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"Os índios do Maranhão. O Maranhão dos índios" não tem a pretensão
de esgotar toda a riqueza da contribuição dos povos indígenas nesse Estado na
sua formação social e cultural, mas quer revelar, em parte, os desafios, os dramas e também a presença ativa e criativa no cenário estadual. Quer mostrar
como povos que freqüentemente têm sido ignorados, desprezados e definidos
"aculturados" continuam dinâmicos recriando seus mecanismos de inserção em
novos contextos sociais e culturais sem perder suas raízes e sua identidade.
A Associação Cario Ubbiali e EKOS-Instituto para ajustiça e a equidade,
entidade que atuam nesse Estado em defesa dos direitos de etnias e populações
em situações de risco, se juntaram ao ISA (Instituto Sócio Ambiental) e
viabilizaram a produção deste livreto que se destina à sociedade em geral, mas
principalmente a estudantes e movimentos que acreditam na força do diálogo
intercultural, na redescoberta constante de suas matrizes culturais, forjando novas
identidades e, principalmente, na prática da autêntica solidariedade que objetiva a superação de desigualdades, violências, racismos e preconceitos.
Queremos dedicar esta publicação a todos os povos indígenas do Maranhão
e a todos aqueles cidadãos e cidadãs não índios que têm apostado no poder de
resistência e na altivez que os povos indígenas têm manifestado, historicamente, em não se submeter à arrogância e ao desprezo de poderes· públicos, empresas, fazendeiros, madeireiros e aproveitadores sem escrúpulos.
Queremos destacar entre esses cidadãos aliados da causa indígena, o Pe.
Cario Ubbiali, missionário italiano, falecido tragicamente aos 04 de fevereiro
de 2001 no Maranhão, dedicando mais de 25 anos da sua vida em prol da
liberdade e da autonomia dos povos indígenas no Maranhão e no Brasil.
Um agradecimento especial ao [nstituto Sócio Ambiental (ISA) pela gentileza em nos disponibilizar textos e artigos contidos nesta publicação.
São Luís, março de 2004
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igualmente brutal e desumano. A inconformidade e a resistência dos índios,
entretanto, não foram dobradas. Eleri continuam lutando para serem respeitados
e reconhecidos em suas diferenças cultural, social e política.

Um pouco de história
No século XVII, a população indígena no estado do Maranhão, era formada
por aproximadamente 250.000 pessoas. Faziam parte dessa população, cerca
de 30 etnias diferentes; a maioria delas, hoje, não existe mais. Povos indígenas
como os Tupinambá que habitavam a cidade de São Luis, os Barbado, os
Amanajó, os Tremembé, os Araioses, os Kapiekrã, entre outros, foram simplesmente exterminados ou dissolvidos social e culturalmente. Outras etnias existentes na época, como os Krikati, Canela, Guajajara-Tenetehara e Gavião, continuam presentes até hoje. São notórias as causas do desaparecimento de cerca
de 20 povos indígenas no Maranhão: as guerras de expedição para escravizar,
as doenças importadas, a miscigenação forçada, a imposição de novos modelos
culturais, entre outras.

Saiba um pouco mais sobre
os povos indígenas do Maranhão
Os povos indígenas presentes no Maranhão, são distribuídos em dois grandes grupos: os Tupi-Guarani e os Macro-Jê, Essa distribuição, dá-se com base
na classificação lingüístico-cultural utilizada para identificar e caracterizar as
línguas e culturas indígenas presentes no Brasil.

Os povos Tupi-Guarani
Hoje ...
A população atual dos povos indígenas no estado do Maranhão soma cerca
de 20.000 pessoas e está em progressivo aumento. Isto vem se dando a partir de
uma série de fatores, entre eles uma certa melhoria das condições de vida, uma
maior qualificação dos próprios índios em gerirem a educação, a saúde, as atividades agrícolas, e uma determinante vontade de viver segundo seus costumes. Um outro fator importante foi a demarcação de todas suas terras que, embora invadidas, conferiram à população indígena maior auto-confiança e segurança em sua perspectiva de auto-perpetuação física e cultural.
Tudo isto não significa que não haja problemas e carências estruturais entre
os povos indígenas do Maranhão. O estado, hoje, não consegue, ou não quer,
garantir os direitos mínimos consagrados na Constituição de 1988. Mantém
ainda uma relação de tutela, misturada com um paternalismo humilhante que
minam profundamente o sonho de uma autêntica autonomia para os povos indígenas.
Hoje, parece não haver mais "guerras justas ou santas" contra os pagãos e
selvagens índios, mas pouco se tem feito para superar e extirpar os preconceitos
disseminados na sociedade brasileira, e as inúmeras formas de racismos contra
os índios. Hoje, não se planejam mais etnocídios oficiais, mas procura-se introduzir nas aldeias novos e mais sofisticados modelos culturais, econômicos e
religiosos, que ameaçam a coesão e a identidade étnica dos povos indígenas.
Além disso, as invasões das terras indígenas e os saques ao rico patrimônio
indígena por partes de grandes grupos econômicos nacionais e não (madeireiras, mineradores, laboratórios farmacêuticos, agro-business, etc.), com a conivência de setores do estado, ressuscitam um moderno colonialismo explorador,
que só se diferencia do antigo pelo seu grau de sofisticação, mas permanece
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Em 1500, na época da chegada dos Portugueses ao Brasil, os povos que
viviam ao longo da costa eram os Tupi. Estes, tinham escorraçado os povos de
língua e cultura Jê para o interior do Brasil. Os Tupi, por isso, são os povos que
têm tido maior contato com os europeus desde o começo, e marcaram de forma
mais incisiva a formação social e cultural da "nação-Brasil". Daí, por exemplo,
o vasto volume de palavras indígenas disseminadas até os nossos dias: nome de
cidades, plantas, pessoas, objetos, etc. Mais importantes, contudo, são as marcas culturais que os Tupi deixaram na formação social, humana e religiosa da
sociedade brasileira. Ao tentar caracterizar, mesmo que de forma genérica, os
povos Tupi, podemos dizer que são povos que vivem nas florestas tropicais, às
margens de grandes rios ou igarapés, sabem acolher e se adaptar ás mudanças
sociais e culturais trazidas desde fora. São extremamente místicos, mesmo que
não o manifestem de forma explícita, através de muitas cerimônias e festas. A
disposição das casas numa aldeia Tupi, parece não reproduzir mais uma determinada concepção do universo: as casas estão dispostas de forma quase que
desordenada, numa grande rua, uma em frente da outra. Em geral, a cultura
global dos Tupi é mais "oculta", não visível e imediata. Parece que os Tupi
"perderam", aparentemente, sua "cultura original".Isto porque a cultura Tupi
impregna a totalidade das relações sociais, políticas e econômicas, e não se
manifesta, necessariamente, através de ritos, cerimônias, enfeites e adornos espetaculares. A capacidade dos Tupi em se adaptarem às mudanças históricas,
sem fugir dos conflitos e sem abrir mão de sua identidade - que a entendem
como algo em permanente movimento, - tem permitido que eles pudessem sobreviver e conviver na "sociedade global" com altivez e sem servilismos.
Os povos do tronco lingüístico-cultural Tupi-Guarani presentes no Maranhão
são: TENETEHARA/GUAJAJARA,
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ses povos, existem algumas famílias de índios GUARANI, na área indígena
Pindaré, e TEMBÉtrENETEHARA naárea indígena Alto Turiaçu.

