pura e simples das
classes, como grupos sociais emplricamente dados, não será
suficiente para fazer progredir o conhecimento que se almeja
ter do contato interétnico. E se inserimos a noção de claS5e
noutras mais amplas, como a de contradição e de antagonismo, foi porque elas melhor explicavam a realidade da situação de fricção interétnica, permitindo ressaltar a ambigüidade do comportamento dos brancos, ora disputando entre
si seringueiros e sering~listas, ora unindo-se na discriminação
do índio, pelo jôgo dialético de seus interêsses e de suas representações raciais. Que significação teria aqui dizer-se
quantas classes haveria no Solimões? Valendo-se dessa mesma perspectiva por nós adotada, Roberto da Matta e Roque
Laraia conseguiram expressivos "insights" para a compreensão
do contato interétnico no Tocantins extrativo.
O segundo ponto que devemos mencionar prende-se ao
nosso inconformismo à generalizações simplistas como a de
fustigar a população não-indígena, regional, com os "clichês''
de "brancos arrogantes e ignorantes", e, ainda, a dar como
perfeitamente conhecidos os padrões de exploração do índio
pelo branco; isso seria se satisfazer com as forma.s aparentes
de exploração, . como o trabalho servil, o escambo alienador
ou a prostituição das mulheres, encontradiças algures onde
quer que se instale o sistema de domínio e subordinação
mencionado por Balandier; a autoridade e a sujeição não são
componentes apenas da situação interétnica, dentro da qual
se defrontam nativos e alienígenas, mas têm lugar tanto no
interior de uma quanto no de outra sociedade, sobretudo no
seio da sociedade nacional. Dividida em claS5es, que a muitos etnólogos e, ao que tudo indica, a alguns sociólogos parece ser supérfluo referir, a sociedade nacional em lugar de
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constituir um todo unívoco, é um todo equívoco, cujas contradições cabe ao pesquisador eludir. E ao etnólogo de um
modo particular cabe desvendá-la, não tomando-a em si mesma, mas em relação com as sociedades tribais por ela alcançadas e trucidadas, como nos mostra Roberto da Matta com
referência aos Gaviões; ou desorganizadas e lançadas contra
outros grupos tribais, como nos conta Roque Laraia a respeito dos Suruí e Asuriní, acuados, respectivamente, entre
os "civilizados" e índios Kayapó e Parakanân. E qual a posição dos castanheiros - os próprios coletores de c~stanha,
não os seus mandantes - senão a de estar numa situação de
extrema penúria, tangidos que foram de outras terra~ pelo
fluxo migratório e trazidos a uma zona hostil, agressiva por
seus naturais habitantes, difícil por seu despreparo técnico
frente à floresta equatorial, homens que são da savana e dos
campos.
~sses

)

dois pontos resumem o que Poderíamos chamar
de apêlo aos etnólogos voltados à investigação das relações
interétnicas no Brasil moderno. Um é a contrapartida do outro, mas que, em lugar de se contradizerem, se completam.
Ambos os pontos, como o Leitor parle perceber, associam a
análise do sistema de parentesco à análise do sistema de classes: a primeira modalidade de análise, familiar aos etnólogos, incide sôbre a sociedade tribal com o fito de apreendê-la
em suas estruturas cruciais, como o sistema ciânico entre os
Tukúna e entre os Suruí, o sistema de linhagens patrilineais
entre os Asuriní, ou, ainda, o sistema de ~ominação entre os
Gaviões ( êste em conexão com os sistemas de grupos etários
e de localidade); a segunda modalidade de análise, tendo o
mesmo objetivo de apreender uma sociedade em seus aspectos
essenciais, concentra-se no sistema de Poder, substrato que
é do sistema de classes, como se pôde ver pela caracterização, ainda que sumária, das sociedades regionais do alto Solimões e do médio Tocantins extrativistas. Numa ou noutra
região, num ou noutros grupos tribais, as análises estruturalistas dos respectivos sistemas sociais não foram tomadas como jamais poderiam ser - como modalidades exclusivas do
conhecimento sociológico; por essa razão, foram complementadas por uma visão histórico-ecológica da situação de contato, procedimento êsse, aliás, habitual nos trabalhos de Et~
nologia.
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A reconstrução histórica das relações interétnicas mostra-nos duas cenas distintas, onde dar-se-ia a "fricção". Os
Tukúna, com um contato secular com seringueiros, foram inicialmente alcançados por uma frente extrativa de caucheiros,
de procedência peruana, que os desalojou de seus primitivos
nichos, nas terras altas, compelindo-os a se fixarem junto ao
Solimões, onde se vinculariam definitivamente às emprêsas
seringalistas na qualidade de "servos". Os índios do Tocantins, alcançados neste século, ou continuariam marginalizados à economia extrativista regional, como é o caso dos Suruí, e, posteriormente, os Asuriní, ou a elas se integrariam
na condição, precária, de castanheiros independentes, como
os Gaviões. Permita-nos o leitor recordar, sumàriamente, o
caso Tukúna - não exposto neste livro - com o intuito de
~rnplia;, o quadro comparativo, pondo lado a l~do ~a zon.a
velha , como a que estudamos, com a zona nova descrita por Roque Laraia e Roberto da Matta. Os Tukúna, que contam com cêrca de 5 000 indivíduos, inscrevem-se em duas
categorias: na de índios de rio e na de índios de igarapé.
Por índios de rio, entendem-se aquêles índios que vivem nas
margens do Solimões, livres do "regime servil" dos seringais
localizados nos igarapés, bilingües em sua totalidade, trabalhadores eventuais em empreendimentos regionais, pequenos
e precários comerciantes de artefatos e de reduzido excedente da produção de seus roçados de subsistência; em têrmos
culturais, comparados com os índios de igarapé, os do rio
encontram-se numa fase bem mais adiantada no processo de
sua aculturação. Já os índios de igarapé vivem em pequenos
afluentes do Solimões ( Tacana, Belém, São Jerônimo etc.),
e em sua maioria, sobretudo as mulheres, são monolíngües;
os homens trabalham sistemática e compulsoriamente para
as emprêsas sediadas na foz dos igarapés, ora como seringueiros, ora como pequenos roceiros, cuja produção (para
subsistência) é de quando em vez açambarcada pelos "patrões". A situação dos índios de igarapé é a de "servos da
gleba".
A história da integração dos Tukúna no sistema mercantil regional teve início a partir de sua transformação em seringueiros: contam os velhos seringalistas que os Tukúna ficavam proibidos de possuir suas roças, por menores que fôssem; eram ·COmpelidos a trabalhar unicamente na extração do
látex; mesmo no período das chuvas, quando a coleta é sus10

pensa, ficavam os Tukúna proibidos de ter outra ocupação,
senão a de consumir mercadorias do "barracão", individando-se e conseqüentemente assegurando à emprêsa o duplo lucro
permanente: ganhar no baixo preço do látex, ganhar no alto
preço das mercadorias de mercado certo. Esta situação só
se modificaria - e assim mesmo de forma parcial - quando
da desagregação do sistema seringalista nos territórios Tukúna, quer pelo envelhecimento dos seringais, quer pela dificuldade de apoio financeiro governamental, cada vez mais
crescente como reflexo da pouca rentabilidade dos seringais
brasileiros, silvestres, comparada com a produção dos seringais plantados no Oriente (cuja borracha podia comportar
baixos preços e assim deslocar a borracha brasileira do mercado mundial). Os seringalistas, donos absolutos dos igarapés no alto Solimões, ficaram na situação de proprietários de
um contingente de mão-de-obra (pois donos também são da
população indígena localizada em suas glebas) de utilização
mínima, pois os Tukúna só poderiam ser aproveitados como
caçadores de peles (de uma pouca caça remanescente) ou
extratores de sôrva; essas novas atividades rep1·esentariam
uma ampliação do trabalho extrativista do látex, reduzido à
menor proporção. Em alguns seringais, o pouco resultado
alcançado com tal redefinição de atividades extrativas, levou-os a serem readaptados a suas economias tradicianais, sobretudo naqueles igarapés onde a emprêsa seringalista mais se
desorganizou: seriam, como assim aconteceu no igarapé Belém, levados a voltar a seus roçados, especialmente, à plantação de mandioca e transformá-la em farinha para sua subsistência e para venda ao ''barracão"; subsidiàriamente, intensificaram a pesca, atividade que, no passado recente, estava pràticamente proibida, como prejudicial aos interêsses
da emprêsa seringalista. Sofrendo dêsse modo as vicissitudes
da economia regional, nacional, os Tukúna viram reduzido
ainda mais seu nível de vida, pois o próprio "barracão" não
mais oferecia o conjunto de mercadorias ocidentais a que se
acostumaram durante o período de maior desenvolvimento do
seringa], limitando agora o escambo à aguardente, fumo, sabão e umas poucas quinquilharias. Apenas recentemente, começam a perceber em dinheiro aquêles Tukúna moradores da
foz dos igarapés, ainda que atados às emprêsas seringalistas.
Sua proximidade aos demais patrícios do Solimões, pràticamente incontroláveis pela emprêsa (dado o constante tráfego
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de regatões pelo grande rio), tornam-se exigentes e passam
a procurar vender seus produtos a quem pagar melhor e em
dinheiro. ~sse fenômeno marca a entrada da parte do contingente Tukúna no sistema monetário, nacional e internacional, pois sua localização fronteiriça, permite o comércio também com povoações peruanas e colombianas.
Essa suscinta explanação sôbre a história-econômica dos
Tukúna, proporciona a base empírica necessária ao desenvolvimento de algumas reflexões, finais, a propósito de uma análise dinâmica da situação de contato. Prefiminartnente temos
de considerar que a comparação da situação dos Tukúna com
as dos Suruí, A.sudní e Gaviões, fornece-nos, dentro do quadro do extrativismo da floresta equatorial, quatro diferentes
alternativas de convívio interétnico. Essas alternativas, porém, não esgotam todos os caminhos que os índios da Amazónia podem encontrar em seu relacionamento com os brancos. Assim sendo, tanto o 1NDIO E O MUNDO DOS BRANCOS quanto 1NDIOS E CASTANHEIROS devem se inscrever em nossa literatura etno-sociológica como "estudos de
caso.,, limitadas as suas tendências a generalizações de acôrdo com a especificidade histórico-estrutural de cada situação
de contato. Isso quer dizer que outros casos podem surgir
- e surgirão por certo - como exemplo de diferentes alternativas de convívio entre índios e "civilizados" na bacia amazónica. Isso não torna nem mais fácil, nem mais difícil nosso
empreendimento; simplesmente, torna-o peculiar: peculiaridade
esta que pode ser depreendida pela evocação de duas passagens de nosso projeto "Estudo de Áreas de Fricção Interétnica
no Brasil". A primeira delas define nosso empreendimento
como um estudo que se "concentrará em totaliâades sincréticas e concretas, tendo nelas próprias a sua universalidade e
sua contingência", razão pela qual o problema da representatividade constitui uma questão ociosa, pelo menos na etapa
atual da pesquisa. Essa definição da perspectiva teórica do
Estudo leva-nos à segunda passagem, mais extensa, que nos
permitimos transcrever: " ... os estudos de caso devem continuar, a fim de que possam êles revelar tôda a complexidade de que se revestem as relações de fricção interétnica.
No futuro, de posse de um número razoável de casos significativos, e cobrindo maior número de áreas regionais do
Brasil, maior variedade de culturas tribais, como também de
sfatemas sócio-econômicos de exploração da natureza e do
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homem·~, estaremos em condições de levar a bom têrmo um

estudo comparativo susceptível de chegar a uma teoria do
contato entre brancos e silvícolas no Brasil.
Isto pôsto, podemos comparar, ainda que perfuntoriamente, os casos estudados nesses dois volumes, primeiros resultados que são do Pr-0jeto que acabamos de referir. Vimos
os Tukúna, grupo dos mais populosos do Brasil, dispersos
numa grande área definitivamente ocupada pela socie.da~e
nacional, que soube transformá-los, em sua grande ma1ona,
em servos dóceis e temerosos do poder do "barracão", autoridade absoluta dos seringais nos igarapés; uma menor parcela dessa população, liberta dos setingais, mas não liberta
das condições gerais de exploração do homem pelo homem
nos trópicos brasileiros, instalou-se às margens do Solimões
ou na Reserva Indígena do Serviço de Proteção aos lndios e,
agora, tenta competir com o branco, pobre ou rico, num
mundo que ainda não lhe é de todo familiar. Veremos no
trabalho de Matta e Laraia os índios do Tocantins serem reduzidos a quarta parte de sua população, já de si pequena
mesmo antes do contato; assim, na década dos 20, já em
nosso século, foram alcançados os Suruí e os Asuriní, e só
nesses últimos dez anos os Gaviões; excetuando-se os Suruí
- que, apesar de arredios durante longo período que se prolongou até 1952, souberam guardar uma relativa coesão tribal -, os Asuriní e os Gaviões se fragmentaram em vários
bandos, uns reduzindo-se aos Postos Indígenas do. Serviço de
Proteção aos 1ndios, outras permanecendo arrechos ou hostis, embrenhados na floresta equatorial. Mas, diferentemente do que ocorreu no alto Solimões, quando os Tukúna se
integraram efetivamente na economia extrativa, seringueira,
como mão-de-obra quase gratuita, veremos agora os Suruí
e os Asuriní serem marginalizados da indústria extrativa da
castanha no médio Tocantins, enquanto os Gaviões nela se
integram como produtores independentes, "proprietários" de
seus próprios castanhais; não obstante, êsses índios extrativistas não conseguem competir com o branco na produção e
na comercialização da castanha, oscilando por isso entre uma
situação de razoável progresso econômico (em certas safras)
a uma outra situação de total penúria, a transformá-los em
mendigos, a percorrerem as ruas de ltupiranga, de Marabá e
de outras pequenas povoações do Tocantins.
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Nesse processo de integração ou de marginalização econômica, Roque Laraia e Roberto da Matta mostram qual o
papel de duas variáveis importantes da situação de fricção
interétnica: o caráter específico da frente nacional que encontrou e submeteu as populações indígenas; e o caráter da
cultura tribal alcançada por êsses segmentos da sociedade nacional em expansão. Revelam-nos, então, o centro urbano
de Marabá como o lugar onde se pensa e se decide, em última instâ.ncia, o destino das populações tribais do Tocantins,
ocupando posição estratégica similar à ocupada pela pequena vila de Benjàmim Constant no alto Solimões com relação
aos Tukúna e aos índi0s do Javari. Mas enquanto os Gaviões
e os Asuriní têm seus primitivos territórios em dependência
imediata dos empresários de Marabá, os Suruí recebem ein
suas terras pobres castanheiros, fugidos dos garimpos ou dos
castanhais dominados por Marabá. A variável tribal, por outro lado, irá recondicionar as formas de interação entre índios e castanheiros: a completa domesticação dos Suruí e dos
A~uriní, confinados no Pôsto Indígena, tem seu oposto na
atitude permanentemente agressiva e temerária assumida pelos Gaviões_; ~or êsse motiv_?, êstes últimos, reduzidos a menos de 50 mdivíduos, mantem a população regional em constante sobressalto e respeitadora - pelo mêdo - das terras
tribais. O conhecimento da estrutura social de cada uma das
sociedades indígenas submetidas à fricção interétnica, se bem
que incompleto devido ao caráter não-monográfico da metod~logia adotada, permitiu a Roberto da Matta e a Roque Lara1a compreenderem que uma mesma "fronteira econôtnica"
P?~e. também. engendrar diferentes reações segundo a espec1fic1~ade sóc10-cultura_l e d:mográfica de suas respectivas populaçoes. E e da conrugaçao cfessas duas variáveis, nacional
e tribal, que surge o sistema de relações caracterizado por
nós e pelos Autores dêste livro como de fricção interétnica.
Sendo o índio, naturalmente, o dado substantivo da investigação, coube-nos estudá-lo em situação, situação determinada pela colonização interna do País - colonização do índio
pelo branco.

mente pelo silvícola da Atnazônia; o teor e a dinâmica da
fronteira extrativista em sua manifestação regional no vale do
Tocantins, couberam aos seus Autores descrever e explicar.
Porém, no cumprimento de suas tarefas de pesquisa, Roque
Laraia e Roberto da Matta souberam combinar a emoção e
a objetividade inerentes ao etnólogo "enraciné", para o qual
os problemas teóricos, por mais estimulantes que sejam, não
podem jamais escamotear o Homem, sua sobrevivência, seu
destino, como a questão primeira da pesquisa etnológica.
Neste prefácio - que já vai longo - queremos agradecer a
ambos por seus conscenciosos relatórios e cumprimentá-los
pelo tom vivo, às vêzes vibrante, que nêles souberam imprimir. Agradecemos tambéni, de uma forma tôda especial, ao
Professor Manoel Diégues Júnior, Diretor do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais, cuja sensibilidade para os problemas etno-sociais, permitiu-lhe acolher
nosso Projeto e patrociná-lo. Finalmente, queremos estender
nos os agradecimentos ao Conselho de Pesquisas da Universidade do Brasil pelo seu co-patrocínio ao Projeto, concedendo-nos gratificação de tempo integral e financiando as excursões ao Tocantins dos Antropólogos Roberto Augusto da
Matta e Roque de Barros Laraia.
ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA

'

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1965

1

1Nn1os E CASTANHEIROS constitui um documento de in-

contestável valor não apenas para o conhecimento precípuo dêsses índios Tupi e Jê do médio Tocantins, mas tam~
bém para a compreensão de uma das faces menos estudada
da sociedade brasileira, a sua face vista pelo índio, particular-
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'

INTRODUÇÃO
~ste

livro é o resultado ~areial de pesquisas que foram
realizadas junto a grupos indígenas do médio rio Tocantins,
localizados numa área que abrange os municípios paraenses
de Marabá, Itupiranga e Tucuruí, e que se encontram diante de frentes pioneiras da sociedade nacional. Enfrentam,
pois, uma experiência de contato interétnico, cujos resultados são decisivos para suas sobrevivências como grupos tribais. ~ste trabalho é uma análise desta situação e é parte
do projeto de pesquisa - "Estudo de áreas de fricção interétnica no Brasil" 1, de autoria do Prof. Roberto Cardoso de
Oliveira, e patrocinado pelo Centro Latino-Americano de
Pesquisas em Ciências Sociais. Paralelamente, os pesquisadores trabalharam num outro projeto 2 , cujo objetivo era o
estudo comparativo das estruturas sociais de grupos indígenas existentes no Brasil. Assim, aliado à pesquisa de nossa
realidade indígena, pôde-se atender a real necessidade de conhecer não só grupos tribais, como unidades sócio-culturais
discretas, mas igualmente· o papel que desempenham quando são integrados na ordem nacional. itste desdobramento
em duas áreas de interêsse teve a vantagem de possibilitar a
compreensão das sociedades tribais em duas fases: uma como
entidades autônomas e teõricamente "isoladas" e outra, como
grupos minoritários progressivamente envolvidos por uma sociedade maior e dotada de tecnologia mais avançada.
1

O primeiro resultado dêste projeto foi apresentado pelo Prof.
Roberto Cardoso de Oliveira, no livro O lndio e o Mundo dos Brancos, Difusão Européia do Livro, 1964.
2
•
"Estudo Comparativo das Sociedades Indígenas do Brasil",
ProJeto de autoria do Prof. Roberto Cardoso de Oliveira e financiaq_o pelo Conselho de Pesquisas da Universidade do Brasil.
2
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Nosso trabalho visa, então, descrever as modalidades da
situação de contato dos grupos de língua Tu-pí ( Suroí e Akuáwa-Asuriní) e ]ê ( Gavi.ões ) do médío Tocantins 0 • A apresentação conjunta dos resultados das pesquisas atende a três
fatôres de ordem metodológica. Primeiro, todos êstes grupos
tribais, em que pêse as diferenças sócio-culturais existentes
entre êles, estão sendo pressionados por uma mesma frente
de expansão que apenas se diferencia por seus segmentos.
Assim, dentro de uma área onde a extração da castanha do
Pará realmente delineia o perfil sócio-económico, surgem, não
obstante, pequenas emprêsas, grupos de garimpos e de extração de madeira que s6 pedem ser entendidos como atividades suplementares, mas que nem por isso deixam de estabelecer alguma influência junto aos grupos tribais, especialmente os Suruí e os Akuáwa-Asuriní. Segundo, é que um estudo dêste tipa pade esclarecer pelo maior refinamento dos
dados obtidos numa mesma área, as diferenças e as resultantes do contato com grupos tribais possuidores de ordens sociais diversas. Dêste modo, as reações passíveis de serem
estudadas em cada caso devem surgir mais nitidamente aos
olhos dos pesquisadores, sendo por isso mesmo mais fáceis
de serem observadas s. Finalmente, a apresentação conjunta
dos resultados atende às características da região do médio
Tocantins, uma vez que é uma área realmente limitada, se
tomarmos como referência a atividade económica que ali tem
lugar. Assim, apresentando os contatos dos Gaviões, Suruí e
Akuáwa-Asuriní, em um mesmo trabalho, poupamos a repetição de uma descrição das estruturas políticas e econômicas
que vigoram no médio Tocantins, além de possibilitarmos ao
leitor uma visão unificada das agências e motivações que realizaram e efetivaram a comunicação com os índios.
Esta área, que se inicia na confluência dos rios Araguaia
e Tocantins, abrangendo as terras ricas em castanhais dos
• As designações tribais seguem a convenção estipulada na 1.ª
Reunião Brasileira de Antropologia e publicada na Revista de Antropologia 3(2) : 125-132, dez. 1955.
s Um dado que apareceu no decorrer da comparação entre ~
dois relatórios foi, por exemplo, a impetuosidade dos grupos regionais de poder e prestigio, que passaram a dominar os Gaviões, conduzindo na primeira oportunidade os indígenas para dentro da cidade de Itupiranga, em contraste com o relativo isolamente dos
Surui que puderam manter-se isolados por estarem numa área de
penetração mais difícil.
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municípios de Marabá, ltupiranga e Jacundá, vai além dos
gr~ndes obstáculos que impossibilitam a navegação fluvial na
maior parte do ano: as cachoeiras de Itaboca, Garganta do
Inferno, Capitariquara e Vida Eterna. Transpastos êstes obstáculos, atinge-se na altura da antiga Alcobaça, hoje Tucuruí,
as águas mansas do baixo Tocantins. Então, a não ser por
alguns baixios na época da estiagem (maio a setembro), a
navegação é livre até Belém. Mais abaixo o rio divide-se em
dois braços contornando as ilhas de Jutaí e Bacuri; iniciam-se, então, as regiões insalubres das "marés", caracterizadas
por habitações sôbre estacas e baixas condições de vida, dev~das a uma economia precária baseada na pesca e no ma~
risco.
A margem esquerda do Tocantins desde o início das corredeiras até o igarapé Joana Perez, defronte da ilha de Jutaí,
é parte de uma área ocupada Por grupos Tu-pí, os mesmos
talvez que no início do século XIX destruíram a nascente
localidade de Alcobaça. Hoje apenas duas tribos - Parakandn e Akuáwa-Asuriní disputam êste território, que além das
vertentes da Serra do Trocará, a oeste, permanece desconhecido para o branco. Nesta mesma margem, mais ao sul, nos
divisores de águas com o Araguaia, localizam-se os Suroí, enqu~to a margem direita, desde o igarapé Tauá até Mãe
Mana, é o prolongamento de um território tribal Jê, utilizado há muitos anos pelos Gaviões, hoje localizados no rio
Praia Alta, a leste de ltupiranga e um outro grupo defronte
da cidade de Tucuruí.
Seguindo a perspectiva apontada por Roberto Cardoso
de Oliveira, no projeto "Areas de Fricção Interétnica no Brasil", as pesquisas se desenrolaram em duas fases distintas,
cada qual visando a complementar a outra. Dêste modo, os
dois relatórios estão divididos em uma parte histórica e uma
referente à pesquisa de campo. Na parte histórica, buscou-se documentar os móveis e as técnicas utilizadas pela frente de expansão que se fixou no Tocantins, bem como sua origem e estrutura. Assim, os pontos de referência para êste
levantamento foram os grupos tribais e as relações que com
êles estabeleciam as sucessivas ondas pioneiras que paulatinamente iam ocupando seus territórios tradicionais. O que
êste levantamento permitiu, apesar de suas desvantagens,
como, por exemplo, a obtenção de informações muitas vêzes
fantasiosas e incertas sôbre os índios, foi o conhecimento das
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representações dos índios na consciência da frente pioneira
e das mudanças ocorridas nestas representações, à medida
que aquela ganhava mais segurança e poder. Por ou~o lado,
esta investigação permitiu
cada um dos p~s9uisadores
pudesse inte~rar, de modo mais adequado, as ativi~ades _envolvidas na area, dentro de um esquema bastante inclusivo,
e indicassem as suas prováveis ramificações histórico-funcionais com outras áreas do Brasil.
Entretanto, embora o levantamento histórico tenha sido
feito com relativa facilidade, tal não ocorreu com o trabalho-de-campo. Primeiramente por q?~ nenhum dos ~utores
permaneceu no campo o tempo. suficiente para dominar a
língua ]ê ou Tupí de modo adequado. .~oberto .da ~a.tt~ estêve durante cinco meses com os Gavioes, assim divididos:
quatro meses em 1961 e um mês em 1962. Ao ~asso qu;
Roque Laraia permaneceu sete meses com os Surui e Akuawa-A~uriní: quatro meses com o primeiro grupo em 1961
e três meses com o segundo em 1962. Levando em
conta que os três grupos foram pacificados há menos
de uma década, as Clificuldades lingüísticas foram obviamente um grande empecilho para o entendimento entre
antropólogos e índios. Dos dois pesquisadores, somente Roque Laraia teve assistência desta ordem quando de sua segunda viagem, podendo assim pen~trar melhor ,no queb:3:-cabeças da organização social e valores dos Akuawa-Asurini.
Em segundo lugar, porque as três sociedades estudadas não
podem ser consideraaas como "ideais" , qua~do antropólogo
está interessado em reg.olver problemas tao importantes e
abstratos como os efeitos do contato na consciência tribal.
Os Suruí e Akuáwa-Asuriní estavam numa situação de extrema depopulação e os Gaviões ~ncontra~am-se em franco perí~
do de extinção como grupo tribal. Assim, ambos os autores tiveram que aprender duramente pela prática da antro~olo~a social como é aifícil trabalhar com grupos pequenos CUJO sistema
social já estava bastante desartic~ado pelo _contato. e p_:la
depopulação. Chegou-se mesmo a constataçao de Sltuaçoes
paradoxais em antropologia social, impossíveis, p<>r exemplo,
de ocorrer na etnografia africana, quando, em 1961, Roberto
da Matta e seu colaborador de entã·o, o antrop61ogo Júlio
Cesar Melatti, se viram diante de apenas oito índios! Poder-se-ia mesmo dizer que havia mais antropólogos que índios ...
Mas por trás da anedota permanece a dura realidade indí-

qu:
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gena brasileira, onde os grupos se reduzem dia a dia e mal
conseguem sobreviver às influências do contato com o branco. Por isso mencionamos o fato acima, pois a lição que êle
provàvelmente encerra é a de que no trabalho com grupos
indígenas já envolvidos e brutalizados pelo contato e ação
devastadora do homem branco, a antropologia acadêmica
perde muito de seu sentido. Istg porque o antropólogo não
pode deixar de encarar um problema que lhe é pôsto em
quase tôda as conversas e ações do índio: o do destino daquela população. Nesta circunstância, os problemas acadêmicos se diluem, pois j~ não se trata de estudar uma forma
de organização social, ou um tipo de troca matrimonial, mas
de procurar soluções para os problemas de sêres humanos
que estão testemunhando o desaparecimento de sua sociedade. E para êste tipo de questão, a antropologia não tem
resposta.
Por outro lado, o trabalho com populações tão duramente afetadas em sua demografia e valôres provoca uma
frustração no antrüpólogo no que diz respeito aos problemas
acadêmicos tradicionais, os quais foram os motores de sua
ida e permanência no campo. Diante de um punhado de índios que mal conseguem obter o alimento cotidiano e sujeitos a uma incrível ginástica sociológica a fim de remendarem
a todo o momento o seu sistema social, o desenvolvimento
da pesquisa torna-se duas vêzes mais árduo. E mais que
isso, o próprio sistema social indígena deixa de p<>ssuir um
grau mínimo de institucionalização e de grupos sociais, os
q~ais em tôdas as seeiedades humanas servem como arcabouço para a orientação da conduta. Com o rompimento
de certas instituições e a impossibilidade física de manter
certos grupos sociais em operação, tôdas as esferas da vida
social ficam afetadas, sendo extremamente difícil e, em alguns casos, impossível, para o antropólogo construir um modêlo dos sistemas de comportamento da sociedade em estudo.
O que se observou no caso Gavião, e também entre os Suruí,
foi algo parecido com o que acabamos de falar, tendo o antropólogo de recorrer muitas vêzes apenas a informações verbais de jovens, uma vez que simplesmente não há mais velhos nesses grupos. Comparando as nossas experiências de
campo, verificamos que o trabalho de ambos encontrou as
mesmas dificuldades, relacionadas com êstes problemas. De
fato, tudo parece indicar que em grupos tradicionalmente bem
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ajustados e de população reduzida, a depopul~ção afeta ~e
modo drástico a padronização da conduta, ficando assim
abertas tantas alternativas de ação quantas se tornarem necessárias para tentar equilibrar o sistema social. Por isso,
constatamos, embora trabalhando com populações diferentes,
a falta de critérios estáveis para a racionalização da c0nduta
dos informantes. Perguntados sôbre o porquê desta ou daquela ação, sempre respondhtm com uma falta de consenso
e mesmo de congruência, onde predominava simplesmente
a tentativa de sobreviver.
Diante do que acabamos de descrever, o estudo da situação de contato com a população regional revelou-se frutífero. De fato, é esta situação que nos explica o estado atual
dêstes grupos tribais e igualmente o sentido e a direção de
algumas das mudanças nêles ocorridas. A melhor imagem
para esta situação é, a nosso ver, a de uma ilha, onde o cêrco
do liquido abre à terra possibilidades de uma maior ou menor penetração de água. Do mesmo modo, os grupos tribais são envolvidos pela sociedade regional e êste envolvimento, determinado em grande parte por uma dinâmica inerente às duas sociedades, abre, ao mesmo tempo que fecha,
saídas para o grupo tribal. Há como que um encaminhamento consciente ou não da população indígena para certos
canais abertos pela sociedade nacional e uma tentativa de
reter ali a população tribal - caso esta consiga sobreviver.
Assim, o estudo da frente pioneira se revelou uma excelente
fonte de entendimento das possibilidades dos índios na região do médio Tocantins.
Como se pode verificar, nosso trabalho difl.cilmente pode
ser considerado uma contribuição etnológica "tout courl".
Tirante os capítulos onde Roque de Barros Laraia faz uma
explanação do sistema de trocas de mulheres, e que sem dúvida segue as linhas de descrição e análise tradicionais, o
restante do livro é uma tentativa de apenas contar o que
aconteceu a êstes três grupos tribais depois de sua pacificação. Por outro lado, a contribuição que se deseja fazer publicando êstes relatórios é no sentido de acompanhar o final
de sociedades indígenas que tiveram no contato sua entrada
na história nacional, ao mesmo tempo que sua extinção. t;;
êste ponto de vista que marca mais o trabalho sôbre os índios Gaviões, onde as dificuldades hoje notórias de se en-
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tender o sistema social dêstes grupos são bem documentadas
por outros trabalhos em realização no Brasil 4 •
Os autores desejam agradecer a todos que contribuíram
direta ou indiretamente para êste livro. Primeiramente ao
nosso Professor Roberto Cardoso de Oliveira, responsável por
nossa iniciaÇão na antropologia social e também pelas idéias
e o modêlo de trabalho ousado e consciencioso que têm fiabido imprimir a todos os projetos que tem orientado na Divisão de Antropologia do Museu Nacional. Sem sua c0laboração na forma de críticas, sugestões e amizade, dificilmente êste relatório seria escrito e publicado. Ao Professor
Luiz de Castro Faria, então Diretor da Divisão de Antropologia do Museu Nacional, em cuja gestão fomos admiti·
dos, dêle recebendo o amparo e a confiança tão importantes
a quem inicia uma carreira científica. À lingüista Yonne
Leite pela inestimável ajuda na correção e clarificação de
passagens obscuras quando das primeiras versões do relatório.
E aos colegas Júlio Cesar Melatti e Marcos Magalhães Rubinger, pela valiosa colaboração durante a primeira etapa
da pesquisa.
No campo, os autores contaram com o desinteressado
apoio de inúmeras pessoas, as quais querem agradecer através de Frei Gil Gomes e do Padre Baltazer Jorge, ambos de
Marabá, cuja colaboração foi indispensável à pesquisa. No
que se refere ao trabalho junto aos Akuáwa-Asurinii, Roque
Laraia apresenta o seu reconhecimento ao Sr. Expedito Arnaud, estagiário do Museu Paraense Emílio Goeldi, que o
acompanhou no início da pesquisa; ao Sr. Sotero Ramos, encarregado do Pôsto Indígena Trocará, e ao Sr. Telésforo
Martins Fontes, ex-funcidnário do S. P. I., que o acolhêram
durante a sua estada na região. Não püde deixar de agradecer aos Hngüistas do Summer Inrtitute of Lingui.nics, Carl e
Carole Harrison, pela amável hospitalidade e pela excelente
colaboração prestada no desenvolvimento do trabalho.
Roberto da Matta, por sua vez, deseja mencionar o f alecido Sr. Gentil Cohen, de Itupiranga, a quem deve inú• O Dr. David Maybury-Lewis e seus associados da Universidade de Harvard, bem como antropólogos do Museu Nacional, têm
revelado as dificuldades de se construir um modêlo sociológico
adequado à etnografia Timbira, nome genérico pelo qual se denominam os grupos J ê, dos quais fazem parte os Gaviões.
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f
meros favores e a carinhosa amizade com que foi distinguido
tôdas as vêzes que passou por aquela localidade. O índio
Krokrenun, líder dos Gaviões e autêntico representante da
realidade indígena brasileira, pela paciência com que soube
suportar o antropólogo ávido de informações .e indiscreto nos
seus inquéritos, a dedicação sempre demonstrada pelo trabalho que desenvolvia em sua aldeia, e a amizade com que
o honrou durante sua estada entre seus patrícios. Finalmente, deseja ressaltar a importante ajuda de sua mulher, Celeste Leite da Matta, companheira de campo em sua segunda viagem à região. Pelo que tôdas essas pessoas fizeram, êle deseja expressar aqui 0 seu reconhecimento, dívida
e gratidão.
PRIMEIRA p ARTE:

OS SURUl E AKUAWA-ASURIN1
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CAP1TULO I

