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NOTAS S6BRE 0 CONTATO E A EXTIN~AO DOS fNDIOS
GAVIoES DO MEDIO RIO TOCANTINS (*)
por
ROBERTO DA MATTA
Introdu~o

O prop6si to .desta comunica~ao e estudar o processo de
extinc;ao de um grupo Je-Timbira, conhecido pelo nome de
Gavioes, em conseqtiencia dos contatos sistematicos mantidos entre estes indios e OS nucleos regionais, notadamente
Maraba e Itupiranga, municipios do sul do Estado do Pa-

ra (

1 ).

Dividimos este trabalho em duas partes, cada qual correspondente a um: periodo do contato entre a populac;ao indigena e a brasileira. Na primeira, descreveremos e analisaremos como os regionais caracterizaram o comportamento
dos indios Gavioes nos primeiros oontatos ocorridos na area
(*)

trabalho resulta de uma pesquisa dirigida pelo Prof. Roberto Cardoso d~ Oliveira, realizada na sua primeira etapa (agosto a dezembro
de 1961) sob os auspicios da Divisao de Antropologia do Museu Na.clonal. Na segunda fase de campo, em dezembro de 1962, contamos com
o auxllio do Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais
e do Oonselho de Pesquisa d.a Uni'Versidade do Brasil. Devemos ao
Prof. Roberto Cardoso de Oliveira as criticas e sugestoes feitas as prlmeiras versoes deste trabalho, bem como a sua orien~ no preparo
do projeto de pesquisa. Aos colegas da Dlvisao de Antropologia, Roque
Laria~a. Edson Diniz e Julio Cezar Melatti, agradecemos as estimulantes
discussoos e criticas feitas a esta comun1ca¢8.o. A Julio C~r Melatti,
nosso companheiro na primeira etapa de campo, somos gtatos pelas
notas e diarios de campo que colocou a nossa disposi~o.
~ste

(1/ Os indios Gavi5es sao OS ul1imos Je-Timbira a serem visitados por um etn6logo.
Atualmente este grupo esta reduzido a dois aldeamentos. Um situado nas nascentes
do rio Praia Alta, afluente da margem direita do rio Tocantins, a oeste de ltupiranga. 0 01,1tro vem sendo assistido pelo S.P.I, no P.I. "Montanha", pr6:rimo de Tucurui, subindo o Tocantins. Os dados a serem opre$entados nesta comunicac;Cio, foram colhidos dura;nte as nossas est.a dos corn o 9rupo de Itupiranqa.
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do mooie Tocantins. NOSSQ objetivo nesta parte sera a bl:lsc·a
dos mecanismos que permitiram a popul:a~ao brasileira envolver o grupo tribal. Em outras palavras, tentaremos revelar o significado ideol6gico das representa~oe.s do indio Gaviao, tomando como base para a sua explica~ao a situa~ao
s6cio-econ6mica da frente extrativista que se fixou no Tocantins. N'a segunda parte desta comunica~ao, procurare..
mos explorar quais as rea~5es do grupo tribal nas fases posteriores a pacifica~OO, quando OS indios se colocaram diante
das necessidades cri·a das pelo contato.
Durante todo o trabalbQ, guiaremos a analise pelo prisma das teris5es interetnicas, uma vez que ·elas sao resultantes da situa~ao ambivalente com que cada uma destas sociedades se coloca em rela~ao a outra. Focalizaremos, assim,
as duas sociedades em conjun~ao como um sistema intercultural unico, onde as duas popula~6es se acham "dialeticam.e;nte 'unific~das' atraves de interesses diametralmente
opostos" ( 2 ).
0 Can}.ter

~

Frente de Expansao e os Ga.:riDes

A analise critica dos materiais hist6ricos disponiveis revela que a frente extrativa responsavel pelos contatos siste..
maticos que hoje mantem com os Gavioes teve suas origens
na frente pastoril que avanc;ou pelos sert6es nordestinos, tal
como nos indica Niinuendaju (3 ). Foi o avan~o desta frente responsavel pelo exterminio e desalojamento dos grupos
Je-Timbira do interior maranhense (dos quais provavelmen..
te faziam parte os Gavi5es) e tambem pela intensifica~ao do
uso do rio Tocantins como via de transporte (4 ).
No periodo que vai do seculo XVII ate o seculo XIX nao
havia ainda motiva~ao economica para se penetrar a fundo
nas matas que margeiam o medio Tocantins. Assim, quase
todos os viaja:ntes que registraram a sua passagem pelo rio,
l.iniitam-se a indicar que a margem direita era reduto dos
indios Gavioes. E e atraves de seus textos que estes Je-Tim(2)

Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Estudos de Areas de Friccao Interetnica no Brasil'', in . America: Indiqena, ano V - n. 0 3, julho-setembro de 1962, Rio de Janeiro,
pp. 85-90. 0 tx:e:cho cita~o foi extraido das pags-. 85-86. Como se pode v;erificar
no decorrer da leitura deste trabalho, procuramos adotar o ponto de vista geral
exposto no citado p rojeto de pesquisa.

(3)

Cf. Nimuendaju, Curt., The Easteni Timblra, University of California Press, 1946:2.

(4)

Para um.a analise detalhada do av.anc;o desta frente pastoril pelos sert5es nordestinos,
veja -se Carlos A. Moreira Neto: A Cultura Pastoril de Pau d' Arco, Boletim do
Museu .Paraense Emilio Goeldi, n.o 10, marc;o de 1960.
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bira entram na hist6ria regional com o nome pelo quaI ate'
hoje sao conhecidos. Realmente, os depoimentos de Castelnau (1844), de Ayres Carneiro (1849), de Gomes Vicente
(1858) e de Coudreau (1897) (5 ) sao unanimes em revelar
que os Gavioes eram pouco conhecidos e, de todos eles, apenas
ode Coudreau diz algo a respeito de contatos efetivos com o
grupo tribal.
~stes depoimentos, porem, sao de grande relevancia para o entendimento da situa9ao que pretendemos estudar. Em
primeiro lugar porque, ao lado deste quase total desconhecimento dos indios Gavioes, a cronic_a os apresenta cuidadosamente como "crueis", "artedios", "assassinos" e "selvagens", fonte de terror entre os regionais. Depois porque e.:
atraves de sua leitura que podemos reconstruir a situac;ao
destas frentes em rela~ao aos recursos s6cio-economicos deque dispunham para a sua fixagao na regiao. Compulsando este material, a reconstru9ao que se pode f azer do medio·
Tocantins na epoca dos primeiros contatos com os Gavioes,.
e que toda a regiao sofria de uma estagnagao economica.
Assim, do ponto de vista da ocupagao do medio Tocantins, verificamos que esta fase corresponde aos impulsos de=
uma economia multifacetada., composta basicamente pela.
atividade pastoril - se bem que limitada a periferia da frente - e do pequeno comercio entre os sertOes de Goias e Maranhao e Belem do Para no litoral. :E este tipo de ocupa~a0:·
realizado por uma populagao rarefeita, que vai explicar parcialmente porque o indio Gaviao surgia para estes nucleos:
ribeirinhos como perigoso, assassino e selvagem. Vivendo em
lugarejos extremamente frageis e dentro de um habitat que·
exigia grande esforgo para a sua sobrevivencia, era natural
que estes primeiros ocupantes das margens do medio Tocan-tins temessem quaisquer contatos com os Gavioes e vissem no
indio um poderoso inimigo com o qual a melhor politica era:
afastar-se de seus territorios.
0 surgimento do indio Gaviao como assassino e selvagem:
na hist6ria regional, poretn, nao pode set inteiramente exJ>licado pela inseguran~a das popula~oes pioneiras. Primei(5)