Os povos Macro-lê
Os povos de língua e cultura Jê, diferentemente dos Tupi, vivem, em geral,
na região dos cerrados. Possuem não somente urna língua totalmente diferente
da dos Tupi, mas possuem, também, mitos, crenças e organização social próprias. Os povos Jê manifestam sua cultura de forma mais explícita e visível. Os
numerosos ritos a serem realizados e respeitados, aparecem com mais clareza
que os povos Tupi. Na cultura Jê, com efeito, é preciso prestar atenção às oposições e antagonismos, tais como: centro/periferia, alto/baixo, leste/oeste e outras mais, para poder entender minimamente o sentido dos vários ritos que aí se
realizam. A própria estrutura física de uma aldeia Jê, reproduz fielmente uma
determinada cosmogonia, urna concepção específica de universo. Todas as aldeias Jê estão dispostas em forma perfeitamente circular, como se fosse um
grande sol e inúmeros raios que ligam as casas com o centro, o pátio central. O
pátio, por exemplo, é o lugar das reuniões dos homens, ao nascer e ao pôr do
sol. Todos os membros de uma aldeia Jê estão rigorosamente divididÓs e subdivididos em "metades" de forma bem clara, alicerçados em regras e normas bem
definidas que regulam as relações sociais entre eles.

. : ~.
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Os povos do tronco lingüístico-cultural Macro Jê presentes no Maranhão
são: KRIKATI,PUKOBYÊ (Gavião) RANKOKAMEKRÁe APANIEKRÁ
(Canela), KREPUM KATEYÊ (Timbira) e algumas famílias TIMBIRA
(Krenyê) na área indígena Alto Tuiriaçu,
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Língua
A língua Guajajara pertence à família Tupi-Guarani. Os Guajajara chamam
sua língua de ze'eg eté ("a fala boa"). Ela é subdividida pelos lingüistas em
quatro dialetos que são mutuamente inteligíveis, sem maiores complicações.
Nas aldeias, o Guajajara é falado como primeira língua, exceto em algumas
áreas, enquanto o português tem a função de língua franca, que é entendida pela
rnaiona.

Localização
Peter Schrõder

Todas as 11 Terras Indígenas habitadas pelos Guajajara estão situadas no
centro do Maranhão, nas regiões dos rios Pindaré, Grajaú, Mearim e Zutiwa.
São cobertas pelas florestas altas da Amazônia e por matas de cerradão, mais
baixas, sendo estas matas de transição entre as florestas amazônicas e os cerrados. Os Guajajara nunca habitaram os cerrados vizinhos, região dos povos Jê.
Sua região mais antiga, historicamente conhecida, foi o médio rio Pindaré.

Universidade Federal de Pernambuco
janeiro 2002
,. Adaptado e atualizado pela

A.fs<>C"l{ÜO

Cario Uhb111h

A partir do final do século XVIII e início do seguinte, expandiram seu território para as regiões dos rios Grajaú e Mearim, onde se estabeleceram pouco
tempo antes da chegada dos brancos, disputando com vários grupos Timbira as
áreas de caça. Por volta de 1850, uma parte dos Tenetehára migrou para o norte
e mais tarde passou a ser chamada de Tembé pelos regionais.

Outros nomes: Tenetehára
Quantos são: 13.100 (em 2000)
Língua: da família Tupi-Guarani
Áreas indígenas : 11

As Terras Indígenas atuais, se encontram todas homologadas e registradas,
menos uma, a Terra Indígena Krikati que foi somente demarcada.

Os Guajajara são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Habitam 11 Terras Indígenas na margem oriental da Amazônia, todas situadas no
Maranhão. Sua história de mais de 380 anos de contato foi marcada tanto por
aproximações com os brancos corno por recusas totais. submissões, revoltas e
grandes tragédias. A revolta de l 901 contra os missionários capuchinhos. em
Alto Alegre, Barra do Corda, teve corno resposta a última "guerra contra os
índios" na história do Brasil.

As Terras Indígenas Araribóia, Bacurizinho e Cana-Brava abrigam cerca de
85% da população Guajajara. Em várias terras, eles não são os únicos habitantes indígenas: há grupos dos Guajá em Araribóia e Caru, dos Tabajara em Governador e Rio Pindaré e dos Guarani, Krenyê e Kokuiregatejê em Rio Pindaré.
Em duas Terras Indígenas os Guajajara são minoria: em Governador, dos Gavião-Pukobyê, onde representam cerca de 36% dos habitantes, e em Krikatí,
onde há uma comunidade cujos moradores não falam mais a língua indígena.
Na Terra Indígena Geralda/Toco Preto, dos Kokuiregatejê, antigamente registrada como terra dos Guajajara, só morava um único Guajajara em 2000.