A OCUPAÇÃO DA ÁREA
A ocupação do médio Tocantins pela sociedade nacionál

é relativamente recente, embora as tentativas de colonização
e exploração remontem ao segundo quartel do século XVII.
Para o conhecimento da hist6ria do contato será necessário
compreender a dinâmica das franjas pioneiras da sociedade
brasileira, o que será feito através da descrição das principais penetrações na região.
São os missionários os primeiros a penetrar no vale,
navegando até a foz do rio Tocantins 1 • Mas não se pode
falar, ainda, da instalação de frentes pioneiras, porque os
Jesuítas continuavam a empregar o seu sistema de descimento para as aldeias próximas do litoral. Apenas os índios Tocantins foram atingidos ~or esta ação e a movimentação da área parece não ter sido suficiente para atingir os
demais grupos da região 2 •
Em 1669, iniciou-se a busca de riquezas, com a descoberta do cravo, castanha e canela no Tocantins, por Gonçalo
Piresª· Antes, a região tinha sido percorrida no sentido do
sul para o norte pelo bandeirante paulista Antônio RaPoso
Tavares. Com a descoberta do ouro no sul rlo Maranhão 4
surge, durante um certo tempo, uma franja pioneira que se
estabelece na margem direita do Tocantins, provocando alterações no território tribal dos grupos Jê.
Padre José de Morais, 1759.
2 Infelizmente não temos meios para saber se os grupos Tupí
atuais da região são remanescentes dos chamados índios Tocantins.
a Capistrano de Abreu, 1954, 206.
4
Idem.
i
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No século XVIII, proveniente das regiões nordestinas,
através do território maranhense, depois de atingir os campos denominados "Pastos Bons", o gado iniciou a sua penetração no vale, fixando-se na margem direita do Tocantins
e mais ao sul na região do Pau d>Arco '. Como parte dêste
tipo de penetração é que surgiu Marabá, que posteriormente
se transformou num importante entreposto c0mercial.
Além da catequese, das bandeiras, da busca do ouro e
da caça aos índios, e da expansão pastoril, devemos citar
as expedições geográficas que, a partir do século XVIII, procuraram estabelecer as ligações fluviais entre o norte e o
sul do país, sendo ora determinadas pelo govêrno de Goiás,
ora pelo do Pará. Dentro dêste programa, para facilitar a
navegação, foram fundados vários povoados e fortes, entre
êles o de Alcobaça, núcleo central da área que estudamos.
Os esforços para o povoamento do Tocantins foram infrutíferos até o seculo XX, apesar de tôdas as facilidades proporcionadas pelo govêrno 8 • Foi sômente neste século que
o caucho e as castanhas determinaram o povoamento do To~
cantins, principalmente na sua margem esquerda. Outros fatôres contribuíram também para a movimentação de franjas
pioneiras neste século. Os garimpas do Tocantins e do Araguaia sofreram um nôvo impulso atraindo outros elementos
- paulistas e mineiros - que "tentados pelas pepitas de ouro,
pelos diamantes e pelo cristal de rocha, criaram núcleos populacionais cujo desenvolvimento vem se processando com a
mesma lentidão dos demais" 1 • Impulso êste que aumentou
com a procura de cristal de rocha, durante a guerra, fixando na área um contingente humano que veio completar os
efeitos da expansão pastoril.
Dada uma idéia diacrônica dos movimentos das franjas
pioneiras da sociedade nacional, no vale do Tocantins, descrevemos agora, particularmente, o movimento em cada uma
de nossas áreas de estudo. Foram os garimpos de cristal de
rocha, do baixo Araguaia, que determinaram uma maior penetração na área tribal dos Suruí, o que possibilitou um maior

contato e a conseqüente pacificação. Mas, as primeiras notícias que temos dêstes índios datam de 1923 e nos foram
transmitidas lacônicamente por Frei Antônio Sala, na revista
dominicana Cayap6s e Carafás: "Sororós - raça ainda não
identificada, meio bravos, vagam pelas cabeceiras do rio Sororó, afluente direito do Itacaiúnas, defronte da povoação de
Santa Isabel" 8 •
Realmente, segundo antigos moradores da Iegião, os Suruí, há cêrca de 40 anos, apareciam nas vizinhanças de uma
fazenda, denominada Altos Montes, nas proximidades de
Santa Isabel. Em certa ~sião mataram alguns animais domésticos desta fazenda, sendo por isso atacados pelos brancos. Alguns índios foram mortos, os outros refugiaram-se
nas matas.
Em 1947, ao estabelecerem os coletores de castanha uma
"colocação" no lugar denominado Cajueiro, perto da aldeia
antiga, os índios tentaram uma aproximação. O proprietário
da "colocação" e seus empregados abriram fogo contra os indígenas ferindo alguns dêles. Data desta época a mudança
para a aldeia atual, distante cêrca de 8 quilômetros do Cajueiro.
A primeira tentativa de pacificação foi realizada, em
1952, por Frei Gil Gomes, que partiu com alguns homens de
Xambioá, no Araguaia, e atingiu a aldeia encontrando-a deserta. Os índios tinham pressentido a sua aproximação e receosos refugiaram-se nas matas próximas. Vários presentes
foram deixados na aldeia abandonada. Dias dep<>is, os indígen.as .f.izeram incursões p<>r três casas de sertanejos, nas proximidades do igarapé Xambioá, onde deixaram jabutis, bananas, adornos plumários etc. Esta retribuição de presente
causou certo pânico na área.
No ano seguinte, Frei Gil conseguiu o seu primeiro contato. Próximo a um igarapé, que limita a aldeia, tôda a população, calculada, então, em cêrca de 100 pessoas, o aguardava. Não lhe foi permitido, porém, pernoitar na aldeia, o

s Ide.m, idem.
e Cf. Baena, 1847, que trata de diversas cartas régias concedendo isenção de dízimos, bem como facilidades para aquêles que se
estabelecessem na margem do rio.

s Ca:yapós e Ca:ra;áa, n.º 4, abril de 1923. Contudo, podemos
supor ainda que êstes índios são os mesmos que, segundo Coudreau
(1898, 78-81), apareceram no fim do século passado num lugar chamado Arara, um pouco acima da confluência do Itacaiúnas, nas
margens do Tocantins.
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que também não conseguiu até 1960, nas visitas realizadas
anualmente.
Entusiasmados com os resultados dos contatos com o missionário, que sempre lhes levava inúmeros presentes, em outubro de 1957, nas margens do Sororozinho (principal afluente do Sororó ), próximo ao lugar denominado Fortaleza, os
Suruí tentaram uma nova aproximação com os castanheiros.
Foram repelidos a bala, um índio morreu e três outros ficaram feridos.
Musenai, o velho chefe morreu em abril de 1960. Durante longos anos fôra o guia da pequena tribo, sua morte
ocasionou uma situação de consternação agravada pela morte de outros homens idosos, também vitimados pela gripe.
Um regional, João Correia, aproveitou-se desta situação e
. conseguiu ganhar a confiança da tribo. Isto graças, também,
à companhia de duas índias Karajá, uma das quais cedeu a
um homem Suruí. Antes que o nôvo "Maurobixawa" conseguisse afirmar-se na liderança da tribo, João Correia passou
a ter um papel proeminente, quase de chefia, procurando
transformar os indígenas em "caçadores de peles" 9 •
Sob o pretexto de "civilirn" os Suruí, adotou medidas
como cortar os cabelos dos homens, vesti-los, construir-lhes
com a separação das famílias elementares habitações do tipo
neobrasileiro, introduzir-lhes novas necessidades alimentares,
como o arroz, sal, café e o açúcar. Aproveitando-se da boa
receptividade encontrada por parte d~s índios, levou para as
suas _terras mais 25 caçadores que P!ºs~tuíram a.s mulheres, d~
vastaram as roças, acelerarám a difusao da gripe, o que veio
resultar numa letal epidemia que reduziu a tribo a 40 índios.
O fato de ter impedido os Suruí de cultivarem as suas roças,
sob a falsa promessa de que êle proveria os índios do necessário, provocou no ano seguinte um período de penúria. Os
índios, outrora excelentes agricultores, ficaram na dependência do missionário e de outros habitantes da área.
Em setembro de 1960, Frei Gil foi cientificado da existência do aventureiro. Munindo-se de uma procuração do
P osteriormente ficou comprovado que João Correia era um
assalariado de José Brito, negociante de peles, que desejava transformar os índios em seus empregados, acreditando poder aproveitar
os seus grandes conhecimentos da mata tropical.
i.

30

Serviço de Proteção aos índios, dirigiu-se para a aldeia de
onde expulsou os intrusos 1 0 • Para evitar novas invasões colocou um empregado num barracão distante três quilómetros
da aldeia. Graças a isto, os Suruí puderam retomar alguns
de seus costumes tradicionais. A habitação do tipo regional
foi destruída, alguns índios deixaram crescer, novamente, os
cabelos, e a tribo voltou a plantar uma grande roça, que produziu bons resultados em 1961.
No baixo Tocantins, nossa outra área de estudo, foi a necessidade de facilitar a navegação que levou o Padre Marcos
Annulfini, em 1724, a fundar uma aldeia na cachoeira de Itaboca 11 ; pelo mesmo motivo, em 1782, surge um outro local
com a denominação de Alcobaça e junto a êle o forte de
Nossa Senhora de Nazaré 12 • Mas em 1849, a situação já era
outra: "à meia hora depois do meio-dia passei o lugar que em
outro tempo estêve colocada a povoação de Alcobaça na
margem esquerda do rio. . . o Tocantins neste lugar não é
largo, e por isto parece-me próprio para um registro militar:
foi esta povoação completamente destruída pelo gentio, e
hoje é um deserto" 13• •
Assim por muito tempo, o trecho encachoeirado do rio
e os grupos indígenas impediram o desenvolvimento desta
zona do Tocantins. A nec_essidade de exportar castanha e o
caucho, proveniente de Marabá, determinou no início do
século XX, a c0nstrução da E. F. Tocantins. Alcobaça ressurge e toma um impulso maior quando em 1927, efetivamente, inicia-se a construção da ferrovia, obra que somente
foi completada no início da década de quarenta. Rasgar a
mata virgem foi um trabalho lento e penoso. Os 117 quilómetros de estrada custaram dezenas de vítimas. Mais mortíferas que as "taquaras dos caboclos" eram as picadas do:i
mosquitos: a malária, como ainda hoje acontece, abriu muitos claros nos grupos de trabalhadores.
•
io Para se dar uma idéia sôbre o caráter de João Correia, que

pretendia "civilizar" os índios Suruf, basta dizer que poucos dias
após ser expulso da aldeia cometeu um duplo l atrocínio, assassinando um ancião e seu neto. Presentemente encontra-se prêso em
Belém, à espera de julgamento.
u P adre José de Morais, o.e.
i2 Baena, o .e.
13 Carneiro, 1910, 45.
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No final da década de vinte se iniciaram os contatos
entre os indígenas da região e os neobrasileiros. Então, os
dois grupos tribais, Akuáwa-Asuriní e Parakanân eram confundidos e denominados Parakanân. Mas as informações fornecidas pelo Serviço de Proteção aos lndios 14 possibilitam...nos hoje fazer a distinção.
Referem....se realmente aos Parakanân os trechos seguintes: "Os Parakanân não costumam agredir pessoas e quando
atacam as barracas fazem-iDO de tal modo que a ninguém ferem ou matam, contentando-se em afugentar os moradores
pa·r a se apossarem das ferramentas e também dos gêneros
alimentícios ( ... ) . Diversos caminhos foram também abertos
desde o quilómetro cinco ou seis da E. F. Tocantins, todos
com o fito de penetração à busca dos Parakanân. O resultado não fêz se esperar. . . Efetivamente a 27 de janeiro, vinte e tantos d&tes silvícolas surpreenderam na mata três trabalhadores nossos e conseguindo segurar dois dêles, procuraram com gritos e gestos temerosos dar a entender, aliás inutilmente, os seus prop6sitos. O terceiro trabalhador correu
ao Pôsto avisando do sucedido ao seu encarregado. Prontamente dirigiu-se êste funcionário ao ponto da floresta onde
estavam os índios e a fôrça de mímica conseguiu levá-los a
ca~a da administração, onde lhes deu presente retirando-se
os índios, em seguida, pacificamente após duas horas de permanência com o pessoal u.
Além destas notícias pouco se sabe a respeito dos Paraka.nân. Resumiremos aqui algumas informações fornecidas
por Expedito Arnaud ( 1961) que os descreve como índios
altos, de cabelos rentes ou raspados, que não usam estôjo
peniano ou perfurações nos lóbulos das orelhas como os
Akuáwa-Asuriní, limit~ndo-se à uma pequena cavilha de madeira no lábio inferior. Começaram a ser notados a partir
de 1920, no trecho situado entre os quilômetros 60 a 70 da
E. F. Tocantins, onde praticavam pilliagens sem fazerem vítimas. Após a fundação do Pôsto de Atração Indígena Pucuruí, os Parakanân começaram a freqüentá-lo em busca de
14 Fm 1928, atendendo a uma solicitação da diretoria da E. F.
Tocantins, o S. P. I. instalou o Pôsto de Atração Indígena Pucuruf.
à margem do igarapé do mesmo nome. no quilômetro 67 da ferrovia.
1õ S . P .1. Relatório anual, 1928, fls. 41 e 43.
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•

presentes, o que fizeram até 1938, quando, por um motivo
inexplicável, desapareceram. Em 1953, reiniciaram as suas
visitas, deixando porém de serem acompanhados por mulheres e crianças. No dia 17 de novembro de 1962, entretanto, cêrca de 15 homens, uma mulher e uma criança, permaneceram duas horas no Pucuruí e, através de um intérprete Akuáwa-Asuriní, expressaram o seu descontentamento
pela penetração de brancos em seus territórios, em número
cada vez maior.
Os Akuáwa-Asuriní, por seu lado, intensificaram os seus
ataques contra os brancos, após a batida organizada pelo engenheiro Amyntas Lemos, em 1928, que com uma turma de
40 homens bem armados atacaram um acampamento de caça,
1natando oito adultos. Duas crianças fora1n aprísionadas para
"serem levadas de presente ao Dr. Amyntas". Como estas
se debatessem foram mortas pelo indivíduo que atendia pela
alcunha de "Pá virada., 16 •
São os Akuáwa-Asuriní que nas proximidades do local
denominado Joana Perez atacam e matam castanheiros durante a safra de 1930. Em maio dêsse mesmo ano, matam
no quilómetro 40 duas pessoas. Em 1933 revidam a uma diligência pessoal, matando e saqueando no quilômetro 22. Em
1937, entram em contato com funcionários do SPI, no quilómetro 11, mas logo depois são atacados por trabalhadores
da ferrovia; em represália invadem um barracão matando
duas pessoas e ferindo uma outra 17 •
No dia 15 de setembro de 1945, o engenheiro Carlos
Teles, diretor da E. F. Tocantins e delegado especial de Polícia de Tucuruí, organizou uma expedição contra os índios
Akuáwa-Asuriní, armado com granadas e fuzis "mauser;' enviados pela Polícia do então Distrito Federal. Os índios não
foram encontrados e o S. P. I. conseguiu que fôsse aberto inquérito contra o engenheiro 18•

1e S . P . I. rio) (1930).
11

Trechos de "Informações" (Diretoria e Ministé-

Expedito Arnaud, 1961.

Ct. Relatório, de 11-2-46, do Comissário Lulz Julio Teixeira
ao Chefe de Polícia do Estado do Pará. Entretanto, em 16-6-47, a
denúncia foi julgada improcedente pelo Juiz de Direito de Cametá.
18
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Em 1948, apareceram os Akuáwa-Asuriní no lugarejo denominado Cachoeira de Itaboca quando foram repelidos a bala e perseguidos durante dois dias mata a dentro. No ano
seguinte, mataram uma mulher no quilômetro 52 e um trabalhador no quilômetro 18. Neste mesmo ano, atacaram o
barracão do S .P. I. no quilômetro 67, ferindo um funcionário.
Em 1949, o S. P. I. intensifica suas atividades na área.
Uma onda de boatos havia levado a inquietação à população
de Tucuruí. As poucas roças existentes tinham sido abandonadas e os trabalhadores da E. F. Tocantins realizava1n as
suas tarefas protegidos por guardas armados. Não tinham,
então, apagado da memórià o fato 0corrido anos antes, ·q uando
os Akuáwa-Asuriní mataram um casal de velhos, no local em
que hoje é o campo de aviação, bem junto a área central
da cidade.
Na madrugada de 18 de junho, o prefeito municipal e
seus auxiliares andaram de casa em casa, avisando que os
índios estavam atacando e oferecendo transporte para uma
ilha fronteira, o que causou enorme pânico entre a população.
Corriam, então, pela cidade as notícias mais desencontradas.
1ndios eram vistos acocoiados atrás das casas, junto à igreja;
um homem apareceu com uma flecha que teria sido jogada
pelos índios e que mais tarde se constatou ser velhíssima.
Funcionários do S. P. 1., nos dias segujntes, percorreram º.s
arredores da cidade sem encontrar vestígios de índios. Em
setembro dêsse ano, c<>ntudo, os indígenas voltam a matar
no quilómetro 5.
Em março de 1953, nas proximidades do Pôsto de Atração Indígena Trocará, foi estabelecido con tato dêsses índios
com os funcionários do Serviço de Proteção aos lndios, sob
a orientação do Sr. Telésforo Martins Fontes. Cêrca de 190
indígenas, dizendo-se per~eguidos por outra tribo, fixaram-sp,
no Pôsto. Antes do fim dêsse ano, aproximadamente, 50 pessoas tinham perecido de gripe ou desintería 19•
19

Neste mesmo anot os indios Gaviões procuraram um contato amistoso com a população de Tucurui, mas a imprudência de
wn trabalhador, semi-alcoolizado, que queria a todo custo tomar
o arco de um indígena, fêz com que êstes se internassem na mati:t,
após flechá-lo mortal.mente. A pacificação dêstes índios só foi possível em 1956, quando voltaram a procurar a margem do Tocantins,
após uma desavença interna da tribo.
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Após a epidemia, a maior parte dos índios retornou às
matas, permanecendo no Pôsto apenas um dos dois grupos
que chegaram ao Trocará. Os que ficaram eram liderados
por Koaci?nema. Na época da grande enchente de 1956,
também êste chefe, após um atrito com o encarregado do Pôsto, abandonou o Trocará, regressando à floresta. Dois anos
mais tarde, os remanescentes de seu grupo voltaram ao Pôsto, onde permanecem. Koací?nema não era mais o chefe,
havia sido assassinado por Sakawe?ia, líder de outro grupo
local.
No inído de 1962, Saka\ve?ia chegou ao Trocará, acompanhado de cêrea de 30 índios. A gripe e a desinteria dizi·
maram êsse grupo. Em junho, os 14 sobreviventes inter.na··
ram-se na mata, sob a chefia de Amatayosohoa, desde que
Sakawe?ia sucumbiu ao contrair as enfermidades. No final
de agôsto, Senipawa?ia e sua filha partiram em busca de sobreviventes, mas até dezembro não haviam regressado.
O contato, como vimos, foi desastroso para os AkuáwaAsuriní. Hoje, estão reduzidos a 34 índios, residentes no Pôsto, a 10 dispersos entre os civilizados e a 14 índios que estão na mata. ~stes últimos, segundo os nossos informantes,
são o que testa dos "caboclos bravos". À desorganização provocada pelos efeitos depopulacionais, pela mudança de habitat, somam-se as conseqüências da ação irresponsável de al·guns encarregados do Pôsfo. O mesmo indivíduo que provocou a partida de Koaci?nema, convidou um prêto conhecido por "Volta Sêca" para trabalhar no Trocará. ~ste, tão
hábil con10 inescrupuloso, ganhou a confiança da tribo. Durante unia ausência do encarregado tomou a chefia de um
grupo de indígenas e abandonou o Pôsto. Durante um longo
período, os índios vagaram pela região. Os homens saqueavam as roças, enquanto as suas mulheres eram prostituídas,
resultando isto numa contração de novas doenças e costumes
estranhos. Enfim, o S. P. I., com o auxílio da polícia, fêz
com que os índios voltassem ao Trocará.
Um nôvo encarregado chegou ao Pôsto, onde amasiou-se
com uma jovem índia, da qual teve uma filha. Praticou, além
disto, uma série de violências que fêz com que os silvícolas
voltassem a procurar "Volta Sêca ~', reiniciando as suas andanças. Novamente o S. P. I. interveio, "Volta Sêca" foi prêso,
0 encarregado demitido e a sua amásia devolvida à tribo.
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Em resumo, estas são as vicissitudes do contato dêsses
grupos Tupí com a sociedade brasileira. Existem entre elas
certas analogias; a mais marcante sem dúvida é a facilidade
com q'!e permitiram que um regional inescrupuloso tomasse
a chefia de cada grupo. Mas as diferenças fundamentais
que apresentam são bastante importantes. Os Suruí não foram, como os Akuáwa-Asuriní, compelidos por pre.ssão de
uma outra tribo a_ procurar a proximidade dos brancos. A
sociedade Suruí, diferentemente da outra, não era pertur~ada_ intername~te pür conflitos sangrentos. E, após a pacif1caçao, os Suru1 permaneceram na mesma aldeia, dentro de
seu próprio território, ao contrário dos outros que foram atraídos para um local estranho e que, por culpa de "Volta Sêca",
foram conduzidos à cidade., numa tentativa frustrada de "urbanização" e abandono das terras. :E:stes fatos, por certo, influíram nas reações de cada grupo diante da situação de contato interétnico. No próximo capítulo, procuraremos mostrar
que também o maior ou menor grau de instabilidade interna
de cada grupo levou a comportamentos diferentes em relação
à sociedade nacional.

CAPfTULO II

OS PRIMITIVOS HABITANTES
A região situada entre os rios Tocantins e Xingu abrange diversos territórios, onde predominam os indígenas do
grupo lingüístico Jê. Entretanto, num passado provàvelmente não muito remoto, tribos Tupí penetraram na área e, atualmente, são representados por três grupos remanescentes:
Os Akuáwa-Asurin·í 1 , cujo território tradicional compreende as matas situadas desde as cabeceiras do igarapé Trocará, afluente do Tocantins, até as margens de um grande
rio, que denominam "Paraooawé", provàvelmente o f acundá
ou o Pacajá. Os Parakanân, ainda pràticamente isolados, que
costumam incursionar pelo alto Pucuruí, sendo que a lociUização de sua aldeia permanece desconhecida 2 • E os Suruí.
situados entre os igarapés Gameleira (afluente do Araguaia)
e Grotão dos Caboclos, um dos formadores do Sororó, afluentes do Itaoaiúnas, um dos principais tributários do Tocantins.
t
Cabe aqui uma explicação sôbre a razão da palavra Akuáwa
precedendo a denominação Asuriní. Quando de sua pacificação, em
1953, os funcionários do Serviço de Proteção aos índios, passaram
a chamá-los de Asuriní. denominação dada pelos Juruna a um grupo Tupf da margem direita do Xingu, citados por Coudreau, em
1897, e mais recentemente por Curt Nimuendaju 0948) . Todos os
nossos informantes foram unânimes em afirmar que se denominam
Akuáwa e que passaram a identificar-se como Asurinf por sugestão dos "Kamará" (regionais) . Desde que êste grupo já aparece
na literatura etnológica como Asurini. resolvemos para melhor identificá-lo e não confundi-lo com os Asurinf do Xingu passar a denominá-los Akuáwa-Asurinf.
2 Investigações feitas pelos funcionários
do S .P .I. no alto
Pucuruf malograram inteiramente. Acredita-se, entretanto, que a
aldeia se situe nas cabeceiras do Pacajá.
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Os Suruí foram objetos de nosso estudo no segundo semestre de 1961, enquanto os Akuáwa-Asuriní foram por nós
estudados em idêntico período de 1962. Como não estudamos os Parakanân, que ainda continuam completamente isolados, limitaremos esta parte do trabalho, apenas àqueles dois
outros grupos. ~stes guardam entre si diversas semelhanças,
o que nos leva a considerá-los como remanescentes de um
grande grupo Tupí, que sofreu um longo processo de cisão 8 •
Baseamos esta afirmação na ampla identidade de traços da
cultura material, de aspectos de organização social e, mesmo,
em narrações de trechos da hist6ria tribal. Assim procuraremos, agora, descrever cada uma destas sociedades apresentando elementos que permitam uma ligeira comparação d êstes dois grupos Tupí.
Os Akuáwa-Asuriní - Antes da pacificação, êstes índios
formavam pequenos grupos locais, caracterizados pela existência de uma grande casa comunal ( "anga") e, ocasionalmente, pequenos "tapiiris". Todos os habitantes do sexo
masculino de um mesmo grupo local pertenciam a uma mesma linhagem patrilineal. Estas não recebiam uma denominação específica, mas os seus membros referiam-se uns aos
outros como "orokopan ipype" (moradores da mesma casa)
e mais particularmente "ceiroa" (meu parente).
Cada um dêsses grupos ]ocais possuía uma chefia, não
existindo um chefe tribal. A escolha do chefe local não obedecia a nenhum critério estrutural, dependendo apenas do
maior prestígio de um homem dentro de seu grupo. Os fatôres determinados do prestígio eram a sua capacidade de
liderança, o seu valor gilerreiro e a existência de um grande
número de parentes de primeiro grau dispostos a apoiá-lo.
O fato de um homem reunir em tôrno de si diversas pessoas
era uma grande fonte de prestígio, motivo pelo qual as adoções eram estimuladas.
Na ausência de uma chefia tribal o contato entre os grupos locais consistia em um intercâmbio matrimonial e a participação comum em cerimoniais. Paralelamente a uma tendência de cada chefe em tomar-se um líder tribal, o que
a Estas cisões são decorretnes de diversos fatôres, que não cabe
examinar neste trabalho, como inerentes da própria estrutura social do grupo (cf., entre outros, Marshall Sahlins, 1961; Evans-Pritchard, 1940; Paul Bohanan, 1954 e Robert Murphy, 1960).
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determinava uma série de conflitos e assassinatos, as regras
matrimoniais, caracterizadas pela ênfase na união preferencial com a filha da irmã do pai, colocaram a sociedade indígena numa situação de perigosa instabilidade ".
Para analisarmos o sistema de trocas matrimoniais, são
necessárias algumas considerações sôbre o sistema de relações
Akuáwa-Asuriní. Possui têrmos de tios do tipo fusão bifurcada, isto é, um homem classifica ao P e IP pelo mesmo têrmo ( towa) e a m e a im também por denominação semelhante ( ihya), utilizando têrmos diversos para iP ( isasêe) e Zm
( itotyra) :s. À sua terminologia de primos é do tipo Sudanês,
isto é, um homem chama a seu 1 e os seus primos paralelos
pelo mesmo têrmo ( tekeyra) 8 , a sua i e as suas primas paralelas também por um mesmo têrmo ( henyra), denominando
diferentemente os primos cruzados; assim denomina o Flm
e a fl1n ( itotyra?yra e itatyrasyra, respectivamente) de modo
diverso do que chama o FiP e a fiP ( isasêmemyra). Na primeira geração descendente, estendem os têrmos ta?yra e tasyra aos seus próprios filhos e aos dos homens a que chama
de I. O F e a f das mulheres a que denomina hentjra são denominados por um único têrmo hekosara. Na segunda geração ascendente todos os homens são denominados tamoyngé
e tôdas as mulheres isarikê. Todos os membros da segunda
geração descendente são chamados hem.ominoa (vide gráfico 1).

• Com efeito, Levi-Strauss :(1949, p. 1958) considera que uma
sociedade baseada sôbre êste tipo de m atrimônio está sempre numa
posição precár ia.
No decorrer dêste trabalho utilizaremos as seguintes abrevia-

:s

turas:
P =pai
m =mãe
I = irmão
i
irmã
F
filho
f = filha
etc .

=
=

IP = irmão do pai
im
irmã da mãe
el = espôsa do Irmão
Ei = espôso da irmã
E = espôso
e
espôsa

=

=

iP
Im
FI
fi
FF
PP

= irmã do pai
= Irmão da mãe
= filho do irmão
= filha da irmã
= filho do filho
= pai do pai

e O têrmo de referência tekefra aplica-se, apenas, aos membros do grupo de siblings mais velhos do que Ego; os mais novos
recebem a denominação de t'YW11Ta.
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Assim, eram espôsas pr,eferenciais para um homem as
mulheres a quem denominava i:Sasemernyra e também hekosara, sendo que neste último caso, um indivíduo fica eolocado diante da mesma possibilidade matrimonial que seu filho (vide gráficõ 2).
O matrimônio preferencial com a fiP determina um tipo
de troça qqe L'evi-Strauss considera "restrita". Um homé,m
do grupo A cede utna mulher dá sua geração para o grupo
B, esp-erando receber . em troca, na geração seguinte, urna
mulher para a sua linhagem 7 • Em outras palavras, um homem cede uma ínn'ã para uma outra linhagem, mas reivindica
para si o direito sôbre a filha dêste nôvo matrimonio.
:É:ste procedimento, que expressa o desejo de uma troca
direta, não é sati~fatórlo do pontó de vista da solidariedade
grupal, ponque, limitando o número de linhagens participantes do interc~mbio matrimonial, restringe a amplitude dos
laços de parentesco afim nas gerações descendentes 8 • Além
disto, a motivação da troca imediata é frustrada, pelo menos
emocionalmente, desde que aquêle que cede uma irmã não
é quem vai receber outra mulher na geração seguinte, mas
sim o seu filho. Esta não é realmente uma solução desejável
numa sociedade que considera a p_oliginia um fator de prestígio. Assim, o outro tipo de matrimônio preferencial, com
hekosara, aparece como uma antecipação de um "sistema de
reciprocidade de ciclo curto" e como a satisfa~ão de uma
troca direta 9 •
Em ambas as solugões,, persiste o caráter disfuucional
dêste sis,tema matrimonial, porque as trocas per,m anecem restritas ªllenas a duas linhagens, podendo provocar uma maior
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Para Levi-Strauss 0949: 558), (',o matrimônio com a ~rima
(cruzada) patrilateral é uma fetma de casamento per troca, mas
tão rudimentar que mal podemos qualificá-la de troca, uma vez que
a identidade substancial de coisa reivindicada côm a coisa é seguid·a , através da irmã, na sua própria filha. Na e-scala das transac@es matriril©niais ela r ·e présenta o pequeno lucro".
s Cf. Rodney Needham, 1958, p . .217.
9
Remetemos o leitar a Levi-Stra1:1ss (1949: 55.6) onde o matritnônio avuncular é aBalisado cá.m o uma forma de complementação
do matrimônio com a fiP. Por outro. lado, a existência de dois tipos
de matrimô1üos preferenciais é ooerente com R0.dney Neeidhan,
o.e., quandt> afirma a 1mpossibilidade da existência de uma s.o ciedade baseada somente sôbre b matrimônio com a fip.
7
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atomizaÇã·o do grúpo tribal. E isto somente não acontece
em ~a1!de escala pürque há: dentro d_a sociedade Akuáwa-Asunru um fator que dificulta a melhor inferação das linhagens relacionadas por aliança, tomando-as tão afastadas ·
uma_ das outras como aquelas que ressenten1 da não participaçao do iI~.tercâmbio de espôsas. :.ftste fator, que descrevere~os. a seguir, é o alto grau. da unidade afetiva do gi:upo de
stbltngs.

O comportamento entre os membros do grupo de siblings
é caractf;:lrizado por uma forte amizade, constantemente demonstrada em público, através de expressões de af etividad~
entre irmãos do mesmo sexo, não encontradas em nenhuma
outra categoria de parentesco. O comportamento ideal de
u,m homem em relação a sua irmã lhe atribui a responsabilidade , de proteção da jovem, en~ar~o. que per~ane~e ~e$
mo apos esta ter c9ntraído o matrimonio, e que e,. prmcrpalmente, exercido contra o espôso da irm:ã.

Como são freqüentes as rixas domésticas, e como estas
degeneram em agressões físicas, as relações entre os "cunhados" são bastante tensas e podem desencadear, como acunteceu díversas vêzes, uma luta .e ntre linhagens ligadas per
afinidade.
P_odemos, então, notar que 1nesn10 entre duas linhagens
associadas pelo inter.câmbio matrimonial persistiam dois tipos ~tagônicos d~ ex:pectativas: ui:i fav?rável, tr~duzindo os
anseios de concretizaçao da op~raçao de troca em andamento,, ontr
. · o desfavorável extrapolando problemas de ordem doméstica para o âmbito da linhagem.
Em resumo, a sociedade Akuáwa-Asttriní càrácteriza-se
por condições àe insegurança e instabilidade, det~:ffminadas
por, _urn sist~ma matrimonial não fu~cional, que agrava a rivahdade existente entre parentes afins, por trocas matrimoniais mal sucedidas e por tensõés dec_orrentes de atitudes
com.petitív:as entre as linhagens, no que diz respeito a uma
desejada liderança tribal.
Os Suruí - Invés de formarem pequenos grupos-locais,
os Surüí 10 possuíam apenas uma grande aldeia. A que vi10
_

:tstes índios for8?1. até recentemJ;!nte conhecidos pela denominaçao Kayapó de Mu3etire e, como ainda àcontece, eram freqüen-

sitamós,. em 1961, situada à margem de um pequeno igarapé
~ra constituída de três grandes casas, sendo duas de formas
retangulares e uma semi-oval, a única que possuía paredes 11 •
A tribo estâ dividida, atualment~, em cinco grupos de
descendência unilinear: koaci-arúo ( Goati), saopaka.nf.a ( gavião), .YW!ftra. ( pao), pirul~iw,_a ~palmeira) e k~rafá 12 • As genealo~as md1caram a existenc1a de mais dois grupos, sakar-i:oara e uirapari, hoje extintos. Há, também,, indícios de que
c;>s saopakanía e ywyra, pelo menos, possuíam subgrupos,
n:i~s a atua~ :itu~ção populacional ~a tribo torna difícil ver1f1car a ex1stenc1a de subsegmentaç.ao.
:Estes grupos de descendências apresentan1 características qu·e nos levam a classificá-los como clãs. São exogãmicos, possuem uma chefi~, embora alguns índios, atualmente
apontados como çh~Jes de clãs não gozem realmente dêste
statuS. A regra de residência patrilocal 13 , conjugada com a
descendência patrilineal, resulta numa localizaç.ão do segmento, hoje pottco percebida entre a escassa população Suruí. Pouco pedemos dizer de grupos corporativos de traoalho L•, mas nas cerimónias religiosas ainda são nítidas a diversificação de papéis pelos segmentos.
temente confudidos com os seus vizinhos Xikrin, razão pela qttal
se tornaram temidos pela escassa população br-asileira .d a área.
u
Quando da nossa càegada à aldeia tôda a tribo habitava
é.sta casa, mas após a .cerímônia mágico-re.Iigiosa denominada "Ahioafa", a residên.c ia comum passou a ser uma casa de cêrca de 40
metros de comprimento, 7 m de largura e 4-,5 m de altura.
1z Os Suruf explicam o aparecim.ento do grupo, "Karajá•• pelo
rapto de mulheres de uma tribo <:}Ue assim denominam.
Segundo
êles o espõso de uma mulher que fõra roubada, juntamente com
uma filha, procurou retomá-las, sendo âprisionados pelos Suruí.
1'..5tes lhe deram em troca uma mulher Suruf e não o deixaram
' mais abandonar a triJ)o. Os seus descendentes passaram a constituir um outro clã, que recebeu o nome de ''Karajá••.
ia Antigamente caqa clã possuía a sua próprja residência. l,iá
pouco tempo, mesmo, existiam na aldeia três casas comuns: a de
Musenai, habitada pelos koaci-- arúo; a de Nproí, pertencentes aos
ywyra; e a de Soapirã, residência dos sa.opakanía. Os pindawa e
kctrajá já então pouéos numergsos. compartilhav~ da residência
dos koact-arúo.
1-1 Os koaci-arúo detêm a chefia e a caça lhes é interditada.
Juntamente com os 11wyra são bons agricultores; sendo qué a caça
é permitida aos segundos. Por sua vez. os saopakctnía são excelentes caçadores, desprezam a agricultura e parecem ter mantido os
encargos gueITeiros. Quanto aos kaTajá e pindawa pouco sabemos
de suas atribuições.
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Não existem lutas internas em disputa da chefia tribal,
por que esta é hereditária, pertencendo ao clã koaci-artÍo,
cujos membros julgam-se descendentes diretos de Mahíra.
amosa (avô) de todos os Suruí. Não há dúvida que êste
critério elimina uma ampla área de possíveis conflitos prejudiciais a solidariedade do grupo.
Por outro lado, veremos, após uma ligeira análise do seu
sistema de parentesco, que a sociedade Suruí funda a solidariedade global sôbre regras matrimoniais adequadas.
A terminologia de parentesco Suruí, como a dos Tupinambá 15 , apresenta uma organização social do tipo Dakota,
isto é, possui regra de descendência patrilineal e têrmos de
primos do tipo Jroquês 16• Denomina-se tipo Iroquês, quando Ego (masculino) chama ao seu 1 e os primos paralelos
por um mesmo têrmo ( irôa), a sua i e as primas paralelas
também por uma mesma denominação (henyra) 11 , denominando idênticamente os primos cruzados patri e matrilaterais ( itotyra?yra, para homem, e itotyrasyra, para mulher).
A terminologia de tios é do mesmo tipo que a dos Akuáwa-Asuriní: P e IP são denominados por um mesmo têrmo ( inã) e
m e wn também por denominação semelhante ( iiiéa), utilizando
têrmos diversos para Im ( itotyra) e iP ( isesêe). Os têrmos
ciwá e aiaten são extensivas aos seus próprios F e f e aos filhos dos homens a que chama de I. O F e F das mulheres
a que classifica como henyra são denominados hekosara. Na
segunda geração ascendente todos os homens são chamados
a1nosa e tôdas as mulheres isarosa, enquanto o têrm.o genérico da segunda geração descendente é misamoina (vide gráfico 3).
São espôsas preferenciais ~ara Ego as mulheres a quem
êle denomina itotyrasljra ou hekosara. Diferenciando-se, portanto, dos Akuáwa-Asuriní pela existência do matrimônio cruzado bilateral, mais freqüentemente expresso por uma troca
de irmãs. Formalmente, êste matrimônio é um modo de
Cf. Florestan Fernandes, 1949.
1e Cf. Murdock. 1949, 224.
17
Existem têrmos para irmão mais velho e mais môço, respectivamente, tekeyra e tywyra. Entretanto, os Suruí usam genericamente o têrmo irôa, que entre os Akuáwa-Asurini tem o significado
de parente.
15
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"troca direta~ que limita o intercâmbio a duas linhagens, desde que um homem case com a sua prima cruzada que estruturalmente pode ser, ao mesmo tempo, a filha do irmão da
mãe e a filha da irmã do pai. :Este tipo de matrimônio, segundo Levi-Strauss 18, é próprio do sistema de duas seções;
mas os Suruí, não considerando prescritas estas regras, tornaram possíveis as uniões entre os diversos segmentos, fazendo prevalecer, preferencialmente, apenas a troca de irmãs.
Mesmo êste critério pode ser alterado, pois o homem pode
retribuir com uma outra mulher de sua linhagem, desde que
não possua irmãs.
O matrimônio avuncular, neste caso, torna mais amplas
as perspectivas de troca, sendo comum Ego ceder uma irmã
para o Im, retribuindo a sua união com a Fim (vide gráfico
4).