t:stes trabalhos sl:io oo seguint~s : Cas·telrta u, F romcis d e: Exp6dltion dans Jes Parties.
Centrales de L' Amerique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima et d e Lima au Para .
Histoire du Voyage. Paris, 6 tomos, 1844, v ol. 2: 11. Ayres Carneiro: "Itinerario da
Viagem da Expcdir;O:.o Exploradora e Colonisado,ra ao Tocantis em 1849", in Annctes
da Bibliothoca e Arcbivo Publieo do P~i:"a, VII. Para pp.. 5-197. G omes -Vic~nte: "IU-n erario da cid ade da Palma, e m Goya'z,
cid a d e de Belem do Para", p elo rio To~
cantinG e Breve Noticia do Norte da Provincia de Goyaz, in ReTista do lnstitu'::> Hist6rico e Geoqrafico Brasileiro, XXV, Rio, 1862, p p. 485-513. Coudreau, Henri: Voy CJq.e ·
cru Tocantin&-Araquaya, 31 dec~mbre 1896 - 23 mai 1897. A. Lahure, Paris, 1897.-
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ro porque o indio Gaviao nao foi considerado um inimigo ao.
qual se pode atribuir alguma dignidade mesmo na guerra.
De fato, o que ocorren com ele foi que as suas a~oes de defesa dos tetrit6rios tribais, atos adequados em termos da situagao de contato e do sistema social aborigene, foram interpretados pelos regionais como ilegitimos e enquanto tal,.
susceptiveis de serem classificados como crimes. A segunda
explica~ao liga-se ao que acabamos de salientar. A deforma~ao. do papel de guer:r:eiro (Pemb) (6 ), desempenhado pelos
Gavioes, permitiu as populagoes regionais alicergarem nela a
esteriotipia destes indios, usando-a como justjficativa para a
sua eventual eliminagao nas etapas posteriores ao contato>
quando a conquista de suas matas era algo imperioso pe1as
imposig6es do sistema economico formado na regiao.
Acreditamos que foi a preocupa~ao das populag6es p:toneiras nestas agoes de guerra dos Gavioes a responsavel pela base das opinioes esteriotipadas que ate hoje elas sao capazes de emitir. Deste modo, enquanto a base da esteriotipia do indio Apinaye e a "sujeira" e dos Krah6 a "preguiga",
a selvageria e a c·rueldade servem aos regionais como atributos capazes de sintetizar a conduta dos Gavioes.
Com o estabelecimento de um sistema extrativo no medio Tocantins, primeiro com a explora~ao da borracha, depois com a produ~ao da castanha do Para, os indios Gavi6es
deixaram de ser consiqerados inunJgos a distancia, cujos territ6rios deveriam ser evitados a custa de algumas mortes.
Passaram a ser conhecidos pela populagao regional e, maisque isso, enC'arados como obstaculos ao desenvolvimento da
regiao. Nesta fase d~ formagao do sistema aitamente inte-.
grado que constitui hoje a economia do medio Tocantins, temos poucos depoimentos sobre .a situa~ao Gavi6es-Sociedade·
Regionat Entretanto, o relato de Buscalioni (1901) e de Rodrigues (1943) ( 7 ) sao valiosos, na medida em que esclare(6)

Do ponto de vis ta d a legitimidad.;t ou na:o das a 9c5es de q\lerra praticadqs con·
tra OS regienais, e significdtivo apontar que 08 Gavi5es (como todos OS Tinlbi'l'a)
dispc5em de rituals m¢gico-relig;iosos real'izados toda s as vA~s que termina vam as.
suas in cursoes guerreiras. Daste modo, ilea bastante claro que o indio Gaviao famais atac ava acampamentos p ioneiros n o intuito da simp les rapinagem. Os a:tos
d e guerra por eies p:aticados e ram altamente institucionaliza d oo a !rav es de ritua is
q ue legitimavam suas a~6~ n o p!ano juridico de sua sociedade e que lhes trazia ,
por certo, s eguran9CI no plario magico-religioso. Sao estes i:ituais q ue foram oponta-.
d os por Lowie como uma das caractedstica s comuns a todos os grupco Timhi::-a. Cf~
Robert H . Lowie, "A Note on the Northern Ge Trib es of Brazil", in American AnthropolQgist, vof. XLIII, 1941 , PP• 188-196.

(7)

Cf. Rodriques, Lysias: Boteiro cjo Tocantins, Livraria Jose Olfmpio Ed, Rio, 1943,.
Ta mbem Buscalioni, Luigi: Una Exc:uraione Botanica nell' Amazzonia, Preseo la Societt1
Geoqrafica Ita liano. Roma , 1901.
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cem: o estado de alguns nucleos ribeirinhos, bem como os contatos estabelecidos entre indios. Gavi6es e brancos que os habitavam. Ambos os viajantes apontam relag5es pacificas e
sistematicas entre Gavioes e nacionais. Por outro lado, estes depoimentos indicam claramente qu·e os indios Gavioes
eram temidos pelos regionais. Assim, Buscalioni relata que
as relac;oes entre um brasileiro dono de uma fazenda no Tocantins e os indlos eram altamente contidas por parte dos
brasileiros que procuravam apenas cativar a confianc;a dos
Gavioes. Podemos dizer que esta tentativa corresponde a
primeira investida dos regionais sobre o indio visto ainda cemo perigoso selvagem, mas ja sendo atraido pelos nacionais
e neutralizado nas suas reac;oes a ocupac;ao de suas florestas.
O depoimento de Rodrigues, entretanto, nos aponta mais
claramente .que ainda era cedo para ocupar inteiramente os
territ6rios tribais. De fato, a hist6ria do medio Tocantins
nos periodos posteriores, esta a indicar que esta coexistencia
entre indios e brancos deve ter-se limitado apenas aquelas
tentativas. No telato c;le Rodrigues, o indio Gavi.a o e melhor
caracterizado como um obstaculo que a capacidade indiscutivel de um fazendeiro soube neutralizar pelo contato em seu
pr6prio beneficio. Por isso o te:xto nao deixa duviqas quanto aos objetivos daquela conjunc;ao, que visava sobretudo a
busca de castanhais nas matas do interior e delas expulsar
os Gavioes.
Com relac;ao a frente de expansao, estes dois depoimentos, especialmente o segundo, permitem-nos dizer alguma coisa a respeito do sistema extrativo que hoje funciona no medio Tocantins tendo como centro Maraba e de como ele engendrou uma situac;ao de fricc;ao interetnica que s6 teria o
seu termino nos nossos dias com a extinc;ao dos Gavioes. De
fato, em 1931 ja estava mont~do o sistema de extra9io de
castanha que viria envolver os indios. Nesta decada ja surgiam no Tocantins as primeiras disputas de terras entre fazendeiros e comerciantes "sirios" de Maraba, tespon&,aveis pela explora~ao dos territ6rios indigenas e de terras marginais
do rlo por uma associagao especifica: o fazendeiro fornecendo a terra e o comerciante o capital destinado a aliciar for~a
de trabalho e mercadorias para a sua explora~ao.
Na medida em que este sistema se estrutura, a necessidade de "pacificar", "catequizar" e "civilizar" os GaVioes era
algo que nao podia mais ser protelado. Foi sofrend_o as im·
posi~oes desta conjuntura que dois prefeitos de Maraba falaram com certa enfase na ·necessidade imediata de neutrali-
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zar os indios. 0 primeiro (1931) ainda se escudando numa
suposta catequiza<;ao. a segundo (1953), porem fundando-se mais realisticamente no fato de que os Gavioes constituiam-se num obstacUlo tao poderoso que, se cnntinuassem
atacando os castariheiros, poderiam provocar um "colapso"
no sistema extrativo da regiao (8 ); a sugestao aqui era a de
simplesmente suprimi-los.
V:emos assim, qu_e o mdio Gaviao recebeu OS atributos de
selvagem, cruel e assassino, na medida em que a sua ,presenga n a area era marcada por atos puramente defensivos de
seus territ6rios e tambem que a transforma<;ao do papel de.
guerreiro por ele de-sempenhado, corresponde a duas fases
da ocupa<;ao da area do medio Tocantins: a primeira quando
as populagoes regionais evitavam os indios sabedoras que eram
de sua capacidade de reagao violenta. A segunda destas fases marca o memento em que a extragao dos produtos vegetais provoca o surgimento de um outro sistema economico~
:tsse sistema resultou numa al tissima integra<;ao dos nucleos
regionals (transporte de castanha, pontos de abastecimento
e escoamento do produto), e tambem em agencias de financiamento de explora~ao das matas, e uma classe de proprietarios de terras e capitais. O medo ao indio passou a nao
ser mais suficiente f?ara manter afastados os regionais. Fortaleceu-se, em consequencia, a visao do indio Gaviao co!lIE>
um obstaculo a ser ·eliminado a todo o custo,
Conseqiiencias da