Nome
Além de Guajajara, eles têm uma outra autodenominação mais abrangente,
Tenetehára, que inclui também os Tembé. Guajajara significa "donos do cocar"
e Tenetehára. "somos os seres humanos verdadeiros". Não se conhece com certeza a origem do nome Guajajara, mas provavelmente foi dado aos Tenetehára
pelos Tupinambá. Tanto entre os próprios índios quanto na literatura científica.
atualmente a denominação Guajajara é mais usada do que Tenetehára.

Demografia
O número exato dos Guajajara é desconhecido, pois as estatísticas da Funai
são incompletas, ignorando várias aldeias. Segundo os dados da Funai, completados pelos do autor, existiam pelo menos 13. t 00 em 2000 apenas nas terras
indígenas. O número dos Guajajara que vivem em cidades como São Luís, Barra do Corda, Grajaú, Imperatriz ou Amarante, no entanto, é desconhecido e
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nem há estimativas sobre ele.
Não há estatísticas referentes às uniões inter-étnicas e nem a seus descendentes. A forma mais comum destes casamentos não é, como se podia esperar,
entre homens brancos e mulheres indígenas, mas o oposto, como são os homens
que emigram para as cidades com maior freqüência, e são as mulheres solteiras
que representam um tipo de "capital social" para as famílias, porque podem
atrair genros e, com isso, trabalhadores masculinos para o grupo familiar.

História do contato
Os Guajajara têm uma história longa e muito singular de contato com os
brancos. O primeiro contato pode ter acontecido em I 6 I 5, nas margens do rio
Pindaré, com uma expedição exploradora francesa. Até os meados do século
XVII, os Tenetehára foram assolados pelas expedições escravagistas dos portugueses no médio Pindaré. Esta situação mudou com a instalação das missões
jesuítas (1653-1755), que ofereceram certa proteção contra a escravidão, mas
implicaram um sistema de dependência e servidão.
Depois da expulsão dos jesuítas da Colônia pela Coroa, os Tenetehára conseguiram recuperar parte de sua antiga independência, reduzindo os contatos
com os colonizadores. A partir de meados do século XIX, foram progressivamente integrados em sistemas regionais de patronagem, com todas as formas
conhecidas de exploração extrema (como coletores ou remeiros, por exemplo).
A política indigenista da época não articulava qualquer proteção contra estes
abusos. Os Guajajara, de vez em quando, reagiam violentamente, mas em geral
permaneciam submissos.
A maior revolta, no entanto, foi causada por um empreendimento de missão
e colonização dos capuchinhos, a partir de 1897, em Alto Alegre, na região
atual de Cana-Brava. Em 1901, o cacique Cauiré Imana conseguiu unir um
grande número de aldeias para destruir a missão e expulsar todos os brancos da
região entre as cidades de Barra do Corda e Grajaú. Poucos meses depois, os
índios foram derrotados pela milícia (composta de contingentes do Exército, da
Polícia Militar, de indivíduos da população regional e de guerreiros Canelas) e
perseguidos por vários anos, o que fez muito mais vítimas entre os Guajajara do
que entre os brancos. A revolta de Alto Alegre representa um dos incidentes
mais importantes na história deste povo.
Novos conflitos sangrentos surgiram a partir dos anos 1960 e 70, com a
expansão descontrolada de latifúndios no centro do Maranhão, empurrando
muitos posseiros para dentro das Terras Indígenas. O maior palco destes conflitos foi de novo Cana-Brava, com o povoado ilegal de São Pedro dos Cacetes,
que existiu de 1952 a J 995 e contra o qual os Guajajara tiveram que resistir
8 · OS fndios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

quatro décadas, com apoio apenas esporádico do Governo Federal. Outras ameaças -urgiram a partir dos anos 1980, com o Programa Grande Carajás e com a
cobiça de pequenas madeireiras regionais.

Atividades econômicas
A principal atividade de subsistência é a lavoura, sendo comum o plantio de
mandioca, macaxeira, milho, arroz, abóbora, melancia, feijão, fava, inhame,
cará, gergelim, amendoim. Na estação seca, de maio a novembro, são realizadas a broca, derrubada, queimada, coivara e limpeza, enquanto de novembro a
fevereiro se faz o plantio e as capinas.
Algumas aldeias têm grandes roças comunais preparadas para projetos CO·
munitários, para plantar arroz e frutas para a comercialização. Em muitas roças
encontra-se uma planta ainda não identificada, chamada canapu pelos Guajajara.
Trata-se de um arbusto de cerca de 60 cm de altura que dá pequenas frutas
amareladas, moles e cheias de pequenas sementes, de forma parecida a uvas. É
interessante notar que esta planta não tem nenhuma função prática para os
Guajajara contemporâneos, mas eles relatam que era seu alimento em tempos
míticos antes que Maíra, seu criador do mundo, os ensinasse a agricultura. É
por causa desses relatos míticos que o canapu não é arrancado durante a "limpeza" da roça.
A pesca é mais praticada pelas aldeias ribeirinhas. Os Guajajara costumam
pescar cerca de 36 espécies diferentes, sendo o cará, o cascudo, a lampreia, o
mandi, o pacu, o piau e a traíra as mais comuns.
Durante as últimas décadas, a caça tornou-se uma atividade cada vez menos
produtiva por causa da concorrência dos brancos e das limitações das áreas. Os
Guajajara caçam tradicionalmente mais de 56 espécies, sendo as mais comuns
o cai ti tu, a cutia, o jacamim, o jacu, a queixada e diversas espécies de macacos
e tatus. Em uma parte das terras Guajajara a caça voltou a ser mais produtiva
durante os anos 1990 depois de iniciar controles mais eficientes dos limites das
terras pelos próprios índios.
A coleta ainda é praticada por quase todos os Guajajara. As atividades de
coleta, no entanto, estão sendo substituídas cada vez mais pela fruticultura nas
aldeias e roças. Atualmente os Guajajara plantam cerca de 30 tipos de fruteiras
e palmeiras. O único produto florestal ainda coletado em maiores quantidades
para fins comerciais é o mel.
Um problema muito grave é a comercialização predatória dos recursos naturais das áreas por concessões a madeireiras e caçadores, de modo a obter pequenos lucros em curto prazo para, por exemplo, comprar os remédios não fornecidos pelos serviços governamentais deficientes.
9 - OS Índios do Maranhão • o MaranMo dos Índios