t
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Enquanto entre os Akuáwa-Asuriní as relações entre dois
afins são apenas do tipo "doador de espôsa ~ receptor de
espôsas" o sistema de troca de irmãs existentes entre os Suruí atribui a cada afim dois papéis distintos: "doador e receptor de espôsa ";2 doador e receptor de espôsa". Assim,
ambos são colocados numa posição simétrica, anulando o
antagonismo tão evidente nas relações de afinidades dos
Akuáwa-Asuriní.
Desta forma, os Suruí dispõem de um sistema de trocas
matrimoniais bastante favorável à solidariedade do grupo.
Solidariedade que parece ter sido, anteriormente, reforçada
u

Cf. Levi-Strauss, 1958, 135.
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pela interdependência dos grupos nas relações de trabalhos
e participarão em cerimônias mágico-religiosas. 1!:stes fatôres, somados a uma estruturação de chefia, fizeram com que
o grupo atingisse uma harmonia coletiva, traduzida por uma
ausência de conflitos internos. Esta ordem deve ter-se projetado nas relações interétnicas, determinando um procedimento diferente, quando do contato, do que ocorreu com
os Akuáwa-Asuriní.
Estas duas pequenas descrições deram mais ênfase nas
divergências entre as duas tribos que nas semelhanças entre
as mesmas. Estas são bem numerosas e citamos, a título de
exemplo, a mesma crença em Mahíra (herói civilizador dos
Tupí), idênticas cerimônias mágico-religiosas, adornos e artefatos semelhantes, perfurações do lábio inferior durante o
ritual de passagem, para não referirmos a grande semelhança da língua. Além disto, a memória tribal dos dois grupos
é coerente quando se referem a uma cisão que fragmentou
a tribo.
Mas, o que quisemos demonstrar, neste capítulo, é que
as relações interétnicas entre a sociedade brasileira e os dois
grupos tribais devem ter sido influenciadas pelos tipos diferentes de comportamento existente em cada grupo.
A situação instável existente na sociedade Akuáwa-Asuriní, caracterizada por constantes lutas entre as diversas linhagens, a ponto de diminuir de modo ponderável a solidariedade da tribo, criou um estado de tensão que encontrou
uma forma de estravasamento nas relações de contato, determinando que os indivíduos estranhos ao grupo fôssem
sempre considerados como inimigos e como tal eram tratados. Isso explica em parte a conduta arredia, em relação aos
brancos, desde os primeiros contatos. Concepção que foi
plenamente justificada quando sofreram os ataques dos regionais. Assim, os indígenas não buscaram uma outra solução
a não ser a defesa intransigente de seu território. Esta atitude foi mudada quando, perseguidos por urna outra tribo
mais forte, tiveram que se aproximar em demasia dos "civilizados". A atitude amistosa dos funcionários do Pôsto de
AtraÇão Indígena Trocará, que mesmo debaixo de uma saraivada de flechas não fizeram uso de suas armas de fogo,
fêz com que os índios mudassem o seu procedimento, aparecendo dias depois no Pôsto, onde até hoje permanecem.
46

Por outro lado, a estabilidade existente na sociedade Su.
ruí, onde os laços de solidariedade eram reforçados por diversos e eficientes mecanismos, proporcionou-lhes uma concepção diferente em relação aos estranhos. Algumas experiências desagradáveis, narradas no primeiro capítulo, não
foram suficientemente fortes para determinar uma reação violenta por parte dos índios. Há muito tempo demonstravam
uma curiosidade pelos brancos. Secretamente espionavam os
seus barracões. A quantidade de objetos novos que avistavam fazia crescer cada vez mais os anseios de um encontro
com os "Kamará". Mas o velho e experiente Musenai não
esqu~cia os in?identes do passado e, teme~do ~ma repetição,
mantinha a tribo s.empre afastada dos reg1ona1s, mudando a
aldeia tantas vêzes fôsse necessário. Somente após a sua
morte foi que os Suruí deixaram de lado as precauções e receberam aos regionais com uma ilimitada confiança que, como
vimos, foi-lhes prejudicial.

47

CAP1TULO III

A POPULAÇÃO REGIONAL
Antes de iniciarmos a descrição dos efeitos nos gn1pos
tribais das relações com os regionais, é necessário conhecer
alguns aspectos do segmento da sociedade nacional existente na área. O seu principal núcleo urbano é Tucuruí, cuja
importância decorre de ser o ponto de baldeação do transporte fluvial através da Estrada de Ferro Tocantins que ali
tem o seu início.
A E. F . Tocantins está constituída de 117 quilômetros de
trilhos de 1 metro de bitola, unindo a cidade de Tucuruí
à localidade de Jatobal. O tempo de duração da viagem oscila entre 12 horas e uma semana. Os descarrilhamentos são
freqüentes, porque predominam os dormentes podres. A situação agrava-se no "inverno", exatamente durante a safra
da castanha, quando a erosão pluvial ataca o mal conservado
leito da estraaa. Não existem horários de trens, o que é
'coerente com a impossibilidade de cumpri-los. As composições viajam sem os vagões para passageiros, amontoando-se êstes nos carros destinados às cargas. Uma litorina atenua esta situação transportando 18 passageiros numa viagem
de 8 horas. Mas, como o trem, não possui horário e sempre
há dificuldade em obter um lugar.
Na extremidade norte desta ferrovia está a cidade de
Tucuruí, que abriga 3 403 dos 5 788 habitantes do município. Urbanisticamente a cidade está dividida em duas zonas, uma onde se encontram as instalações da estrada de
ferro e outra onde se localizam o mercado, prefeitura, igreja, comércio e o pôrto. As diferenças existentes entre estas
duas zonas são bem nítidas, tanto no que se refere aos as-
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pectos urbanísticos, quanto à situação econômica dos moradores de cada uma. Quando a noite chega, pode-se notar
uma verdadeira delimitação de cada zona; enquanto a primeira é iluminada pela energia elétrica fornecida pela estrada de ferro, a segunda fica mergulhada na escuridão, desde
que a usina municipal há muito está paralisada por falta de
peças.
Na primeira, sobressaem as instalações da estrada de
ferro: escritório, estação, oficinas e enfermaria, tôdas constiuídas de alvenaria; enquanto as residências dos funcionários são bem construídas casas de madeira com cobertura
de telhas. Tôdas estas construções são servidas por um regular serviço de água encanada e esgôto.
A outra parte da cidade caracteriza-se pelas casas de
palha e pela falta de água encanada e esgôto. Conseqüentemente, as condições de higiene são precárias. A grande
parte de água consumida é extraída do próprio Tocantins.
As "instalações sanitárias" consistem em pequenas casinholas,
sôbre estacas, com paredes laterais e freqüentemente sem telhados. Os detritos caem no próprio nível do solo, contaminando o ambiente e favorecendo a proliferação de mosquitos. Desta forma o estado sanitário de Tucuruí é lastimável.
Um médico enviado pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais, em meados de 1962, constatou a incidência de
malária em 37,6% das pessoas examinadas 1 • O índice de
verminose atingiu a impressionante cifra de 99,3% dos quais
72,8% são de anoilostomoses.
A parte melhor da cidade, portanto, está ocupada pelos
empregados da estrada de ferro. E podemos afirmar, sem
exagêros, que todo o movimento da cidade é mantido devido
à estrada de ferro, cujas fôlhas de pagamentos atingem a cifra de Cr$ 12 957 047 50 (novembro de 1962) referente a 540
funcionários. Esta considerável importância, que ingressa
mensalmente na pequena cidade, é a responsável pela proliferação de casas comerciais e outras atividades periféricas,
que procuram participar, através de preços altos, do montante do pagamento da ferrovia.

Um cllnico da área considera otimista êste resultado e alega
que êle é decorrente de uma pequena amostra.
1

4
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E é,. também, a existência da estrada de ferro que expli.ca, em parte, a maior concentração na área urbana da
população do muniéípio, ó que não acqntece nas outras localidades da reg~ãG> 2 • Esta disparidade demográfica entre o
urbano e o rural. com a vantagem do primeiro, é que faz
com que Tucuruí viva numa constante crise de gêneros alimentícios. No seu mercado existem filas aguardando alge
que apareça para se comprar. A pesca e a caça tem os seus
produtos disputadb~, e esta última eneontra um bom fornecedor nos índios Gaviões do P. I. Mont~nha, Situado -na mar.g ero direita do Tocantinsª.
A farinha de mandioca, base da alimentação regional,
é quase tôda impnrtáda. Os comerciantes pagám Cr$ ....
1 800,00 per saca aos raros produtores locais, 'entre. êles os
índios Akuáwa-Asuriní. O ptincipal produto agrícola do município é o milho. .E a castanha representa 0 principal produto extrativo e. a maior fonte de rend!l do município, cujo
quadro econômico é completado pór uma pequena indústria
extrativa de madeira, garimpos e a caçá de couros e p~Ies 4 •
O gado só repentemente foi introduzido na área.
Dois outros fatôres explicam o desequilíbtio entre o urbano e o rural e a cons'e qüente escassez de gêneros alime11tícios. O primeiro· é que todo o iaterêsse e.conômico da área
está o~ient~do para as atividades extrativistas, como a casta·nha, o cristal àe rocha e os diamantes. ~stes tipos de a.ti2

A purcentage:ril ãe moradores na área urbana naquela região
do Tocanti hs ,ê a s~guinte:

Baião
rtupiranga
Jacundá

32,7o/c
35,6-0/o

Marabá
Meca juba
Tucuruí

25,7%

44,0%
17;7o/.ó
61,4%

a Preço médio da caça e pesca conforme era vendida, no final de 1962, na m.ercad~ de Tt:icuruí:
paca
1 000,00 por unidade
veado
80,00 por quilo
jaboti
350,00 por unidade
.peixe
80,00· por quilo
anta
'70,00 por quilo
4

Os preços de peles. na mesma época, eram os seguintes:

veado
caitetu
queb~ada

maracaj·á
onça
ariranha

50

230.00
300',00
150,00
l 500.00
9 .500,00
1 200,00

p9r
por
por
por
por
por

quilo
quilo
quilo
qu.ilo
quilo
q\tilo

lontra
l 200100 por quilo
jacar é
2 300,00 pot quilo
jacaretinga 400,00 por unidade
peludo
1 400,00 por tiri.idade
jibóia
50,00 por quilo
sucuri
25,00 por quilo

vidades são incapazes de recrutar un1 contingente humano
de graBde dimensão, como consegue a agricultura. Além
di~to, ~m grande parte do ano, os garimpéiros e os coletores
de castanha permanecem na cidade, o que poderia dar uma
idéia falsa ao recenseador. O segundo refere-se ao temor
que os índios inspiram em graJide parte da populaç:ão. Até
hoje. muitas terras S:ão desprez~das <:u e",Rloradas ~om; caut('}las por serem supostas áreas de açao tribal. Assnn e que
o alto PucuTuí, devido aos Parakanân, continua vedado aos
regionais, enquanto na margem direita do Tocantins ainda
persiste o temor ao.s Gav'iões. ~sta situ~çã~ justifica-se. pelo
fato de que, há mmto pouco tempo, Tucuru1 era uma cidade
cercada âe tribos aguerridas, obtigandô a população a. se
localizar na sede do município, onde a concentração demográfica e a presença próxim.a de uma ilha inspirava-lhe confiança. Esta pe<p~ena ilh~, sempre, foi uma promessa de refúgio seguro em caso de ataques.
Ehtretanto, não podemos superestimar o mêdo que a p0pulação diz ter dos índios. Em muitos casos êle es·conde
uma ~azão escusa, como seja a de preservar a. terra da invasão de posseiros, ou a racionaliZÇtção de uma economia predatória, determinada pela tendência de se conservmem, ape~
nas, comó culetores e não agricultores.
Há uma. época do ano em que tucwuí muda de aspec~
to. Deixa de ser o ponto de estacionamento de coletores de
·castanhas, sem casa e dinheiro, de garimpeiros frustrados, de
comerciantes prósperos e de uma original classe de funcionários· estata.is, para se transformar num centro de intensa
atividada É quando a safra de cas.tanha, proveniente de
Marabá~ deve ser embarcada ~a Belé1n. Há, então, maiores possibilidades de trabalho, mas os efeitos positivos de$ta
situação atenuam-se diante do aumento da escassez de gêneros, elevação geral dos preços e o crescimento da pequena
zona b oem1a.
Então, o pôrto de Tucuruí fica repleto de "motores",
-construídos de forma aHequada a enfrentar os obstáculos da
navegação. Além de uma grande quantidade destas embarcações, a região se. comunica com. Belém, através do navio
semanal do SNAPP. f;ste barro faz a viagem entre Tucuruí
e Belém em 36: horas, conduzindo cêrca de 30 passageiros de
1.ª classe para l.Jlll número ilimitado que se amontoa na terceira classe num emaranhado de rêd~s.
li.
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As atividades urbanas, a economia extrativa, a estrada de
ferro e a navegação fluvial possibilitaram o aparecimento de
diversos tipos ae pessoas, que de fato ou indiretamente estão
em contato com as sociedades tribais.
O funcionário da estrada de ferro é um servidor federal,
que recebe um vencimento considerado elevado na área, dotado, por isso, de um forte poder aquisitivo, estimulado pelo
crédito fácil que o coméicio lhe concede. Se casado, possui
em sua casa de madeira, objetos que contrastam com a situação dominante na região: geladeira, rádio, fogão a gás e
colchão de molas. Se solteiro, é conhecido pela sua prodigalidade em proporcionar rodadas de bebidas e sua generosidade para com as "mulheres da vida''. A renda dos funcionários independe da cotação da castanha e do valor da
terra; por isso, pelo menos teoricamente, êle deveria ser indiferente aos indígenas, o que veremos não acontece.
O coletor de castanha caracteriza-se ~la sua extrema
pobreza e impossibilidade de melhorar de vida. Em dezembro, êle aluga os seus serviços a um arrendatário de castanhal ("patrão"), que o coloca num ponto da mata, onde deverá coletar os frutos. Como nos seringais, existe aí a predominância do regime dos "barracões", onde o trabalhador
deve abastecer a sua parca dispensa ("aviamento") e cujo
débito será descontado de sua produção. Durante três me!ies, debaixo de chuvas incessantes, picado de mosquitos, atacado de malária, êle enche os paneiros de ouriço de castanha, misturando a fadiga, a subnutrição, com o temor aos
índios.
Mas, por maior que seja a sua coleta, dificilmente poderá superar o alto preço do aviamento que consiste3 apenas,
em farinha de mandioca. carne sêca, sal, café, açúcar, munição, pilha de lanterna, fumo e fósforo. Tudo o mais é considerado supérfluo. O encarregado do barracão conseguirá,
porém, destas modestas compras extrair uma conta tão alta
que tome irrisório ou anule o seu saldo.

Desta forma o coletor é explorado mllltiplamente: nos
preços do aviamento, no pagamento irrisório em relação ao
valor do produto e na medida fraudulenta do hectolitro; mas
a generalização dêste sistema espoliativo, .l?ºr . tôda a área~
impede ao assalariado a tomada de consc1enc1a de sua espoliação.
Em março, termina a safra. Os pequenos saldos quando existem são consumidos pelas necessidades da família ou
diluídas nos "frejes" que, então, estão repletos de prostitutas. Alguns ficarão devendo para os patrões e terão que saldar o seu débito com a prestação de serviços. Al~ns dêstes, porém, fogem, a fim de não pagarem suas dívidas insolúveis. Esta evasão somente é possível porque, atualmente,
na área, não há mais o perigo de ser morto pelos capangas
dos "patrões", como acontecia há alguns anos, pois as maiores facilidades de comunicação com Belém possibilitam que
os elementos contrários ao mandante do crime recorram ao
govêrno e à imprensa, forçando a punição do criminoso, mesmo quando êste é do partido governamental.
Até a outra safra o castanheiro procurará viver do que
a natureza lhe fornece, dispersos pela sede do município ou
por pequenos lugarejos ribeirinhos, como Tauá, Moru etc.
f: bastante significativo o fato de ter um morador de Moru
afirmado que o seu cão de caça come na mesma mesa que
êle e sua família e ter justificado dizendo que é êle quem
traz a comida para casa. Realmente a dependência da caça,
entre estas populações, confere um alto preço a um bom
cão caçador.
O "chefe político" e o grande produtor de castanhas confundem-se numa só pessoa. O contrôle do poder econômico
e da chefia palítica correlacionam-se e são de tal forma interdependentes que nenhuma pessoa, na área, pode pretender
a uma sem dominar a outra. O grande produtor é obrigado
a filiar-se a um grupo econômico de Belém, f1Ue o financie e que lhe obtenna novas concessões de terras 5 • ~ste

«Este saldo é o resultado da coleta de um número determinado de hectolitros de castanha, pagos a 400 ou 600 cruzeiros. O proprietário do castanhal considera a medida de
um hectolitro, o conteúdo de 6 latas de querosene ( 108 litros
líquidos). A castanha é por êste vendida em Belém, por cêrca de 2 500 cruzeiro" o hectolitro (preços de 1962).

A maioria dos castanhais pertence ao Estado, que os arrenda por 5 anos. As propriedades p articulares, que em Tucuruí são
poucas, foram adquiridas antes da lei que regulamentou os arrendamentos <Decreto-lei n.º 3143 de 11 de novembro de 1938) . Esta
lei visava coibir certos abusos, limitando os lotes a uma l égua qua-
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~upo,

p<;>r sua vez, está comprometido com a corrente política dominante quando, o que é menos comum, não faz parte da mesma. Os privilégios e favores obtidos devem ser
pagos e uma das maneiras de o fazer é a obtenção de votos
na ocasião das eleições. Para conseguir êstes sufrágios o grupo lança mão do produtor que, para consegui-los, acaba se
transformando num "chefe político".
Para a manutenção de uma situação, o "chefe político"
costuma usar de todos os recursos imagináveis, entre êles o
de fazer que uma eleição se tome fraudulenta, utilizando-se
do sistema do "mapismo que consiste na alteração por um
funcionário subornado, do mapa da eleição, transformando
votos nulos e brancos em sufrágios a determinados candidatos. A pressão econômica é um outro meio utilizado pelo
"chefe político". O pequeno arrendatário não será mais financiado se lhe falhar numa eleição. Os pequenos proprietários verão as suas dívidas cobradas imediatamente se não votarem "certo". E o posseiro de pequenas g1ebas poderá fàcilmente ser desalojado de sua terra e benfeitoria.
A polícia, controlada pelo "chefe político .. , torna-se um
elemento de pressão eleitoral. ~ sempre complacente para
com os "correligionários" e violenta, ao menor deslize, com
os adversários.
3

',

":E: preciso apertar esta gente", é a frase mais usada pelo

chefe político em relação aos seus adversários. ~ bastante
ilustrativo o fato de que um mascate, pertencente ao partido
contrário, teve sua mercadoria taxada etn 30 mil cruzeiros
importância idêntica ao s~u válor nominal. Outro caso é d~
um velho posseiro que, ao mudar de partido, teve a sua terra
"arrendada" para um correligionário do chefe e, agora, encontra-se às voltas com a polícia que quer cumprir o mandado de despejo.
drada (4356 hectares); obrigando os arrendatários a "promover a
limpeza rigorosa dos igarapés e grotões, estradas e caminhos"·
determinando, ainda, "a feitura de um roçado de 100 metros qua~
drados para plantação de cereais", a plantação de 200 novas castanheiras em cada lote etc. A lei não permite que uma pessoa seja
arrendatária de mais de um castanhal, mas para burlá-la existem
os parentes do mesmo, em nome dos quais podem ser obtidas novas
terras. Do mesmo modo, os outros itens da lei raramente são cumpridos.
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Os conceitos de moral do "chefe" variam com o andamento das eleições: são puritanos, quando os elementos do
"submundo" votam contra êle; são tolerantes, quando êstes
o ap6iam nas eleições. A todos êle inspira respeito e obediência; mas freqüentemente toma atitudes benemerentes: envia doentes para serem tratados em Belém, avia receitas farmacêuticas, dá passagens gratuitas em suas embarcações. Há
sempre suas tentativàs de transformar o mêdo e o respeito
em gratidão e admiração. Isto por que também sofre reveses: a derrota do seu partido na esfera estadual sempre lhe
traz conseqüências desagradáveis. Arrendamentos podem ser
cancelados e a terra distribuída para seus adversários. Créditos bancários podem ser suspensos, diminuindo o seu poder
açambarcador. E, .o que consideram bastante grave, o delegado de polícia pode ser substituído. E, então, a polícia que
era sua sicária transforma-se em perigosa adversária. Não
faz muito tempo que um prefeito de Tucuruí e "chefe político" local foi prêso par um delegado, nomeado por um governador adverso.
Assim a vitória de seu partido no âmbito estadual é uma
questão de sobrevivência, que depende de sua habilidade e
que faz lamentar a inoperância de chefes políticos, seus correligionários, de outros municípios. "Estar com o govêrno
estadual" é mais importante do que vencer na esfera municipa1. A eleição de um prefeito ~ontrário em sua cidade pode
significar uma perda de prestígio, mas não do poder, desde
que conserve ao seu lado o govêmo estadual e a polícia. Ê
esta a atual situação de Tuouruí, onde o prefeito teme a po·
1ícia, controlada p elo "chefe político", e fica inerte diante
das paralisações das obras por falta de verbas estaduais.
Como a luta política no Estado se trava entre duas gran·
des facções, P.S.D.-P.T.B. e U.D.N. -P.S.P., e como é
importante que o seu partido triunfe na esfera estadual, há
uma tendência a expandir a sua zona de influência, tomando
para si a chefia não de um município, mas de uma região.
Fortalecer o seu partido significa garantir a continuidade de
seu poder econômico. No vale do Tocantins esta luta está
bem delineada, e o líder político de Marabá começa a estender
os seus domínios. Assim fêz o seu filho candidato à Prefeitura
de um nôvo município, São Domingos, e seu sobrinho, o prefeito de Tucuruí. A tomada dessa prefeitura não significa,
,
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ainda, o assenhoramento do poder no município, mas vale
como urna ponta de lança e a sua existência surpreende quando lembramos que o político de Marabá pertence à oposição
estadual.
A situação de oponente do govêmo estadual püde ser
mantida, graças a uma máquina econômica bem montada e
que não aependa exclusivamente da economia extrativa. ~
êste o caso do líder marabaense, e não o de Tucuruí, que
enfrentou múltiplas dificuldades quando o seu partido estêve
na oposição.
Contrapondo estas rivalid~des entre os chefes políticos
de localidades diversas e de partidos contrários, há o sentimento de classe, que os congrega numa Associação dos Castanheiros do Pará, ,cuja finalidade é manter o status quo dominante, altamente espoliativo e, por isso, bastante lucrativo.
Entre o chefe político e o trabalhador existe uma categoria intermediária, é a daqueles que possuem o direito de
explorar pequenos castanhais, o que fazem com a ajuda de
membros de sua família ou contratando assalariados. Mas,
qualquer que seja a forma adotada de exploração, dependem
de capital e, como não têm acesso às fontes de créditos, são
obrigados a vender os seus produtos "na fôlha", muito antes
da safra, por um preço inferior. Estas transações são feitas
de um modo arcaico, quase sempre sem documentos, onde
o acôrdo oral substitui a firmação de contratos. A expectativa geral é 9ue o trato deve ser cumprido e que o infrator
deve. ser pun1do. Muitos dos pequenos produtores pouco diferem do coletor de ca-stanha, desde que o seu financiador
fica com a maior parte do lucro. Alguns dêles vencem o
período de entre-safra dedicando-se a um pequeno comércio,
numa das 1ocalidades ribeirinhas, onde instala um armazém.
Entre êles, alguns são escolhidos para serem pequenos "chefes políticos". Freqüentemente são levados a isso porque a
obtenção de um certo número de votos garante-lhe, junto ao
chefe municipal, o financiamento da próxima safra. Acabam,
assim, transformando-se em pequenos "chefes políticos", muitas vêzes mais violentos e arbitrários que o seu superior. Um
dêstes "chefetes" costuma cobrar um têrço do produto de
pesca efetuada numa enseada do rio Tocantins. Muitos pescadores acham isto "legal" e mesmo os profissionais que vêm
de Cametá não reclamam eontra esta exploração.
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sua pacifkxJção, os

~1suriní

não mais redlizam trabalhos em cerâmica.

Esta nH1lher, entretanto, fêz u1na demonstração para o Autor. (Foto R. B. Larala).
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Após descrevermos êstes dois tipos que mantém o mando na região, devemos referir-nos a um que é marginal à estrutura econômica tradicional da área. São os posseiros de
terras. Uma grande parte dêles é composta por imigrantes
que ali chegam fugindo da sêca no nordeste. A região, entã.o,
lhes parece propícia: as matas são bastante verdes, há água
em abundância, e grandes extensões de terras estão desocupadas. Constroem os seus pequenos barracos, derrubam pedaços de floresta, plantam uma roça de milho, mandioca ou
fumo, e enquanto esperam pela colheita vivem da caça ou
da pesca. Passam grandes dificuldades no início, mas no segundo ou terceiro ano, a situação começa a ser menos difícil, precisam de pouco para viver e os seus produtos encontram um mercado certo em Tucuruí. Um dia descobrem que
a terra já tem dono. Então ou continuam ali, pürque aquêle só quer da terra a castanha, ou seguem a sua peregrinação
de camponeses sem terra. Alguns resistem e acabam presos
ou mortos. Os mais felizes conseguem com o chefe uma outra parada.
De um modo geral, êstes são os status encontrados em
Tucuruí.; podendo ser notados também em outros municípios
da região, . como :no que faremos referência a seguir.
Ao sul de Tucuruí está o município de Jacundá, cujo
núcleo mais importante é Jatobal, ponto final da Estrada de
Ferro Tocantins e sede da IMPEX, firma especializada na
extração e exportação de madeiras de lei. É neste pequeno
lugarejo, de pouco mais de mil habitantes, que a castanha
proveniente da região de Itacaiúnas aguarda transporte para
Tucuruí.
· J atobal, em muitos aspectos, assemelha-se a Tucuruí,
apresentando porém um fato nôvo: a IMPEX. É uma indústria extrativa que vem provocando mudanças na estrutura
econômica da região e, por isso mesmo, é bastante combatida pelos grandes proprietários de castanhais. :E:stes tomam
atitudes nacionalistas, clamando contra o absurdo de que
"gringos venham de longe tirar nossas madeiras" 6 • Mas esta
atitude xen6foba não é mais do que a racionalização de uma
mentalidade conservadora, que procura defender os seus privilégios.
e A maior parte do capital da IMPEX é de origem alemã.
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A IMPEX paga aos seus trabalhadores o salário mínimo
da região ( Cr$ 9 000,00) e lhes dá assistência médica, vende-lhes mantimentos a preços mais acessíveis, facilita-lhes a
construção de casas pré-fabricadas de madeira etc. Esta
orientação empregadora contrasta fortemente com o regime
dos "barracões", e, como não poderia deixar de ser, acabou
por roubar cêrca de 3 mil homens aos castanhais.
~ contra isto que realmente lutam os proprietários de
castanhais. Sabem que nenhum coletor de castanha resistirá à tentação de receber, em um mês, quantia maior do que
o seu problemático saldo de fim de safra. E temem que~ em
breve, os seus extensos castanhais fiquem . paralisados pela
falta de mão-de-obra ou, então, tenham de dar condições
mais dignas aos seus trabalhadores. Assim buscam, num recurso desesperado, a eliminação da companhia, enfatizando
os seus aspectos espoliativos, que por certo existem, mas que
não querem perceber em suas próprias atividades.
Esta é de um modo geral, uma breve descrição do segmento da sociedade nacional naquela região do Tocantins.
Uma população de suhn'utridos, dizimados pela malária e
vertninoses, espoliados pelos proprietários de castanhais, com.põe o quadro de uma região esquecida 7 • Há, entretanto, uma
perspectiva de mudança. O govêmo federal projetou a constnição de uma barragem na cachoeira de Itaboca, com a finalidade de regularizar a navegação no rio e a produção de
energia elétrica para tôda a região e norte de Goiás. Em
novembro de 1962, técnicos faziam o levantamento topográfic<:> da área. Esta obra poderá, se concretizada, alterar a situação econômica do vale, com a proliferação de emprêsas
do tipo capitalista dentro de um sistema de caráter, ainda,
semifeudal. Mas, por outro lado, êsse provável surto de progresso poderá apressar a extinção dos grupos tribais da região, a não ser que haja uma dinamização da política protecionista do Serviço de Proteção aos lndios.

verdade que o Departamento Nacional de Endemais Rurais,
como o Serviço Nacional da Malária, enviam medicamentos para a
região. Mas êste.s, infalivelmente, caem nas mãos dos "chefes políticos" que os guardam para serem distribuídos, na época das eleições, aos seus correligionários.
7
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CAPtTULO IV

AS

CONSEQÜÊNCIAS

DO

CONTATO

As conseqüências do contato se fazem sentir no comportamento atual das sociedades envolvidas no processo. Para
a s.ociedade nacional, os efeitos das relações interétnicas são
mais ~tenuados e co?sis,.tem na reafirmação de antigos preconceitos. Para os md1genas estas conseqüêndas são mais
acentuadas, des~e que estão submetid.os a um processo de
contat0, caractenzado por um alto sentido de competição, na
qual estão sendo vencidos.
Tanto entr~ os Akuá~a-Asuriní como entre os Suruí, pode-se notar, fàc11me~te, ~1versas mudanças determinadas pelo
contato. A tecnologia tribal esta/ sendo gradativamente substituída pela dos regionais. Armas de fogo substituíram o
arco e as flecha:, ~tensílios de metal tomaram o lugar dos
arte!atos de cerarmca, o fósforo tornou fácil a difícil operaçao de fazer o fogo etc. Esta substituição, contudo, é mais
r~mota que .o con~ato direto com as frentes pioneiras da sociedade nacional; isto porque nenhum de nossos informantes
Akuá~a:As~riní, nem m~smo os mais velhos, têm lembrança
da existenc1a de outros tipos de machado que não o de ferro.
Entret~nto, os Suruí recordam que um homem já falecido
( Koac1), pertencente a terceira geração anterior à atual, possuía um machado ( siwa), constituído de uma pedra encravada num cabo de madeira.
As grandes casas comunais, onde reS"idiam as famílias
extensas, transformaram-se em moradias do tipo regional. Os
Akuáwa-Asuriní construíram pequenas cas.as sôbre estacas,
co~ paredes de paxiúba e cobertura de fôlhas de palmeira,
abrigando apenas a família elementar; conseqüentemente a
neolocalidade substituiu a regra de residência patrilocal. Os
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Suruí, por sua vez, ergueram uma enorme casa de pau-a-pique, separada em diversos cómodos, ocupado cada um por
uma família elementar. Neste caso, porém, o sentido de casa
coletiva ainda permanece, porque nominalmente a habitação
pertence ao chefe da tribo 1 •
A vida cerimonial também sofreu alterações: ritos de passagens não são mais executados. A justificação, fornecida
pelo informante das duas tribos, é que a sua rea1ização implicaria na perfuração de lábios, que não é mais desejável
pelos jovens. f:ste costume, que antes exprimia, além de seu
significado mágico-religíoso, um ideal estético, foi abandonado porque, atualmente, marcaria o seu portador como índios,
e como "selvagem" 2 •
A poliginia não apresenta vestígios entre os Suruí e começa a desaparecer entre os Akuáwa-Asuriní, para os quais
o contato tem sido muito mais intenso e onde os jovens começam a adotar o uso dos têrmos de parentesco brasileiros;
enquanto entre aquêles que tiveram oportunidade de viver
mais em contato com a população de Tucuruí, começa a ter
importância a preocupação de se assemelharem aos brancos.
Esta é expressa pelos anseios de melhores roupas e de possuírem uma grande quantidade de objetos de nossa cultura.
Ap6s têrmos visto alguma das modificações mais evidentes, provocadas pelo contato, devemos examinar os efeitos das
relações interétnicas em cada um dos dois grupos, desde que
pela diferente localização de cada tribo estas conseqüências
apresentam-se com características diversas.
o
o

mão-de-obra barata. E, por outro lado, porque recusam aos
silvícolas o direito de posse das terras. Estas são cobiçadas
pelos castanheiros e, pür esta razão, aquêles que a defendem
são também hostilizados ª.
Os conceitos emitidos pela população de Tucuruí sôbre
os índios são sempre desabonadores e consistem na sistemática repetição de velhos estereótipos, tais como o º índio é indolente, sujo, traiçoeiro e ladrão". E freqüentemente podemos observar que o comportamento da população é coerente
com os seus preconceitos 4 •
Estas atitudes discriminatórias são utilizadas por tôdas
as camadas da população regional. O posseiro, o coletor de
castanha e o funcionário da estrada de ferro, são movidos
por um ódio ingênuo contra os matadores de seus companheiros. Mas os arrendatários de castanhais, conscientes da
atual situação indígena, usam do preconceito para extroverter o seu descontentamento porque os indígenas ocupam uma
vasta área de terra e não estão submetidos, mais intensamente, ao contrôle do sistema económico, do qual os patrões são
os beneficiados.
Ao contrário dos demais, os arrendatários de castanhais
são moderados na expressão de seus preconceitos. Mas são
pródigos em críticas ao Serviço de Proteção aos índios, ao
qual atribuem todos os males que afligem os silvícolas. Dizem sempre que êstes estão abandonados e que ninguém
lhes "ensina a trabalhar". Diferentes são as suas opiniões a
respeito de "Volta Sêca", a quem consideram um benfeitor
dos índios que lhes ensinava a trabalhar e a ler :s. O fato de

o
3

Com relação aos Akuáwa-Asurínf, apesar das modificações sofridas, a sua integração à sociedade nacional está sendo dificultada pelos componentes desta. Isto, em parte, porque foram frustrados ·os planos dêstes de os transformar em
i
Enquanto entre os Su:ruf, a chefia ainda é atuante, os Akuáwa-Asuriní r enunciaram as questões de liderança, após a r eunião dos
diversos grupos locais no Pôsto.
2 Os informantes Akuáwa-Asuriní alegam que somente os "caboclos bravos" ainda furam os lábios e orelhas.
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O chefe politico local, por duas vêzes, ameaçou de prisão o
encarregado do Pôsto de Atração Indígena Trocará, porque êste impediu a entrada de coletores de castanha em terras do Pôsto. Uma
diligência policial chegou, mesmo, até o Trocará, não podendo cumprir o mandado porque o encarregado resistiu à pr isão. Problemas
idênticos foram, também enfrentados p elos encarregados do P . I.
Montanha e P .I. Pucuruí.
4
Diyersos comerciantes tentaram, p aradoxalmente, impingir-nos
mercadorias de qualidades inferior, quando sabiam que se destinavam aos índios, e justificavam que as outras eram muito "caras para
caboclos".
:s "Volta Sêca", como fomos informados, é completamente analfabeto.
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"Volta Sêca" ter comandado os indígenas nos assaltos a diversas roças e prostituído várias mulheres indígenas é tendenciosamente esquecido pelos seus panegiristas. O verdadeiro
motivo dos elogios a "Volta Sêca" e ataques ao órgão estatal é que o primeiro provocou o abandono da terra, enquanto o S. P. 1. impede a ocupação das mesmas pelos neobrasileiros.
Estas mesmas atitudes negativistas em relação aos índios
são encontradas também entre os que adotam crianças indígenas 6 • Existe uma preocupação em fazer com que as cri~n
ças esqueçam o seu passado ou ignorem a sua origem. Dificilmente isto é conseguido, pois são êstes últimos os que sofrem mais diretamente o impacto dos preconceitos 7 • Um dos
adotados repete .que teria sido melhor ter ficado com os seus
do que ir para Tucuruí, onde é desprezado por todos.
~stes problemas atingem de uma forma mais atenuada
os índios moradores no Trocará, supervisionados pelo S. P. 1.
O Pôsto dista cêrca de 30 quilômetros de Tucuruí e só
pode ser alcançado por via fluvial, o que lhe garante um
relativo isolamento. Mas, mesmo assim, os indígenas são
atingidos pela discriminação por parte de certos funcionários
do S . P. 1. Isto era de s_e esperar, desde que êstes são recrutados em segmentos da sociedade nacional, que estão em
conflitos com as sociedades tribais. Estas discriminações são
expressas por atitudes ofensivas com respeito aos índios nas
relações de trabalho, o que tem obrigado o encarregado a
repreender freqüentemente seus subordinados. Além disto
os baixos ordenados pagos pelo S. P. I. determinam o recrutamento de indi\".íduos pouco qualificados.
Em resumo, para êstes índios o contato apresenta um
saldo negativo. Os indígenas foram atraídos para fora de seu
território tribal, rompenâo com isto a estrutura sócio-econômica do grupo. O contato foi também o causador de diversas epidemias de gripe, nas quais os índios faleceram em
grande número, sem a menor assistência, pois o Pôsto não
estava aparelhado para tal emergência.
Entre os civilizados, existem 10 indios, d istribuídos por Tucurui, Tauá, Jutaf, Pucuruí e Montanha.
1
São correntes na região diversas histórias de pequenos índios
adotados pelos brancos e que quando grandes, "devido a determinantes hereditários", mataram os seus pais adotivos.
6