Pacifica~ao

Sem duvida a fase mais significativa para o entendimento das limita<;oes impostas pela populagao regional aos Gavioes, foi a partir da pacifica<;ao, quando a total dependencia
indigena dos nucleos urbanos da regiao (Maraba e Itupiranga) criou as concli<;oes para a extin<;ao do grupo tribal.
- Acreditamos que a analise hist6rica da ocupa<;ao do medio Tocantins tenha fornecido indica~oes suficientemente
claras para a determin~ao dos objetivos da pacifica~ao dos
Gavioes. Vimos que ela teve como alvo a conquista dos territ6rios ocupados pelos indios, uma vez que neles existiam
castanhais, fonte de riqueza que animava tOda a econo:mia
regional. :E esta_, busc~ de novos castanhais para explor~ao
que nos vai explicar dois pontos fundamentais para a compreensao da situagao atual dos Gavioes. Em primeiro lugar,
~.::::-ii

(8)

Entrevist~

do Prefeito d e Ma raba na "Folha do Norte", 29 de

ou ~ubro

de 195'3.
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esses objetivos nos mostram que a pacifica~ao s6 teria sentido para os regionais, com a usurp~ao posterior das terras
ocupadas pelos indios. Em segundo lugar, eles nos revelam
que f oi a manipulagao de uma esteriotipia criada secularmente pelos contatos entre b:rancos e indios, a ·p rincipal respon-·
savel pela mobiliz~ao e antagonismo das popula~oes regionais diante dos indigenas, bem como pelas justificativas do·
estado de miseria em que os Gavioes foram colocados nos periodos subseqiientes ao contato pacifico com os brasileiros.
Sao esses clois fatores que, agindo separada au simulta.-·
neamente, tem provocado o colapso da sociedade tribal. I!:
justamente no prop6sito de estudar os seus efeitos no sistema social Gaviao que tentaremos, nesta parte, tr~ar o per-fil da estrutura social indigena, no intuito de revelar quais
as institui~oes mais afetadas pelo convivio c.om a branco (9 ).
Apesar das dificuldades encontradas no campo e em es-tudos de gabinete, quando se busca a estrutura social dos Gavioes, podemos chegar a conclusao de que antes do contato·
sua vida social nao se diferenciava muito da dos grupos ja
descritos par Nimuendaju e analisados recentemente por Levi-Strauss, Maybury-Lewis, William Crocker, Roger Keesing
e Terence Turner (lO).
Tambem os GaviGes possuiam metades localizadas e cerimoniais, grupos masculinos, um sistema de nomina~ao altamente formalizado com fun~oes de atribui~ao de papeis so-ciais pr:efixados aos seus portadores, residencia matrilocal,
grupos de classes de idade que funcionavam coma unidades
discretas e organiza~,ao familial baseada em familias extensas. Apesar das modernas revisoes do material de Curt Nimuendaju e nosso pr6prio ttabalho de campo apresentar alguns problemas em rela~ao a orgai:lizagao social dos Timpi-·
(9) A parte que segue fol extra ida do trabalho fndio. e Caatanheuos, tra balho esc.rito
em colaborac;;Oo com o colega Roque de Barros Laraia e apresentado ao Centro•
La tino Ame ricana de P esquisa em Gie ncias S~iais cq~o parte do projeto Ar.eas.
de Fric90:o interetnica, dirigido pelo prof. Rober to Cardoso d e Oliveira.
(10)