Organização social e política
Atualmente, as aldeias não mais tomam nenhuma forma típica: são compridas (ao longo de caminhos), redondas ou quadrangulares. Localizam-se de preferência à beira de rios ou, na falta de cursos d'água, perto de lagoas na mata. A
proximidade de uma estrada pode ser outro fator atraente, para vender artesanato, por exemplo.
As aldeias, antigamente muito pequenas e de existência temporária, hoje em
dia são permanentes e poucas vezes transferidas. Podem ser constituídas por
uma única família, mas em alguns casos podem ter até 400 ou mais moradores.
As casas, construídas no estilo regional camponês, em geral são habitadas por
famílias nucleares. As aldeias costumam manter sua independência e poucas
vezes formam coligações regionais, mas existem diversas relações de parentesco, matrimoniais e rituais entre as comunidades.
O sistema de parentesco e as formas de casamento destacam-se pela flexibilidade em estabelecer e aproveitar relações. A unidade mais importante é a
família extensa, que é composta por um número de famílias nucleares unidas
entre si por laços de parentesco. Trata-se, em essência, de um grupo de mulheres aparentadas e sob a liderança de um homem.
A residência pós-núpcial é com os pais da mulher (uxorilocalidade), pelo
menos temporariamente. Muitos chefes de família extensa procuram manter o
maior número de mulheres junto de si, até adotando as filhas de homens falecidos que eles costumavam chamar de "irmãos". Eles tentam arranjar casamentos
para essas moças para assim conseguir genros, que devem viver pelo menos um
ou dois anos junto aos sogros, prestando vários tipos de serviço. Se o chefe de
família tem bastante prestígio, consegue que os genros se fixem definitivamente com ele, aumentando, desse modo, o número de colaboradores e angariando
co-partidários para formar uma facção na aldeia.

aldeia. Neste jogo pelo poder, o órgão indigenísta costuma intervir para promover seus próprios protegidos, que podem ser personagens fracos, sem base verdadeira nas aldeias.

Cultura material
Os Guajajara abandonaram grande parte de sua cultura material tradicional,
ainda produzindo um pouco da cestaria e redes de dormir para uso doméstico e
comercialização. Com os incentivos da Funai a partir dos anos 1970, os Guajajara
voltaram a produzir arte plumária, adornos, armas e cestaria, lembrando-se de
padrões antigos e imitando modelos de outros povos indígenas, finalmente criando um novo estilo próprio que hoje em dia pode ser identificado com facilidade. Desse modo, os Guajajara também voltaram a usar pintura corporal, por
ocasião tanto de festas e rituais como de manifestações políticas.

Cosmologia, mitologia e ritos
A cosmologia tradicional é típica dos povos Tupi-Guarani, distinguindo-se
quatro categorias de seres sobrenaturais, que recebem a designação genérica de
karowara: ( 1) os criadores ou heróis culturais, responsáveis pela criação e transformação do mundo, sendo Maíra e os gêmeos Maíra-ira e Mucura-ira os mais
importantes e Zurupari, o criador das pragas e dos insetos, das cobras peçonhentas
e aranhas, um herói cultural muito temido; (2) os "donos" das florestas (Ka'a'zar),
das águas (Y'zar), da- caças (Miar'i'zar) e das árvores (Wira'zar), que são
hostis e muito temidos por seu poder maligno; (3) os azang, espíritos errantes
dos mortos, também mui te: temidos: e (4) os piwara, espíritos de animais. Muitos Guajajara não acreditam mais nestes seres, por causa das atividades de igrejas missionárias evangélicas e pentecostais.

Cada aldeia tem seu próprio cacique ou capitão, mas há aldeias com mais de
um por causa das rivalidades entre várias famílias extensas. Alguns caciques
tentam estender sua influência às aldeias vizinhas, mas sua autoridade é muito
instável e pode ser contestada a qualquer instante pelos concorrentes da própria

Quanto à mitologia, existem três categorias principais de mitos: (1) mitos de
heróis culturais; (2) mitos que apontam uma moral; e (3) mitos de animais. Em
todos os mitos registrados até agora, destaca-se o papel de Maíra. Um mito
muito importante para explicar o mundo do ponto de vista dos Guajajara é o dos
gêmeos Maíra-ira e Mucura-ira. O motivo mítico dos gêmeos é comum entre
diversos povos Tupi. Para os Guajajara eles são heróis culturais, ao lado de
Maíra-pai, embora não tenham o mesmo pai. Enquanto Maíra-ira tem origem
divina, Mucura-ira tem origem animal, como seu pai. O mito relata sua odisséia
por um mundo cheio de desafios e perigos, desde os primeiros momentos dentro
da barriga da mãe até o encontro final com Maíra. O maior desafio é sua sobrevivência entre as "onças", que são canibais e matam a mãe dos dois, mas s os
gêmeos se vingam delas brutalmente. No decorrer dos anos, os dois aprendem
superar todos os perigos naturais e sobrenaturais. mas Mucura-ira sofre mais
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A chefia, sem regras fixas para se estabelecer, sofreu algumas mudanças
com a política indigenista. Os principais critérios tradicionais para assumir a
liderança (qualidades individuais e uma base de co-partidários por
consangüinidade e afinidade) ficaram menos importantes, comparados com as
exigências de saber lidar com o mundo dos brancos. Isto diz respeito, em primeiro lugar, à capacidade de se relacionar com os órgãos governamentais e
tirar vantagens disto para a comunidade local, e à qualidades individuais (conhecimentos do português e talento diplomático, entre outras).

principal dos pajés ainda é curar e celebrar as festas de Maíra e da "mesada",
um ritual de oferendas em favor de pessoas doentes. A pajelança costuma ser
vista como ambígua, porque os poderes dos xamãs podem ser usados para objetivos tanto positivos quanto negativos.

devido à sua natureza "humana",
O mito é cheio de alusões à vida cotidiana dos Guajajara e explica grande
parte de seu mundo, como, por exern pio, a "condenação" dos Guajajara à agricultura por Maíra por causa de algum "pecado original", como um momento de
desconfiança dos poderes de Maíra por parte de uma mulher. Mas ele também
pode ser interpretado em termos dos conflitos apresentados e superados como
representação mítica dos conflitos dentro da sociedade Guajajara e com outros
povos.