62

As dificuldades que impedem a integração dêstes índios
na sociedade global fazem com gue se apeguem, mais fortemente, a sua identificação étnica, mantendo-se num alto anrêço. É bem significativo o fato de considerarem kamará ' 8 a
filha de uma índia com "civilizado", apesar dos esforços da
mãe em querer que a tribo aceite a menina como Akuáwa-Asuriní. A utilização de mecanismos de adoção püderia contornar esta situação, mas os homens Akuáwa-Asuriní ainda
têm cicatrizes das lutas contra os regionais, o que faz com
que os considerem sempre como estranhos, não esquecendo
as suas divergências. Incapazes de resistir pela fôrça à ação
envolvente da sociedade brasileira, o fazen1 através de uma
atitude que pode conduzir a uma perigosa apatia~ Ao contrário de outros índios, mostram-se geralmente arredios, introvertidos, e sentem-se pouco à vontade, quando existem
visitantes no Pôsto.
Notam-se, atualmente, entre êstes indígenas, os sintomas
de marginalização que começa a despontar. Não foram orientados de forma a tornar possível a sua integração e não podem
mais continuar a existtr como tribo. A reduzida população
toma cada vez mais inoperável o seu sistema social. Poucas
e negras alternativas lhes restam: a extinção ou a marginalização.
'

o

o

o

A situação de contato entre os índios Suruí não determina a existência de urn processo de fricção interétnica, tão intenso quanto entre os Akuáwa-Asuríní. Esta diferença é explicada por dois fatôres principais: a situação geográfica do
grupo e a natureza da frente pioneira da socieáade nacional.
A localização dos índios Suruí no centro da floresta, contornada pelas águas dos rios Araguaia, Itacaiúnas e Tocantins, permitiu que o grupo tribal permanecesse, por muito
tempo, completamente desconhecido pela sociedade nacional
e escondido de seus inimigos Kayapó. Esta situação geográfica, de difícil acesso na éPoca da estiagem, fêz com que apes Denominação dada por vários grupos Tupí aos homens brancos.
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nas alguns püucos brasileiros atingissem a região e entrassem.
só recentemente, em contato com os índios Suruí.
Em 1961, o número de regionais que ocupavam a área
habitada pelos indígenas era bastante reduzido. O núcleo
pioneiro mais próximo dos Suruí era o "Cajueiro", ponto de
castanha distante oito quilômetros da aldeia. O seu proprietário, um pequeno arrendatário, preocupa-se em agradar os
índios, receoso que reclamem as terras que ocupavam até
bem recentemente ( 1947). Cêrca de 20 empregados, procedentes do Maranhão em sua maioria, constituem os elementos da sociedade brasileira que têm maior contato com a população Suruí. Cêrca de 30 quilômetros, a sudeste, existe
um outro ponto de castanha, onde também se encontra um
pequeno engenho de cana-de-açúcar. E, a uma distância
bem maior ( cêrca de 90 quilômetros) está Xambioàzinho.
pequeno lugarejo, conhecido apenas por alguns poucos índios.
Esta população regional, vinculada à área econômica de
Marabá, encara o problema do índio de modo diverso da
população de Tucuruí. Isolados dentro da grande floresta,
esmagados pelas doenças, êstes homens, oriundos de regiões
de campos, admiram nos índios a sua adaptação e o conhecimento da mata, que êles tentam conseguir. Esta admiração pela capacidade do silvícola em dominar a selva virgem,
faz com que diminua a intensidade dos preconceitos, embora
não consiga dissipar certos estereótipos, adquiridos em Marabá ou provenientes de seus lugares de origem. A inexistência de conflitos atuais, a atitude amistosa dos Suruí para
com os regionais, demonstrada desde os primeiros dias do
contato, fazem com que as relações interétnicas sejam relativamente harmoniosas.
~ verdade que a confiança dos Suruí para com os neobrasileiros diminui consideràvelmente. As violências sofridas
em 1947 e 1957 não foram esquecidas, principalmente pelos
parentes das vítimas. A devastação causada na aldeia pelos
caçadores de peles é, hoje, reprovada pelos índios. E, o que
é mais importante, os Suruí sabem que foram os Kamará
que introduziram na região as doenças que tantas mortes lhes
causaram 9 ..
e O chefe Musenai tinha a preocupação de defumar todos os
visitantes que entrassem na aldeia. Os índios faziam isto utilizando-se
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Por mais diminuta que seja esta frente pioneira, ela vem
provocando diversas mudanças na sociedade Suruí, principalmente no que se refere à tecnologia, como já vimos. As mudanças em outros setores são menos notáveis, desde que os
membros da sociedade brasileira,, que ali estão, pouco podem
oferecer à cultura indígena. Não possuem, por exemplo, um
sistema de crenças capaz de substituir a rica mitologia Tupí.
~ste tipo de contato, entre índios e elementos de bai.~o nível cultural, faz com que seja pequeno o número de traços
assimilados p elos indígenas. O vocabulário português dos
Suruí é bastante reduzido, e o conhecimento de outros aspectos da cultura regional, como o sistema monetário, religião,
etc., é bem menor que entre os Akuáwa-Asuriní.
O contato com a sociedade brasileira, apesar da inexistência de aspectos acentuadamente conflitivos e competitivos,
apresenta seus aspectos negativos para a sociedade tribal. A
diminuição de seu território, a introdução de novas necessidades, a redução do potencial de produção, devido à redução populacional causada pela gripe, fizeram com que os
Suruí perdessem a sua antiga autonomia económica. Desta
forma, desde que não tem contato com o S . P. 1., a pequena
população Suruí espera conseguir o que necessita através do
missionário que a pacificou. Mas, apesar de seu empenho,
Frei Gil Gomes não dispõe de recursos suficientes para atender tôdas as pretensões dos índios.
Pouco a pouco, os Suruí vão se sentindo cada vez mais
decepcionados com o contato. Embora, não tenham ainda
atingido a situação crítica dos Akuáwa-Asuriní, pode-se prever, fàcilmente, que estão caminhando ràpidamente para uma
situação análoga.
o

•

•

Cabem, por fim, algumas observações a respeito das
atividades protecionistas na região. Vimos que a presen~a do
de seus longos cigarros, petimahaoa. Além do mêdo às doenças introduzidas pelos regionais na área, os Suruf por diversas vêzes relataram o seu horror pelo fato de terem visto os regionais se embriagarem. Todos estão convictos de que podem morrer se tomarem
qualquer quantidade de cachaça. Por isso, sentem-se bastante ofendidos quando alguém lhes oferece bebidas. ·
5
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Serviço de Proteção aos lndios é uma constante na história
do contato dos Akuáwa-Asuriní; enquanto a sua ausência é
completa junto aos índios Suruí. Queremos crer que isto
aconteça em decorrência da falta de verbas e de material
humano.
Mas não se pode subestimar a ação pacificadora do
S. P. 1. na região de Tucuruí. Desde 1928, quando da fundação do Pôsto de Atração Indígena Pucuruí, os trabalhos
de pacificação têm exigido um esfôrço épico. Além da ação
de atrair os índios., o S. P .1. teve que tomar uma série de
providências para ilnpedjr o massacre dos mesmos pelos regionais. Muitas vêzes f-0i necessário empregar tôda a energia para conter os ímpetos criminosos de certos diretores da
E . F. Tocantins, responsáveis pela organização de várias expedições punitivas. A pacificação dos Akuáwa-Asuriní foi,
enfim, o resultado do trabalho paciente de muitos funcionários, durante longos anos.
Muitas das terras indígenas não teriam sido preservadas
não fôsse a intervenção do S. P. 1., e sahemos que isto tem
custado uma série de dissabores aos funcionários que enfrentam aquêles que ambicionam a posse das terras tribais. Além
disto, o S . P. 1. conseguiu com a Fundação Brasil Central,
uma grande gleba de terra junto à E. F. Tocantins para facilitar o trabalho de atração dos Parakanân, o que continua
ainda sendo feito.
No setor assistenc~al, a dedicação de· alguns funcionários
tem compensado as deficiências existentes. Mas, entre os
Akuáwa-Asuriní, as condições sanitárias atuais não são boas,
a verminose grassa entre as crianças e alguns casos de malária são constatados. O Pôsto, que aguarda a chegada de
novos índios, não está aparelhado para enfrentar novas epidemias de gripe.
A orientação recebida p elos Postos, através de uma ordem de serviço da chefia. os instruí para que, através da
agricultura e da criação, torne os seus postos auto-suficientes.
Esta ordem de serviço, na verdade, era desnecessária, p0rque diversos Postos vivem quase que exclusivamente do que
produzem 10• Ilustraremos esta afirmação com o caso do Tro10

No ano de 1962, a Inspetoria do Pará liberou, apenas 80 mil
cruzeiros para a manutenção de três Postos da r egião: Trocará, Pu-
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cará, cujo excesso econômico consiste em uma pequena quantidade de farinha de mandioca; em média, 3 sacas ( 180 quilos ) em cada período de 10 dias. A venda destas resUlta
em Cr$ 5 400,00, dos quais se deve descontar as despesas referentes ao transporte e à manutenção das pessoas que vão
a Tucuruí. Com o saldo, o Pôsto deve prover as necessidades
de 35 índios, o que é impossível. Pode-se alegar aqui que
poderia produzir mais e, realI?ente, isto seria possí~el,_ pois
existem grand~s roças de mandioca; mas o Pôst? ~6 d1spoe .de
dois funcionários e de um pequeno forno. E hm1ta-se a cinco o número de índios que participam destas atividades e
êstes tendem a manter o mesmo ritmo de trabalho que satisfazia as necessidadés da tribo, quando na aldeia.
O contato aumentou as necessidades 11 de cada um, para
cuja satisfação o que o Pôsto produz é insuficiente. Desta
forma, os índios que trabalham nã<? se sentem compensados,
pois o Pôsto pode apenas pagar parte de sua manutenção, devendo o restante ser obtido através da caça e da pesca. ~ste
estado de coisas, com a referida ordem de serviço, tende a
agravar-se, uma vez que o caráter a~sistencial é substituído
por uma orientação do tipo empresarial.
o

o

o

Podemos concluir, então, que o contato com a sociedade
brasileira, para os grupos Tupí do vale do Tocantins, acarretou uma série de graves cdnseqüências para a sobrevivência
dos mesmos conto grup0s tribais.
Atill'gidos em seus territórios, pela penetração de elementos de uma economia do tipo extrativista, os índios AkuáwaAsuriní e Suruí viram-se diante de uma situação competitiva,
para a qual não estavam preparados. As reações diversas de
cada grupo, belicosa no primeiro caso e pacífica no segundo,

curu{ e Montanha, que compreendem uma população fix a de mais
de 60 índios.
11
Rêdes, mosquiteiros, f6Sforos, cartuchos, lanternas, pilhas, querosene, açúcar, sal, café, utensflios de metal, espingardas, facas, machetes, machados, medicamentos etc., são os objetos considerados
indispensãveis pelos atuais Akuáwa-Asurini.
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conduziram a um mesmo resultado: o início de um processo de
extinção ou de marginalização.
:E:ste fato parece demonstrar que, qualquer que seja a
reação da sociedade indígena frente ao contato, como êle é
praticado, não impede que os resultados sejam negativos para
os grupos indígenas.
Para os membros da sociedade maior os índios devem
ser "exterminados porque são selvagens". Freqüentemente
êstes são dissimulados sob uma outra forma: "os índios devem ser civiliza?os"; isto é, perderem o contrôle _de su~s terras, serem reunidos numa gleba, onde se torne 1mposs1vel a
continuação de sua existência como povo. Para os regionais,
a pacificação deve ser feita de tal forma que transforme os
indígenas em marginais, pois já pressupõem ser impossível a
sua transformaç'ão em mão-de-obra barata.
:E:stes desejos de extinguir os silvícolas, quer biologicamente pelas chamadas expedições punitivas, quer socialmente por um tipo precário de proteção, são determinados por
um mesmo objetivo: a püsse da terra ocupada pelos grupos
tribais.
E quando !sto torna-se realidade, quando a frente de
expansão apodera-se das terras tribais, a extinção dos índios
está consumada. A vasta floresta é o seu meio tradicional
de produção. Separados dela e incapazes, pelas razões expostas, de se integrarem no sistema econômico dominante,
os índios não têm outro recurso senão o de tomarem-se dependentes de um órgão protecionista ou de se reduzirem a
uma população miserável e apática. Freqüentemente, o que
é mais grave, estas duas coisas acontecem juntas.
Esta, é a situação dos índios Tupí do vale do Tocantins.
Será o epílogo de um longo processo de fricção interétnica,
iniciado no século XVII, quando o primeiro jesuíta procurou
inutilmente tomar cristãos os habitantes da floresta?
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CAP1TULO V

HISTÓRIA
1.

Os ·Gaviões na Hist6ria

Os índios Gaviões são definitivamente incorporados à história nacional quando, ao fim de um processo de desenvolvimento complexo, várias frentes de expansão da nossa sociedade chegam ao rio Tocantins e começam a ocuJ>ar as suas
margens. Realmente, enquanto pela grande via de comunicação natural entre os sertões noidestino e goiano e a bacia
do Amazonas, apenas passam viajantes e missionários, os Gaviões são mencionados junto com outras observações sôbre
grupos tribais que habitavam próximo ao Tocantins ou em
suas margens e não se distinguem dos demais pelo nome
com que viriam a ser posteriormente conhecidos.
A grande região ocupada pelos Timbira principiou a ser
conheciaa 1 somente q_uando a criação extensiva do gado bovi~o começa a penetrar através dos sertões do Noróeste, dadas as necessidades que tinham es núcleos açucareiros do
litoral 2 • O povoamento do oeste nordestino, tanto pelo Maranhão, quanto pelos sertões da Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, é que vai incorporar ou destruir os grupos tribais destas regiões e foi graças a êste desbravamento
que se estabeleceu no rio Tocantins o encontro de pioneiros
que vjnham cruzando o território Timbira pelas quatro vias
de penetração que são apontadas p<>r Curt Nimuendaju ª·
Nestas áreas também viviam grupos Tupi, mencionados por
Roque de Barros Laraia na primeira parte dêste livro.
2
Cf. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, Fundo de
Cultura, 1959: Cap. X.
a Curt Nimuendaju, The Ea&tern Timbira , University of California Press, 1946: 2.
1
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a) De São Luís do ?v1aranhão através do Mearim e Ita-

pecuru.
b) Do Pará pelo Tocantins.
e) De Goiás descendo o Tocantins.
d) Da Bahia, através das estepes do Nordeste e através
do Piauí.
Além de apresentar essas quatro "vias de penetração",
Nimuendaju ainda nos diz que os Timbira foram mais afetados por "aquela qu.e veio dos sertões baianos e piauienses".
Isto porque: "no séc. XVII e início do séc. XVIII, o centro
da colonização portuguêsa estava na Bahia, enquanto São
Luís, Pará e Goiás formavam meros entrepostos" ( 1946: 2).
};:: certo que a frente vinda da Bahia atingiu os referidos
grupos tribais. Entretanto, acreditamos que Nimuendaju, ao
atribuir grande importância a esta franja desbravadora, deixou-se levar por dois fatôres. Um dêles de ordem formal,
pois a Bahia foi sede do Govêrno Geral de 1549 até 1763.
O segundo o de não ter o etnólogo procurado integrar as
vias de expansão em uma visão histórico-estrutural da nossa
sociedade, perdendo de vista a enorme importância que teve
outra franja pioneira que desce pelo Norte. Queremos nos
referir aos colonizadores que subiram o Mearim e Itapecuru,
vindos de São Luís do Maranhão para encontrar ao sul. junto ao Tocantins, a periferia da frente criatória.
Como nos indica Celso Furtado, as preocupações da Coroa Portuguêsa com o Maranhão datam do séc. XVII, quando pretendeu criar ali núcleos n1i1itares permanentes visando com êles a impedir a conquista da bacia Amazônica por
corsários a serviço da Inglaterra, Holanda e França. Assim,
além da Coroa Portuguêsa ter provocado um intenso povoamento do litoral, ou de pelo menos ter criado condições para
tanto, ela pasteriormente, no séc. XVIII, planejou transformar esta área numa grande colónia agríéola, destinada a
fornecer ao mercado internacional arroz e algodão, produtos
que na época alcançaram altos preços e grande procura, devido à Guerra da Independência dos Estados Unidos e à Revolução Industrial •. A ocupação do Maranhão, assim, se
não se efetivou no séc. XVII, foi realizada no seguinte, com
4

Cf. Furtado, op. cit. Caps. XII e XVI.
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lndio Gavicio tra1Jal'1ando na confecçiio de flechas parti o Autor.
(Foto Roberto Da ~latta.).

a ocupação mais ou menos maciça do seu interior por agricultores apoiados pelo G-Ovêrno português. Esta segunda
tentativa de povoamento foi, sem dúvida alguma, a que mais
afetou ós indígenas. Não s6 pela sua dinâmica, que provocava a fixação do colono e a devastação ecológica das regiões :i, como também pelo uso que passou a fazer do braço
indígena, realizando-se agora abertamente com o apoio de
Pombal. Dêste modo, se êstes grupos Timbira que ocupavam
o Maranhão não foram integrados no sistema agrícola e pastoril que invadia o interior, foram dizimados por .. guerras
ofensivas" gue duravam o tempo necessário para garantir a
segurança dos colonos.
Os modos pelos quais esta frente de expansão encara
o índio e as ~ic?ldades q~e teve ao desalojá-lo são atestados por ela propna. Os discursos dos Presidentes da Província, os relatórios à Assembléia Legislativa da Província,
ou as falas dirigidas a ambos, são unânimes em dedicar algumas linhas aos índios que habitavam o interior. Pode-se
mesmo dizer, sem mêdo de êrro ou exagêro, que a história
do Maranhão de 1759 a 1850 é a própria história do desalojamento, escravização ou destruição dos grupos Timbira do
interiorª. Nesses relatórios ou discursos, o índio aparece
sempre como um obstáculo que deve ser destruído, ou como
um elemento altamente perigoso, que punha em risco a vida
dos colonos e as inversões de capitais realizadas. Entretanto, mais minucioso e preciso do que êstes documentos, são
os três trabalhos do Major Graduado Francisco de Paula Ribeiro, efetuados após viagens sucessivas ao interior, onde o
militar teve a oportunidade de participar do problema do
índio, junto às populações pioneiras.
Hoje, através dêstes relatórios, podemos reconstruir tanto os problemas que enfrentava a administração da Província,
quanto o papel que os Timbira e outros grupos tribais desempenharam obstruindo ou favorecendo as frentes de ex-

Cf. Darcy Ribeiro, Línguas e Culturas Indígenas do Brasil,
Centro Brasileiro de Pesqujsas Educacionais, Rio de Janeiro, 1957: 24.
e Ni.muendaju, embora não tenha dado ênfase a esta frente,
não desconheceu êste fato. Tanto que apresenta como hipótese
para explicar a atual localização dos Gaviões nas florestas do Pará,
que os Gaviões ali se encontram por não terem "confiado nas propostas de paz que os brancos lhes faziam" CNirnuendaju, 1948: 20) .
:s
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pansão. Basta o exame dos títulos de cada um dêsses traba-.
lhos, para que o pesquisador tome contato com as pré~
pações de São Luís. Dois dêles são àesorições das fronteiras
e das condições de povoamento do interior, bem como do
estado dos estabelecimentos ali levantados 7 • O mais antigo
e importante, porém, é uma memória "Sqbre as Nações Gentias que presente-mente habitam o Contirnente do Maranhãa:
qnalyse de algum4-s tri.bb$ ~iS conhecidas; processo de 511_~
hostilidades $Obre os habitantes: causas que lhes tem d't-ficultado a redução) e unico methodo que seria1n&nte pçd~.rá
1'eduzil-os. Es:ori.p ta no anno de IB19 p elo Majo1' Gr<rduado
Francisco de Paul.a Ribeiro" 8 • Como se vê, os títulos são suficientes pata indicar os passos que o Govêmo da Província
enoétou na sua çonquista.
Enquanto a região que era o habitat tradicional do~ grupo~
Timbira, ia send0 paula:tinamentê desvendada e povoada, e
êstes grup9s integrados ou s.implesmen~~ ~estruídos, a regi~0
do Tocantins era ocupada apenas perifencamente. Pelo rio
desciam e sribiam, nas primeiros tempos, o ouro eX;tr~ído em
Goiás, escravos indígenas capturados ~ra .serem vendidos em
São Ltús e Belém ou para trabalharem nas fazendas que
surgiam em suas margens, couros e sàl para serem manufatur~dos em Belém e consumidos fios sertões 9..
O rio Tocantins permanece, então, pràticamente ç9 mo
uma via de eon1unie.ação entre. s·e rt_ões e o Norte, fazendo surgir _em suas margens pequenas fazendas, destinadas sobretudo a servirem como entrepostos éometciais e pousada :rara
''mªrreteiros", viajantes e. missionários, que sobem e descem
1
São os segl;lí.nt.es os titules dês!es relatqrios: "Roteiro da
Viagem que. fêz o éaJ)i'tão Frandsco de P~ula R.ibeiro às :fronteiras da Capitania do Mãranhã-o e da de Goiás no !'!no ge 1815 em
serViço de S .M. Fidelíssima'', in Re.vist<t do Instituto Hist6Tico e
Geo9ráfic0 Brasil.eí>re, vol. X (1848); 2,a Edi~ão, Rio de Janeiro,
1870, pp. 5-'8.0. O outro tem g título; "DescriÇ;&o do Território de
Pastos Bons,, nos sertões do Maranhão; pre>priedaq~s de seus terrenos, caráter de seus habitantes colonos, estado atual dos seus estabelecimentos: pelo Major Graduado Francisco d:e Paula Ribeiro",
idem, vol. XII (1849), 2.ª E.dição, Rio de Janeiro, 1874, pp. 41-86.
s Revis'ta do Instituto Histórico e G.eográfi'có Brasileiro, n.º III.
Ri:o de Janeiro, 1841: 184-197, 29-7-322, 442-456.
e C:f. Padre José de Moraes, H'istór.ia da Companhia de Jesus na
Extinta .Prav{ncia do Marannão e Pará,,, 1860. E também Julio Patemostro, Viagem ao To,c antins, Brasiliana CCXLVIl, São Paulo, 1945.
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o rio com destino c~rto. A prospe!iidade dêstes lügares está
condicionada à selva ttopical, que impede definitivamente o
desenvolvimento luerativ0 à.e p.astos para o gado e>u de campos para a agricultura 10•
Por isse, lo~a-se explicar par que antE~s da formação de
uma economia extFativa na região d0 Tocantins (seja borracha,, babaçu ou castanha), os grupos tribais que oeupavam
suas m:argens ou suas matas ciliâres são mencionados vagamente e cóm incerteza. ];; que as frentes pioneiras, que rompiam o sertão go'iano, nordestino ou matogtossensé, apenas
se utilizavam do Tocantins e de suas margens ,com<:> estrada
e pontos de abastecimento. A partir de 1800, porém, quando as amplas perspectivas da extração da seringa, castanha
e babaçu começ~m a se esboçar, os grupüs tribais do Tocantins também iniciam um nõvo ciclo em suas vidas e são
integra.dos nos respectivos campos de mterê_s-se das comunidades regionais.
Dentto dêste contexto é que vamos estudar os contato~
e relações que os Gaviões estabeleceram com as frentes de
expansão de nos,sa sociedade.
As relações entre índios Gaviões e pioneiros da sociedade brasileira apresentam duas fases distintas,. correspondeptes à exploração dos récursós econômicos do mé(ti0 Tocantins. A primeira destas ·fases é caraeterizáda por contatos espoi:ádicos, p~cíficos ou simples-mente visuais, entre índios e
brancos, quando os pioneiros apenas utilizam as margens d0
Tocan~ com? pousad.a ou . ~entam ~s~abelecer ali núcleos
pastons ou agr1colas, cu10 destino era o fracasso 11 • Esta fase
histórica perdura do séc. KVII até o séc. XIX, quando não
havia nem a necessidade, nem a motiv:ação para se p,enetrar
a fundo nas n:iatas do intei:ior. As,sim, os viajantes que registrar~m a sua passagem pelo rjo, limitam-se a indicações
dêsse tipo " ... estabefecemos nosso campQ, ~ssim ,como nos
dias pl'eeedentes, sôbre uma praia aa margem esfluerd~ do
rio, porque nós sal>íamos que, até Boa Vista, seria perigoso
Cf. Carlos Mereira Neta, "A Cultura Pastoril de Pau D'Arco", Bol~tim do M'Useu ParaeMe Emílio Goeldi, n. s., 1960: 31.
11
Esta parec·e ter sido a e~periêmda do Burgo do Itacalúnas
(baje Marabâ), segundo nos diz Buscalione tio seu relato.: Una Escursione Bota·nica neU' Amazonia, Pres~o de la Societa Geografica
Italiana. Roma, 1901: 28-29.
10
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mesmo abordar sôbre a margem direita, por causa dos índios
Gaviões, nome que os portuguêses dão às aves de rapina" 1 '..l.
Apesar dêste depoimento de Castelneau apresentar os Gaviões
como selvagens arredios, ainda correriam algumas décadas
sem que êstes índios fôssem efetivamente conhecidos. ~0111
efeito, os depoimentos dos anos de 1849 (Ayres Camerro),
de 1858-59 (Gomes Vicente) e de 1897 ( Coudreau) 11 mostram que os Gaviões eram desconhecidos e o temor que inspiravam aos regionais era motivado pelo fato de serem índios
e nada mais.
Por outro lado, êstes depoimentos revelam com grande
nitidez a estagnação econômica que envolvia o vale do Tocantins, provàvelmente causada pela retração e crises da indústria açucareira do litoral, que teve violentos reflexos no
sistema econômico por ela alimentado (o pastoril), e que animava a região 14 • Por isso Coudreau admira-se com a região
quando diz: "a noroeste do Tauiri a ajusante do Estirão da
Praia da Rainha se encontra uma pequena vila chamada Bôca
do Tauiri (hoje Tauiri-RM) - um lugarejo de 5 barracas.
Um pouco à montante, na margem direita, habita1n a un1a
pequena distância, diz-se, nas florestas centrais, índios aind.a
pouco conhecidos, os Gaviões" ( Coudreau, 1897: 58). Mais
tarde, porém, em 1921, Frei José M. Audrin atesta que os
Gaviões "selvagens" eram apenas mais um grupo tribal que
levava mêdo aos habitantes de uma regição econômicamente
nula, quando diz, em completa ignorância e provàvelmente
repetindo as opiniões locais, que os índios Gaviões eram afamados "por seus assaltos sangrentos contra os castanheiros

Castelneau, Francis de; Expédition dans tes Parties Centrales de Z' Amerique Du Sud, de Rio de Janeiro a Lima et de Lima
au Pará: Histoire du Voyage. Paris, 6 Tomos, 1844: vol. 2, p. 11.
13 Vicente Ferreira Gomes, "Itinerário da Cidade de Palma
em Goiás, à cidade de Belém no Pará, pelo rio Tocantins, e Breve
Notícia do Norte da Província de Goiás", in Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasiteiro, XXV, Rio de Janeiro, 1862: 485-513.
Coudreau, Henri - Voyage au. Tocantins-ATagu.aia, A. Lahure, Paris, 1897. João Roberto Ayres Carneiro, "Itinerário da Viagem da
Expedição Exploradora e Colonizadora ao Tocantins em 1849", in
Annaes da Bibliotheca e ATchivo Publico do Pará, VII, p. 5197.
H
Cf. Celso Furtado; op. eit. Cap. XVI.

do Marabá" e que sua aldeia "era chefiada por um homem
de alta estatura, ruivo e de olhos azuis" n.
Além de um desconhecimento total dos Gaviões, os textos acima nos indicam com clareza que os núcleos que se
estabeleciam nas margens do Tocantins dependiam exclusivamente do comércio e de uma pequena agricultura e pecuária. Enquanto novas fontes de riqueza não fôssem descobertas ~ a situação de contato permaneceria inalterada.
O fato de os Gaviões já aparecerem nestes primeiros relatos como bravios e selvagens, não constitui algo inusitado.
Apenas denuncia o mêdo ao índio, um traço que invariàvelmente acompanhada a constelação de estereótipos da área petcorrida pelos viajantes dos primeiros tempos até os nossos
dias. Dentro da estereotipia do índio desta região, o medo
passa a ser entendido como sendo tanto um mascaramento
do temor e inseguranç·a que a situação destas frentes despertava, quanto a uma justificativa para eventuais expedições punitivas contra os Gaviões, pois se eles eram assassinos, a racionalização para a conquista de suas terras e para a sua eliminação enquanto o grupo era algo dado a priori.
Nesta primeira fase, então, os Gaviões entram na História já como sêres altamente perigosos, embora ainda não
fôssem conhecidos e, muitas vêzes, nem vistos pelas populações que margeavam o Tocantins 16 •
A segunda etapa de contatos entre brancos e índios no
Tocantins, data do início do séc. XX, quando as explorações das matas ciliares já não satisfaziam mais as antigas necessidades dos núcleos regionais. ~ o princípio da formação
de um outro sistema ecoriÔínico, com a extração de produtos
vegetais que se encontravam nas matas. O primeiro dêstes
produtos foi a seringa, cuja produção tinha obtido resultados
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n José M. Audrin; Entre Sertanejos e tndios do Norte. O Bispo-Missionário Dom Domingos Carrérot, O. P. Ed. Púgil Lmtd. Livraria Agir Ed., Rio de Janeiro, 1947: 219.
16
É evidente que os dados apresentados acima não excluem a
possibilidade de ataques por parte dos índios. Apenas estamos ressaltando, baseados nas informações disponíveis, a irracionalidade de
alguns dos atributos do fnciio Gavião. Partimos do pressuposto de
que se algum massacre dêste grupo sôbre as populações ribeirinhas
tivesse ocorrido, êle seria mencionado pelos viajantes. E somente
assim. o mêdo e as qualidades do Gavião, como assassino e selvagem, estariam plenamente justificadas pela realidade.
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extremamente lucrativos em outras áreas da região Amazônica.
Já em 1900, a produção da borracha era apontada como
uma das causas da transfiguração econômica e social por que
passou o antigo Burgo do Itacaiúnas, hoje com o nome de
Marabá, centro urbano da região do médio Tocantins. O depoimento de Buscalione, que visitou a área por esta época,
é inequívoco: "O Burgo do Itacaiúnas representa um centro
intelectual de uma certa importâ ncia, pois possui uma escola
elementar. O Cel. Leitão sonhou em transformar o Burgo
numa florescente colônia e para tal benefício fêz um pedido
de terras ao Governador do Pará que, generosamente, não s6
ajudou com uma bela dose de contos, mas fêz tam~ém. possuirlor de um território tão grande ( .. . ) e extraord1nàr1amente
rico em plantas de borracha. Leitão com seus ad~ptos c?meçou a d edicar-se a criação de gado, ~as a colôn1a ao mv~s
de prosperar foi pouco a pouco se arruinando, tanto que hor~
se acha reduzida a um mal partido. :i;; verdade que se pratica ainda a criação de bovinos em uma ilha situada nas
proximidades do Burgo, mas a maior parte dos seus homens
passa dentro de dois ou três anos a vida no bosque, à procura
de borracha, enquanto aquêles poucos que permanecem na
vila, atendem com mais agrado ao pequeno comércio" ( Buscalione, 1901: 28-29).
Por esta época, e segundo o relato acima, já estavam
:.lSSentadas as bases de uma economia extrativa e configurado
o sistema sócio-econômico de Marabá. A produção da seringa.
contudo, não foi suficiente para transformar tôda a economia do vale do Tocantins. Ainda havia tentativas para a
criação de gado que absqrvian1 grande parte dos capitais e
fôrça de trabalho disponíveis. Por outro lado, em outras
áreas, ainda subsistiam pequenos núcleos agrícolas, que, par
fôrça de sua loca]ização junto às matas, mantinham contatos
pacíficos com os Gaviões. Foi uma destas situações de convivência pacífica ou mesmo de coexistência 17 , que surpreendeu o viajante Buscalione, quando êle encontra índios GaJulgamos poder incluir ne.sta mesma categoria de contato
o famoso "tratado de paz". mencionado p or Nimuendaju entre Raimundo Liart e os Gaviões, na Bôca do Tauri, em 1895 e também
a visita de três índios Gaviões a Belém nesta mesma época. <Ct.
Nimuendaju, 1946: 20) .

viões entrando em contato com trabalhadores da Fazenda
Bela Vista, um núcleo agrícola situado onde hoje está a cidade de Jacundá. A experiência de Buscalione foi de certo
modo decepcionante, pois as relações pacíficas que os Gaviões estabeleceram com Manuel da Matta, punha por terra
tôda a selvageria dos índios e revelara simplesmente que
êles eram capazes de viver em paz com os brasileiros da região. Quem nos deixa perceber esta frustração é o próprio
viajante, quando trata os Gaviões como traiçoeiros que "assaltavam e roubavam os navegantes durante o sono" ( Op. cit.
21-24), para, depois de vef'ificar o contato entre índios e brancos, suspeitar mesmo que aquêles índios não fôssetn os Gaviões.
Quando a bo1·racha começa a se desvalorizar por volta
das c.Iuas primeiras décadas do século atual, o óleo de copaíba e a castanha passam a se constituir em fontes de riqueza
altamente cobiçadas. ~ .claro que a extração d a castanha indicava o caminho das matas do interior. Já pQr volta de
1931, Lysias Rodrigues 18 encontra em Marabá os germes de
uma situação de fricção interétnica que só viria desaparecer
em nossos dias com a extinção dos Gaviões. Foi assim que
êle viu Marabá nos anos 30: "Ponderamos que há pouco
tempo lemos nos jornais notícias de ataque de íudios a Marabá e que havia morrido muita gente. O Acrísio nos conta
então, que governadores do Estado do Pará, desonestos, ha~
viam vendido aos sírios grandes concessões de castanhas. Os
í~d~os fixaram uma orla de 3 quilômetros da margem como
hm1te. Pouco antes daquele fato os índios apanharam em
flagrante os sírios roubãndo castanhas em suas terras e foram
mortos a tiros pelos ladrões. O revide foi pronto e inclemente". (1943: 217). Destas iilformações de Rodrigues, provàvelmente as únicas verdadeiras é que os índios apanharam
em flagrante os "sírios'-' roubando castanha em suas terras
e que houve violento revide. Entretanto, ela tem o mérito
de revelar o esbôço da estrutura de poder que hoje vigora
em Marabá. Em primeiro lugar indica que os centros de
decisão estavam situados nos núcleos urbanos ( Marabá e
Belém) e que, para entrar em contato com êles, era necessá-
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is Lysias A. Rodrigues; Rotei1"o do Tocantin$.
Olimpio Ed., Rio de Janeiro, 1943.