Ainda que a maioria d os a utores citados acima, exce to Nimue ndaju, te nha p reocupa9oes anaHticas q ue se refletem n os se u s trabalhos, nosso interesse agora est6:
v oltado para os a spectos mais palp aveis e n~o controvertidos da organizacO:o so-·
cial d os Timbira ; se hem q ue iremos apontar erlgumas rela9oes en tre a nominm;ao,
r esidencia e parentesco que foram propostas p or Roger Keesing e Terence _Tur-·
n er. Os trabalhos a que es~amcs nos refetindo s ao os seguintes: Levi-Strauss, C. "Les Structures ·Socia:les d cms 1e Bi:esil Central et Orien1a l" e "Les Organization
Dualistes Existent-Elle s?", ambos republicados em .Anthropoloqie Structurale, Plon,
Paris , 1958. Maybury-Lewis, D. "Parallel Descent and the Apinaye . Anomaly", in Southwesterru Journal of :Anthropology, v ol l S, n. 0 2, 1960. Crocker, W. uThe Canela Since Nimuendaju", in Anthropological Quarfely, vol. 34, n. 2, 1961.
Keesing, Roger - "A Form al and Sociological Analysis of Ramkoka mekra Kln,~hip
Sistem", H~vard Dept. of Social Relation s, 1962, m .s. Turner, Terence The·
Northern Caiap6", idem, m .a , 1962.
0
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:rat a.cJ::e<;iitam0s que 0s aspe,ptos $'$.}ientados acimA seja.ni Stl:ficientes para clar uma ideia dos pr-ina>ipa~ gru:g@s e m~titui
~!~,oes na:s qtiais o sistema social Gaviio .esta assen.ta.do.
0 importante; porem, e intlicar' ·a.in<la 'q ue snblAi:ia,m en"te, oomo o ~istema parecia ·funcionar. Numa simples a:preisenta.llao dos tra~os mai-s importante:s do sistema social Ga~
·:vJ:ao e Timbira, nao precisamos ir alem do fato de qu·e esfas
soeieda~es se a-pteseqta;m al:tame:n t¢ fortnalizadas. Isto sig~nifliea gue elas simplif.toar.a~ tie tal mo.do as a~~es sociais
que oco:ttrem no seu boj0, que, os seus· membros ficam com
j>o.ue:as ou nenhuma. alternativa de conduta. A melhor ma~
neira de :revelar este aspecto, porem,, e tQmar uma das i:hstitui~Qes d.a spci~c\a.de Gav.iao e -~alisa.-la., most17a,ndo como .a
e.strutura sociaI lim~ta a quantidade de papej_s sooiais atri"b11idos aos se~us membros.
-.
A literatut3r· S&bte Ap1Qaye &· Kraho e tFafi>alhos tle ca_w_pQ fn) eom ambos os grupos, t~m demonstradcJ que a nomrnagao nestes grupos nao s:Omente um mode pelo qual a s:o·C'ie,d ade rotula·os s·e us memt1v,os, atri~uiE.do· a cada e1ual uma
posi9ao dentro
uma estmtir:r;a jnriP.ica, famili~l e c~rimo
_t.tjai.. De 'f_~to, ·alem d~ t"e:r: l!!S· fun~6es· ~pont·adas la.Cima, OS
nomes func,i enam tambem
Gomo
.
- um. meeanism0 de reerata~
merl'te para um cronjunto de grup.£>S· eer·i m9niais e servem para atr.ibuir aos· seus, portadai~s pa..pe1s_sooiais ae grande iJilp«J:rt.ancia. Do ponto de vts'&a. estrutu.r.a.I, est-a.mos inclini%dos ·c;t crer que a nominagao exetce influencia numa serie de
'OUtras institui~·Oes. :Esto porque e at-raves cl.a nominaQaO .€)_Ue
varios individuos situados em gera<;oes diferentes, ficam uni~aps em grupe. social e por obrig.a9oes de reciprocidade, pas&a1ido asinn a ser: co:mpanheiros .'e m diversas atividades co1etiv:as.

.

e
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da as relac;6es inter e intrafamiliais. Se os nomes sao passados de tio a sobrinho ou de avo a neto, eles ligam os homens situados em gera~oes diferentes dois a dois, criando
com isso um mecanismo de agrup.amento de pessoas que ficam separadas por outras institui~6es, como as classes de idade e os matrimonies (12 ).
A analise sumaria desenvolvida acima, entretanto, s6 teve por escopo revelar que nos sistemas sociais Timbira em geral, e Gavrao em particular, o ritual que s.itua um horn.e m e
uma mulher dentro da sociedade tambem lhe. fornece o status
de memb~o de algumas sociedades corporadas ou nao, papeis
cerimoniais rigidamente definidos e a inserc;ao em grupos
sociais mais inclusivos, como as metades exogamicas ou agamicas (1 3 ). Sao estes mecanismos - dos quais a nomina~ao
surge como o mais significativo - que permitetn que a vid.a
social destes grupos se desenrole com um minimo de conflitos, mas, em contrapartida, com um minimo de possibilidades de mudanc;a. Por isso mesmo os sistemas sociais Timbira parecem ter pouea flexibilidade e resistencia aos efe_itos
do contat.o intercultural, especi~mente se a sociedade nao
tern meiQS ou tempo de procurar desenvolver mecanismos
compensadores da mudan~a.
Entre. os Gavioes, o que ocotreu ap6s a pacifica~ao, foi
que nao tiveram nem uma nem outra alternativa nem meios,
nem tempo. A sociedade, logo ap6s o primeiro contato pacifico com os nucleos regionais, teve uma reduc;ao populaeional de tal ordem (70% ), que o antigo sistema social fragmentou-se. Hoje, embora se possa surpreertder neste grupo
algumas institui~6es e grupos descritos com referencia aos
outros Timbira, o pesquisador tern de se contentar com indica~oes de dois ou tres informa:ntes, quando fala:tn de ''oomo era antes" a sua sociedade. Atualmente, os grupQs cerimoniais e as sociedades masculinas, bem como as metades,
s6 tern existencia na eonsciencia dos membros mais velhos da
tribo e nao sao lembrados sem alguma resistencia. E que
recordar a sua sociedade de antes do contato significa, tambem para o indio Gaviao, um doloroso processo· de recons(12)

Lembrames ao leitor que os matrimonios sao matrilocais entre os Timbira. Deste
modo, 013 homens que residem numa mesma casa, ficam - ap6s o casamento em casas diferentes.
·

(13)