Situação contemporânea
Os limites das Terras Indígenas, apesar da boa situação jurídica formal, muitas
vezes não são respeitados. A população regional tem preconceitos muito fortes
contra os índios e grande dificuldade de aceitar as demarcações. Na maioria
dos casos, são pequenas madeireiras regionais e grupos de posseiros que violam
os limites, mas atualmente não há nenhum grande conflito das dimensões de
São Pedro dos Cacetes, como no início dos anos 1990.

Os grandes rituais tradicionais estão em decadência desde muito tempo.
Antigamente, o mais importante era a Festa do Mel (zemuishi-ohaw), realizada
em setembro ou outubro, durante a estação seca, e que exigia vários meses para
ser preparada. Ela desempenhava um papel muito importante nas boas relações
entre as aldeias, mas atualmente é celebrada raramente e apenas em poucas
aldeias.

•

A Festa do Milho (awashire-wehuhau), também chamada a "festa do pajé",
realizava-se todos os anos na época das chuvas, durante o período de crescimento desse vegetal. Seu propósito era garantir uma boa colheita e proteger o
milho contra as ações dos azang. Por isso, sua principal característica era a
pajelança.

A situação da saúde nas aldeias ainda é preocupante. Os Guajajara são muito mais atormentados por doenças, como verminoses, malária, tuberculose e
vários tipos de gripe, do que o restante da população rural. Ainda não é possível
fazer um balanço das mudanças introduzidas pelo novo regime de assistência
de saúde.

O rito do Moqueado, realizado na mesma ocasião como parte da Festa do
Milho, marcava o final da puberdade para os adolescentes participantes. O
Moqueado ainda é praticado em intervalos irregulares.

A situação da educação é pouco melhor, sendo a escola bilíngüe uma exigência apenas parcialmente cumprida. Muitas aldeias ou não têm escolas ou
estas não funcionam, seja por falta de material didático ou de pessoal docente
qualificado.

Entre as causas principais do abandono dessas festas figuram a falta de tempo para prepará-las e realizá-las, considerando a integração dos Guajajara na
economia regional, além do esquecimento de muitos cantos xarnânicos.
O ciclo de vida de uma pessoa ainda costuma ser acompanhado por uma série
de rituais. Entre estes, os rituais de iniciação, em particular os das meninas, são
os mais vistosos e ricos de significados. Além disso, há uma série de rituais para
pedir permissão a Maíra para plantar, a Miar'i'zar para caçar e a Y'zar para
pescar.

•

Xamanismo
O xamanismo também está em decadência. Em algumas aldeias nem existe
mais. Antigamente, a maioria dos homens tentava, a qualquer custo, ser pajé,
mas poucos tinham sucesso e ganhavam fama. O poder e a reputação dos pajés
dependiam do número de seres sobrenaturais que eles sabiam "chamar". Pajés
muito reconhecidos podiam se tornar também I íderes poderosos.

As áreas são assistidas oficialmente pelas administrações regionais da Funai
de São Luís, Barra do Corda e Imperatriz, que são controladas parcialmente
pelos próprios Guajajara, até no cargo de administradores regionais. Isto, porém, não ajudou a acabar com o clientelismo típico do órgão e suas tentativas
de cooptação das lideranças tradicionais.

As terras dos Guajajara, ao longo deste últimos 20 anos, foram atingidas por
vários projetos, particularmente no âmbito do Programa Grande Carajás: pela
construção da Ferrovia Carajás, que afeta Caru, Rio Pindaré e, indiretamente,
Araribóia; pela inclusão no "Programa de Apoio às Comunidades Indígenas"
(1982-1987); e por convênios especiais da Eletronorte e do Banco Mundial
com várias comunidades locais, para compensar danos causados pela construção de infraestruturas como, por exemplo, uma linha de transmissão elétrica
que passa por Cana-Brava. A área Bacurizinho foi incluída no Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL),
no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
(PPG7), para ser reindentificado.

A pajelança é uma atividade quase exclusivamente masculina. A função
13 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios
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volta de 1950 todos os Guajájá estivessem vivendo neste estado, no lado leste
do rio Gurupi (Gomes 1989 & 1991).

Localização

Louis Carlos Forline
Museu Paraense Emílio Goeldi
Maio de 2002
Outros nomes: Awá (auto-denominação),

•

Wazaizara (Tenetehara), Aiayé (Amanayé), Gwazá
Quantos são: 260 em contato:
aproximadamente 50 sem contato (em 1999)

Os Guajá em contato permanente vivem no noroeste do estado do Maranhão,
nas Terras Indígenas Alto Turiaçu (530.520 ha) e Caru ( 172.667 ha), ambas já
demarcadas e homologadas. Em 2002 foi demarcada uma nova área para os
Guajá, a TI Awá, de 118.000 há. nos municípios de Zé Doca e Bom Jardim.
Esta reserva liga a Terra Indígena Caru à do Alto Turíaçu, estabelecendo assim
um terreno contínuo, em tese menos sujeito às invasões. Além de fornecer mais
segurança, esta fusão poderá proporcionar aos Guajá uma maior área para continuar as suas atividades de subsistência. É ainda um território próprio, dado
que a TI Caru e a TI Alto Turiaçu são compartilhadas com as etnias Ka' apor,
Timbira e Guajajara. Acredita-se que alguns grupos Guajá, sem contato, residam nesta área, sendo que sua recente demarcação poderá estender uma proteção maior aos mesmos. Mesmo demarcada fisicamente, esta área sofre muitas
invasões e há forte resistências principalmente por parte de empresas madeireiras e agro-pecuárias.
Na TI Araribóia, ao sul das TI Alto Turiaçu e Caru, foram avistados outros
grupos Guajá pelos Guajajara. Acredita-se, também, que existam outros Guajá
dentro da Reserva Biológica Gurupi, adjacente a TI Caru, a oeste. Dentro das
próprias TI Alto Turiaçu e TI Caru foram observados mais grupos arredios e
acampamentos abandonados, informações estas provindas dos Ka' apor e dos
Guajá contatados. Ainda há informações de grupos mais distantes que se movem por uma série de serras e chapadas que ligam os estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Este eixo, inclusive, tem servido como um refúgio natural para os Guajá e já conduziu alguns indivíduos até
Bahia e Minas Gerais. O deslocamento por todas estas extensões demonstra a
capacidade dos Guajá de se adaptarem em vários ecossistemas diferentes.