Livraria José
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rio que se tivesse poder em uma dessas duas áreas. Em segundo, revela que, por essa época, os sírios-libaneses, que
hoje foimam a "elite do poder" de Marabá, começavam a se
interessar pela extração de castanha, colocando nesta emprêsa os capitais acumulados rto pequeno comércio atacadista
que mantinham e sustentavam na região. Finalmente, o informante de Rodrigues projeta na sociedade Gavião o si.stema jurídico da sociedade nacional, quando diz que os Gaviões
"demarcaram·' uma área onde os pioneiros po3eriam extrair
castanha sem serem molestados.
2.

A Estrutura Ec<>t'í6mica Regional

Como vimos na parte anterior, as condições ecológicas
e as vicissitudes históricas levaram os núcleos püpulacionais
do Tocantins a buscar os produtos vegetais como fontes de
riqueza. Formou-se, assim, um nôvo sistema econômico, cuja
estrutura repousa sôbre dois elementos: o capital e a terra.
Con1 o primeiro alicia-se a fôrça de trabalho disponível da
região, com o segundo consegue-se a posse da fonte de riqueza permanente.
Desde que Marabá adquiriu alguma importância na região do Tocantins, a extração da castanha empresta-lhe o feitio sócio-cultural. Suas dificuldades e conflitos são determinados de um lado pela produção de castanha e de outro pelos
preços que êste produto alcança nos mercados internacionais.
O sistema econômico, que funciona tendo em Marabá o seu
centro, é o mesmo que os historiadores apontam para os primeiros séculos .do Brasil 19 : um sistema voltado para a exp0rtação, com um mínimo de vinculações com outros setores da
economia nacional. :E: um sistema fechado, no sentido de que
os capitais invertidos e multiplicados após as safras voltam a
ser empregados na mesma atividade, não havendo nêle lugar
para uma diversificação econômica que inevitàvelmente criaria melhores condições de vida 20•
19 Cf. especialmente Caio Prado Jr., Formação do Brasil Contemporâneo, Ed. Brasiliense, 6.ª Edição, 1961: Cap. 1.
20 A ingenuidade do Antropólogo em matéria de Economia não
vai ao ponto de dizer que todo o capital obtido com a castanha seja
revertido exclusivamente na mesma área, como pode parecer. Parece evidente que deve existir um escoamento ou drenagem dêste
capital obtida com a castanha para outras áreas mais desenvolvidas
do Brasil, completando-se então o chamado ciclo "dualista" do sub-
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. A pesquisa histórica nos indica de onde vieram os capitais ~ a fôrça de trabalho qu~ permitiram a emergência de
tal sistema. .:Eles foram canal~zado~ de duas fontes que, nos
tempos anteriores à castanha, Já animavam a economia decadente da região. Uma delas foi o comércio atacadista local,
responsável pela urbanização dos inúmeros ribeirinhos do Tocantins. A outra foi formada pelos fazendeiros que tentaram
estabelecer uma atividade pastoril ou uma agricultura nesta
área e que logo foram transformados em meros entrepostos
comerciais, praticando, quando muito, uma agricultura e uma
pecuária de subsistência 21 • Dêste modo, embora o fazendeiro pudesse dispor de terras e de al~ma fôrça de trabalho, êle não possuía capital capaz de iniciar a extração da
castanha em bases lucrativas. Por outro lado, se o comerciante possuía capital (tanto em moeda quanto em mercadorias), êle não tinha terras, nem controlavá as instituições legais que lhe permitiram adquiri-las.
Criou-se, então, uma dependência entre comerciantes e
fazendeiros que pode ser observada ao longo da história de
Marabá, vindo confirmar, de modo claro, o que os economistas têm mostrado com relação às economias extrativas.
Em primeiro lugar êles revelam que nestes sistemas o consumo não é feito na região onde se extrai o produto. Em
segundo, indicam que a exploração necessita de capitais elevados. Estas duas características são suficientes para nos
indicar as bases da institucionalização dos papéis de fazendeiro e comerciante, como os responsáveis pela estrutura de
poder e de prestígio que hoje vigora em Marabá e noutros
núcleos regionais.
Nos primeiros tempos da exploração da castanha, o "fazendeiro", dono das terras e que dispunha de alguma mão-de-obra, não podia entregar-se à extração do produto, pordesenvolvimento econômico. Nossa pesquisa, porém, não visava seguir a trilha dêste capital, uma indagação que, sem nenhuma dúvida, é do maior interêsse se se pretende estudar a sociedade brasileira da região.
2 1 Buscalione descreve uma destas fazendas, dizendo no seu
livro já citado: "A Fazenda é formada de um modesto agrupamento de casas, ( ... ) cultiva-se a mandioca, cana-de-açúcar e outras
essências". Em seguida comenta que a economia assegurava uma
produção em nível doméstico, suficiente para manter "duas ou três
famf.llas de honestos camponeses".
6
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que não po~suía capitais. Essa impossibilidade é det~rmina,
aa pela propria natureza da castanha, que s~ possui valor
de troca, pois as safras não podem ser consumidas pelas populações que a extraem. Enquanto nas fazendas de gado ou
agricultura, o dono das terras .pode p~gar os seus tn~balha
dores in natura. Numa economia extrativa, o produto nao tem
significado algum para as populações que o pr?duzem, exce.to
evidentemente, a sua capacidade de troca. Assun, mesmo dispondo de terras e mão-de-obra, o fazendeiro da beira d"o Tocantins estava impedido de manter pagamentos eII? gener_?S
alimentícios, tal como vinha fazendo desde a sua instalaçao
no local. Era necessário que buscasse o apoio financeiro do
mascate, hoje estabelecido num bazar na cidade.
Acreditamos que esta foi a situação que Lysias Rodrigues surpreendeu no Tocantins por volta âe 1931. A luta
que o autor descreve entre "sírios", comprad~es de terra~,
e os Gaviões, nada mais era do que a expressao de um dos
atritos entre fazendeiros e comerciantes, na disputa das matas
ribeirinhas e do interior 22 •
A aproximação ou a fusão entre fazendeiros e comerciantes levada a efeito pela economia extrativa teve conseqüências diretas no sistema político que emergiu em Marabá.
Aquêles que conseguiram dominar certas áreas ricas em castanha e levantaram capitais para a sua explora~o pass~ra1?
a ampliar cada vez mais,º. seu po.der pelo ~so direto ou md1reto dos mecanismos palítico-lega1s a que hve~am acesso. . A
vantagem do fazendeiro foi a de ter conseguido sem muitas
dificuldades tornar-se proprietário de grandes extensões de
terras e de castanhais. Não precisou entrar, ao menos nos
primeiros tempos, em contato com o Govêrno do E~tado para
conseguir arrendamentos. A vantagem do comerciante, por
outro lado, foi de dispor de algum capital duramente acumulado no seu miserável comércio de beira de rio, e não precisar buscar as carteiras de crédito de bancos ou perder parte de seus lucros fazendo empréstimos. O primeiro recorreu
aos Bancos e aos comerciantes locais para obter dinheiro. O
segundo procurou montar um sistema político que lhe asseEscusamo-nos de reproduzir o texto de Rodrigues, uma vez
que já fizemos na pág. 79 dêste livro. Na v erdade, o informante
de Rodrigues deixa claro que os "sírios" foram culpados pelo massacre dos Gaviões.
22
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gurasse a posse de terra pelos canais administrativos. Estava
pronta a estrutura de poder e prestígio de Marabá.
Atualmente, o funcionamento do sistema político de Marabá é algo bem claro para o sociólogo ou para o homem
sensível. Apesar da cidade possuir 1 partidos legalmente ~e 4
·gistrados no Tribunal Eleitoral, na realidade, o foco dos mterêsses destas agremiações políticas é manter a atual estrutura de poder e ampliar os lucros dos proprietários. de. castanhais. De fato, é um partido único - o do propr1etáno que disputa, dividido em pequenas facções, o contrôle da
administração municipal. O mascaramento de que êste grande e poderoso "partido" se utiliza, portanto, tem funções
claramente reconhecíveis. Uma delas é a de preservar uma
ideologia liberal viciada e dar a aparência de que o exercício da democracia é algo que funciona também em Marabâ.
Dentro dêste contexto, completamente dominado de fato por
proprietários e comerciantes, a população do local reivindica
apenas melhoramentos urbanos e "m~ralização" da administração pública, jamais chegando a atinar com os problemas
fundamentais da cidade 23•
Se os moradores da cidade e da área não têm consciência da importância do domínio político da região, os fazendeiros e castanheiros a possuem. Hoje, êles sabem que não
basta somente o contrôle dos capitais e das terras. J;: necessário também que sejam estabelecidos elos político-partidários
com a Assembléia da capital do Estado, a fim de que o poder
que desfrutam possa ser ampliado e mantido 24 •
Donos de castanhal e fazendeiros, sabedores que são da
importância e~tratégica ~a região, procura~ aliar;se a dep~
tados estaduais e federais, na base de apoios mutuos, destinados a eleger os candidatos e a atrair a boa vontade do GoPartidos que pretendem se situar numa opos1çao radical ao
status quo, como o P .S . B . (Partido Socialista Brasileiro) são muito combatidos e contam com pouquíssimos filiados para poderem
disputar uma parcela do poder em Marabá.
24 Os habitantes do local, consideram o Sr. K um excelente
prefeito, pois foi êle quem fêz urna série de melhoramentos urbanos e "moralizou" a administração municipal. Entretanto, ninguém
é capaz de ligar à sua pessoa. como chefe da Prefeitura, com o fato
do mesmo homem e sua parentela controlarem grande parte dos
transportes ribeirinhos, a criação de gado e a produção de carne do
local e a produção de castanha da área.
2a
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vêrno Estaduál nas disputas de terras. Assim, a "elite ào podér" consegue manter afastados os concorrentes em pote_ncial,
atualmente c-0nstituídos de pessoas que trabalham na administraçâo pública e profissões liberais. O caso de um funcionário est~dual de Itupitanga é ilustrativo dist0. Segundo
êle, em Marabá o que vale é o "poder do dinheirp", pois requereu o arrendamento de um grande 10te riquíssi·mo em
castanha, mas, após 5 anos de disputas com o GC>vêrno Estadual, nada ficou resolvido. Enquanto is.so., o seu. lote vem
send0 sistemàticamente explorado por um rico comerciante
"sírio" de Marabá, gu~ tem ligações de parentesco com o
Prefeito da cidade. O coletor já recorreu ao Supremo Tribunal do E~stado, mas suas esperanças de conseguir e {lrrendamento sã0 parcas. ~le sabe que, contra os "ricos" não podei:á vencer. Este não é e> primeiro nem o último caso de
disputas d.e terras rieas em castanha,, por dois, três e até
quatro proprietários.
Como S'e pode imaginar, os instrumentos com os quais
se conse.gue obter as terras são fàcilmente discerníveis. Quando se tem acesso aos registros e cadastros de terras,. a propina e a fraude são os mais usados. Quando se tem a possibilidade de penetrar na estrutura de poder, a fôrça enfão é
a mola mestra do processo de disputa.
Por isso, as lutas políticas que têm lugflr em Marabá ganharam hoje destaque nacionat O uso da fôrça e da fraude
nas eleições é um padrão e um requisito para ctuem quer
que vénh.a a disputar algum cargo eletivo na cidade, além de
:revelar a consciência qu~ possuem as clªsses dominantes para
a ímp<>rtân:cía política e econômica qu_e representa o domínio da P_tefeitura local. O próprio prefeito nos disse que só
pôde vencer as eleições, quando apelou para os mesmos processos usados sistemàtieamente pelos seus adversá'rios. Foi
somente quando armou os seus empregados e correligionários
e "fiscalizou" tôdas as urnas, que conseguiu um processo eleitoral honesto. Evidentemente, os métodos que usou foram
tão eficientes, que êle teve sua vitória assegurada,
Utilizando os recursos eleitorais vi.gentes na demoeraeia
represeJ!tativa brasileira, êsses grupos de Marabá ligam-se
~ outros grupos exttamunicipais, criando condições para que
suas decisões possam ultrapassar os limites físicos do município e atingir o Estado e a Nação.
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Dentro dêste sistema é fácil distinguir e compreender as
fc:>rmas de que a organização da produção da castanha se re·
veste na região. Com a -extração é realizada pelos proprietáríos em níve1 que poderíamos chamar de familial, i. é .•
êles se organizam em emptêsas comuns compostas de uma
parentela. o sist~ma eeonômico de Marabá e dos núcleos .qae
vivem em sua órbita aparece co~o sendo altamente atomizado. A primeira impressão é a de que não há qualquer
acôrdo ou comunicação entre os donos de castanhal e que
êles trabalham indiferentemente uns. dos outros. No nível
pessoal, quando .se considera a emprêsa como uma instituição e um sJstema, é claro que as coisas apaTecem realmente
dês'te modo. Todos são versad0s na tradição liberal que justifica suas a_ções e s·ã o u11ânimes em afirmar que cada qua1
trah~a visaudo aos seus próprios lucros. Entretanto, quando se considera a estrutura económica onde se acha:tn inseridos, ve,rifica-se algo inteiramente diverso. Na realidade;
êles estão unidos entre si por vários laços econômicos e sociais, dos quais pode.mos destacar como mais significativos os
empréstimos e o p~entesoo.
Os lucros são individualistas, e nem poderia deli:ar de
ser assim num sistema capitalista, mas os II,íodos de obter
capitais e mercadorias e de se. eonseguir apoio p0lítico para
os problemas de terras e mão-de-obra, ou para destruír um
concorrente pernici'oso, é uma emprêsa comum. O caso ào
proprietário "Y" é digno de nota como um exemplo desta
consciência de classe des donos de castanbais. "Y'' possüía
algum capital e amplas poss~hilidades e,conômicas devidas a
seu castanhal. Embora filiado a um partidq político considerado como subversivo, o PSB, ·êle ,c?nseguiu ele,ger-se vereador e contava com alguns admiradores na cidade. Na safra
de 1959, "Y'.. resolveu ofereéer preços mais elevados para a
castanha no mercado municipal. Segundo nos explicou, o seu
desejo era desttl,lir o sistema político-econômíco vigente na
área, através do domínio de grande parte da safra daque1t•
ano. Entretanto, "Y" necessitava de capitais pata poder adquirir a castanha vendida pelos "produtores livres" na cidade.
Esses capitais lhe foram negados tanto em Marabá, quanto
nos Bancos de Belém. Segunde o informante, tµdo foi obra
da oligarquia local, que se sentiu ameaçada com a concorrência e com a perda de poder.
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A consciência de classe que faz dos proprietários de castanhais e comerciantes uma só cabeça e um só cofre não existe entre os trabalhadores regionais. Como nos diz De Lagenest: "Essa carência da noção de bem comum faz com
que a honestidade nos negócios e consciência profissional
sejam coisas muito raras" ( 1958: 81). Entre os trabalha?or~s
da castanha, não existe nada que os una, exceto a m1sér1a
que exibem nas matas, nas zonas suburbanas de Marabá e
o desejo de fazer algum dinheiro após as safras. O fato de
não terem nada mais para defender do que a sua fôrça de
trabalho, faz com que sejam assim: afastados uns dos outros
e indiferentes à sua condição de mão-de-obra indispensável
à economia regional.
Há alguns fatôres, porém, que podem explica~ e~t~ atitude. Em primeiro lugar trabalham quase que 1ndiv1dualmente, em grupos que no máximo atinge a 6 ou ~O ~diví
duos. Em segundo, o que recebem do patrão varia duetamente com a riqueza do castanhal que exploram, trazendo
como conseqüência uma variação nos s;u~ paga~entos. Ess~s
diferenças entre os ordenados, então, e s1stemàhcamente atribuída à "preguiça", ou cachaça~ mas jamais às condições sub-humanas de trabalho. Finalmente, trabalhar nas matas como
castanheiro é a atividade mais desprestigiada dentro do sis·
tema de valor da região. Isto leva o homem a pensar em si
mesmo como um desgraçado, que nada realiza ou pouco pode
realizar de significante 25 •
O trabalho servil, não assalariado, tal como ocorre na
zona do médio Tocantins, tem o mérito (do ponto de vista
desta estrutura) de não dar ao trabalhador uma medida ( ainda que falsa) do seu trabalho. Isto faz com que êle não tenha expectativas, não contraia dívidas e não reivindique melhores lucros, uma vez que entre os trabalhadores não existe
uma base comparativa. Há, então, uma verdadeira transferência de interêsses entre o patrão e o trabalhador, que escaVale a pena citar aqui o depoimento de um inform ante sôbre o modo de vida dos castanheiros: "~les (diz o informante r efe·
rindo-se aos castanheiros) só querem boa vida: no verão tiram castanha e no inverno descem o rio para apanhar diamantes". Acreditam os que êste depoimento dê bem uma idéia de como é considerado na área o trabalho desenvolvido pelos castanheiros, os verdadeiros responsáveis pela feição econômica e social do médio Tocantins.
25
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moteia e impede que ambos tomem consciência da verdadeira relação de exploração que os mantém unidos. O trabalhador sempre acredita que é o responsável pelo que receber. Assim, fica motivado para sempre dar mais um pouco de sua energia, para cada vez receber menos em pagamento.
As relações entre proprietários e d~..stes c0m os castanheiros aparecem nitidamente por trás das modalidades de
compra e venda da castanha que vigoram na área. São três
as formas que assume a compra e venda da castanha no médio Tocantins:
a) Venda na .. fôlha" ou "rama", quando a castanha é
vendida antes da safra, antes do seu amadurecimento. Geral-mente o preço oferecido pelo comprador é 50% menor que os
preços oferecidos no mercado municipal.
b) Venda no "município", que constitui o mercado local e onde se vende a p;odução dos castanhais não arrendados. Geralmente êstes castanhais são explorados por moradores dos núcleos urbanos regionais através de licenças concedidas pela Prefeitura Municipal, p0is as terras são do patrimônio público.
c) Venda no ''ponto". Isto significa que a castanha é
trocada, no local onde ela é extraída, pelo trabalhador contratado, pelo dono das terras.
Estas três categorias de compra-venda, elaboradas pelos
regionai~, trazem dentro de si, a teia de relações que operam
na área. Pois as várias modalidades apresentadas acima nada
mais são do que a resultante das formas de apropriação do
trabalho alheio, vigentes no médio Tocantins.
A venda na "fôlha" ou na ..rama" é um mecanismo destinado a manter o monopólio de capitais e de safras que
existe na região. Com êle, dois proprietários ligam-se pelos
laços sagracf0s do empréstimo e aquêle que possui capita]
participa dos lucros do dono das terras. Esta forma de compra e venda, que tem suas raízes históricas no período de
instalação da economia extrativa do Tocantins, é apenas um
dos tipos de comunicação que fazendeiros (donos de terras)
e comerciantes (donos de capital) estabeleeem entre si. com
o fito de manterem seus lucros. A venda na "fôlha" ou
"rama", por outro lado, possibilita a um proprietário ou arrendatário sem capitais explorar o seu castanhal e permite o
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levantamento de dinheiro antes da safra para a execução de
um outro negócio qualquer. Esta forma de compra-venda
é comum entre donos de castanhal e comerciantes, de vez
que o segundo possui bens móveis, a maioria do·s quais necessários ao estabelecimento de "colocações" 28 dentro da
mata. Assim, a obtenção de capitais, nem sempre é em moeda. mas em espingarda. cartuchos, roupas, querosene e outras
mercadorias.
A vantagem evidente que tem o "capitalista" sôbre o
dono de terras decorre, sobretudo, da importância maior que
assume o capital nas economias extrativas., onde não :xiste
trabalho escravo. Por outro lado, é a moderna expressao da
superioridade dos núcleos urbanos sôbre as zonas rurais. No
caso da castanha isto é fundamental, pois a produção se escoa
das cidades através de "motores", cujo contrôle está nas mãos
dos comerciantes locais. Assim, a venda na "fôlha" coloca
os proprietários sem capital na dependência daqueles que
possuem capital disponível.
A venda no "município" seria a forma menos viciada
destas operações, se não fôsse o fato rudimentar de que, numa
economia extrativa, não existe mercado de trabalho amplo
fora das atividades ligadas diretamente ao produto de exportação. Realmente, a zona do médio Tocantins se c.aracteriz:a
por ser uma área de extração de .c~sta?ha e de_ ganmpo, atividades que permitem a sobreVIvenc1a de mao-de-obra local, pela passagem de uma a outra. Nos períodos da entre-safra da castanha (de maio a dezembro), muitos trabalhadores descem para Tauri, Ipixuna, Bagagem e Jatobal, a fim
de se empregarem como garimpeiros. Ficam, assim, mudando de atividade, no intuito de subsistirem, numa região onde
todo o sistema econômico está voltado para a extração. As
atividades subsidiárias à produção de castanha e diamantes
são pequenas fábricas de calçados, oficinas para a construção de barcos, oficinas mecânicas e indústrias de bebidas,
cuja organização é muito pequena para absorver a enorme
fôrça de trabalho. qu; f~c~ dese~~regada. :Ali~s, a estrutura
destas pequenas industnas e oficinas está mterramente con-

dicionada à produção de ca~tanha. e tudo leva ª. crer que
elas só vivem para manter este sistema em funcionamento.
A venda no "município", então, constitui-se num mecanismo destinado a obsorver parte da mão-de-obra que ficou
desempregada na éPoCa das safras e a permitir - ao menos
na aparência - a ascensão social de alguns homens mais
afortunados. A castanha vendida no "município" é proveniente de castanhais cujo proprietário é o Estado. Assim,
qualquer pessoa que deseja trabalhar nêles tem a liberdade
de fazê-lo. Do ponto de vista mais inclusivo, aproveita-se
dêste modo uma boa parte da safra que apodreceria, descobrem-se novos castanhaiS e revigora-se o comércio local, destinado a "aviar" êstes trabalhaàores livres que n·ão podem
obter capitais fora dos pequenos bazares elas suas comunidades.
A venda no "ponto", diferentemente das duas outras
modalidades, é a única que traz em si de modo explícito, as
relações de subordinação entre o trabalhador e ·o dono das
terras. N ê1e vemos vivo, o resquício de uma forma de exploração do trabalho que ainda vigora nas fazendas do Brasil
contemporâneo. :e;ste tipo de compra e venda provàve~~ente
nasceu nas fazendas que tiveram vida curta na reg1ao do
Tocantins. :E: a "meia" e a "têrça" da castanha. O fundamento desta operação é o fato das terras serem de propriedade particular. Assim, a base do contrato é a do trabalhador receber casa e comida durante a safra, mas ser obrigado
a vender a castanha que extraiu ao dono das terras e seu
empregador. A venda que o castanheiro faz nesta operação, porém, não é a mesma que vigora no ºmunicípio" ou na
"rama''. Na verdade o lucro auferido pelo patrão ultrapassa
em muito os dois tipos anteriores, elevando-se até a 500%.
Eis como colocou esta relação o dono de um castanhal por
nós entrevistado: "a gente compra o hectolitro na mata por
Cr$ 1 000,00, paga no máximo Cr$ 500,00 pelo transporte.
Vende no município por Cr$ 4 000,00 ou Cr$ 5 000,00 21 • O
proprietário não comentou, porém, que o hectolitro que êle
2

Por "colocação" entendemos, segundo a população do médio
Tocantins, o estabelecimento num castanhal de barracões destinados
a servir de bases para a extração, transporte e ponto de morada
e abastecimento dos homens que vão extrair a castanha.
2a
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1 1lsses preços não pretendem ser reais.
E o que se pretende
demonstrar com o exemplo é a taxa de lucro dos proprietários de
castanhal, esta sim, real. Para uma anãlise do mesmo tema sob
uma outra perspectiva, vide a primeira parte dêste livro, de autoria de Roque de Barros Laraia.
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compra na mata é viciado. De fato êle compra mais ou menos 125 litros, pagando o preço de 100, pois usa uma medida que contém mais de um hectolitro e deixa que o recipiente ultrapasse as bordas, fazendo o que na área se convencionou chamar de "roubo na cabeça do hectolitro".
Esse tipo de venda é a base de todo sistema extrativo
da castanha. Nêle estão contidos os elementos fundamentais
que nos permitem avaliar as formas de organização da produção vigentes na área e os seus efeitos na organização social dos Gaviões. Geralmente, a venda no "ponto" depende
de três papéis institucionalizados na região. O primeiro dêles
é o dono de castanhal. O outro é o de ''encarregado do Barracão". Finalmente, vem o papel de trabalhador. Freqüentemente os Barracões do Tocantins incluem uma outra figura importante, o tropeiro, encarregado de abastecer os homens com mantimentos durante a safra da castanha e a fazer
o transporte do produto no final da safra. O encarregado e
o trapeiro, segundo uma escala hierárquica fàeilmente observável, são assalariados, percebendo cada qual cêrca de Cr$
15 000,00 a Cr$ 20 000,00 por mês (em 1961). São êles os
representantes do "patrão" nas matas. Controlam os preços
e as listas de "aviamento" dos empregados e fazem os pagamentos necessários. São também os homens que entram em
contato mais amiúdo com os Gaviões, na região do Praia
Alta. E por isso mesmo, são os mais visados pelos índios, nos
seus devaneios de libertação.
A estrutura de poder e prestígio que surge na região tende a aparecer como um todo monolítico, onde diversos papéis institucionais são atualizados pelas mesmas pessoas.
Assim, as cinco famílias mais importantes do local são, ao
mesmo tempo proprietário9 dos melhores e maiores castanhais, pecuaristas e agricultores, donos dos meios ele transporte, administradores públicos e capitalistas. ltles possuem
o domínio das finanças, dos mejos legais que permitem o
usufruto dos recursos naturais e ainda dos meios necessários
à reprodução de seus capitais.
];: dentro desta estrutura económica e social que estão
inseridos os Gaviões. ];: dos centros assim organizados que
partem as decisões que mais os têm atingido, pois, mesmo
antes de sua pacificação, os castanhais, que constituíam um
acidente do seu habitat, já eram cobiçados nas cidades. Na
área que vai de lhtpiranga e Jacundá, as notícias de con90

flitos entre êles e os castanheiros são as mais antigas da região
do Tocantins, exatamente porque os castanhais destas áreas
foram conquistados primeiro por serem os mais. ricos 28 • Na
área do Município de ltupiranga, porém, não havia conflitos. Embora os habitantes do local acreditem que os índios
não os atacavam em conseqüência de uma oração "forte",
rezada com fervor tôdas as vêzes que algum caçad0r ou castanheiro ia para a mata, a explicação para a falta de atritos
entre índios e brancos é devida à falta de grandes castanhais
que realmente pudessem atrair aventureiros para o interior.
3.

A H·istória dos Indiüs Gooiões

A preocupação das populações regionais do médio Tocantins em neutralizar os Gaviões data do início da exploração da castanha, desde que nos territórios tribais se objetivasse alguma possibilidade de se encontrar reservas dêste
produto. Envolvidos em um sistema econômico vjo}entamente extensivo e que proporcionava altos lucros, era natural que
os regionais começassem também a penetrar nas matas da
margem direita do Tocantins, a fim de localizar novos castanhais. Encontrando nestas matas, além dos obstáculos naturais, os índios Gaviões, o caminho que procuraram seguir
foi a da neutralização do segundo obstáculo, mais perigoso
do que a própria floresta tropical.
Foi um dêstes contatos visando a subordinar os Gaviões
que Lysias Rodrigues encontrou quando viajava por Mãe
Maria. Segundo o citad0 autor, os Gaviões mantinham ali
relações pacíficas com um fazendeiro (ou castanheiro) que
lhes dava presentes em troca de segurança para seus trabalhadores 29•
Se no século XIX e nas primeiras décadas do atual, os
Gaviões apareciam para os brasileiros como mais um _grupo
indígena que inspirava terror, agora, com o desenvolvimento
da produção de castanha, o surgimento dos Gaviões como
um obstáculo ao "progres·so" e à "civilização" era algo con:is Cf. o interessante trabalho de Expedito Arnaud: "Noticia
Sôbre os índios Gaviões de Oeste do Rio Tocantins. Pará", Boletim
do Museu Paraense Emilio Goeldi, Antropologia, n.º 20, maio de 1964.
2
~ Cf. Lysias Rodrigues; op. cit. p. 216.
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ereto. Assim, as palavras pacificação, catequização ou simplesmente extermínio, passaram a se constituir em projetos
de ações que moviam as pessoas mais interessadas em estabelecer relações com os índios. Em 1931, êstes propósitos
eram bastante claros em Marabá. Nas palavras do prefeito
de então: "o serviço que êle julga mais importante, é a catequização dos índios Gaviões que orçam nuns dez mil indiVl'dU os"ªº•
A necessidade de contato entre brancos e índios não diminui com o passar dos anos. Pelo contrário, ela aumenta
na medida em que nov0s castanhais são descobertos e integrados ao sistema extrativo regional. Dêste modo, vinte anos
depcis das declarações transcritas acima, o prefeito de Marabá
repetia - agora num jornal da capital: "a região do Tocantins está ameaçada de um colapso econômico o que advirá
forçosamente se continuar o atual estado de coisas, com os
índios Gaviões atacando, freqüentemente, os castanheiros que
atemorizados abandonam os trabalhos'' 31 •
A declaração acima, embora mais agressiva do que a anterior, é suficiente para nos indicar que os Gaviões constituíam um sério obstáculo à extração de castanha na área do
médio Tocantins. Assim, a ação que será movida contra êles
terá por motor a exploração dos castanhais que estavam em
seu Poder ou que eram por êles controlados.

Os contatos negativos que os Gaviões mantiveram ao
longo de sua história com as populações regionais, foi, ~or
certo, um elemento fundamental no retardamento das relações pacíficas que mais tarde viriam estabelecer com as frentes pioneiras de nossa sociedade.
Não é preciso conviver longo tempo entre os Gaviões
para ouvir algumas histórias indicativas de que há algum
tempo êles freqüentavam acampamentos ribeirinhos e núcleos
regionais, com o fito de obter instrumentos cortantes, fazendas e outros objetos. Essas experiências, negativas ou posi-

tivas, têm expressão num verdadeiro folclore corrente entre
os índios do Cocal ª2 e que nos dão uma idéia de como os
brasileiros são vistos através de um caçador que andava com
uma matilha de cães, caçando e matando os Gaviões, que,
após serem assassinados, serviam de repasto para os animais.
Na outra, conta-se a triste experiência de um velho chefe indígena que foi recebido a bala por castanheiros, quando teutava estabelecer com êles relações pacíficas. A representação dos regionais sob um prisma de crueldade e desconfiança
indica claramente os problemas gerados pelo contato. No
fundo dêste "folclore do contato", surge o problema fundamental da incomunicabilidade entre duas sociedades, colocadas face a face por fatôres históricos que estamos procurando
investigar. Assim como os brasileiros possuem um "folclore
do contato", nêle fixando uma constelação de qualidades negativas do indígena e se servindo dêle como uma racionale
para a eliminação do selvagem. O índio Gavião também possui as suas lendas, onde a realidade do contato é cristalizada
e destorcida. Mas mesmo diante de duas deformações sistemáticas da realidade, pcde-se aprender algo. De fato, observa-se que nas representações do índio Gavião, tal como surgem
nas histórias contadas. pelos regionais, são sempre fixados o
caráter traiçoeiro do índio e sua maldade inata. Os Gaviões
são assassinos e ladrões. Os Gaviões não são gente: eis a
mensagem destas lendas. Já o que ocorre com as histórias
contadas pelos Gaviões é exatamente o inverso: êles procuram fixar a crueldade do branco e sua falta de compreensão par~ a miséria do índio, que procurava o contato paclficameD.te. Até onde a verdade se expressa em cada caso é
impossível, é mesmo irrelevante pesquisar. Vale apenas a
visão que cada parte faz do seu oponente: os brancos vendo
os índios como maldosos e os índios vendo-se a si próprios
como vítimas, ou seja, já encarando a sua própria situação
como perdida.
Não é preciso frisar que a castanha n'ão possuía para o
Gavião o mesmo valor a ela atribuído pelas populações regionais. Para o índio, a castanha era um alimento destinado
a suprir as deficiências alimentares nos períodos de penúria.

ao Idem, pp. 255-228.
s1 Entrevista do Prefeito de Marabá no Jornal "Fôlha do Norte" de 29 de outubro de 1953.

a2 Cocal é o nome dado pelos indios à aldeia Gavião, onde permanecemos com o colega Júlio Cesar Melatti por quatro meses em
1961 .

a.
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juntamente com os ovos e tartarugas que vinham apanhar à
beira do Tocantins. A entrada dos castanheiros em suas matas, então, nada mais era do que um simples roubo ao seu
patrimônio econômico e uma usurpação dos territórios tribais. Dentro dêste ponto de vista, quando se verifica que a
castanha possuía apenas valor de uso para o índio Gavião,
passa-se a entender que os ataques que faziam às populações
regionais 33 eram atos de guerrilha 3 ", destinados, sobretudo,
a afastar os brancos das proximidades da aldeia e interromper por alguns meses a coleta da castanha.
Uma das explicações dada pelos rnoradores de Marabá
e Itupiranga para o contato· pacífico e sistemático entre os
Gaviões do Cocal e as comunidades brasileiras é que a tribo
se havia secionado em dois bandos que se mantiveram hostis até que o mais ameaçado viesse procurar o convívio com
os brancos em ltupiranga. Essas notícias de cisão não são
novas. Em 1900, Buscalione 35 já falava de um bando Gavião,
que havia entrado em contato com Manuel da Matta na beira do Tocantins, como sendo, provàvelmente, parte de uma
aldeia maior, que, por questões internas, lutou entre si e
resolveu buscar apoio dos nacionais. Atualmente, também os
índios nos falam desta eisão que teria ocorrido pouco antes
da sua pacificação. De fato, visitando-se os dois grupos de Tucuruí e do Cocal - nota-se que êles manifestam um
patente antagonismo entre si, embora digam que já foram
moradores de uma mesma aldeia e que têm parentes no outro grupo. As versões que colhemos entre os Gaviões do
Coca.l, são inteiramente insuficientes, para que se reconstrua,
fora do terreno hipotético, esta ciSão. Dêste episódio, colhemos duas versões, cada qual sendo contada por alguns informantes, segundo suas preferências individuais e o seu grau
33 A distância entre o mundo tribal e o nacional, tomando-se
a noção de valor como um dos índices fundamentais, acha-se bem
marcada no primeiro ensaio desta série sôbre as relações de fricção
interétnica no Brasil. Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, O tndio e
o Mundo dos Brancos, Düusão Européia do L ivro, 1964 .
3• Fazemos uma düerenciação entre guerra e guerrilha.
No
primeiro caso, todo o grupo social ficaria voltado para as atividades
bélicas, utilizando para tanto tôdas as suas reservas humanas e ecnnômicas a fim de destruir o inimigo. No segundo, os atos de guerra
são de responsabilidade de apenas alguns setores do grupo social,
não chegando a atingi-lo globalmente.
a~ Cf. Buscalione, op. cit.
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de conhecimento da história do grupo. Numa delas, as causas da luta foram motivadas por ciúme, quando um homem
surpreendeu sua mulher com · outro. Isto levou o marido a
tomar uma atitude que desagradou aos parentes do amante
e conseqüentemente dividiu tôda a comunidade em duas partes. A oub·a versão tem o mesmo pano de fundo, com a diferença do amante que passa a ser um jovem e, por isso mesmo, provoca uma reação maior da comunidade contra o marido ultrajado 36 •
Ainda que nenhuma destas versões nos permita determinar se havia entre os Gaviões processos desorganizat6rios ou
estruhirais que provocassem o enfraquecimento da solidariedade do grupo local, o importante aqui é frisar que a comunidade ficou dividida e gasta por lutas internas. ~' portanto, muito provável que esta cisão tenha levado o bando que
ficou mais reduzido e alquebrado a procurar o contato com
os regionais 37 • Apesar dos dados colhidos entre os Gaviões
serem parcos e não permitirem ir além da apresentação das
versões dessas lutas, êles é que vão explicar dois fatos fundamentais para a história do grupo do Cocai e da sua situação atual. O primeiro é a vinda para Itupiranga na primeira
oportunidade, trazendo suas armas e objetos caseiros. O segundo foi um ataque que fizeram posteriormente à pacificação, numa aldeia de "caboclos brabos", tal como denominam os remanescentes do outro grupo logrando com isso
duas mortes e alguns feridos, além de acirrar ainda mais uma
situação que só viria a impedir a reabilitação demográfica
do grupo. . Somente apelando para êste sentido de guerra e
de vingança entre os Gaviões é que podemos explicar a sua
moradia em Itupiranga por mais ou menos 3 meses e, ao
mesmo tempo, compreender a depopulação de que foram
vítimas.