Embora Nimuendaju apo~te n:ietades exogcrx:p..icas para os Canela, nossos .cfadO'S
colhfdos entre os Gavioe~s E1 .A,pinaye e aqtiel.e s relativos dos Krah6 levdm-nes a
colocar de quarentena esta afirma¢o, ate que analises futuras possam esclarecer
melhor o quadro do sistema social Timbira.
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das etapas imediatamente anteriores ao encontro com
o brancn quando uma luta interna dentro do grupo tribal
provocou muitas mortes e a pen1lria.
Embora a sociedade Gaviao tivesse perdido alguns grupos e instituig6es soc~is com o contato, o sistema de parentesco bem como as rela96es marcadas pela reciprocidade inerentes ao sistema Timbira, por exemplo, ainda funcionam
no esfor~o de rnanuten{}ao de uma estreita correlagao com o.
que foram anteriotmel'):te.
0 sistema de parentesco Timbira em geral e Gaviao em
particular se c·araeteriza pela nao obediencia ao "princip10
de geragao". Isto significa que pessoas situadas em diferentes gerag6es sao circunscritas a uma mesma categoria de
parentesco. ::Este tra~o pode ser apontado como uma resultante da operagao de alguns fatores de ordem sociol6gica,
capazes de provocaT uma identificagao social e formal entre
pessoas distanciadas pela idade e atividades que desempenham. Por exemplo: KET! = PP, Pm, Im, MiP; INTXUM
= P, FiP; KATURE = mm, mP, fiP. 0 estudo dos Timbira
tem revelado que pelo menos duas instituig6es devem conduzir a esta quebra do principio de geragao. Uma delas e
uma conseqiiencia da~ orgalliza~ao c!ual que aparece nestes
grupos, quando tOda a comunidade fica dividida em dais grupos sociais que se completam e possuem pesos sociais idetlticos. Sendo estas. metades herdadas com a nominac;ao, cuja
transmissao e implicag6es para o sisteina social ja descrev:emos linhas atras, e evidente que pessoas situadas em ger:ag6es diferentes ficam -agrupadas numa mesma metade para
certos fins sociais. Isto leva, entao, .a uma substitui~ao da
terminologia usada nas relagoes irrtrafamlliais, por uma outra de natureza diversa, onde as categorias que lhe fornecem
uma base sao ditadas pelos grupos sociais mais inclusivos do
que a familia extensa e nuclear. A outra ea residencia matrilocal que agrupa casais ligados por consanguineidade
(atraves do conjuge feminino) e seus filhos debaixo da lideran~a de uma familia nuclear mais antiga, herdeira ou do..
na da casa. A institui«;ao do grupo residencial parece iinportante para o entendimento da sociedade Gaviio e Titnbira, pois ele se constitul na unidade basica de coopera~ao economica da sociedade, a.inda que - como chama aten«;ao Nimuendaju - nao seja ~ unidade fundamental de produ§ao
que e a familia nuclear. A residencia, passando de maes a
filhas, parece ser o. foco de um outro grupo social, com ,a lgumas caracteristicas unilineares, embora nao tenha mani-
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formal e corporada em todas as ocasioes, como acantece com os grupos de names t ransmitidos pelos homens (1-4 ) .
A importancia da disserta~ao acima torna-se evidente
·quando se nota que, entre os Gavioes, sao estas as institui~oes (nomina~ao, residencia e parentesco) que ainda regulam as relac;oes intergrupais, embora dia a dia se esvaziem
·de conteudo. Realmente, quando chegamos em 1961 na aldeia do Cocal, vimos que ao menos a topografia da aldeia se
.apresentava segundo a tradicao: as casas estavam dispostas
em circulos e cada uma era residencia de familias nucleares
.aparentadas por linhas tra~as diretamente de uma mulher herdeira ou dona da casa. Outro aspecto que tamb~m
·saltava a vista era a presta~ao de servic;os entre os membros
deste pequeno grupo, segundo as -linhas do parentesco: Irmao da niae pru:a O Filho da irma OU filha da irma, e vice-versa. Nao houve uma s6 ca<;ada, ou colheita em que al.guem nao recebesse algum presente pelo fato de ser "amigo~' ou estar ligado ao cac;ador por detern1inadas categorias
de p.a.rentesco. Embora a presta~ao de servi<;os so pudesse
se realizar na esfera economica, os Gavioes ainda nao perderam totalmente o sistema de valores que sustentam a circul~ao de bens e a divisao de tr.abalho dentro da sua socie·dade. Assim, o modo pelo qual o in(:l.io Gaviao encara o
mundo e a sua pr6pria sociedade ainda e segundo aquele
curioso dualismo onde cada parte e pensada sempre com rela~ao a OUtra.
0 problema da presta<;ao de servi~os en t re certas pessoas
iigadas por la<;OS formais de amizade OU por parentesco, e
fundamental para que se traga luz sobre uma caracteristica
do sistema eco:homico e a estrutura de poder da sociedade
·Gaviao. E que a reciprocidade e a formaliza~ao faz com que
os Gavioes pensem em termos coletivos na utiliza~ao dos recursos economicos que estao a sua disposi~ao-. Assim, quan·do um homem realiza uma ca~ada, ele sempre distribui parte do animal com os seus parentes, pois sabe que tratando
bem a sua parentela e distribuindo com ela as suas "1iqu e.zas", nada mais faz do que retribuir a sua cooperagao tanto
no cotidiano quanto nos momentos criticos de sua existen·cia. Isto e mais expressivo, quando se observa qu~ os choros funebres dos Gavioes nao procuram individualizar o mor.(14)

t e vidente que estas considerac0es exigiriam u ma demonstra¢ o onde cada uma
d estas institui~oes fosse a presentada explicando os a.spe ctos estrutu ra is da te1-minologi<;t d e parentesco. DeiJ,camos d e realizar esta d emonstrm;ao. p or a credilarmos que
e suficiehte p ara os prop6sitos desta comunicacao a penas indicar que a res id e ncla
e a nomina¢ o sO:o ins titui¢ es fundamentais p a ra o en~end.irilento do s istema s ocia l
Timbira e Gavia o.
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.to e conseqiientemente as dores dos seus parentes. Quando
_morre um parente, dizia Krokrenum, "a gente chora porque

...fica sozinho e perde uma pessoa para bngar e tomar conta
.da gente".
Sabedores que somos de que o sistema de parentesco e
_as outras rel~oes de ordem formal que. se es~belecem en.tre membros de wn grupo social sao tambem modos de re.,.g ular a autoridade e a utiliza~ao de determinados recursos
.economicos, vamos examinar como isso ocorre no sistema social Gaviao.
Antes do conta:to com a sociedade nacional, a organiza..
~ao ec'Onomica dos Gavioes nao conhecia certas formas de
_prest~ao de servi~o e de distribui~ao de poder. O que ia garantir a posse de determinadas areas de terra era a utiliza-~ao que dela se f.azia. A terra era propriedade das familias
nucleares, enquanto fosse trabalhada por seus membros e
_por eles cultivada. Uma vez que fosse .abandonada, poderia ser apropriada por qualquer outra familia do grupo sem
J>rovocar disputas. Por outro lado, o pr6prio sistema de parentesco_, atraves da troca de bens e servi~os que lhe e ine.rente, iServia como um· meeanismo inibidor da acumula~io
de bens por certos individuos portadores de _status importan.tes, ou mesmo daqueles c·apazes de p.raduzir excedentes por
uma excepcional dedica~ao ao trabalho. ~te aspecto fica
.muito claro, quando se analisa o papel de medioo-feitic·eiro
ou curador (Wai). O wai, pela manipula~ao exclusiva dos
_poderes sobrenaturais, P.oderia ser um individuo privilegiado
dentro da sociedade Gaviao. Nao seria dificil, para a classe
.de homens com esses poderes, fornJ.ar uma associ~ao fechada e, naturalmente, abarcar tambem o poder politico, ou mes.mo apropriar-se do trabalho alheio. Entretanto, tal nao
aconiece: os pag.amentos feitos aos curadores, em formas de
arcos, flechas, parte de colheitas, caba~as, etc., eram imediatalhente distribuidos por sua parentela, recebendo caaa mem.bro do seu grupo de parentesco parte do pagamento. Isto
era tao claro entre os Gavioes, que os informantes quando
falavam do wai, sempre associavam a sua figura com o se_guinte comentario: "quando o wai er.a nosso parente, e ia
.iazer alguma cura numa outra aldeia, a gente ia com ele para ganhar presentes".
Se isto ocorria com o wai, acontecia tambem com o cheJe do grupo loc·al. Tambem ele manipulava o poder politico
~e, evidentemente, dispunha cla for~a de trabalho da tribo pa..ra alguns s·ervi~os como mostraremos adiante. Sua paren-
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tela, porem, impedia que pudesse desfrutar livre e exclusivamente os benef~cios de sua posigao. :E nesta. mesma pe.rspectiva que podemos enquadrar a instituigao da amizade formaii.Zada, que surge nitidamente como um mecanismo destinado ao amparo dos membros da tribe em situagoes de
abandono pela orfandade, alem de ser uma fnstituigao destinada a aumentar a solidariedade do grupo local, unindo
dols individuos. O caso dos Gavioes, porem, revelava bem
o primeiro aspecto desta relagao. Nao for,am poucas as vezes que vimos mulheres dando alimentos a sua "amiga'', no
intuito de ajuda-la na sua alimenta~ao.
Varies fatotes tern afetado o rompimento deste sistema.
Acreditamos, entretanto, que as r:.elagoes de troca estabelecidas com os brasileiros possam explica-lo.
Logo que os Gavioes voltaram para a tegiao das nascentes do rio Praia Alta, ap6s terem residido por tres meses em
Itupiranga e passado o perigo a que expunham os colonizad.ores dessas matas, uma grande area de terra come_Qou a ser
explorada por alguns brasileiros, empregados por um fazendeiro-comerciante de Maraba. Pr6ximo a aldeia, entao, formou-se o classico "barracao" e os r·egionais abriram caminhos que pudessem estabelecer comunicagio com Ituptranga-Maraba e servissem de escoamento para os prodtitos por
eles produzidos. Foram estes regionais que levaram os indios a desempenhar um novo papel dentro da soeiedade nacional: o de mao de obra real e potencial.
A entrada violenta dos Gavioes·num sistema monetario
16
( ), logo .ap6s a sua pacificagao, responde pela descaraeterizagao de certas instituigoes tradicionais. Com as relacoes
de troca feitas com os regionais - tendo por base a moeda
- deu-se o primeiro abalo no sistema tradicional de prestagao de servigos. Deste modo, com uma redugao demografica que impedia a produ~ao de excedentes economicos que
pudessem ser colocados nos mercados regionais e C'Om as solicita~oes da sociedade bra:sileira, o indio Saviao s6 teve. um
caminho a seguir: romper com a estrutura tradicional fundada na reciprocidade e procurar acumular bens o mais que
podia. Hoje .a vida dos Gavioes pode ser resumida como
sendo uma atividade e um esforgo constante para produzir
excedentes economicos a fim de que possam acumular uns
poucos cruzeiros, destinados a compra de objetos que servem
(15)