Língua: da família Tupi-Guarani
Área indígena: Awá-Guajá (118.000 ha.
Demarcada, não homologada)
Os Guajá, que vivem na pré-Amazônia brasileira, constituem um dos últimos povos caçadores e coletores no Brasil. Além dos aldeados pela Fundação
Nacional do Índio (Funai), um certo número de Guajá vive na floresta, sem
contato permanente com a sociedade regional.

Nome e língua
Os Guajá se autodenominamAwá, termo que significa "homem", "pessoa",
ou "gente". As origens deste povo são obscuras, porém acredita-se que seja
originário do baixo rio Tocantins no estado do Pará. Formava, provavelmente
junto aos Ka'apor, Tembé e Guajajara (Tenetehara), um conjunto maior, da
família lingüística Tupi-Guarani naquela região (Gomes 1988, 1989 & 1991;
Balée 1994). Na medida que a expansão colonial foi exercendo uma pressão
sobre estes grupos indígenas, houve uma dispersão dos mesmos. Acredita-se
que a partir do conflito da Cabanagem, em torno de 1835-1840, este conjunto
iniciou uma migração no sentido leste, rumo ao Maranhão. É provável que por
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Demografia
O contato não foi uma experiência positiva para os Guajá, que sofreram uma
queda populacional significativa. De modo geral, sítios arqueológicos demonstram que a transição para a agricultura traz consigo algumas complicações na
medida em que caçadores e coletores se assentam de modo mais permanente,
ora por mudança de dieta, ora por doenças contagiosas decorrentes da falta de
saneamento e da maior concentração de população. No caso Guajá, a aldeia do
Posto Indígena Guajá, situada na TI Alto Turiaçu, sofreu um grande impacto
com o contato; feito de maneira desordenada, teve por resultado a redução da
15 - Os Índios do Maranhão•
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população desta aldeia de 91 para 25 indivíduos entre 1976 e 1980. Essa co<munidade vem se recuperando lentamente e atualmente tem um população de
aproximadamente
70 indivíduos.

são ricas em óleos e proteínas, e praticar a caça.
Além dos produtos de seus plantios, um outro item que se acrescentou à
gama de alimentos dos Guajá foi a pesca. Antes de estabelecerem contato permanente, habitavam áreas mais próximas às cabeceiras de rios, de modo que a
pescaria não rendia muito para eles. Hoje em dia, estão situados às margens dos
principais rios do Maranhão (Pindaré, Caru e Turiaçu), o que lhes permite uma
melhor utilização dos recursos ribeirinhos e lacustres.

Uma conseqüência
da queda demográfica entre os Guajá é a disparidade
atual entre os sexos. Tanto na aldeia do PI Guajá como na comunidade situada
nas vizinhanças do PI Juriti, da TI Caru, existe uma proporção de dois homens
para uma mulher em idade reprodutiva. Com esta disparidade, existe atualmente um número expressivo de arranjos poliândricos, constituídos de uma mulher
casada com dois ou mais homens.
Atualmente existem aproximadamente
250 Guajá situados em quatro comunidades, aldeadas pela FUNAI, na TI Alto Turiaçu (Posto Indígena Guajá), na

•

TI Caru (Postos Indígenas Awá e Tiracambu) e na TI Awá (Posto indígena Juriti).
Ao todo, não se sabe exatamente o número de Guajá sem contato, mas estimase que não exceda 50 pessoas.

•

Outro fator que tornou atrativa a agricultura foi a possibilidade de evitar a
fome no período de escassez, coincidente com a estação chuvosa. Um estudo
antropométrico, por exemplo, revelou que uma das comunidades, situada na TI
Alto Turiaçu, exibiu um teor de gordura mais elevado durante a estação chuvosa do que na época da estiagem. Isto porque os Guajá desta aldeia consumiam
muita farinha de mandioca junto com os frutos, ricos em óleo e proteína, da
palmeira silvestre bacaba (Oenocarpus distichus).

Atividades de subsistência

Organização social

Os Guajá entraram em contato permanente com a sociedade nacional brasileira a partir de 1973. Especula-se que até então tivessem uma vida nômade,
subsistindo da caça de animais silvestres e da coleta de produtos florestais.
Possivelmente, os Guajá foram agricultores no passado, até serem obrigados a
adotar uma vida nômade por força da pressão sofrida por outros grupos numericamente superiores e mais fortes.

Antes do contato com a FUNAI, supõe-se que os Guajá exploravam as matas
do Maranhão em grupos de cinco a trinta pessoas. Houve indivíduos que andaram por terras extremamente distantes de seu hábitat original corno no caso de
dois índios que foram encontrados na Bahia e em Minas Gerais, respectivamente. Um destes casos foi matéria de notícia na TV Cultura de Belém (Pará).
Trata-se do índio Guajá, Karapiru, que sofreu emboscada de fazendeiros,junto
à sua família, no Maranhão, e foi obrigado a fugir para as matas sozinho, onde
sobreviveu durante dez anos, até ser encontrado às margens de uma fazenda, no
estado da Bahia.