ª6

Arnaud, no trabalho já citado, menciona que a cisão entre
êsses grupos teria sido causada por disputas em tôrno de uma competição esportiva: a corrida de tora (Cf. Arnaud, op. cit. p. 20).
Como se pode verificar, as dificuldades de determinar qual a causa
da cisão são muito grandes.
37
Vários índios nos contaram que alguns meses antes do contato com os brancos, o outro ~po, agora em Tucurui e chamado
de "grupo dos caboclos brabos", atacou o acampamento que haviam
feito matando mulheres e crianças.
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Foram êstes eventos que de certo modo facilitaram aos
brasileiros de Marabá e Itupiranga dominar inteiramente o
grupo do Cocal, fazendo com que se transfigurassem _em verdadeiros mendigos, completamente dependentes da cidade.
Entretanto, a situação de desamparo e penúria em que
hoje os Gaviões se e~co~tram não . pode ser .e~plicada I!ºr
fatôres inerentes ao propno grupo tribal e as c1soes que nele
tiveram lugar. Para ela muito contribuiu a ?eterminação
implícita nas ações dos g11.lpos de poder de ltup1ranga e Marabá de anular os índios como obstáculos que eram para
castanheiros, que eventualmente os encontravam nas matas.
A análise do que se pode chamar os objetivos, manutenção e métodos de pacificação e assistência, tal como nos foram relatados na área, esclarece alguns pontos que são essenciais para se ter uma idéia de como foram estabele?idos elos
de dependência entre os Gaviões do Cocal e as cidades de
Itupiranga e Marabá.
Em primeiro lugar, cabe fazer um estudo .das versões da
pacificação. Entrevistando algumas pessoas importantes ~e
Marabá e Itupiranga, chega-s~ ~m youco tempo à conc~usao
de que a cada versão da pacif1caçao corresponde tamb~m o
natus do informante dentro da estrutura de poder que vigora
na cidade. Assim, temos três histórias da pacificação e assistência selecionadas por nós como mais significativas dentro
dos episódios. Destas três versões, duas são mais o~ .me~os
idênticas em relação aos objetivos e métodos de pa:1flcaçao.
Foram as histórias contadas pelo Prefeito de ltupiranga e
par um dono de castanhal e~ ~arabá, que se di~ amigo d.os
índios e seu defensor incond1c1onal. Nesta versao, os ob1etivos de se enviar para as matas do rio Praia Alta, em ~tu
piranga, um grupo de expedicionários eram os de neutralizar
os índios que impediam o trabalho da coleta da castanha.
As decisões no que diz respeito à formaçã? e recrutam.e~to
do grupo, aos capitais necessários a or.gan1zar a exped1çao,
couberam tanto ao político, quanto ao don? do c~stanhal.
A figura do funcionário do S. P .1., que seguiu tambem para
a mata, e do missionário, que pressionou a formação da turma de pacificação, reduzem-se a mera citação. Um outro
traço desta versão é o desinterêsse quase total dos informantes pelos resultados da pacificação. ~les demonstram claramente que os problemas decorrentes da assistência eram c0mpletamente ignorados e que não havia nenhuma previsão para
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enfrentá-los. Também não demonstram ter idéia com relação ao fornecimento de uma gleba de terra para os índios.
De fato, pode-se dizer que seus objetivos eram apenas os de
"civilizar" os Gaviões, transformando-os em fôrça de trabalho.
Na versão contada pelo missionário, as ações mais importantes cabem a sua pessoa e a de um funcionário do S. P. I.
Foram êles que organizaram a expedição e pressionaram as
"elites" de Itupiranga e Marabá para financiá-la. Os objetivos
que tinham em vista também foram diversos: partiram ao
encontro dos índios no intuito de chegar primeiro do que
grupos armados de castanheiros, dispostos a exterminá-]os.
Igualmente diferem nos métodos de assistência. Queriam prote~er os índios de certos choques culturais e tomar desde o
irucio uma medida fundamental nestes casos: garantir uma
gleba de terra aos Gaviões.
Ainda que estas versões revelem diferenças de objetivos,
técnicas de assistência e preocupações pelo destino do índio
Gavião, tôdas indicam dois fatos. Em primeiro lugar que
os índios deviam receber alguma coisa: seja materiar ou espiritual. Depois, como conseqüência, que deveriam ser disputados e manipulados, a fim de que estivessem em condições de aceitar ou receber os benefícios que lhes queriam
prestar.
Não cabe discutir, aqui, a legitimidade de uma ou outra
posição. O que nos interessa é destacar que do ponto de
vista do índio, a pacificação logo o sujeitou aos objetivos de
nossas frentes pioneiras; ~ os seus efeitos sôbre os Gaviões
provocariam a sua tran~formação em "índios cristãos" ou
"índios civilizados". E mais que isso, a pacificação os enredou num sistema social totalmente nôvo onde os índios não
dispõem de nenhum poder de decisão.
Isto é muito significativo no caso dos Gaviões. Dos planos traçados pela sociedade regional, a saber, colocá-los próximos a ltupiranga, onde poderiam ser civilizados mais ràpidamente, ou deixá-los nas matas, onde receberiam a assistência necessária e não se contaminariam, o único a se transformar em realidade foi o primeiro. E foi êste o plano traçado pelas "elites" de Marabá e ltupiranga, em oposição às
normas do S . P . 1. e do missionário.
A superioridade que conseguiram os regionais nos meses
posteriores à pacificação tem suas raízes na estrutura de po-

.,

97

der dos núcleos urbanos, nos seus objetivos econômicos e na
ação do Serviço de Proteção aos lndios. Cada uma dessas
áreas de poder pretendia atuar à sua maneira no caso dos
Gaviões. Entretanto, as linhas de ação que traçaram eram
em certos casos discrepantes e até mesmo opostas, como vimos acima. O prefeito, que representava os castanheiros e
agia vendo no ato de pacificação um modo de ser reeleito
e de resolver a situação econômica do Município, colocou-se,
desde o início, contra o missionário e os agentes do S. P. 1.
Seus argumentos contra o primeiro eram baseados no fato do
missionário pretender proteger o .índio c0ntra certo tipo de
exploração e garantir terras. A luta que surgiu dêstes pontos de vista antagônicos e que perdura até hoje, tendo reflexos negativos entre os Gaviões, era ditada por questões
de terras e pelo sistema econômico que o prefeito desejava
ampliar e o missionário não poupava esforços em apontar as
desumanidades. Em relação ao S. P . 1., cujos funcionários
possuem, do ponto de vista formal, todo o poder de decisão
em assuntos que envolvem uma política inaigenista, o prefeito atacava argumentando que, em primeiro lugar, o S.P.I .
nunca executou um plano para sanar os ataques dos Gaviões
sôbre as populações regionais. Depois, dizendo que os funcionários do S . P. 1. que apareceram na cidade para resolver
o problema dos Gaviões jamais tiveram o discernimento ou
a compostura necessária para decidir sõbre o destino dos
índios. ·
~ certo que estas acusações visavam manter o con~ôle
da situação nas mãos dos produtores de castanha, os únicos
q?e realmente d~sfrutaram ~a pacificação e miséria dos índios. Neste sentido, o prefeito usava seus argumentos como
uma racionalização, objetivando com êles demonstrar que o
S . P. 1. não tinha direitos a reivindicar em favor do índio
numa situação que interessava Unicamente aos regionais.
Não precisamos entrar numa longa argumentação para
revelar que o S . P. I . dentro de suas possibilidades sempre estêve voltado para a área do médio Tocantins 38 • No caso dos
Gaviões, o Serviço sempre foi o bode expiatório. Assim, ao
lançar a culpa da situação de miséria dos Gaviões no S. P. I.,
o prefeito nada mais fêz do que racionalizar a pasição da
a8 Ct. Arnaud, op. cit. p. 4 ss.

98

"elite.. de Itupiranga e Marabá, diante das condições insus·
tentáveis que ajudaram a manter para o índio. No fundo,
os argumentos não diferem muito daqueles que são empregados em tôdas as áreas de fricção interétnicas do Brasil.
Eles revelam uma nova função do Serviço de Proteção aos
lndios, pois são unânimes em mostrar o Serviço como o gran·
de culpado para a miséria que certos grupos indígenas exibem aos viajantes em algumas áreas do interior. Em caso
de sucesso, os regionais procuram isolar o S. P. 1. Em caso
de fracasso, culpam o serviço e seus funcionários.
b.

Pacificação e Dependência

Nem o prefeito, nem os donos de castanhais de Itupiranga e Marabá, são capazes de falar em um plano de pacificação previamente traçado para os Gaviões. ~ que êles
não sabem que certos fenômenos estruturais e históricos haviam organizado suas consciências, fornecendo as linhas de
ação para tôdas as situações de contato entre índios e brasileiros. Assim, quando a primeira expedição regressou com
sucesso da empreitada do primeiro contato, a comunidade
colocou-se na expectativa de novos contatos e todos os trabalhadores de castanha sentiram-se mais seguros. Foi numa das
entradas de um dêsses homens que dois Gaviões, doentes,
foram trazidos para Itupiranga. E o fato de voltarem curados para a aldeia convenceu definitivamente os Gaviões que
poderiam viver çom os brasileiros. O que ocorreu püsterior..
mente foi a mudanç,a de tôda a população indígena para
ltupiranga, onde os índios permaneceram cêrca de três meses.
~ muito difícil, para o etnólogo, reconstruir uma situação
de contato, quando ambas as populações não têm meios para
dar informações do que aconteceu e, especialmente, quando
cada qual possui uma visão deformada da outra. As descrições colhidas em Itupiranga para êste período, porém, indicam que a população local ficou fascinada pelos índios. O
tratamento a êles dispensado foi o melhor possível, dadas a
situação da cidade e a pobreza dos seus habitantes. Os Gaviões ficaram instalados num barracão perto do cais construído pela Prefeitura, comiam às expensas da papulação e
durante o dia mostravam suas habilidades no arco e na flecha,
pescavam, ou nadavam no rio. Segundo um habitante de
Itupiranga, neste tempo os Gaviões faziam coisas que eram
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um "verdadeiro cinema". Embora ninguém tivesse consciência da gravidade da situação para os índios, todos da cidade faziam os melhores esforços para civilizar os Gaviões
de uma vez por tôdas. Entretanto, a carga de preconceitos
carregada pefos "civilizados" não foi destruída com uma simples e curta moradia de índios na cidade. Várias vêzes os
Gaviões foram provocados pelos regionais, e a sua estada,
como acontece até hoje, é um centro de tensões interétnicas,
que afloram na primeira op!Jrtunidade. Basta que se anote
os apelidos que os habitantes de Itupiranga deram a alg~s
índios, para ver como êles foram etiquetados do modo ma1s
ridículo possível. "Bodão", "Doidão'', "D0idinho", "Zanói",
"Baleado", "Motorista", ''Porca Prêta", "Mané Velho'", dão um
exemplo de como a comunidade aproveitava para «batizar" os
índios com nomes extremamente pejorativos e para se divertir
com êles. Se entre os regionais, que estavam protegidos por
uma mística de superioridade sôbre o índio, êste contato causou
pânico entre certas famílias 39 , para os Gaviões - que nunca
haviam convivido numa comunidade brasileira - êle causou
sérios traumatismos culturais e psicológicos. Distantes de
seu ambiente original, fracos e à mercê dos escárnios da população local, esta estada na cidade foi o ponto de partida
para uma dependência que até hoje marca profundamente
a vida dêsses índios.
Uma vez que os Gaviões estavam estabelecidos na cidade, os regionais tiveram a oportunidade de colocá-los numa
situação inversa a que êles estavam habituados. Agora participavam de um modo de vida que não entendiam e~ como
conseqüência, se sujeitavam mais docilmente ao domínio da
população de Itupiranga. Por outro lado, o contato intenso
entre índios e brancos não midificou os estereótipos secularmente estruturados pela comunidade brasileira. Pelo contrário, do ponto de vista dos regionais o conví~o veio comprová-los integralmente. Desta fase restou aos Gaviões somente a amizade que bem ou mal conseguiram conquistar, mas
que, em contrapartida, engendrou uma ambivalência que até
hoje tem seus reflexos nas duas populações.
Foi a moradia na cidade que estruturou a dependência
dos Gaviões. Com a vinda de mais ou menos 85 índios para

a cidade, configurou-se uma crise alimentar que levou o pânico
à população local. Em seguida, os Gaviões começaram a
morrer vitimados pela gripe, pneumonia, sarampo, o que induziu a comunidade a cogitar de uma assistência médica e
a pedir o auxílio do S. P. I. Diante dos parcos recursos oferecidos p elas instituições governamentais, e do estado de pânico da população brasileira e de apatia dos Gaviões, êstes
ficaram inteiramente na dependência da caridade pública, e
passaram a vagar pela cidade pedindo remédios, roupas e
comida. Foi esta a fase em que os Gaviões desapareceram
como grupo·, passando, daí por diante, a se constituir num
bando de índios totalmente dependentes da sociedade nacional.

I

Várias pessoas nos contaram que, quando os "caboclos" estavam na cidade, não abriam mais suas portas, com mêdo.
39
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CAPtTULO VI

ENVOLVIMENTO PELA SOCIEDADE
NACIONAL
Embora a convivência entre brancos e índios na cidade
pouco ou nada tenha contribuído para modificar a constelação de estereótipos em que os brasileiros estavam envolvidos há longo tempo, pelo menos êste contato sistemático mostrou que os índios Gaviões tinham algo de humano. ];: certo
que a população de Marabá ainda não considerava como
"gente" o índio Gavião. Entretanto, a visão dos choros fúnebres, e do. ?esespêro do grupo face à morte de algumas
pessoas modificou por certo as concepções originais sôbre
os índios.
Assim, .º tempo que os Gaviões permaneceram por perto
ou em Itupuanga, não chegou a afetar a comunidade brasileir~, ~odi.ficanao muito pouco as atitudes negativas que os
reg1ona1s tinham para com os Gaviões. No entanto, para os
índios, a pacificação e a moradia em Itupira~ga afetou profund~me~te sua .o.rga~iz.ação social e seu sistema de crenças.
A pnme1ra mod1ficaçao que salta à vista do pesquisador foi
a perda do ~1:1biente original.. Com a mudança para a cidade, os Gav1oes passaram a viver num contexto inteiramente brasileiro e a depender diretamente da comunidade nacional para a satisfação de suas mínimas necessidades. A falta
de seu habitat tradicional foi, por si só, um elemento fundamental no afrouxamento de tôdas as instituições diretamente
lig~das à caça, colet~ e agricultura. Ao menos naquele ano,
deixaram de se dedicar às suas tarefas agrícolas essenciais,
como f~z~r uma roç~ que os pudesse sustentar nos períodos
de penuna. No verao, que entre os Gaviões corresponde à
épaca de escassez de alimentos, o grupo é sustentado pràticamente pela batata-doce, inhan1e, mandioca, cupá e algu102
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mas frutas, sendo esta dieta complementada com alguma
caça, que nesta época fica raríssima. A estada na cidade e a
impossibilidade de trabalhar, no sentido que se pode aplicar
êste tênno para os Gaviões, criou imediatamente laços de
dependência, obrigando os índios a procurar os alimentos
e roupas . na . cidade, como .ped?1tes. Correm ainda hoje
algumas h1st6nas entre os regionais com relação a êste período. Invariàvelmente elas se concentraram num objetivo
que até hoje a população nacional procura realizar: ter relações sexuais com as índias, no pressuposto de que o seu
exotismo indica grandes possibilidades eróticas. Assim, são
vários os casos de tentativas de sedução de mulheres indígenas, por oferecimento aos seus maridos de objetos desejados - facões, machados, terçados, fazendas etc ... , ou mesmo por oferecimento de dinheiro. Felizmente os Gaviões
nunca aceitaram nenhuma destas propostas, o que colocaria
o grupo numa situação ainda pior. Por outro lado, contudo,
era inevitável que os índios procurassem obter as boas graças de algumas famílias do local em busca de alimentos, roupas e segurança social. A procura de algumas famílias de
Itupiranga por determinados índios estabeleceu o primeiro
mecanismo de dependência, que os Gaviões procuraram reter pelo uso de têrmos de parentesco tribais, nas suas traduções portuguêsas. Dêste modo, cada grupo de índios que
chegava na cidade ia diretamente para a casa dêstes seus
amigos, chamando-os de "papai'', "mamãe" etc ... , no intuito de garantir se não os objetos desejados, ao menos o
aconchego e o apoio psjcol6gico. Foram estas pessoas que
aceitaram, embora com certa relutância, os índios em suas
casas e barracões, os maiores responsáveis pelo que resta hoje
do grupo do Cocal. E também foram elas os maiores agentes de mudança social, quando interpretavam a vida do índio
Gavião segundo sua própria vida social. Chama a atenção
nestes primeiros tempos de convívio, a obsessão dos regionais
em vestir os índios, tentando convencê-los do abandono de
certos enfeites tradicionais, como o batoque labial, símbolo
de prestígio entre os índios e de feiúra para os brasileiros.
Esta primeira fase de contato sistemático entre índios e
~rancos caracte_:izou-se para os Gaviões pelo aprendizado da
língua portuguesa e de algumas regras fundamentais de etiqu~ta. A bem dizer, os Gaviões aprenderam tudo compulsor1amente, pois até hoje, quando estão na aldeia, deixam de
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lado as regras que os brancos lhes ensinaram e quase sempre
chocam os brasileiros com a sua conduta espontânea e livre
de dissimulações. Isto é bem uma expressão de que o aprendizado dos Gaviões teve como motivação e objetivos a sua
sobrevivência.
O que mais afetou a estrutura social dos Gaviões, não
foi o aprendizado da língua, ou de regras de etiquêta. Foi
a pérda de mais de 70% da população original, que chegou
em Itupiranga, por gripes e pneumonias. Foi isto que desintegrou realmente o sistema social. Vivendo dentro de um
sistema social altamente formalizado, onde existe uma ligação orgânica entre vários grupos sociais e as instituições que
os formam e regulam a conduta, ao perderem grande parte
da sua população, os Gaviões ficaram impossibilitados de
atualizarem o seu sistema social. Hoje, vivem a base de arranjos organizatórios e num arremêdo de sua antiga estrutura
social. Nesta fase do trabalho, é importante dizer que foi
nesta estada em Itupiranga que os Gaviões perderam a maioria dos seus membros mais velhos. A sua morte, sem dúvida,
representou o fim de grande ~arté do patrimô~io mític? e
cultural do grupo, que dependia de sua memóna e ensmamento para ter continuidade. Assim, com os velhos, morreram ígualmente as possibilidades de reintegração da situação do grupo diante da sociedade nacional e as possibilidades
de se fazerem melhores arranjos, onde a experiência pudesse
ser um guia mais adequado. Com isso, muitas das situações
que os Gaviões enfrentam atualmente tiveram que ser resolvidas conflitivamente, o que poderia ser evitado, caso o foco
de autoridade do grupo ainda estivesse em vigor. Esta perda
levou os jovens sobreviventes Gaviões a ficarem desenraizados e impotentes para reconsiderarem a sua situação como
um grupo. Não foram poucas as vêzes que nos vimos diante
de um informante com vontade de contar os mitos relacionados, por exemplo, ao Sol e à Lua, mas que não conseguiam
passar de certos episódios porque não havia mais quem pudesse lhes ensinar estas histórias.
:e igualmente a depopulação que explica por que o Gavião de hoje, sendo índió em seus gestos mais insignificantes, quer ser brasileiro e renegar, nos seus devaneios, a sua
própria origern. Para o jovem Gavião que assistiu a morte de
tôda a sua parentela e viu desaparecer com ela as instituições,
grupos e cerimónias que revigoravam o seu sistema social,
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aparentemente s6 restou uma saída: tentar ser branco e esquecer a sua própria condição.
Em parte, êste é o problema dos meninos e meninas Gaviões que foram viver com famílias de Marabá e ltupiranga
a fim de sobreviverem às doenças que vitimaram seus pais.
Seis dêles, nesta condição, foram doados pelos médicos e enfermeiros que cuidavam dos índios, evitando-se assim, que
fôssem enterrados pelos próprios índios, segundo a sua tradição. Criados na cidade, alguns com toáo o carinho que
se pode possuir na área, mesmo assim não se conseguiu evitar que tivessem alguns problemas. Hoje, ao menos três dêles já se configuram como desajustados ao meio regional, e
tudo indica que as perturbações mentais que apresentam serão agravadas com o correr dos anos. As duas môças, por
exemplo, já começam a ser "usadas" pela população loCal,
como objetos sexuais, onde o fato de serem índias, permite
que o sedutor não tenha qualquer compromisso com elas. O
rapaz, criado na cidade, já foi expulso do grupo escolar por
ser índio e, por isso mesmo, ter revelado, numa briga com
seus colegas, ser "mau" e "traiçoeiro". Do ponto de vista rla
situação interétnica, global, a posição destas crianças é muito
mais complicada. O problema jurídico decorrente de sua
educação e dos direitos que teriam sôbre elas os nacionais
e os .índios se agrava a todo instante, sendo, assim um foco
de tensões interétnicas. Os Gaviões precisam dêstes meninos. Sabem que os rapazes que vivem na aldeia precisam
casar e muitas das môças índias criadas em Marabá e Itupiranga são espôsas poten:iais para êles. As mães índias que
têm filhos pequenos na cidade choram com saudade e querem os seus filhos de volta. Por outro lado, o pessoal da
cidade acha absurdo que algumas destas crianças possam
voltar a viver na aldeia. E muitos dos meninos criados em
Marahá não querem mais voltar, jÁ foram devidamente edu- .
cados com todos os preconceitos contra índios. Assim, os
habitantes do local acham melhor que os meninos fiquem na
cidade, pois esta é a única oportunidade que têm para virar
"gente".

-
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1.

Organização Social e Convívio

Nesta parte dêste Relat6rio não vamos entrar em detalhes técnicos da organização social Timbira e de sua proble105

/
mática atual Nosso objetivo é apenas traçar o que se poderia definir como sendo o perfil da estrutura social àos
índios Gaviões, apoiando nossos dados naqueles obtidos entre
os Apinayé, Krah6 e Canela 1 , a fim de que possam ser completados. Nosso objetivo agora é apenas distinguir alguns
aspectos das relações de trabalho, propriedade e organjzação
da produção que vigoraram entre os Gaviões até a sua pacificação, tentando ressaltar as diferenças entre êste tipo de
organização social e aquela que foi imposta aos índios pela
sociedade nacional.
Apesar das dificuldades encontradas no campo e em
estudos de gabinete, quando se busca um modêlo sociológico
para a sociedade Gavião, podemos fàcilmente chegar a conclusão de que outrora sua vida social não se diferenciava
muito da dos grupos já descritos par Nimuendaju e analisados recentemente por Levi-Strauss, Maybury-Lewis, William Crocker, Roger Keesing e Terence Turner 2 •
Também os Gaviões possuíam metades cerimoniais, grupos masculinos, um sistema de nominação altamente formaOs dados sôbre os Apinayé que utilizaremos são os que colhemos em 1962, em nossa viagem. O mesmo ocorre com os dados
Krahó, postos à nossa disposição pelo colega Júlio Cesar Melatti,
da F aculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, São Paulo,
que iniciou sua pesquisa em 1962 entre os referidos indígenas quando fazia parte da nossa Divisão de Antropologia. O material Canela é do livro de Nimuendaju, The Eastern Timbira, já mencionado na primeira parte dê.ste trabalho.
2
Ainda que a maioria dos autores cltados acima, exceto Nimuendaju, tenha preocupações analíticas que se refletem nos seus
trabalhos, nosso interêsse neste livro está orientado para os aspectos não controvertidos ela organização social dos Timbira, se
bem que iremos apontar certas relações entre a nominação e o sistema de parentesco que foram propostos somente p or Roger Keesing
e Terrence Turner. Os trabalhos a que nos estamos referindo são os
seguintes: Claude Levi-Strauss - "Les Structures Sociales dans le
Brésil Central et Oriental" e "Les Organizations Dualistes Existent-Elles? ", ambos republicados como capítulos do livro Anthropologie
Structurale, Plon, Paris, 1958. David Maybury-Lewis "Parallel
Descent and the Apinayé anomaly", in Sou.t hwestern Journal of
Anthropology, vol. 16, n.º 2, 1960. William Crocker - "The Canela
Since Nimuendaju: A Preliminary Repport in Cultural Change",
in Anthropological Quateriv, vol. 34, n.0 2, 1961. Roger Keesing "A Formal and Sociological Analysis of Ramkokamekra Kinship
System ", Harvard Lab. of Social Relations, 1961, m . s . Terry Turner - "The Northern Kaiapó~ idem, m .s .
1
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lizado com funções de atribuição de papéis sociais prefixados
aos seus portadores, residência matrilocal, ~upos de classes
de idade que funcionavam como unidades discretas e organimção doméstica baseada em famílias extensas. Apesar das
modernas revisões do material de Curt Nimuendal·u e nosso
próprio trabalho de campo apresentar alguns prob emas com
relação à organização dos Timbira, acreditamos que os aspectos salientados acima sejam suficientes para dar uma idéia
dos principais !grupos e instituições nas quais o sistema social
Gavião está assentado.
O importante, porém, é indicar, ainda que sumàriamente como o sistema funcionava. Numa simples apresentação
dos traços mais importantes do sistema social Gavião e Timbira, não precisamos ir além do fato de que estas sociedades
se apresentam altamente formalizadas. Isto significa que elas
simplificaram de tal modo as ações sociais que ocorrem no
seu bôjo, que os seus membros ficam com poucas ou nenhuma alternativa de conduta. A melhor maneira de revelar
êste aspecto, porém, é tomar uma das instituições da sociedade Gavião e analisá-la, mostrando como a estrutura social
limita a quantidade de papéis sociais e conseqüentemente de
ações sociais ª.
A literatura sôbre os Apinayé e trabalhos de campo com
os Krah6 têm demonstrado que a nominação nestes grupos
não é soment~ u.m modo pelo qual a socie?~de rotula os seus
membros, atribuindo a cada qual uma pos1çao dentro de uma
estrutura jurídica, familial ou cerimonial. De fato, além de
ter as funções apontadas a:eima, os nomes funcionam também
como um mecanismo de recrutamento para um conjunto de
grupos cerimoniais e servem para atribuir, aos seus portadores, papéis sociais de grande importância. Do ponto de vista
estrutural, estamos inclinados a crer que a nominação exerce
influência• numa série de outras instituições. Isto porque é
através da nominação que vários indivíduos situados em gerações diferentes ficam unidos num mesmo grupo social e

Estamos usando ação social e papel social, no mesmo sentido
de Marion Levy Jr. Cf. The Structure of Society, Princeton Univ er sity Press, 1952: 159 ss.
• O têrmo "influência" está sendo empregado no seu sentido
funcional, como sinônimo de relação ou correlação essencial.
3
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por obrigações de reciprocidade, passando, assim, a ser companheiros nas atividades que são levadas a efeito por êles.
Os modos de transmissão de nomes entre os Apinayé,
Canela, Krahó e Gaviões, possuem a mesma estrutura. Os
tios maternos (Irmão da mãe) dão os seus nomes aos sobrinhos ( Fi) e as tias paternas ( iP) dão seus nomes às sobrinhas ( fi). Entretanto, na falta de um tio ou uma tia, os
avós paternos ou matemos transmitem igualmente seus nomes
aos FF ou ff. Parece muito claro que esta instituição vai
influenciar a terminologia de parentesco e se constituir numa
categoria fundamental para o entendimento da estrutura lógica que comanda as relações inter e intrafamiliares. Se os
nomes são passados de tio a sobrinho ou de avô a neto, êles
ligam os homens situados em gerações diferentes dois a dois,
fornecendo com isso um mecanismo de agrupamento de pessoas que ficam separadas por outras instituições, como as
classes de idade e o matrimônio 5 •
A análise sumária da nominação desenvolvida acima,
entretanto, só teve por escopo revelar que nos sistemas sociais Timbira em geral e Gavião em particular, o ritual que
situa um homem ou uma mulher dentro da tribo também
Jhe fornece o status de membro de algumas sociedades corporadas ou não, papéis cerimoniais rigidamente definidos e
a incorporação em grupos sociais 1nais inclusivos, como as
metades exogâmicas ou agâmicas 6 • Com tôda a probabi!idad
são êstes mecanismos - dos quais a nominação surge como
o exemplo mais significativo - que permitem que a vida so·
cial Timbira se desenrole c_om um mínimo de conflitos, mas,
em contrapartida, também com um mínimo de possibilidade
de mudança. Por isso mesmo os sistemas Timbira parecem
ter pouca flexibilidade e resistência aos efeitos do contato
intercultural, especialmente quando a sociedade não tem meios
ou tempo para procurar desenvolver certos mecanismos compensadores da mudança. Entretanto, rompido o "equilíbrio"
5

Entre os Gaviões o matrimônio é matrilocal, provocando assim
a dispersão dos membros de uma mesma família extensa em várias
residências.
8
Embora Nimuendaju afirme juntamente com outros antropólogos que entre os Canela existem metades exogâmicas, nossos
dados sôbre os Gaviões e os dados de Melatti sôbre os Krahó. levam-nos a deixar de quarentena esta afirmação, até que análises
futuras possam esclarecer melhor o quadro da etnografia Timbira.
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original, o sistema de ações requer algum tempo para se recompor outra vez. Ou se estrutura procurando o modêlo an.
tigo, ou adapta-se às novas condições de vida. Entretanto,
o período de tempo situado entre as passagens apontada~
acima, é cheio de contradições cujo foco reside nas várias
alternativas de ação social que foram abertas, com o contato,
a cada membro das sociedades Timbira.
Entre os Gaviões, como já tivemos oportunidade de descrever, não ocorreu nem uma nem outra alternativa. A sociedade, logo após o primeiro c-0ntato com os núcleos regionais, teve uma redução populacional de tal ordem, que o antigo sistema social fragmentou-se. Embora ainda se possa
surpreender entre êles algumas instituições e grupos descritos acima com referência aos outros Timbira, o pesquisador
tem de se contentar com indicações de dois ou três informantes, quando falam "<:orno era antes" a sua sociedade.
Atualmente, os grupos cerimoniais e as sociedades masculinas, bem como as metades, só têm existência na consciência
dos membros mais velhos da tribo, e não são lembrados sem
alguma resistência. O caso de um dos nossos melhores informantes, Diakorenum, serve para exemplificar o que acabamos
de dizer. Sendo um jovem, Diakorenum surpreende o pesquisador pela acuidade de suas observações e pelo excepcional interêsse que demonstra em relação a rertos aspectos de
sua sociedade. i;; um informante ideal. Porém, quando Diakorenum é levado à refletir sôbre certos problemas, êle esquiva-se e demonstra o desejo de não informar. Um dia
declarou que os Gaviões faziam tudo errado antigamente, e
que tudo o que se referia à vida tradicional não prestava.
O certo é como estavam agora, "igual a kupen" (civilizado
de não-índio).
Embora a sociedade Gavião tivesse perdido alguns grupos e instituições sociais com o contato, o sistema de parentesco (e os grupos por êle formado), bem como as relações
de reciprocidade inerentes aos sistemas Timbira, por exemplo, ainda funcionam no esfôrço de manutenção de uma correlação estreita com o que foram anteriormente.
O sistema de parentesco Timbira, em geral, e Gavião,
em particular, se caracteriza pelo rompimento do princípio
de geração. Isto significa que pessoas situadas em diferentes
gerações são circunscritas a uma mesma categoria de parentesco. Este traço pode ser apontado como uma resultante
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da operação de alguns fatôres de ordem sociológica, capazes de provocar a identificação, pela inclusão numa mesma
categoria de pessoas distanciadas pela idade e atividades que
desempenham em relação à socialização e introdução de um
homem ou uma mulher nos vários grupos sociais e rituais que
compõem a vida social. Atualmente o estudo dos Timbira
tem revelado que pelo menos duas instituições devem conduzir a esta quebra do princípio de geração. Uma delas,
como já apontamos páginas atrás, é a nominação. A outra
é a residência matrilocal que agrupa casais ligados por consangüinidade (através do cônjuge feminino) e seus filhos
debaixo da liderança de uma família nuclear mais antiga, herdeira ou dona da casa. A instituição da residência e o grupo por ela formado parecem ser fundamentais para o entendimento da sociedade Gavião e Timbira, pois ela se constitui na unidade de cooper~ção económica mais importante da
sociedade, ainda, que, como chama atenção Nimuendaju, não
seja a unidade básica de produção, que é a família nuclear.
A residência, passando de mães a filhas, parece ser o foco
de um outro grupo social, com algumas características unilineares, embora não tenha uma manifestação formal e corporada em tôdas as ocasiões, como acontece com os grupos
de nomes transmitidos pelos homens 7 •
A importância da dissertação acima torna-se evidente
quando se nota que, entre os Gaviões, são estas as duas instituições que ainda regulam as relações intragrupais, embora
dia a dia se esvaziem de conteúdo. São elas, por assim dizer,
que ainda dão algum sentido à terminologia e às relações de
parentesco que funcionam naquela sociedade. Realmente,
quando chegamos, em 1961, à aldeia do Cocal, vimos que ao
menos a topografia da aldeia se apresentava segundo a tradição: as casas estavam dispostas num círculo e cada uma
era a residência de famílias nucleares aparentadas Por linhas
traçadas diretamente de uma mulher herdeira ou dona da
casa. Outro aspecto que também saltava à vista era a pres1
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:t evidente que estas considerações ex1g1r1am uma demons-

tração onde cada uma destas instituições fôssem apresentadas em
correlação com a terminologia de parentesco. Deixamos de fazê-lo
aqui por acreditarmos que é suficiente para os nossos propósitos
apenas indicar a residência e a nominação como elementos fundamentais do sistema social Gavião.