Os Gavi5es -eniraram cliretamente num siste ma mon etCxrio em v irtude d a e strutu ra
econom ica regional, ond e n a:o existem trocas bi natura:.
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a.as Gav;ioes como definJtloras de. e,oncliQao de bt~neo, isto e:
eseovas de ,dente, sabonet~ ·t 0alhas, cal~as,~ µerfumes:; oartei.r:as, etc ...

Apesar dos Ga,;vioes estareln numa S:itua9~0 crltioa, entre a sua .sobrev-iv~licia fisic~ na .socied~de na~iOJ:i$;l e ,a (lestruigao da stta pr6pria sociedade,, .Q eentro dos se~s qevan-eios ·e a safra da eastanha;, ,projetada em detalhes oodos os
·ano& e nas conv:er:Sas· -a o pe do :1·ogo. E esta atividade que
co:astitui o tiucleo dos cohtlitos e.t)tre indio$ .e: naciahais e
t~mbem o, m,eio que J:lStleria abrit ~os htdi@s dia:s melh9re&.
Anttgamente, a castanha era propriedade colethva da trl:bo. H·oje, porem, cad.a indib tem o seu "l)onto" Q.e castanha
devidarnente demarcad.o e e~plora os seu,s .c a:stanhais independentemente, de seus co.mpanheiros, apesar de tambem saberem qu,e, .a venda do produto explor-ado, nos mercados regionais, hao seFa algo reallzavel sem c.onf'litos com os regionais~ Aind~ qne algµns parente~ ff)fneg.a.n). a. outtos mercaidorias e mesmo clinheiro, o eerto e que qua,ndo se t.t ata de
castailh~ a c::>nganizaQao da prmdu~ao observa~el e.n tre Gs .indios, e uma imi'ta~ag daquela .q ue e,xiste 11,<!lS ban:acoes Dr.a,sile,itOS. Assim, ~!P :tela~o ~(;)s objetivo~ e tecnjc~s de ooleta,
enc-ontr.a...se 1a m€Slna atividade tanto nos ba.rraeoes montado.s pelos ·Gavioes:, quanto naquele~ construid0s e ocupados
pelos reg1onais. a desej'@ de produzi:u 0 maior num.ero de
ft~ctolitros, provocou a desfiguragao de. ·c ertos ~apeis snciais
entre os Gavi6'e8 cqm () objetivo de prD"piGiar aos· $eus getentores, urµa amplia~ao de sua capacidade de utilizar determinados recursos. Assim, o ''Capitao'-', seu irm·a o e seu soli>rinllo (Filho da irma) possu,em cada qual dois ''pontos'" de ea.st.anha,, enquanto qtJe os, outros da ttibo s6. po:ssu.em um. Nao
obstante isso"' o "Capitao''· ~i11da utiliza: a forca d-e trabalho
dos rap.az-es. snlteirO$' d0. grupo, alguns seus parente,s, que tradici<'.>nalmen\ e e*ecut:a:v:am ca~adas ·e servi~os p:Ublicos na al;.;
deia". A racioualjza~aQ empFegacia pe,lo lfder · e a Ue ctu.e, o
ne.g6cio da casta:rrha; nadai tem ~ ver com "as C'Oisas de caboca"\ e "'neg6cio de kupen" (brasileiro) ..
A aireunserigao dos cast~nhais situaQ.os. em volta <la aldeia co:r;no prep:a;ied.ad~ privada levo11 aufotttaticamente a tensoes inter e. intra ,gtup,a:is, que Jamai~ naviam ecorrido a:nteriormente' na vida da triboi 0 m'a is earactaristico de·s tas ten-·
soes 'interetni~as?- e a aSS('JCia~,ao de indios GQ1-fi region~i$ a;
ffi:ri de tf abalharem juntas. cplhendo ca~tanha. I.sto,. como
se pbde ,supor, t.em, oco.ttitlo jq:stamente por um~ maior ato-·
tnizaQao da produ~ao d€ntro da tribo, uma- vez· que esta ati1
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vidade esta agora regida pela propriedade privada. Esta associa~ao com regionais, porem, nao tern trazido nenhuma
vantagem para os indios. A experiencia tern mostrado que
na maioria das vezes sao enganados, ja que nao sabem como
vender o produto e ne:rn conhecem os pregos que vigoram no
mercado regional. Foi usando expediente semelhante, que
um comerciante de Itupiranga entrou em contato com os indios. Sua proposta foi de que os Gavioes produzam casta.nha . para ele. C·omo eoiµpensa~ao, OS indios fariain ' 4aviamentos'' em sua loja. Isto. foi realizado com o apoio do funcionario do S ..P.I. e o results.do foi tao desfavoravel ao grupo
tribal, que os indios se deram conta de que foram enganados.l
e ate hoje lembram disso. Acreditamos que esta tentativa
de colocar o indio como mao de obra s6 nao surtiu efeito porque na safra seguinte (1960), o proprietario das terras onde
habitam os Gavioos exigiu que a castanha s6 fosse vendida
para ele, anulando assim as possibilidades de Iucro do comerciante de Itupiranga e tentando reduzir os Gavioes a empregados seus. Por outro lado, a rea~ao dos Gavioes reclamando sempre pregos altos, exigindo brindes e amea~ando
verbalmente os compradores em ambas as safras, fez com que
os dois comerciantes procurassem evitar neg6cios com os
indios.
O contato sistematico com a sociedade nacional, porem,
n:ao fe.z com que os Gavioes se transfonnassem somente em
mao de obra potencial na produ~ao de castanha. Na realidade, este conta.to revelou aos inctios novas aspectos dos objetos por eles confeccionados. A descoberta do valor de troca
de alguns de seus produtos, abriu entao, dentro do grupo,, as
possibilidades de eomercia-ios com os regionais, em detrimento das rela<_;oes sociais baseadas na reciprocidade e do seu
pr6prio bem-estar. Hoje, os Gavioes vendem de tudo. Desde o mel que colhem esporadicamente nas matas, e e logo
engarrafado para ser ·vendido em Itupiranga, ate arcos e flechas, couros de animais e farinha de mandioc·a que aprenderam a fazer com os brasileiros e que constitui a base de sua
alimen~ao. Assim, e comum ver-se na aldeia indios comprando tarinha, arroz, feijao e outras mercadorias de seus
patricios, substituindo a prest~ao de servi~os por uma simples operagao monetaria. Chega-se ao absurdo de encontrar-se indios com algum dinheiro, mas passando fome na
aldeia, pois toda a sua atividade produtiva esta orientada
para o mercado regio!lal ( Itupiranga) e seu objetivo .e coru...
prar ~ertos objetos que possam fazer com que se parec;am
aos brasileiros.
1
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A mudan~a provocada no sistema social Gaviao pelas trocas em dinheiro teve conseqiiencias bastante negativas. Quando o indio estabelece rel~oes monetarias com os membros