Sob orientação da FUNAI, os Guajá atualmente praticam a agricultura
itinerante, empenhando-se em atividades agrícolas semelhantes às práticas dos
povoados circunvizinhos às suas reservas. Adaptaram-se rapidamente a esta nova
estratégia de subsistência, uma vez que ela representa mais uma opção na sua
gama de alimentos. Ademais, o assentamento dos indígenas próximo aos postos
da FUNAI se tornou atraente, pois, se o contato inter-étnico provocou, por um
lado, a introdução de doenças e enfermidades, revelou-se, por outro, como uma
necessidade face ao acesso a medicamentos para o tratamento. Entretanto, a
caça e a coleta não deixaram de contribuir de forma substancial à vida dos
Guajá e continua sendo de praxe entre estes o deslocamento para áreas distantes de suas aldeias, rumo a retiros de caça. Embora a dieta Guajá consista mais
em calorias advindas de seus produtos agrícolas eles dedicam mais tempo à
caça nas suas atividades de subsistência.
O babaçu tem múltiplos usos para os Guajá, sendo que o seu fruto é muito
aproveitado por eles tanto em tempos de penúria quanto como suplemento à sua
dieta. Antes do contato com a FUN AI, era comum os Guajá acamparem às
proximi?ades destes cocais para coletar seus frutos, cujas amêndoas e entrecasca
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A frente de atração da FUNAI fez com que muitos grupos Guajá desconhecidos ficassem aldeados juntos, o que possivelmente transformou a organização
social entre eles. Ao longo de sua vida, tanto um homem quanto uma mulher
podem ter vários matrimônios sucessivos. Não existe um tipo de casamento
preferencial. É permitido o casamento entre primos cruzados, embora a
reestruturação social dos Guajá favoreça, preferencialmente, o casamento entre
pessoas de grupos não relacionados. Neste sentido, talvez seja mais apropriado
compreender a prática do casamento atual entre os Guajá como uma forma de
"aliança" entre grupos que outrora exibiam uma certa tensão.

Religião
Na esfera religiosa dos Guajá, há uma participação complementar entre o
homem e a mulher. É o que se evidencia no cerimonial de "viagem para o céu"
17 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

deiros, tem reduzido a disponibilidade de terra e caça. Outro fator importante
que afastou a caça dos Guajá é a ferrovia Carajás que corre na margem sul da TI
Caru. A ferrovia atraiu um grande número de migrantes, que criaram várias
povoações ao longo do seu percurso, e estimulou assim invasões nas áreas indígenas adjacentes. Além disso, o barulho emitido pelos trens da Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), a empresa administradora do Projeto Grande Carajás
(PGC), é ouvido a longa distância, afastando os animais de caça. O PGC, ao
longo de sua ferrovia, afeta, direta e indiretamente, nada menos que 40 comunidades indígenas (Treece 1987).

(ohó iwa-behy. Esta cerimônia é praticada durante o período da estiagem nas

noites de lua cheia. O homens se preparam para embarcar nesta viagem com a
assistência de suas mulheres que os adornam com a plumagem de aves. Mais
tarde, os homens dançam e cantam ao redor de uma takaia (uma variante deste
termo, tocaia, foi tomada da língua geral, que era Tupi, pelo português, com o
significado de construção para emboscadas e outras finalidades), construída no
descampado da aldeia. Entram individualmente na takaia, em cujo interior
continuam cantando até se impelirem para o céu com o forte bater de seus pés.
Quando os homens penetram o céu, lá se encontram com os seus antepassados e
outras entidades espirituais. Eles interagem com estas entidades e efetuam um
"câmbio" de espíritos para retornar à terra. Ao retornarem, os homens descem
"incorporados" e dançam em direção às suas mulheres e outros familiares. Dialogam com elas através do canto e "benzem" os seus familiares com sopros.
Em seguida, as suas mulheres solicitam a presença de outros espíritos e, assim,
os homens voltam ao céu para trazer outras entidades. As mulheres têm uma
participação ativa neste processo: embora não façam a "viagem para o céu",
elas comandam o evento solicitando de seus maridos que tragam determinadas
entidades para consultas e curas. O homem serve como uma espécie de veículo
e elo entre o mundo dos espíritos e a terra.

•
•

Situação atual
Embora o tratamento médico ministrado pela FUN AI vise prevenir as doenças contagiosas e enfermidades ocasionadas pelo contato, como a gripe, a pneumonia e a malária, o atendimento carece de um conhecimento maior da
etnomedicina destes indígenas. O contato interétnico exige uma sensibilização
maior para com a cultura indígena, principalmente no tocante a sua visão de
doença, saúde, morte e cura. Seus interlocutores teriam que assumir uma responsabilidade maior no sentido de conhecer a língua Guajá para efeitos de
compreender melhor estes conceitos e ministrar sua saúde com mais competência. Paralelamente, deveriam encorajar mais pesquisas básicas que proporcionariam mais informações tanto na área de saúde corno em outros aspectos da
vida Guajá. E ao cuidar da saúde Guajá deveria-se tratar as pessoas convalescentes com mais respeito. Caso contrário, as doenças introduzidas continuarão
a assolar os Guajá, uma vez que a saúde implica na habilidade destes indígenas
de praticar suas atividades de subsistência, ou seja, na caça, coleta e roça; o
desempenho destas exige um esforço físico constante.
Outro problema que implica na segurança dos Guajá é a constante presença
de invasores em suas áreas. O desmatamento dentro das Áreas Indígenas Alto
Turiaçu, Caru e Awá, além da presença de caçadores ilegais, colonos e fazen18 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

Na virada do milênio, os Guajá estão sujeitos a um futuro incerto. No momento, a CVRD continua prestando apoio, porém mais na forma de pequenos
atos caridosos, como remessas intermitentes de remédios e financiamentos para
pequenos projetos agrícolas. Tais ações não se somam a um compromisso, programa ou mecanismo substancial que vise garantir e manter o bem estar das
comunidades indígenas na esfera de influência do seu Projeto Grande Carajás.
Entretanto, as relações forjadas entre os Guajá e a FUNAI estabeleceram uma
assimilação forçada e assimétrica entre eles, criando uma hierarquia autoritária
e paternalista. Além disso, esta hierarquia está gerando desigualdades entre os
próprios indígenas. Quanto à igualdade que existia entre os sexos, a mesma está
se minguando, visto que a FUNAI interage mais com os homens Guajá, excluindo as mulheres nas tomadas de decisão.