tação de serviços entre os membros dêste pequeno grupo,
segundo as linhas de parentesco: irmão da mãe para o filho
da irmã e vice-versa. Não houve uma só caçada, ou colheita, em que alguém não recebesse algum presente pelo fato
de ser "amigo" ou pertencer a determinada categoria de parentesco, a qual "obrigava" uma troca de presentes com o
caçador. Embora a prestação de serviços só pudesse se realizar na esfera econõmica, onde, por certo ela tem suas raízes, os Gaviões ainda não perderam totalmente o contato com
o sistema de valôres que sustenta a circulação de bens e
serviços dentro do grupo. Assim, o modo pelo qual o índio
Gavião encara o mundo e também sua própria sociedade
ainda é segundo o dualismo característico dos grup<>s Jê-Timbira, onde cada parte é pensada sempre com relação a
outra.
O problema da prestação de serviços entre certas pessoas
ligadas por laços formais de amizade, ou por parentesco, é
fundamental para que se traga luz sôbre uma característica
do sistema econômico e a estrutura de poder da sociedade
Gavião. ~ que a reciprocidade faz com que os Gaviões pensem quase sempre na utilização dos recursos naturais que
estão à sua dispüsição em têrmos coletivos e não em têrmos
individuais. Assim, um homem pensa em caçar um veado
para dar parte dêle ao seu keti (irmão da mãe), pois sabe
que tratando bem a êste homem e distribuindo com êly suas
"riquezas", nada mais faz do que retribuir o seu apoio no
cotidiano e nos momentos críticos de sua existência. Isto
é mais expressivo, quando se observa que os choros fúnebres
dos Gaviões não proeuram individualizar o morto e conseqüentemente as dores dos seus parentes. Quando morre um
parente, dizia o Krokrenum, "a gente chora porque fica sozinho e perde uma pessoa para brigar e tomar conta da gente". Isto demonstra bem, acreditamos, a orientação coletiva
que têm os Gaviões. ao contrário do que ocorre na sociedade
brasileira regional.
Sabendo que o sistema de parentesco e as outras relações de ordem formal que se estabelecem entre pessoas de
um grupo social são também modos de regular a distribuição
de poder e prestígio bem como a utilização de determinados
recursos, é para nós essencial que o sistema social Gavião
possa ser visto dentro dêste prisma.
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Antes do contato com a sociedade nacional, a organização econômica dos Gaviões não conhecia certas formas d e
prestação de serviço e de distribuição de poder. O que ia
garantir a posse de determinadas áreas d~ terra era o 1;'~u
fruto que dela se fazia. A terra era propriedade das fam1has
nucleares, enquanto fôsse trabalhada por seus membros e por
êles cultivada. Uma vez que fôsse abandonada, poderia ser
apropriada por qualquer outra família do grupo, do Cocal,
sem provocar disputas. Por outro lado, o próprio sistema
de parentesco, através da troca de bens e serviços que é inerente a algumas de suas oateg()rias ( v . g. keti-itamtxua) servia como um mecanismo inibidor da acumulação de bens
por certos indivíduos portadores de statu.s importantes, ou
mesmo daqueles excepcionalmente dedicados ao trabalho.
Quando se analisa o papel de médico-feiticeiro ou curador
( wai), êste aspecto fica muito claro. O wai, pela manipulação exclusiva dos podêres sobrenaturais, poderia ser - como
a História nos tem ensinado - um indivíduo privilegiado
dentro da sociedade Gavião. Não seria difícil, para a classe
de homens com êsses podêres, formar uma associação fechada e. naturalmente, abarcar também o poder político, ou mesmo apropriar-se do trabalho alheio. Entretanto, a estrutura
do parentesco e as regras de repiprocidade por êle comandadas impediam inteiramente a acumulação de riqueza por
parte dêstes homens. Assim, os paga1nentos feitos aos curadores, em forma de arcos, flechas, cabaças, parte de colheitas, esteiras etc . .. , eram imediatamente distribuídos por sua
parentela, recebendo cada membro do seu grupo de parentesco parte do pagamento a que o wai fêz jus pelo seu trabalh0
altamente especializado. Isto era tão claro .entre os Gaviõ?s,
que os informantes quando falavam no wai, sempre associavam a sua figura com o seguinte comentário: "quando o wai
era nosso parente e ia fazer cura numa outra aldeia, a gente
ia com êle para •ganhar presentes".
Se isto ocorria com o wai, acontecia também com o líder
do grupo local. Também êle manipulava o poder político e,
evidentemente, dispunha da fôrça de trabalho da tribo para
alguns serviços 11 • Sua parentela, porém, impedia (ao mesmo tempo que o sustentava como chefe ) que pudesse desa Nós vimos, no campo, que algumas vêzes os caçadores davam
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frutar livre e exclusivam~nte os benefícios da sua posição.
};: nesta mesma perspectiva que podemos enquadrar a instituição da amizaa e foimalizada, que surge nitidamente neste período da história dos Gaviões como um mecanismo destinado ao amparo dos membros da tribo, nos casos de abandono e morte dos seus parentes. Nestas situações, o amigo
formal é que vai sustentá-lo dando-lhe alguns bens e lhe
emprestando uma parcela de sua fôrça de trabalho. Não foram poucas as vêzes que vimos, entre os Gaviões do Cocal,
mulheres cedendo alimentos à sua ''amiga", no intuito de
ajudá-la na sua alimentação. Assim, num sistema social onde
a ajuda mútua está altamente institucionalizada, há, como
contrapartida, uma distância social curiosa entre as pessoas
que estão fora destas relações. Entre os Gaviões, chamava
a atenção que uma família pouco ou nada tivesse para comer, enquanto outra tinha alguma coisa e, mais ainda, que
a família menos favorecida nada pedisse a outra, sob pena de
incorrer numa grave falta de etiquêta. };: que entre êstes
índios, nada é solicitado fora dos canais correspondentes.
Isso que outrora era a própria razão de ser do sistema social,
agora, entretanto, constitui-se numa poderosa barreira que
impede aos índios uma vida mais amena.
Vários fatôres também têm afetado o rompimento dêste
sistema. Acreditamos, entretanto, que as relações de troca
estabelecidas com os brasileiros tenliam sido um dos Eontos
fundamentais para a sua explicação. Em parte, foi a descoberta do lucro o responsável pela descaracterização de cada
uma dessas relações sociais descritas acima.
Logo que os Gaviões se "organizaram" no Cocal, nas
nascentes do rio Praia Alta, e passado o perigo a que expunham os colonizadores dessas matas, uma grande área de
terra começou a ser e~lorada por alguns brasileiros, empregados pür um fazendeiro-comerciante de Marabá. Próximo à aldeia, então, formou-se o clássico "barracão" e os homens abriram "estradas" para que se pudesse estabelecer
comunicação com Itupiranga-Marabá durante os meses do
ao chefe da aldeia do Cocal parte de sua caça. Faziam assim porque êle era o líder do grupo e também por ser um par ente da
maioria dêles, fator crucial para a manutenção da chefia em suas
mãos.
8
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verão, quando os igarapés secam e não permitem navegação
por motores de pôpa. :Estes homens iniciaram os Gaviões
nas operações de compra e venda, e foram êles que deram
aos índios o nôvo papel que iriam desempe~har dentro da
sociedade nacional: o de mão-de-obra potencial.
A entrada violenta dos Gaviões num sistema monetário 9
responde pela quebra de certas instituições tradicionais, ou
pelo menos, pelo esvaziamento de seu conteúdo. Com a moeda veio a ênfase na propriedade privada e com esta ênfase
o primeiro abalo no sistema de prestação . de serviços q~e
funcionava tradicionalmente no grupo. Diante da reduç:ª º
demográfica e das enormes solicitações qlile a sociedade ~a
cional colocou para o índio, êle só teve um caminho a seguir:
romper com a estrutura tradicional,. fundada ~a reciprocid~
de, e procurar acumular bens o mais que podia. Co~ a diminuição populacional, o sistema de .p~e~tesco de1~ou d.e
servir como um anteparo para alguns indivJduos. Muitos ficaram sem nenhum parente vivo, sendo, por isso mesmo,
obrigados a prover pràticamente sós a sua subsis~ência. Por
outro lado ficaram mais libertos dos elos políticos que os
prendiam ~o grupo tribal,, desfrutan?o ~e uma maior lib:_rdade para viajar pelos nucleos regionais, de vez que n~o
possuíam nenhum compr?misso ~ue os amarras~e à aldei~.
Para êstes índios, o caminho mais adequado foi tentar por
em prática o que aprenderam entre os brasileiros. A vida
destas pessoas é, assim, um constante esfôrço para acumular
uns poucos cruzeiros •. ?estinados à c~~pra de alguns. o~jetos
que servem aos Gav1oes como definidores da cond1çao de
branco 10 • :e claro que esta atitude leva a contradições fàcilmente discerníveis dentro do grupo. Se, por um lado, alguns
índios são impelidos para a sociedade nacional~ e se êste ímpulso é realmente o oposto da vida que deveriam levar na
aldeia, uma vez que significa a negação das bases de sua
vida social, por outro, os Gaviões sabem que a ação comum
é fundamental para a sua sobrevivência, pois só assim podem
~ Os Gaviões entraram diretamente num sistema monetário.
Para uma anãlise do impacto do sistema mercantil sôbre uma popul2ção tribal, veja-se O tndio e o Mundo dos Brancos, de Roberto
Cardoso de Oliveira.
10 São calças, camisas, canetas, cadernos, pasta de dentes, escovas etc ...
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fazer face às violências de que a todo o momento estão sendo vítimas. Deixando de prestar serviços aos seus parentes
e "amigos", êstes indivíduos ficam privados do retômo dêstes bens pelas mesmas pessoas. Tentando acumular dinheiro para comprar coisas inúteis, ficam privados do pouco que
a natureza lhes fornece.
Apesar de os Gaviões estarem numa situação crítica, a
sua grande esperança e o centro dos seus devaneios é a safra
da castanha, projetada em seus detalhes todos os anos e em
tôdas as conversas ao pé do fogo. É esta ativid~de que constitui o núcleo dos conflitos entre 0s índios e os nacionais e
também o meio que provàvelmente poderia abrir aos índios
dias melhores.
Antigamente, a castanha era propriedade coletiva da tribo. Atualmente, porém, cada índio tem o seu "ponto" de
castanha devidamente demarcado e explora o seu castanhal
independentemente dos seus companheiros de tribo. Ainda
que a1guns parentes forneçam uns aos outros determinadas
quantias em dinheiro, especialmente quando vão à cidade, o
certo é que quando se trata de castanha, a organização da
produção observável entre os índios, é uma imitação daquela
que existe nos "barracões" dos brasileiros. O desejo de produzir o maior número de hectolitros provocou a desfiguração
de certos papéis sociais com o fito de propiciar aos seus detentores uma ampliação de sua capacidade de usufruto de
determinados recursos. Assim, o Capitão, seu irmão e o seu
sobrinho (filho da irmã) possuem cada qual dois pontos de
castanha, enquanto que os outros membros da tribo só possuem um. Não obstante isso, o Capitão ainda utiliza a fôrça
de trabalho dos rapazes solteiros do grupo, a maioria seus
parentes, que tradicionalmente executavam caçadas e serviços públicos na aldeia. A racionalização empregada pelo líder é a de que o negócio da castanha nada tem a ver com
"as coisas de caboclo", é negócio de kupen (brasileiro).
A circunscrição dos castanhais situados em volta da aldeia como propriedade privada levou automàticamente a tensões inter e intragrupais que com certeza jamais haviam
ocorrido anteriormente na vida da tribo. O mais característico, e que constitui mesmo o centro destas tensões interétnicas, é a associação de índios com regionais a fim de trabalharem juntos colhendo castanha. Isto tem ocorrido justamente por uma maior liberdade existente na produção, re-
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gida agora pela prop~iedade privada e pela necessidade ~e
produzir cada vez mais. Como se pode supor, esta associação com os brancos traz pouquíssimas vantagens para os índios. A experiência tem mostrado que na maioria das vêzes
são enganados, já que não sabem como vender o produto e
nem conhecem os preços que vigoram no mercado regional.
Dentro do próprio grupo, porém, estas tensões levam a um
desgaste maior. };; que sur.gem na consciência do índio Gavião, as categorias de .. ricos" e "pobres", que começam a
ser manipuladas por uns e outros, com o fito de conquistarem favores nas cidades ou com eventuais visitantes que
passam pela aldeia. Assim, a exploração da castanha pelos
Gaviões nem sempre foi um negócio realizável, sem logros e
conflitos. Na realidade, tôdas as vêzes que o índio vendeu
sua castanha e comprou mantimentos na cidade, êle foi sistemàticamente explorado.
Para algumas pessoas de Itupiranga que sempre mantiveram contatos com os índios. êles se apresentam como fôrça de trabalho que deve ser aproveitada. Como estas pessoas
têm muitos contatos com os Gaviões e com êles estabeleceram relações bastante seguras, os índi<>s sempre que vão a
cidade ficam hospedados em suas casas e lhes chamam de
aton (Irmãos ), ke'ti (PP, Pm, Im), intxun (P, IP). Para elas
então, colocar os índios dentro do mercado de trabalho regional não constitui uma ~iolentação moral, mas um fato
consumado e um modo de fazer com que os índios paguem
a hospedagem que aparentemente lhes é dada de graça. Foi
att·avés dêste grupo que os índios entraram em contato com
um comerciante do local e com êle fizeram aviamentos. Tornaram-se, assim, trabalhadores regionais, com a vantagem
para seus patrões de reivindicarem muito menos e de precisarem um mínimo de mercadorias para a exploração dos castanhais. Dêste modo, os Gaviões adquiriram algumas espingardas, rêdes, roupas etc., que hoje constituem a riqueza de
aLguns casais. Entretanto, em outra safra, foram obrigados
por oficiais de justiça (no caso, representados pela polícia
lo.cal) a vender tôda a castanha que haviam extraído, pois
o dono das terras onde vivem os Gaviões os obrigou a isto.
~ste absurdo, que tem suas raízes na omissão do Serviço de
Proteção aos índios e na ganância dos regionais em explorar
palmo a palmo a floresta, foi um dos maiores desencantas
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que tiveram os Gaviões e até hoje o episódio é lembrado
por êles com mágoa e ressentimento.
A penetração dos Gaviões num sistema monetário revelou alguns aspectos dos objetos por êles trabalhados, antes
desconhecidos. A descoberta do valor de troca de alguns
produtos abriu dentro do grupo as possibilidades do comé~
cio com os regionais, em detrimento das relações sociais baseadas na reciprocidade e do seu pr6prio bem-estar. Hoje,
êstes índios vendem tudo. Desde o mel gue colhem esporàdicamente nas matas, e é logo engarrafado para, na primeira oportunidade, ser vendido em Itupiranga, até arcos e flechas, couros de animais e farinha de mandioca que aprenderam a fazer com os brasileiros e que constitui a base de
sua alimentação. A vontade de aprender a ~~r, escrever~ de
vestir-se como os regionais e usar os utens1lios de cozinha
da área, pade ser explicada através do rompimento do antigo sistema de valôres do grupo tribal. Cada um d~s~s
objetos e destas atividades indicam e revelam uma cond~çao
que os índios tentam adotar a fim de melhorarem de. v1~a.
Por isso, rompem deliberadamente_ com o~ .elos de sobd~rie
dade estabelecidos com a prestaçao tradicional de serv1ç<>s,
no intuito de poderem acumular dinheiro. Assim é comum
ver-se, no Cocai, índios comprando farinha, arroz, feijão e
outras mercadorias de seus patrícios, substituindo a prestação
de serviços por uma simples operação monetária. Chega-se
ao absurdo de se encontrar índios com a carteira com notas de mil cruzeiros - :resultado da venda de couros, castanha, farinha etc. - mas passando fome, pois tôda a sua atividade está dirigida para o mercado regional e seu objetivo
é comprar certos objetos que possam fazer com que se pareçam aos brasileiros. A carteira com dinheiro indica uma
categoria de pessoas que gozam de todos os privilégios, além
de ser o único instrumento capaz de possibilitar uma melhoria de sua vida. A mudança provocada pela troca em dinheiro teve conseqüências enormes para o sistema social . Quando
o índio estabelece relações monetárias com os membros da
tribo, êle se exime automàticamente da prestação de serviços, além de ter a oportunidade de estabelecer relações com
pessoas situadas em categorias cuja comunicação lhe era vedada antes do contato. Por outro lado, tôdas as suas energias são empregadas na produção de determinados produtos,
que muitas vêzes não têm valor para o Gavião. Agora, em
A
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vez de dedicar-se: à caça, coleta, ou à confecçã<:> de certos
objetos essenciais para a sua vida, o índio Gavi'.ão vai ao mato
extrair Gastanha, demarcar "ppntos" e tirar cipós para serem
aproveitados pelas indústrias locais.
O surgjln,ento do índio Gavião como mão-de-obra real
ou potencial determinou uma violenta disputa na cidade pela
posse de sua fôrça d~ trabalho. Numa área onde a carne
fresca é inexistente, ende o cemércio fecha as suas portas
durante metade de ~no e as dificuldades de alimentação são
enormes, ~pos de Ifupiranga procuram ser "fregue~es" d~s
índi0s, sabedores que sãP de que podem éomprar muito mru.s
barato de suas, mãos. Dentro desta perspectiva os homens
do barraéão foram váriàs vêzes à aldeia comprar farinha por
preço 50% inferior a0 do mercado regional. De fato, durante
o. período em que estivemos na aldeia, os &aviões, eram pràticamente os produtores de farinha para os trabalhadores do
'·'barracão:' situado próximo à aldeia, deixan?o, po.ttanb>, de
çomê-la., de caçar e de plantar, pata produzi-la em larga es•
cala. Isto é fundatnental para o entendimento da situação
dos Gavi'ôes, especialmen.te quand0 se leva em co.nta que as
ee0nomias indígenas normalme!1te não es. tão
.
organ12adas pa~a
a produção de: excede~tes a:gr1colas. Deste modo, ~ energia
dispendida pelas fam1lias ind1genas pata produzrrem um
pouco mais de farinha) â fim de atenderem à demanda e ao
seu próprio consumo, constituía um esfôrço enorme.. Contud©, foi essa atividade que permitiu aos Gaviões aliviar a sua
situação de miséria numa époea ·em gue não havia eastanha ou outro produto destinade à venda na cidade.
A H:leologja que comanda as relações de traj;>alho na sociedade regional, onde o maior ou menor aproveitamento dos
recursos que cada trabalhador tem à sua disposição determina um valor atribuído a0 homem, provocou logo entre 0 :s
Gaviões a distinção entre os membros de pupo tribal. As
diferenças entre os trabalhadores e preguiçosos con1eç.a a
emergir dentro do grupo, gerando conflitos e inimizades.
Pgr outro lado, a necessidade de ganhar dinheiro a, qualquer
preço, e de conquistar os possíveis patrõ~s, coloca os índ1os
numa situação dE? empregados servis, que ouvem se.m a menor reação os maiores absurdos e provocações dos habitantes da cidade. :estes dois fatos aeelerarn a distância entre
o índio e a sua própria sociedade, provocando nêle o des,p rê20 por tudo que se relaciona com a sua antiga vicla. lt assim
1
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que podemos explicar as assertivf\s de Kaútuture, quando êste
Gavião nos r~petià que os "cabonlos dá àldeia eram pregµiçosos" e que SOmeBte ê}e era trabalhador e, portanto, O úniCO que prestav.a. ~ que Kaututure constitui um caso raro de
um índio que não tem parentes dentro do grupo. Morando
na casa de sua mulher_e sem nenhum parente na aldeia do
Cocal, . êste índio não tem maiores ráízes que o prendam à
comun1d.~de. Por isso é aquêle que mais tem sido vítima das
i~fluências dos regionais e 0 mais ahertG ao desejo de ganhar
àinheiro e com êle tornar-se ~'civilizado". Por apresentar estas
cara-0terísticas, Kaututure é considerado pelo grupo como um
companheiro relapso que n:ão dá atençãó para as coisas da
tradição. Entretanto, para os brasileiros, n ·oidão ( êste é seu
nome para êles) é um ótim© índio. No dizer, de um deles:
"tem mutto jeito para negócios e é muito trabalhador" 11 •
Esta O{?iiiião, tomada como uma f acêta da ideologia das
P?pu1ações r~giona~s, constitui o centr0 de um_a visão .do ÍAdio~ quando ele deixa de ser <!> selvagem arred10 e se mtegra
na estrutura econômiea reg;ional. ~ um nôv.o rótulo aplicado
ao índio, se~un.do a sua capacidade de ajustamentG às c0ndições que lhes são impostas pela sociedade brasileira. Se
log.0 êle se apresenta rio mercado como fôrça de trabalho
a ser explorada peles empFes'ários da área e agentes
govêrno, entãe passa a ser o paradigma do tipo que acabamos
de descrever acima. Entretanto, se o índio se recusa a trabalhar para os regiQnais e fi~ envolto na apatia e revQlta conseqüênci'a do rompimento de todos os seus valôres, - é
então acusado de preguiçoso e traiçoeiro. ltste é o caso de
Apro11orenum, temido na área como o mais traiçoeirG dos
Gaviões, embora seja apenas uma personalidade que tem sido
sensível ao contato. A'.té hoje· quand0 GS regionais falam de
Zanoio (seu nome em Itupiranga), le:tllhram cf1mo êle matou
um porco que pertencia a brasileiros com tiros de espingarda
e contam como êle pode ficar ''brabo" por ninharias. Nenhum dos regionais e capaz de entender os condicionamen-

do
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É claro que a personalidade de Kaututure se reveste de mai<:ir
complexidade, mas gue escapa a esta análise. ~o lado de q'IJ.e
apontamos, êle é um dos poucos índios que ainda não c0rtou o
cabelo e que se exi.b e c.omo caçador. Parece-nos evidente que suas
ações sã.o altamente contraditórias e que p.o demos explicá-las sàmen~e levando em consideração a situação de fricção interétnica.
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I
tos que tem sofrido a consciência de Zanoio, doente, abandonado e testemunho vivo da desintegração de sua própria
sociedade. N6s que nos utilizamos dêle como informante, pudemos verificar a sua preocupação pelo destino dos Gaviões
e o esfôrço que fazia em obter uma explicação para a sua
situação diante do mundo. Assim, Zanoio aparece para os
regionais como um elemento altamente _pernicioso, revolucionário, pois sempre se recusa a ser mão-de-obra e ainda reage
violentamente às pressões a que a sociedade regional submete o seu grupo.
~ nestes tipos de pessoas que se assenta o sucesso ou
o fracass0 dos brasileiros quanclo tratam de convencer os Gaviões a trabalharem como castanheiros ou fornecedores de
produtos florestais. Após algumas experiências com êste grupo, atualmente os homens do barracão sabem que o Capitão
tem muito a oferecer como um elemento que lhes poderia
ajudar a dominar mais fàcilmente os Gaviões. Os conflitos
entre êles e os Gaviões já lhes ensinou que os índios gozam
de uma liberdade dentro do seu próprio grupo, que não
pode ser comparada com a dos nacionais debaixo do líder
político ou do patrão. Assim, desfeita a projeção feita
inicialmente sôbre o chefe tribal - visto pelos regionais como
um patrão ou autoridade suprema, tiveram de apelar muito
mais para a conquista dos índios em têrmos pessoais 12 •
:i;; claro que a disputa dos Gaviões como mão-de-obra
atinge os índios violentamente. Assim, o contato dos Gaviões
com determinadas pessoas é sempre uma oportunidade para
que alguns brasileiros sejam depreciados e outros elogiados.
Isto parece ter suas raízes na estrutura político..econômico
regional, onde impera a orientação para um enriquecimento
rápido e a qualquer preço e que não poupa o uso da fraude
e da calúnia como mecanismos de obtenção de prestígio. A
disputa dos Gaviões, então, pode ser encarada sob dois aspectos. Num dêles o índio é visto como produtor real ou
potencial de bens de consumo. Aqui, o centro da conquista
do Gavião é o fato dos índios poderem vender, a preços consideràvelmente menores, algumas mercadorias que possuem
Devemos chamar a atenção do leitor para o fato de oue
a Chefia entre os Gaviões esboroou-se com o contato. Se não fazemos uma análise desta instituição em separado, é porque ela hoje
quase nada r epresenta para os fndlos.
12
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grande valor no mercado local e no interior das matas. O
segundo aspecto é o do índio c0mo um profundo conhecedor
da região e capaz, dêsse modo, de descobrir e explorar melhor as riquezas que por acaso a floresta J>?SSa oferecer. A
esta segunda visão, soma-se o fato - fundamental para os
regionais - de que os Gaviões são perigosos, podendo a qualquer momento praticar assassinatos.
Dentro das várias influências a que os Gaviões estão
submetidos, os dois aspectos salientados acima ahlam em
maior ou em menor grau. Para os homens do "barracão.. ,
por exemplo, interessaaos na exploração e transformação das.
matas vizinhas à aldeia, o problema é manter os índios como
aliados ou como elementos incapazes de impedir a sua ação
devastadora na região. Desejosos de transformar parte daquela mata numa pequena fazenda agrícola e pastoril, os
homens do "barracão" movem todos os meios a seu alcance
na conquista do índio. Já os habitantes da cidade, quer e.~
tejam ou não ligados aos Gaviões par laços legais - como
é o caso do funcionário do S.P.I. - procuram conquistar a amizade dos índios a fim de serem eventualmente os seus C'Ompradores de carne de caça, couros, cipós de vime, ou castanha. Evidentemente êstes objetivos entram em choque com
os do funcionário do S.P.I., obrigado a exercer uma ação fiscalizadora das atividades comerciais dos Gaviões. Assim o
funcionário do S.P.I. é o homem que serve de ligação entre os
índios e os comerciantes do locat conseguindo aviamentos
para os Gaviões e lucros para as lojas de Itupiranga. Essa
··proteção", porém, é o núcleo de um outro tipo de conflito, agora entre o funcionário do S.P.I. e o dono do castanhal
e os comerciantes, desejosos de negociarem livremente com
os índios para explorá-los melhor. A resultante destas rixas
é que o funcionário passa a ser constantemente denunciado
à Inspetoria Regional e acusado abertamente na cidade de
roubar os produtos que os Gaviões vendem na cidade sob a
sua supervisão. Todo êsse choque de interêsses, vistos pelos
regionais em têrmos pessoais, é um dos principais motivos
pelos quais uma assistência aos Gaviões torna-se, nestas condições, utópica.
Do ponto de vista do índio, entretanto, êstes conflitos
geram uma insegurança crônica, com resultados extremamente negativos. Ouvindo a todo o momento que o trabalhador
do S. P . I . é desonesto e que os empregados do "barracão,.

121

são ladrões, os índios não têm em quem confiar. O resultado
é que tentam, a cada ano, associarem-se a qualquer branco
que agindo de forma diversa, embora com as mesmas intenções, venha por qualquer motivo a travar relações com êles.
A situação de coisas que são disputadas, e mais ainda.
o fato de os Gaviões terem consciência de que é mais importante para os brasileiros neutralizarem suas ações agres..
sivas de guerreiros, faz com que algo curioso ocorra na conduta dos Gaviões com relação aos regionais: os índios utilizam a seu favor os estereótipos que contra êles vigoram secularmente, obtendo com isso um certo grau de autonomia
e de afastamento dos nacionais em relação a determinadas
atividades.
Como temos salientado desde o início dêste trabalho,
chamam a atenção dentro da constelação de estereótioos que
definem o índio Gavião aquêles destinados a ampliar, salientar e apresentar os membros dêste grupo como ferozes
e assassinos. No início da ocupação do Tocantins, os estereótipos possuíam, certamente, uma utilidade provjdencial para
as nossas frentes pioneiras. Entretanto, com os Gaviões práticamente inexistentes como obstáculos, os estereótipoc; perderam
êste sentido prático, isto é, deixaram de funcionar como justificativa para as expedições punitivas lançadas contra êles.
Acontece, parém, que estas concepções do índio permaneceram enquanto idéias. Assim, os brasileiros até hoje temem
os Gaviões como assassinos e traiçoeiros, entrando em suas
aldeias e em seus redutos tradicionais com mêdo de um
mal-entendido com êles.
Um.a resultante desta visão do índio como selvagem e
arredio foi a descoberta feita pelos Gaviões de que os brasileiros tinham mêdo de desagradá-los e de provocar o seu
descontentamento, especialmente nas matas. O caminho que
têm seguido desde que fizeram êste achado foi o de exo1 orar o mais possível esta característica a êles atribuída pelos
regionais e por meio dela ampliar e conseguir alguns favores.
O mêdo que os regionais têm dos índios é o responsável
pela moradia dos Gaviões numa terra que juridicamente não
mais pertence a tribo. E é a exploração que os Gaviões fazem desta condição de ferozes e traiçoeiros que lhes permite
escarnecer dos regionais, tomar seus objetos e os agredir
quando de sua passagem pela aldeia. Assim~ os estereótipos
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contra o índio possuem um duplo sentido, e podem ser utilizados pelos próprios Gaviões, a fim de darem vazão à agressividade que reprimem e também para manter uma certa
distância entre o grupo tribal e os brancos. O uso que os
Gaviões fazem do mêdo dos nacionais fica muito patente
na medida em que se verifica que os Gaviões possuem uma
consciência nítida dêle. Foi dando uma demonstração do
que acabamos de dizer, que o grupo indígena ..forj?u. ~ expressão "fazer brabo" ou "fazer caboco brabo , s1gn1ficando com ela o conjunto de ação que tomam deliberadamente
no intuito de amedrontar os eventuais trabalhadores de castanha ou caçadores que tenham esquecidos as histórias contadas na região com relação aos ataques d~s Gaviões. Graças a esta curiosa manipulàção dos preconceitos voltados contra êles, os Gaviões fizeram uma viagem a Jacundá em 1961
e ali procuraram vários castanhais, conseguindo expulsar alguns brasileiros que se haviam instala~o tunto a êles. S~
gundo um dos nossos informantes, a tecn1ca era se aproximar do homem e começar a gritar algumas palavras na língua J ê. Em seguida, corriam para êles sérios e lhe diziam
para ir embora, "senão caboco fica zangado e mata kupen".
Não é preciso salientar que tôdas essas investidas alcançaram pleno êxito. Foi pelo uso de expediente semelhante que
êles também evitaram que, em 1961, f6sse demarcada t6da
a área da aldeia, impedindo, assim, que o dono das terras
pudesse questionar imediatamente a sua reivindicação.
Como se pade supor, o uso dêstes meios aumenta, ao
invés de reduzir, a tensão interétnica já existente entre Gaviões e regionais. Se os Gaviões quando estão na aldeia ou
na mata podem realmente utilizar êste recurso, na cidade.
como contrapartida, ficam impotentes e sujeitos a uma revanche por parte dos regionais. Por estas razões êles sempre
dizem que não gostam mais de Itupiranga, preferindo viajar para Jacundá, onde, apesar do maior número de conflitos, o temor que a comunidade manifesta em relação a êles
é bem mais acentuado. Assim, sendo pouco conhecidos naquela localidade, os Gaviões podem obter maior número de
favores dos regionais. Em Itupiranga, porém, onde são conhecidos como índios que nada possuem e que nada são
capazes de fazer, .º único recur~o é ~plorar a carid_ade pública. Vemos assim que a man1pulaçao dos estere6tipos por
parte dos Gaviões tem vários aspectos. € que o índio usa as
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categorias que lhe são atribuídas pelos nacionais de modo
seletivo, excluindo aquelas totalmente negativas (preguiçoso,
sujo, covarde etc ... ) e fazendo valer somente as que podem
mascarar a sua situação de quase mendigo dentro da estrutura econômica regiona] e que lhe proporcione alguma vantagem.
Este caso, como um capítulo da alienação dos Gaviões,
oferece um aspecto do funcionamento dos estereótipos ainda
pouco estudado pelos cientistas sociais. :E; que nêle se verifica um processo diverso do que ocorre em algumas áreas
do Brasil, onde os instrumentos ideológicos fornecidos pelo
branco dificilmente podem ser voltados contra a sociedade
nacional. Entre os Gaviões, pelo contrário, vimos que, ao
lado de uma quebra irreparável do sistema social, os brancos também forneceram - à custa de sua própria ingenuidade
- os meios pelos quais os Gaviões podem ampliar o seu
campo de reivindicações, prolongando mais um pouco a sua
capitulação total diante da sociedade mais forte. Por outro
lado, ficou mais ou menos claro que os estereótipos possuem
duas faces. E dêste modo, podem ser utilizados com proveito tanto pelo sujeito (que os inventou) quanto pelo objeto.
2.