da tribo, ele se exime automaticamente da prest~ao de servic;os baseada na reciprocidade, alem de ter a oportunidade
de estabelecer rela~6eS4 com pessoas situadas em categorias
cuja comunicac;ao Ihe era vedada antes do contato. Por outr.o lado, tOdas as suas energias sao empregadas na produ~io qe certas merc~dorias, que muitas vezes nao tern valor
pa.ra o Gaviao. Agora, em vez de dedicar-se a cac;a, coleta,
ou a confecc;ao de certos objetos essenciais para a sua vida, o
indio Gaviao vai a floresta em busca de castanhais, ou outras riquezas florestais, cujo valor nao e medido mais em
termos da sua sociedade, mas em termos da sociedade re. .
gional.
As tentativas de ad~ao da ideologia que comanda as relac;oes de trabalho na sociedade regional, provocou igualmen~ entre os Gavioes a distinc;ao entre Qa membros do grupa
tribal. Assitn, as dfferenc;as entre traba1hadores e preguigosos comec;a a emergir dentro da comunidade indigena, gerando conflitos e inimizades. Por outro lad-0, a necessidade
de ganhar dinheiro e de conquistar possiveis compradores de
seus produtos, coloca os indios numa situ~~ao de vendedores
servis, que ouvem sem a menor re~ao os maiores absurdos e
provoca~oes dos habitantes da cidade. l:stes dais fatos a<;'elerain a distancia entre o indio e o CQIJ)O de valores em qu,ta
se assenta sua pr6pria sociedade, provocando nele o desprezo
pot tudo que se relaciona a sua antiga vida. E assim que
podemos explicar a conduta de Kaututure tentando produzir bens de consumo para serem vendidos em Itupiranga e
acusando os seus pat_ricios de serem "pregui~osos". E que
Kaututure constitui um caso raro de um indio que nae tern
parentes no grupo local. Morando na casa de sua mulher e
a merce de seus afins, este indio nao tern maiores raizes que
o: prendam ao grupo trlibal. Por isso e aquele que mais tem
side vitima das influehcias regionais e .o que mais teneiona
ganhar dinheiro a fim de tornar-se "civilizado". Por aJ>resentar estas caracteristicas, Kaututure e considerado pelo
grupo como um companheiro relapso que nio da aten~ao
para as coisas tradicionais. Entretanto, para os regionais,
Doidao (esse e seu nome para eles) e uni 6timo indio. No
dizer de um deles: "tern muito jeito par.a neg6cios e e muito tvabalhador''.
Esta opiniao, tomada como uma faceta da ideolagia das
poptila~oes regionals, constitui o centro de uma visao do h1-
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dio, quando ele oeixa de ser 0 s.elvagem arredio e se integra
.na estrutura economica regional. :E um novo r6tulo aplicado ao indio, segundo a sua capacidade de ajustamento as
condigoes que lhe sao impostas pela sociedade brasileira. Se
logo e1es se apresentam no mercado como forga de trabalho
a ser explorado pelos empresarios da area e agentes do govemo, entao passam a ser o paradigma do tipo que acabamos
de descrever acima. Entretanto, se o indio se recusa a trabalhar para os regiohais e fica envolto na apatia e revolta e entao acusado de pregui~oso e traigoeiro. ~ste e o caso de
Aprororenum, temido na area como o mais traigoeiro dos Gavi6es, embora seja apenas uma personalidade que tern sido
sensivel ao contato. Ate hoje quando os regionais falam de
Zanoio (seti name em Itupiranga), lembram como ele matou
um porco que pertencia a brasileiros e contam como ele pode
ficar "zangado" por ninharias. ·NehhUm dos :regionais e capaz de entender os condicionamentos que tern sofrido a cons. ciencia de Zanoio, doente, abandonado e testerounho vivo da
desintegra~ao de sua pr6pria sociedade.
:E nestas personalidades que se assenta o sucesso ou o
fracasso dos brasileiros quando tratam de convencer os Gavioes a trabalharem como castanheiros ou fornecedpres de
produtos floresta:is. Ap6s algumas experiencias com este grupo, os brasileiros sabem que o Capitao tern muito pouco a
• oferecer como um elemento que os poderia ajudar a dom.inar
mais facilmente os Gavioes. Os conflitos entre eles e os Gavioes ja lhes ensinaram que os indios gozam de uma liberdade dentro do seu pr6prio grupo, que nao pode s·et comparada
com a dos regionais debaixo do lider politico ou do patrao.
Assim, ·eles tiveram de apelar para a conquista dos indios em
termos pessoais (16).
A disputa dos Gavioes como mao de obra e como aliados,
atinge os indios violentamente. Deste modo, o contato dos
indios com determinadas pessoas, e sempre uma oportunidade para que alguns brasileiros sejam depreciados e outros
'elogiados. I~to parece ter suas raizes na estrutura politico-economica regional, onde impera uma orienta9ao para o enriquecimento rapido e onde nao Se poupa O USO da fraude COmo mecanismo de obten9ao de prestigio. A disputa dos Ga-

{16)

Estamos alertados para o fato de que a ehefia entre os Gavioes esboroou-se com
o contato .e a depopula9~0. Se nO:o fazemos uma qn,6:lise desta institui~o em
Separc::do e porque ela hoje quase nada representa para OS 'fndios.
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vioes ou de suas terras, entao, pode ser encarada sob dois
aspectos. Num deles o indio e visto como produtor real ou
potencial de bens de c9nsumo. Aqui, o centro da conquista
do Gaviao e o fato de poderem vender, a pre~os consideravelmente mais baixos, alguns produtos que possuem valor no
mercado local e no interior das matas. 0 segundo aspecto
e o do indio como um profundo conhecedor da regiao e capaz, assim, de descobrir e explorar melhor as riquezas que
por acaso a floresta possa oferecer. A esta segunda visao,
soma-se o fato - fundamental para os regionais - de que
os Gavioes sao perigosos, podendo a qualquer momen'to pratiC'ar assassinatos.
I