Sobrevi~a

na Ordem Nacional

Na parte anterior, vimos como os Gaviões se afastam do
seu antigo sistema social e são impelidos para a sociedade
regional. Salientamos, igualmente, que a integração dos índios na sociedade nacional não é algo de f ácU realização exigindo esforços tremendos por parte da população tribal. A
deficiência demográfica existente entre os Gaviões nas fases
imediatamente posteriores ao contato, por exemplo, constitui
um fator fundamental para impedir a reorganização dos Gaviões dentro do seu antigo sistema de ações, provocando, conseqüentemente, o seu gradual aproveitamento como mão-de-obra local, ainda que isso não deva ser tomado como um
ideal nas suas relações com a sociedade brasileira. De qualquer modo, contudo, e a julgar pela situação em que os Gaviões se encontram, sem dúvida alguma a conservação de
parte de sua população por certo amorteceria inúmeros dos
traumatismos sócio-culturais que estamos tentando apresentar.
~ imp?rtante, entretanto, é frisar que a estrutura econ6m1ca regiona] s6 abriu aos índios uma perspectiva: a de
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serem trabalhadores regionais. Tanto pela sua dinâmica,
quanto pelos seus objetivos implícitos, a frente extrativa que
alcançou os Gaviões s6 lhes permitiu esta saída, difícil de
ser realizada nas condições atuais do grupo. A outra porta
que também lhes foi aberta foi a de se tornarem mendigos
nos núcleos regionais, na medida em que sua área vital ficou
reduzida pela ocupação maciça dos nacionais e a busca da
cidade foi vista pelos índios como um expediente de sobrevivência. Dentro dêste ponto de vista, o fato de os brasileiros darem mercadorias e mesmo dinheiro aos índios não tem
muita diferença dos atos de caridade pública tradicionais. A
prova disto é que as populações de Itupiranga e Marabá que
mais têm entrado em contato com os Gaviões sempre se
referem a êstes índios como miseráveis e di:~os de pena.
Entretanto, a diferença marcante entre o menaigo brasileiro
e o índio é que, no se~do caso, as populações brasileiras
se eximem da obrigatoriedade da esmola, uma vez que sôbre
o Gavião convergem vátios atributos negativos, o de índio
traiçoeiro e "inimigo" superando os demais.
Os dados colhidos em nossa pesquisa revelam que os
Gaviões tentam ambas as saídas que lhes oferece a sociedade dominante. Como trabalhador regional, os Gaviões poderiam desfrutar de uma situação razoável, uma vez que estão adaptados à região, conhecem perfeitamente os seus recursos e produziriam castanha com u~ míni~o de gastos em
mercadorias. Entretanto, pensar asslDl seria escamotear a
realidade. De fato, os brasileiros desvalorizam sistemàticamente o trabalho do índio, querendo que êle extraia castanha s.em ter propriedade das terras, s~m aviamentos ~ulto~os
e ainda vendendo a castanha produzida por preços inferiores aos do mercado regional. Assim, se o Gavião seguir êste
programa, nada impede que êle tire a castanha e .seja. considerado como um excelente trabalhador. O propnetár10 do
castanhal situado em volta da aldeia do Cocai declarou que
para êle os índios podiam tirar castanha quando quisessem.
Apenas desejava - e êste era o problema - que êles vendessem o produto compulsoriamente para êle. Caso não fizessem isto, a exploração dos castanhais em terras legalmente
de sua propriedade e a sua venda posterior seria açambarcada. A compra da castanha produzida pelos índios por preços mais baixos segue dentro da mesma perspectiva. lt que
os regionais estão convencidos de que o índio Gavião é um
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"bruto" e que não precisa ganhar dinheiro para comprar coisas de "gente", isto é, de brasileiros civilizados. Assim, o
ato de roubá-los se transforma quase que num benefício que
lhes prestam os regionais, a fim de não viciá-los e enfraquec.ê-los no luxo e no gasto das coisas que só possuem serventia para o branco. Apesar de já terem experimentado a violência gerada pela visão apresentada acima, os Gaviões, enti:etanto, não desistiram da exploração de seus castanhais e
ainda esperam dias melhores. Impedidos de produzirem castanha nas nascentes do Praia Alta, voltaram-se para suas antigas aldeias, situadás próximas de castanhais e localizadas
em regiões descon'hecidas e pouquíssimo exploradas pelas
populações brasileiras. Neste desejo de produzirem castanha, verifica-se claramente a tentativa desesperada do índio
Gavião de escapar da tragédia que lhe trouxe o contato com
o branco. Por isso, êles iniciaram uma mudança numa atividade ;radicional, re:il~zada todos os verões. Antigamente,
nos penodos de penuna (verão), grupos de homens deixavam suas aldeias e saíam para longas caçadas na mata, passando, dêste modo, cêrca de dois a três meses sem consumir
p~odutos a~ícolas colhidos nas roças. Isto aliviava a econorrua da. alde1~. Esta viagem até hoje é realizada, porém, com
propósitos .~1vers.o~. Seu antigo conteúdo esvaziou-se e agora os Gav1oes v1a1am com o fito de demarcarem pontos de
castanha, para serem explorados depois. Foi com esta intenção que voltaram, em 1961, de Jacundá, prontos para acumulare~ recll;1'sos que lh.es permitissem a exploração dos castan?a1s. localizados na viagem e contando que chegaram a atingir oito pontos de castanha, tod0s com nomes tribais e usados an~g.amente como ~~ervatórios alimentares nos períodos
de pen~na. Nesta ocas1ao, contaram para nós que já haviam
aprendid.o mui~o sôbre os ku-pen (civilizado) e que, por isso
mesmo, Já sabiam como proceder para impedir o roubo dêstes castanhais. Acontece, entretanto, que foram logrados. Na
verdade, esta expedição dos Gaviões apenas resultou numa
maravilhosa exploração dos territórios que ficam nas nascen~es do igarapé J acundá, possibilitando a alguns brasileiros
interessados na castanha localiz.ar as áreas ricas no produto
para ~~ndá-las posteriormente ao Estado. Assim, quando
os Gavioes tentarem explorar estas regiões, e os primeiros
transportes chegarem a êstes "pontos", os índios provàvelmente perderão os seus "direitos", pois não sabem usar os
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mil recursos fraudulentos atualizados na área para garantir
a posse de terras. Dêste modo, alguns habitantes da região
que viajaram com os índios, nos revelam que já haviam requerido suas petições das terras do alto Jacundá.
~ certo que as dificuldades do índio Gavião integrar-se como mão-de-obra no mercado regional tem suas raízes na estrutura do contato que secularmente se desenvolveu no médio
Tocantins. Entretanto, o sistema social Gavião também exerce sua influência sôbre o índio, constituindo-se em parte num
obstáculo. Apesar do esfôrço feito pelos Gaviões e do esvaziamento do seu antigo sistema de ações, o fato de trabalharem para outro ainda é uma barreira. Vivendo num sistema
onde os meios de produção pertencem sempre a quem dêles
se utiliza e onde não existem possibilidades de se possuir fôrça de trabalho alheia, os índios Gaviões têm uma sensibilidade muito aguda para as contradições que emergem desta
situação, especialmente quando são colocadas diante dêste
problema. Muito mais que os trabalhadores regionais, criados dentro de um sistema de valôres que conduz à alienação,
os índios freqüentemente se recusam a trabalhar por preços
irrisórios e, assim, atuam de modo revolucionário numa áre-a
onde as expectativas no que concerne à mão-de-obra são de
que ela deve ser dócil mante das solicitações feitas pelos
patrões. E por isso é o rótulo de "preguiçoso", simplesmente porque muitas vêzes se recusa a ser mão-de-obra no mercado regional, preferindo permanecer na sua vida de aldeia~
onde desfruta ae alguma liberdade ao menos para exercer
a atividade que mais lhe agrada. A conseqüência dêstes fatôres que acabamos de assinal~r é que os Gaviões freqüentemente reforçam a fricção interétnica existente na área, seja
por uma recusa enfática em vender a castanha ao proprietário
das terras, ou pelos ressentimentos que guardam pelos preços
baixos que os brasileiros pagam aos seus produtos ou à sua
fôrça de trabalho. De qualquer modo, porém, à revelia das
atitudes que os Gaviões possam tomar, são êles quem fatalmente levam a pior. A castanha tem que ser vendida, à
custa do seu apodrecimento, e o gasto do trabalho nela aplicado tem de ser recompensado.
Eis porque a mendicância emerge para o índio como o
único recurso para a sua sobrevivência. Deve-se, entretanto, distinguir o índio-mendigo do pedinte que surge nas comunidades brasileiras do interior. Na verdade, entre os dois
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existem diferenças marcantes, ainda que sejam tipos que se
viram impedidos de participar da sociedade envolvente como
elementos positivos.
O aparecimento do índio como um inveterado pedinte
pode ser explicado de várias maneiras. No caso dos Gaviões,
com.o no de outros grupos tribais do Brasil, as populações
regionais freqüentemente explicam que os índios gostam de pedir porque "não têm a assistência suficiente, estão abandonados", ou porque revelem uma tendência à "indolência", ou,
ainda, porque são "preguiçosos", Encarceradas na sua própria ingenuidade, não ocorre às pessoas que emitem êstes
juízos perguntar se esta situação é transitória da fase que
segue o contato intercultural, ou se pode ser considerada
como uma atitude constante das situações de conjunção motivada, sobretudo, pür compulsões inerentes à fricção interétnica e ao envolvimento da sociedade tribal por outra mais
poderosa, que não lhe permite buscar por seus próprios meios
os caminhos para a sobrevivência.
Na primeira fase do contato entre os Gaviões e a sociedade nacional, o ato de pedir se configurava como um fato
mais ou menos normal, explicado pelo total desconhecimento
do índio por tudo aquilo que se relacionava à vida do brasileiro. Os casos que os nacionais nos relataram desta fase atestam que os índios eram motivados mais pelo exótico, do que
propriamente por aligum hábito excuso, pronto a emergir
na primeira oportunidade. Os próprios informantes quando
nos contaram estas histórias, não deixavam o fio do relato
para fazerem comentários maliciosos em relação aos índios.
Fixavam-se no conteúdo do evento, descrevendo debaixo de
sorrisos que várias vêzes os índios entraram em suas casas,
ou em casas dos seus amigos, para pedirem espelhos, roupas,
enfeites, quadros etc. A única explicação que os regionais
mencionam para êste fato é a de que os Gaviões tinham o
desejo de se "civilizarem" o mais ràpidamente possível, sendo
por isso mesmo, índios de "boa índole e muito inteligentes" .
O mesmo ocorria entre os índios, pois a manifestação de possuir êste ou aquêle objeto também se definia como curiosidade e vontade de ser dono de coisas bonitas e bem feitas.
Apenas não manifestavam expllcitamente o desejo de virarem
kupen, mas dentro desta ingenuidade, presentes foram trocados e relações de dependência, dos índios em relação aos
brancos, estabelecidas.
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A impossibilidade dos Gaviões c0nviverem na cidade, tal
como se acreditava em Itupiranga, determinou uma mudança
drástica nos modos de dar e receber brindes. Logo ficou bem
claro para os regionais que os índios pediam para se manter.
uma vez que não possuíam condições para subsistirem na
cidade. Por outro lado, notaram que muitos presentes eram
postos de lado pelos índios, logo que o encantamento despertado terminasse. Para os Gaviões, a necessidade de pedir
como um mecanismo de sobrevivência levou à descobe1ta
de que nem todos os kupen tinham a mesma coisa e podiam
dar aos m.esmos presentes. Uns davam muito, enquanto outros nada podiam dar. ~ cl;;J.ro que estas diferenças não surgiram na mente dos índios com tal clareza. Entretanto, conversando c0m êles sôbre a nossa sociedade, verifica-se que
possuem nítida consciência das diferenças de poder e de riqueza que desfrutam certas pessoas. :e dentro desta perspectiva, revelada com a análise do ato de pedir, que podemos entender o escárnio e a desconsideração com que os
Gaviões tratam certos trabalhadores regionais, pois "êles nunca deram nada a caboco". Procurando entender a sociedade
Gavião em suas linhas mestras, percebe-se claramente o que
aconteceu com o índio Gavião quando êle pedia e nada recebia ou quando pedia e ganhava. Foi que êle projetou na
sociedade regional a reciprocidade e os valôres que sustentavam o seu próprio grupo. Assim, não podia entender
como um homem podia ser rico, mas guardar sua riqueza
em vez de distribuí-la. Não podia compreender igualmente por que a sociedade regional tendo tanta coisa, só
poucos delas desfrutavam. Foi dentro destas base·s que conheceram e incorporaram e:tn seu pobre vocabulário as expressões "Papai Grande", quando falam no Governador ou
noutro benfeitor do grupo, ou projetaram nos proprietários
regionais as qualidades de bravura e destemor que definiam
os seus chefes e líderes, pess<>as "ricas" e poderosas na aldeia.
Os atos de dar e receber presentes adquiriram, então,
na medida em que a situação de contato ia se estruturando.
novos aspectos. Passaram de gentilezas a obrigações e foram
envolvidos e interpretados segundo val&res que eram inteiramente diferentes e muítàs vêzes antagônicos. Enquanto para
o índio Gavião dar e receber eram ações institucionalizadas,
reguladas por uma série de cerimoniais e se constituíam numa
obrigação para os "ricos" na sua sociedade, para os nacio129

nais dar e receber eram atos "voluntários", nada tendo a ver
com uma obrigatoriedade, especialmente quando Se configuravam em atos de caridade. Dêste moClo, o fato de os
Gaviões receberem alguns brindes e continuarem pedindo era
considerado pelos regionais como uma ingratidão, falta de
vergonha e preguiça. Para o Gavião, porém, receber presentes era encarado como uma situação normal, uma vez que os
brancos eram os "ricos" e responsáveis pela sua moradia junto à cidade.
A esta altura, não é preciso Irisar que logo esta situação
assumiu outros aspectos mais grav~ e passou a se constituir
num foco mais ou menos permanente ae fricção interétnica.
Para os brasileiros o índio pedinte servia como uma J·ustificativa para alguns estereótipos (preguiçoso, desocupa o, indolente) e o ato de dar apareceu como a cristalização suprema da superioridade dos brancos. Por outro lado, para os
índios, pedir passou a significar, em pouco tempo, aborrecer. Assim, a insistência com que os Gaviões pedem alguma
coisa servia também para provocar mal-estar nos regionais
e afastá-los dos índios. Para ambos os lados então, dar e
pedir deixaram de ser atos destinados a manter os elos de
solidariedade entre grupos, para ser instrumentos de agressão
dos mais eficientes.
Como vemos, o índio Gavião não é um mendigo no sentido estrito do têrmo. ~le não é um resto humano incapaz
de prover a sua subsistência, ou uma personalidade cuja
consciência alijou definitivamente alguns valôres fundamentais de sua sociedade. A bem dizer, êle não é alcançado pelos
atributos que circunscrevem o mendigo regional. Seus hábitos são diferentes daqueles dos pedintes da região, não fuma,
nem bebe. Não ganha esmolas em dinheiro, Eºis raramente
o pede, preferindo sempre mercadorias. O funClamental, contuao, para que se defina a mendicància Gavião, é que ela
é a resultante da conjunção de dois sistemas sociais inteiramente diversos, movidos por sistemas de valôres extremamente diferenciados. Se a mendicância surge na ordem nacional
como uma conseqüência da estrutura social capitalista, ela
aparece entre os índios, como uma resultante de uma situação histórica perfeitamente definida, quando uma sociedade
passa a envolver por todos os meios ao seu alcance uma outra
de natureza diferente e com um desenvolvimento histórico
distinto. Assim, o pedinte Gavião não surge aos olhos dos
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regionais como pedinte brasileiro, digno de pena, para o qual
a sorte não sorriu, mas como o índio feroz e empedernido
pela barbárie, para quem dar a esmola é antes um modo de
mostrar a superioridade do branco do que um ato de caridade pública.
No entanto, e apesar das diferenças apontadas acima,
podemos classificar o í~dio co~o um m~ndig~, porque como
o pedinte de nossa sociedade, ele tambem é impotente para
reivindicar alguma coisa e também se vê na contingência de
explorar a sua própria condição, entregando-se à sua sorte.

3.

AmbivaMncia e Destino

Acreditamos que a passagem da "ordem trib.al~' à "ord~m
nacional" seja um processo prenhe de contrad1çoes. Aliás,
nada mais temos feito do que tentar descobri-las e apresentá-las, caracterizando a situação dos Gaviões face à estrutura regional. Ocorre, contudo, que várias das contradições
apontadas anteriormente não tinham manifestação total no
plano da consciência dos indivíduos envolvidos. ~l~s realmente só emergiam após um grande esfôrço analíti,co por
parte do pesquisador. Nesta parte do trabalho, porem, vamos destacar alguns aspectos contraditórios da c_?ndut~ ~os
Gaviões, que se expressam com grande clareza. Sao as ide~as
que surgem nas conversas noturnas e no~ pro~a~as dos ,. mdios, quando êles se colocam em planos rmag1nários e, deste
modo, tentam solucionar as. contradições que lhes apresenta
a sua situação.
Há dois modos perfeitamente distintos pelos quais os
Gaviões reagem às contradições que lhes são suscitadas pela
sociedade nacional. Num dêles, a resposta aos problemas
colocados pela situação de contato é direta, isto é, implica
numa ação real, ainda que as suas raízes passem despercebidas aos índios. , Neste caso, podemo~ incluir o~....co~flitos
entre brancos e mdios que, embora se1am consequenc1a da
situação histórico-estrutural que envolve índios e brasileiros,
impulsionam a ação através de problemas mais imediatos.
Nesta área, podemos circunscrever as disputas relacionadas
à posse da terra por índios Gaviões e brasileiros, a expulsão
dos índios Gaviões para que alguns castanhais possam ser
mais bem explorados, ou, ainda o extermínio puro e simples
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dos índios, como elementos improdutivos. Ainda que estas
rixas tenham uma importância fundamental para índios e
brancos, elas são de caráter periódico e, do ponto de vista
do índio, infrutíferas, de vez que só trazem desgastes para
os Gaviões, obrigando somente o dono das terras a mudar
seus empregados. Estas disputas de terras e recursos naturais ainda que se constituam no fulcro da situação de contato entre Gaviões e regionais no médio Tocantins podem
nos indicar, paralelamente a um modo de responder ao contato e à espoliação, a maneira pela qual os Gaviões atual1nente rea;gem, usando os mesmos expedientes que os definiram historicamente como bravios e selvagens. Dentro de
uma visão histórica, quando se compara os conflitos ocorridos há alguns anos e os. que ocorrem atualmente, nota-se
uma surpreendente mudança entre as técnicas usadas pelos
índios. Outrora, jamais os Gaviões atacavam para amedrontar. Suas incursões guerreiras eram sempre letais para as
populações castanheiras do Tocantins, e r esultavam freqüentemente na morte de dois ou três trabalhadores. Agora, porém, os conflitos entre índios e brancos não atingem mais
os brasileiros. Embora os índios Gaviões tenham violentas
reações verbais, a sua conduta concreta não passa da destruição esporádica de coisas e animais. Foi dêste modo que
reagiram, em 1960, quando os brasileiros destruíram uma de
ruas roças, matando um dos porcos que comeu alguns inhames, vingando no animal a afronta que lhes foi dirigida pelos
regionais. E do mesmo modo reagiram na safra do mesmo ·
ano, queimando o barracão de um trabalhador que os enganava nas vendas de mantimentos. Essa mudança de objetivos nos indica que os Gaviões estão procedendo segundo
as regras ditadas pela estrutura regional. Deixaram de utilizar os seus meios violentos - quando a morte era o objetivo a ser alcançado - porque hoje precisam manter os contatos com os brasileiros. Assim, os Gaviões parecem revelar
que seus propósitos atuais são inteiramente diversos daqueles de outrora. Se antigamente matavam com o fito de expulsar os kupen porque não dependiam dêle, atualmente reconhecem que os bras~ileiros devem ser afastados, mas não
de tod.o eliminados, pois se assim acontecesse, seus objetivos
p erdenam o sentido. No fundo, os alvos do índio são os
mesmos dos nacionais: garantir a posse da terra e usufruir
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de seus recursos. Por isso, "matar kupen" perdeu o significado.
O outro modo pelo qual emergem as contradições que
envolvem os Gaviões é através dos devaneios, quando o ínilio
se imagina numa posição ideal e dela vê o mundo <\ue o
rodeia. ~ justamente nestas ações verbais que surge rutidamente a ambivalência da pequena população indígena face
aos seus antigos valôres e a sociedade envolvente. Analisando as verbalizações dos Gaviões - observados por nós durante os 4 meses que convivemos na aldeia do Cocal - observa-se que cada uma delas passui vários aspectos entrelaçados
de difícil separaçã0. Entretanto, pode-se dizer com segurança,
que os devaneios - justamente por se traduzirem em idéias e
projetos - apresentam de modo mais nítido as contradições
em que os índios estão mergulhados.
As conversas dos Gaviões acentuam três tipos de reação
ao domínio dos brancos perfeitamente distintas. Numa delas,
os Gaviões colocam-se ~ clara oposição diante dos kupen
e sua sociedade. São os d evaneios relacionados a ataques
que devem fazer aos homens do barracão, aos castanheiros
de matas próximas ou a alguns habitantes de ltupiranga e
Marabá, quando matarão a todos, e depois fugirão para o interior e lá permanecerão sem mais nenhum contato com os brancos. Aqui, a essência da aspiração é destruir o branco e suas
manifestações, num intuito de livrar-se d êle para sempre. Uma
outra forma de solucionar o problema do contato é uma fuga
para outro lugar, onde o Gavião poderá viver em liberdade.
Entretanto, nesta segunda manifestação, o desejo implícito é
de apenas ir para outra área, onde ainda poderão manter
contatos com os brancos, sem contudo, depender diretamen,..
te dêles. Foi neste contexto que um índio nos disse que
queria morar no interior das matas do igarapé Jacundá, pois
lá, não "tem kupen. Onde kupen vai caboco não vai. Caboco não gosta de kupen i•. Finalmente, como uma última
resposta aos problemas colocados pela pacificação e convivência sistemática com os brancos, os Gaviões dizem que o
melhor é "virar kupen". Para tanto, acreditam que é suficiente aprender a ler e a escrever 1 3 , pois a experiência lhes
Era comovente e impressionante o esfôrço que alguns índios
faziam, dura nte nossa estada n o Cocal, para aprenderem a ler e a
escrever. Sempre que perguntávamos por que queriam alfabetizaris
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tem revelado que as pessoas que dominam estas técnicas (um
tanto exóticas aos olhos dos índios) são as que vivem melhor
nos núcleos regionais 14 • ~ste último tipo de devaneio, porém, não pode ser tomado como algo que atinge a todo o
grupo. Em primeiro lugar êle sempre surgia em conversas
individuais entre o pesquisador e o lnformante. Depois, era
uma forma de reação típica dos membros mais jovens do
grupo ou daqueles que nos pareceram personalidades desajustadas u.
Manifestamente, os devaneios apresentados acima indica1n
que para o índio Gavião, o branco kupen é um ente indesejável e que deve ficar afastado do índio. Também demonstram, irrefutàvelmente, que os Gaviões possuem nítida consciência de que dependem da sociedade nacional, como nos
atesta a idealização de uma mudança para longe dos kupen,
mas onde ainda se possa entrar em contato com êles. A
interpretação que julgamos mais adequada a estas verbalizações é a de que nelas, o índio Gavião expressa a marca
que o contato forjou na sua mente, quando provocou um .
conjunto de mudanças no sistema social indígena. Isto fica
mais claro, ao observarmos que geralmente as racionalizações
para os arranjos organizatórios realizadas pelos índios, são
sempre associados ao contato com a nossa sociedade e as relações que foram por êle estabelecidas. Assim, é um padrão
as seguintes frases: "agora não tem mais corrida de tora";
"agora não existe mais Pane e Hoke" 16 "agora ninguém mais
ob~de~~ ao Capit~o"; "agor~ caboco ,_pode casar co1? atoin
e itua , porque nao tem mms mulher . As frases acima repetidas sempre que o etnólogo pretende ultrapassar a bar-se, respondiam que era "para viver como kupen" ou para "virar
kupen e comprar muita coisa na cidade".
14
Não é preciso salientar que o antropólogo muito contribui
para esta tomada de posição.
1
~ Um índio que sempre apelava para êste tipo de idealização
era Kaututure, do qual já procuramos traçar o perfil linhas atrás.
16
Pane (arara) e Hok (gavião) são aparentemente metades
local izadas e agâmicas que dividem a sociedade Gavião em grupos
sociais antagônicos e às quais todos os indivíduos pertencem.
17
Atoin é uma categoria de parentesco na qual ficam incluídas
as seguintes posições genealógicas: irmã, filha da irmã do Pai filha
da irmã da mãe. Itua, do mesmo modo, inclui: Filho do Filho' filha
do Filho, Filho da filha, Filho da irmã, filha da irmã. Nestas' categorias o casamento fica vedado.
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reira das apar'ências indicam claramente que tôda a conduta
traduzida nas idéias foi simplesmente sancionada pela adoção da palavra agora cujo significado é: depois do contato.
Dêste modo, pode-se observar que os Gaviões parecem localizar na totalidade de sua existência enquanto grupo, um
período no qual novas alternativas de ação foram abertas ao
grupo.
Os devaneios dos índios Gaviões podem também ser explorados ao longo de uma outra linha, se voltarmos nossa
atenção para o sistema de valôres do grupo tribal e a sua
capacidade de condicionar as reflexões dos índios quando
tentam explicar sua própria situação. Dentro desta perspectiva, a sistematização dos devaneios indica que os Gaviões
situ~m o branco e o ín~io e?1 duas categ~rias inteiramente
distintas e opostas. AsSlDl, situando o ínàio num pólo e o
kupen em outro, é natural que a conduta expressa nos devaneios (e muitas vêzes nas ações reais) dos Gaviões, passe
de um extremo a outro, sem apoiar-se em "estágios" intermediários. Daí as expressões "virar kupen'', ou "matar
kupen ,, , ou "afastar-se de kupen". Como se. observa, o Gavião coloca-se sempre num dos pólos, jamais pensando em
ser kupen e "caboco" ao mesmo tempo.
Dêste modo, a visão do kupen, como uma categoria oposta a de "caboco", seria um foco de tensões e conflitos, e de
um conservantismo cuja explicação cabal só paderia ser encontrada no estudo det~ado dos critérios de avaliação do
mundo que os Timbira utilizam em sua própria sociedade. O
dualismo, então, que tem servido para caracterizar êstes sistemas sociais, se constituiria num verdadeiro entrave à assimilação total desta população habituada a pensar em tênnos
antitéticos e incorporando o branco dentro do seu sistema
de classificação 18•
Assim, do mesmo modo que os Gaviões salientam nas
suas conversas e devaneios que foram os kupen que trouxeram a morte e a doença J>ara sua aldeias, que os kupen
is Em dois artigos a serem publicados tentamos analisar como
o dualismo serve de modêlo aos Timbira, quando tentam interpretar o mundo tribal após o contato. Estas análises foram realizadas
através do estudo de mitos, tomando como base o mito de Auké,
onde se explica a origem do homem branco.

13.5

•

são ladrões de sua castanha e por isso não prestam, dizem
que êles são bons, são amigos e dão muitas coisas para os
índios. Na verdade, o que as opiniões aparentemente conb·aditórias expostas acima _representam é o esfôrço que fazem
os Gaviões em incorporarem os vários brasileiros com os quais
entram em contato, em grupos, segundo uma divisão binária
entre bons e .mau~, bonitos e feios, e ricos e pobres. J!: o
contexto da s1tuaçao que pode determinar uma ou outra visão do branco e, conseqüentemente, provocar diversas linhas
de ação por parte dos índios.
.~entro ?esta interpretação podemos indicar por que os

Gav1oes, mais do que qualquer outro grupo tribal, mantiveram durante tanto tempo uma conduta tão contraditória
fa~e aos post~s de ª!1°ªç~o do Serviço de Proteção aos lndios
e as populaçoes reg1ona1s. Os relatos de castanheiros e os
d?cumentos fornecidos pelo S. P. 1. estão repletos de epis6d1os que mostram os índios Gaviões fazendo um contato
amistoso num dia, para no outro, flechar e matar funcionários do Pôsto ou trabalhadores regionais.
Um outro traço que êste pequeno grupo de índios apresenta é uma fixação na morte, tanto como uma solução para
os seus problemas atuais, quanto como uma sina para a tribo.
Juntamente com os ataques aos brancos e a venda de castanha, a morte ocupa um lugar central nas conversas dos
Gaviões. Embora, antes do contato, a morte fôsse um assunto pràticamente vedado das conversações - tal como
ocorre entre os ou~os grupos Timbira para os quais dispon1os de dados - hoje, ela se constitui senão no tema central
de, ~lgumas conver~as~ pelo menos num assunto que fica implíc1 to em quase todas as rodas de Gaviões.
A nosso ver, esta fixação na morte pode ser explicada
q~ando levamos em consideração o fato de que desde 1956,
nao passou um só ano em que não morresse alguém dêste
grupo . . O cont~to intenso com enterros e lamentações fúneb:e.s, a~nda realizados com todo o formalismo e pompa tra?1c1on~~s, provàvelmente deve ter sido um dos fatôres mais
impos1tivos na determinação dêstes assuntos. Como uma soluçã? para os problemas colocados ao índio pela sociedade
bras1leir~, ª. z:norte surge como um fuga. Pois para o Gavião,
morrer s1grufica rever os seus parentes numa aldeia onde vivem todos os mortos e posteriormente perder a individuali-
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dade, quando o seu mekar<>n 19 transforma-se num tôco de
pau ou entra num animal que será morto por um caçador.
A morte como sina é apenas a resultante dos contatos
com as populações brasileiras e a conseqüente depopulação
que sofreram. Diante das experiências que tiveram ao enfrentarem doenças desconhecidas que invariàvelmente os venciam, os Gaviões foram tomados de um sentido de derrota,
que a sua situação sócio-cultural tem confirmado dia a dia.
Dêste modo, hoje êles se mostram céticos com relação ao
seu destino enquanto grupo, dizendo sem rodeios que .. caboco morre tudlnho". Assim, foram muitas as vêzes em que
homens, mulheres e crianças chegaram até nós dizendo o
qtte deveríamos fazer com seus parentes, quando morressem.
Há como que uma preparação e uma expectativa em relação
à chegada da morte, com o fito evidente de poupar sofrimentos e afastar esperanças que atualmente são mínimas.
Apesar desta atitude trágica diante do seu destino como •
grupo, nenhum índio Gavião deseja morrer. Não tivem.os
nenbuma notícia de suicídio entre êles, muito pelo contrário,
o que observamos foi um mêdo pânico da morte. ~m qualquer doença falam imédiatamente em ir para ltupiranga e
pedem incessantemente remédios para curá-los, o que levou
ao esboroamento da antiga medicina tribal e atualmente só
resta aos Gaviões, o corpo de crenças relativas à morte e à
vida após-morte. Mesmo a feitiçaria, responsável por um
grande número de conflitos entre os grupos Timbira, perdeu
o sentido entre êles. Não há um s6 curador (wai) na aldeia
do Gocal, como também não existe ninguém gue saiba entrar em contato com o sobrenatural por vontade própria.

19

Mekaron é uma noção de difícil tradução, especialmente

quando se leva em conta a sua significação dentro de um conte~to
r eligioso. Grosseiramente, ela pode significar alma ou espiri~o.
F ora do contexto religioso, significa "duplo", "imagem", "coisa
idêntica". Assim, os Timbira falam em mekaron tanto quando. se
r eferem àquilo que sobrevive após a morte e que todo ser vivo
possui, quanto quando falam de retratos e imagens q~e todo ~ ser
possui. Neste sentido a palavra é equivalente de idéia. ou seJa, a
representação mental de um objeto.
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CAP!TULO VII

EPILOGO
O capítulo anterior encerra a história dos Gaviões. Hoje,
com uma popu1ação conhecida de 41 indivíduos, separados
em dois grupos gue mantêm uma tradição de hostilidades
entre si, êstes índios aguardam o desfecho de sua vida en•quanto grupo tribal. Sua recuperação populacional, pela junção dos dois grupos (Cocai e Montanha), é impraticável. Os
dados demográficos nos indicam que nas duas aldeias existem discrepâncias entre os sexos e as idades, ambas apresenta~do .ºs mesmos estrangulamentos em suas pirâmiàes popul~c1ona1s. Tanto no Cocal quanto na Montanha, existem
muito homens maduros (entre 25 e 35 anos, na maioria viúvos) e não há mulheres na mesma classe etária. Por outro
lado, a maioria das populações é constituída de meninos ( homens entre 10 e 15 anos), não havend0 meninas qQe naturalmente seriam suas espôsas. No Coca], por exemplo, o problema chega ao seu ponto crítico, pois a população total é
de 17 índios, não havendo uma só môça (mulher entre 15
e 2~ anos) para os cinco homens que estão na mesma classe
etán~ apontada. Por isso, uma análise demográfica em profundidade desta população surge como uma verdadeira demografia do óbvio. Salta à vista de qualquer pessoa (mesmo
aos regionais) as impossibilidades de recuperação desta tribo. Entretanto, o esbôço da situação populacional dos Gaviões, apresentada acima, esclarece aspectos dramáticos de
sua vida atual. Pois hasta que se procure verificar como êstes índios procuram enfrent?r o problema da depopulação
para que se observe seus efeitos na estrutura social, especialmente quando se focaliza o mercado matrimonial. Neste sentido, os Gaviões apelaram para arranjos organizatórios que
nem sempre estavam de ac6rdo com as prescrições do seu
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antigo sistema de valôres e de ações. Dentt·e as técnicas adotadas para a solução do problema dos casamentos, os índios
apelaram em primeiro lugar para trocas compulsórias de mullieres, visando, sobre~d~, a uma red~stribuição de espôsas
entre os membros mais 1ovens, os quais poderiam "utilizar"
melhor o potencial de reprodução que cada uma delas representava. Foi assim que, em 1959, quando um nôvo bando
veio associar-se ao grupo chefiado par Krokrenum, êste .. capitão" apoiou-se no seu prestígio e na fôrça de sua parentela
fazendo com que algumas mulheres fôssem passadas de um
homem a outro, com desvantagem nítida para os muito velhoS e muito jovens, incapazes de impedir esta acomodação.
Com isso, dois ou três índios adultos que não possuíam mulheres (entre. os quais Krokrenum), passaram a ter espõsas.
Um outro arranjo que também verificamos no campo fOi o
casamento com primas paralelas e cruzadas, matrimôpios que
outrora eram inteiramente vedados. Não é preciso salientar
que todos êstes rompimentos dos padrões tradicionais levam
automàticamente a ressentimentos dentro do grupo e, mais
que isso, à neutralização do sistema jurídico. Nota-se, portanto, a tentativa de esconder os casos em que o casamento
foi incestuoso e observa-se o descontentamento aberto quando um homem foi obrigado a ceder sua espõsa para outro
de mais prestígio. Problemas mais sérios que êstes, porém,
são os casos de relações sexuais às escondidas com mulheres
casadas. Foi um dêstes conflitos que provocou a saída temporária de um dos índios, quando descobriu que sua mulher
o havia enganado com três rapazes solteiros e começou a
espancá-la, provocando logo uma reação violenta de sua parentela. O mesmo havia ocorrido em 1957, quando um homem foi assassinado como punição para as surras que dava
em sua mulher adúltera. São êstes problemas demográficos
e sexuais, que fazem a vida dos Gaviões transcorrer miseràvelmente, apesar da busca que os índios fazem incessantemente para encontrar uma solução. Procuramos também saber que respostas procuravam obter fora dos arranjos descritos acima. Segundo êles, o problema era buscar as môças
que estavam sendo criadas em Marabá e Itupiranga e trazê-las para a aldeia. Isto, evidentemente, nunca foi feito, pois
as duas índias Gavião em idade núbi1, que residem nas citadas cidades, recusam-se terminantemente a vir para o
Cocai. Uma outra solução nos era apresentada m.ais como
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uma brincadeira e por alguns índios que conheciam melhor
Neste caso, diziam que. o ideal s~ria
0 contexto regional.
comprar algumas prostitutas em Marabá e .Ituprran~a. Assun,
elas viriam morar na aldeia e tudo estaria resolVIdo. Embora isto surgisse mais como um devaneio indica claramente
a descoberta por parte dos índios, do caráter de "coisas" que
assumem certos papéis dentro da estrutura regional.
Do ponto de vista da organização econômica e social, a
redução aemográfica atingiu violentamente a organização residencial da aldeia do Cocal. Hoje, não existe nem ao menos
uma "imitação" das antigas aldeias redondas comuns a todos
os grupos Jê. Os Gaviões preferiam morar num grande barracão, à semelhança dos regionais, perdendo com isso o s~n
tido da sua organização social e econômica, que teID: sido
apontada por tantos estudiosos como um traço essencial ._do
sistema Jê. É evidente que a morada de todos os Gavioes
do Cocai num só barracão, apresenta-se manifestamente como
uma tentativa de imitar os brasileiros. Entretanto, não se
pode descuidar do fato de que êstes índios sentem-se tremendamente inseguros, medrosos dos espíritos de seus antepassados e, por isso, tenham resolvido aáotar êste tipo de residência como uma técnica que lhes poderia minorar a insegurança. Por outro lado, a moradia numa só "casa" indica provàvelmente a renúncia total da antiga estrutura social, baseada
na herança da casa pela mulher e no espaço geográfico compreendido por ela c~mo um ~o?to d~ i:eferência para o funcionamento de seu sistema mag1co-reUg1oso.
É muito difícil para nós acreditarmos que o nosso trabalho com os Gaviões chegou a seu têrmo. A realidade social é inesgotável e provàvelmente, deixamos escapar uma
série de problemas que outros por certo colocariam como
fundamentais para a compreensão de um grupo tribal em
fase de extinção. Sabemos, pois, que êste trabalho não pode
ser tomado como algo definitivo. Porém, cremos firmemente
que se êle teve alguns méritos, foi o de revelar que mesmo
na pacificação e nos seus eventos posteriores, a frente de expansão já havia estruturado as formas e técnicas que prepararam previamente para o contato e o contrôle dos índios.
Foi isso o que nos mostrou o estudo da história da área do
médio Tocantins e a visão que se pode extrair de suas fontes primárias corno elementos que fornecem uma visão do índio. Nas outras partes, procuramos apenas revelar quais as
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contradições que uma sociedade leva compulsoriamente à
outra, e de que técnicas se utiliza para êstes processos de inculcação intercultural. Finalmente, tentamos mostrar, tomando
o_ ponto de vista dos índios e dos regionais, os obstáculos que
sao . gerados pela ingenuidade de uma e outra população, especialmente guando ambas têm o seu ponto de partida em
experiências históricas diversas e são condicionadas por concepções do mundo em que o etnocentrismo tem o seu traça
dominante.
·
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quanto partícipe do processo produtivo,
o índio continua marginalizado pelo branco, sujeito a tôda sorte de pressões e explorações, abandonado, indefeso e - o
que é pior - em vias de extinção nos
dois aspectos, cultural e físico. Dêle
não cuidam os políticos, já que êle nada representa sob o ponto de vista eleitoral, nem mesmo a grande imprensa
preocupada com questões de maior repercussão nos grandes centros, mas permanece felizmente nas cogitações dos estudiosos, aos quais incumbe registrar
com o máximo de objetividade o resultado de suas observações, como o fizeram os autores dêste livro.
Roque de Barros Laraia e Roberto
da Matta, incumbidos de início de investigar as conseqüências advindas do
contato entre índios e castanheiros numa área de fricção interétnica, com base em pesquisas de campo no médio
Tocantins, se houveram de tal modo que
acabaram por realizar uma obra de antropologia social das mais significativas
e que é também um libelo contra o estado a que se encontram reduzidos os
Akuáwa-Asuriní, ·os Suruí e os Gaviões
nunia conjuntura inadmissível em país
civilizado.
Ao incluir índios e Castanheiros em
sua Coleção "Corpo e Alma do Brasil,,,
a Difusão Européia do Livro dá prosseguimento à série de estudos sôbre o
nosso aborígine na mesma linha dos trabalhos publicados nesta mesma coleção
por Florestan Fernandes, Egon Schàden
e Roberto Cardoso de Oliveira, que prefacia êste livro.
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Capa:

Ti.po de índio Gavião.
(Foto Roberto da Mattà).