Dentro das varias influencias a que os Gavioes estao submetidos,. os dois aspectos salientados acima atuam em ..g.r au
variavel. Para os homens do Barracao, por exemplo, interessados na explora~ao e transforma~ao das matas vizinhas
a aldeia, o problema e manter os indios como aliados ou como
elementos incapazes de impedir a sua a~ao devastadora na
regiao. Desejosos de :transformar parte daquela mata numa
pequena fazenda agro-pastoril, ·os homens do Barracao . movem todos os meios a seu alcance na conquiSta do indio. · J a
os habitantes da cidade, quer estejam ou nao ligados aos Gavioes por la~os legais - como e o caso do funcionario do
S.P.I. - procuram conquistar a amizade dos indios a fim de
lhes comprar carne de ca~a, couros, cip6s de vime, ou castanha. Evidentemente, estes obj'etivos entram em choque com
os do funcionario do S.P.I., obtigado a exercer uma a~ao fiscalizadora das atividades comerciais dos Gavioes. Assim, o
funcionario do S.P.I. e o homem que serve de liga~ao entre os
indios e os comerciantes do local, conseguindo aviamentos
para os Gavioes .e lucros para as lojas de Itupiranga. Por
mais que essa prote~ao seja util aos regionais e desfavoravel
para OS Indios, ela e 0 nucleo de outro tipo de conflito, agora
entre o funcionario do Servi~o de Prote~ao aos fndios e o ·proprietario dos territ6rios indigenas e come:rciantes, desejosos
de negoeiarem livremente com os indios para explora-los melhot. A resultante destas ri:Xas e que o funcionario passa a
ser constantemente denunciado a Inspetoria Regional e acusado abertamente na cidade de roubar os produtos que os Gavioes vendem na cidade sob a sua supervisao. Todo esse choque de interesses, c.olocados em termos pessoais pelos regionals, e µm dos principais motives pelos quais uma assistencia aos Gavioes da forma como vem sendo dada, torna-se cada vez mais inoperante.
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O tato dos Gavioes terem consciencia de que e mais im;.portante para os brasileiros neutralizarem suas ~oes agres~
sivas de guerreiros e, mais ainda, por estarem sendo constantemente disputados como "coisas", faz com que alg<Y'
curioso ocorra na conduta dos fndios em relac;ao aos r.egionals: os Gavioes utilizam a seu favor 0$ esteri6tipos que contra eles vig,o ram secula:rmente, obtendo ~om isso um certo~
grau de autonomia e de afastamento dos nacionais em rela~
~ao a determinadas atividades.
Como temos salientado desde o inicio desta comunica- ~io, chamam a aten~M dentro da constela~ao de esteri6tipos
que definem o indio Gaviao aqueles destinados a ampliar,.
ressaltar e apresentar os membros destes grupos como ferozes e ~ssassinos. No inicio da ocupagao do Tocantins, os es-teri6tipos possuiam, e certo, uma utilidade providencial para as frentes pioneiras_; Entretanto, com os Gavioes prati-camente neutralizados como obstaculos a penetra~ao, os esteri6tipos perderam em parte o seu sentido funcional, isto e,
deixaram de representar racionaliza~oes para a form~ao de
expediq5es punitivas. Acontece, porem, que estas represen- ta~oes do indio nao desapareceram, continuam a alimentar a
consciencia dos regionaisA Assim, os brasileiros ate hoje te-mem os Gavioes coma ass-assinos e trai~oeiros, entran.do em
suas ·aldeias e redu tos tradicionais com medo de um mal-er..- ·
tendido com eles.
Um dos resultados desta visao do indio como selvagem e·
arredio foi a desc·o berta pelos Gavioes de que os brasileiros ti-nham mooo de desagrada-los e de provocar o seu descontentamento, especialmente nas matas. Deste modo, o caminho·
que os Gavi5es tern seguido desde entao foi o de explorar <Y
mais possivel esta caraeteristica a eles atribuida pelos regio- nais e por meio dela conseguir alguns favo:res.
E -0 medo que os regionais tern dos indios o responsavel~
pela m-0radia destes numa terra que legalmente nao mais pertence a tribo. Por outro lado, e a explora<;ao que OS Gavioesfazem desta condi<;ao de f erozes a trai<;oeiros, que lhes permite escarnecer dos regionais, tomar seus objetos e os agredil:o
quando de sua passagem pela aldeia. Assim, os esteri6tipos
contra o indio possuem um duplo sentid.;o, e podem ser utHizados pelos pr6prios Gavioos, a fim de darem vasao a agres- -
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siVidade que reprimem e tambem para manter um.a certa distA.ncia entre o grupo tribal e os brancos. O uso que os Gaviiies fazem destes atributos fica patente na medida em que

se verifica que os indios possuem uma c·onsciencia nitida do·
medo que conseguem despertar nos regionais. Foi dando
uma demonstra~ao do que expusemos acima, que o grupo indigena f orjou a expressac> ''razer brabo,,, ou "fazer caboco.
brabo", designando com ela as atitudes que tomam deliberadamente no intuito de amedron.t ar os eventuais trabalhadores de castanha ou eagadores que tenham esquecido as hist6r.ias contadas na regiao com rela~ao aos seus ataques. Fot
gra9as a esta curiosa manipula~ao dos esteri6tipos criados pa..
ra qualifica-los que os Gavi6es fizeram uma viagem a Jacunda em 1961 e all procuraram varios castanhais, conseguindo.
expulsar alguns brasileiros que neles se haviam instalad.o. Foi.
pe1o uso da mesma tecnica,· que eles evitaram, em 1961, que.
tosse demarcada toda ~area da aldeia, impedindo, assim, queo deno das terras pudesse questionar imediatamente a sua_
reivindica~ao.

I

Como ~e pode supor, o uso destes meios aumenta, ao inves de reduzir, a tensao interetnica ja existente entre os Gavi6es e regionais. Se- os Gavioes quando estao na aldeia OQ
na mata podem realmente utilizar este recurso, na cidade
como contrapartida, ficam impotentes e sujeitos a uma revanche por parte dos regionais. Por essas razoes eles sem-pre dizem que nao gostam de viajar pa:ra Itupiranga, prei.erindo Jacunda onde, apesar do maior nfunero de conflitos, o.
temor que a comunidade brasileira manifesta em rela~ao · a
eles e bem mais acentuado. Em Itupiranga, porem, onde os
Gavioes sao conhecidos como indios que nada possuem e que
11ada sao capazes de fazer, o unico recu.r~o e implorar a caridade publica. Com isto, revelamos um terceiro aspecto desta manipula~ao dos esteri6tipos por parte dos Gavi6es. E
que eles parecem usar as categor1as que lb.es sao atribuidas
pelos tegionais de modo seletivo, excluindo aquelas totalmen~ negativas (preguigo~, sujo, covarde, etc.,) e fazendo valer si>mente as que podem mascarar a sua situa~ao de quase
mendigo dentro da estrutura s6cio-economica regional.
Este aspecto do contato entre indios e brancos no medio Tocantins, oferec·e um tema a ser investigado noutras regioes onde ocorre a fricgao interetnica. E que nele se verifica um processo diverso do que parece ocorrer em alg-umas
areas do Brasil, onde as representagoes etnicas (ou "raciais")
elaboradas pelo branco, nao tendem a ser utilizadas contra _
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a sociedade nacional. Entre os Gavioes, vimos que ao lado
de uma quebra irreparavel do sistema social aborigene, os
brancos tambem f ornecem - a custa de sua pr6pria ingenuidade - os meios pelos quais a popula~ao indigena pode ampliar o seu campo de reivindica~6es, prolongando mais um
pouco a sua capitula~ao diante da sociedade envolvente.
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