•
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parada da glote; o acento tônico na língua Ka'apor em geral cai na última
sílaba).Outros nomes pelos quais são conhecidos são Urubu. Kambõ, UrubuCaápor, Urubu-Kaápor, Kaapor.
Ka'apor parece derivar de Ka'a-pypor, "pegadas na mata" ou "pegadas da
mata". Outro significado aventado para Ka'apor é o de "moradores da mata".
Contudo, a expressão "moradores da mata" na verdade exprime-se· melhor pelo
nome que os Ka' apor atribuem aos índios caçadores-coletores Guajá, seus vizinhos, Ka' apehar.
O termo Urubu foi evidentemente atribuído ao povo Ka' apor durante o século XIX pelos inimigos luso-brasileiros.

Edmundo Antonio Peggion
Antropólogo! USP
Outubro 2002

Língua

•

~ Artigo adaptado e atualizado pela Associação Curlo Ubbiali

Outros nomes: Urubu-Kaapor, Ka'aporté

Quantos são: 800 (em 1998)
Língua: Tupi-Guarani

Área indígena: Alto Turiaçu (530.525,25 Ha.)
Os Kaapor surgiram como povo distinto há cerca de 300 anos, provavelmente na região entre os rios Tocantins e Xingu. Talvez por causa de conflitos
com colonizadores luso-brasileiros e com outros povos nativos, iniciaram uma
longa e lenta migração que os levou, nos idos de 1870, do Pará, através do rio
Gurupi, ao Maranhão. Colonizadores brasileiros que atacaram e aniquilaram
aldeias Ka' apor, por volta de 1900, ficaram surpresos ao descobrirem esplêndidos cocares de penas coloridas dentro de pequenos baús de cedro, que os sobreviventes. em fuga, teriam deixado para trás. Quando as autoridades brasileiras
tentaram "pacificá-los" pela primeira vez, em 191 l. os Ka' apor, como os
Nambiquara no Mato Grosso, eram considerados um dos povos nativos mais
hostis no país. Tal pacificação. tanto dos Ka' apor quanto dos karaí (não índios),
ocorreu em 1928 e durou por quase 70 anos. Recentes invasões da terra dos
Kaapor pelos Karaí, entretanto, ocasionaram novas hostilidades e estão colocando a sobrevivência étnica dos Ka apor novamente em risco.

Nome
Sua auto-denominação é Ka' apor ou Ka' apór ( o apóstrofo representa uma
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Ka'apor é uma língua da família Tupi-Guarani. Não é falada por nenhum
outro grupo conhecido, exceto como segunda língua por alguns Tembé. Embora
não existam regras de distinção entre falas masculinas e femininas, os Ka'apor
são I ingüisticamente peculiares na Amazônia por terem uma linguagem padrão
de sinais, usada para a comunicação com os surdos, que até a metade dos anos
80 compunham cerca de 2% da totalidade de sua população. A incidência de
surdez deveu-se evidentemente à bouba neonatal e endêmica, que foi erradicada.
Cerca de 60% do povo Ka'apor é monolíngüe; os outros 40% falam um
português tosco ou regional. Uma porcentagem bem pequena (2%?) fala Tembé
ou outra língua indígena, como a Guajá. Educação primária em português e na
língua Ka'apor tem sido oferecida, de forma intermitente. Até agora, contudo,
nenhum índio Ka'aporterminou o segundo grau e muito menos a faculdade.

Terras e histórico da ocupação

•

Os Ka'apor vivem no norte do Maranhão. Suas terras fazem limite, ao norte,
com o rio Gurupi; ao sul, com os afluentes meridionais do rio Turiaçu; a oeste,
com o Igarapé Araçatiwa; a leste, com uma linha no sentido noroeste-sudeste
quase paralela à rodovia BR-316. Todos os córregos e rios drenam para três
grandes rios: Maracaçumé, Turiaçu e Gurupi, que, por sua vez, desaguam diretamente no oceano Atlântico.
A vegetação predominante é c1; floresta alta pré-amazônica. Certas espécies
pau-amazônicas estão historicamente ausentes na região, tais como castanheira, assacu, mucajá, buriti e a vitória-régia. Vários espécimes da fauna aquática
do rio Amazonas, tais como poraquês, arraias, botos e peixes-boi, estão também
ausentes. Mas a diversidade de espécies, a área basal e a fisionomia da floresta
pré-amazônica são comparáveis às de outros lugares da floresta Amazônica.
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melhoria no tratamento da saúde.

Os antepassados Ka 'apor, que parecem ter fugido da expansão da sociedade
luso-brasileira no sul do Pará, chegaram e se estabeleceram nas suas terras atuais (indo além) no Maranhão nos idos de 1870. As origens do povo Ka 'apor
como grupo étnico distinto remontam a um centro amazônico Tupi-Guarani
localizado entre o baixo Tocantins e o Xingu no final do século XVII e início do
século XVIII; os habitantes nativos daquela região naquele momento eram conhecidos como os Pacajás. Os Waiãpi são provavelmente um outro grupo deri-

vado daquele centro; os Amanajós das bacias do baixo Tocantins/Capim foram
provavelmente também originários de lá. Enquanto os Waiãpi migraram para o
norte, atravessando o rio Amazonas na direção da sua localização atual ao longo da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, os Ka'apor migraram para o
leste, cortando o rio Tocantins. Eles são conhecidos pela história documentada
por terem se estabelecido sucessivamente nas bacias do rio Acará ( ca. 181 O),
rio Capim (ca. 1825), rio Guamá (1864), rio Piriá (1875) e rio Maracaçumé
( 1878).

.\ expectativa de vida é de cerca de 45 anos no nascimento e de 55 a 60 anos
iJPraos que sobrevivem à infância. As maiores causas de mortalidade ( e invalidez)
do povo Ka'apor nos dias de hoje parecem ser a tuberculose (ora endêmica,
embora provavelmente ausente antes de 1928), complicações de parto, síndromes
e complicações neonatais, malária, febre amarela e outras infecções do fígado/
sangue de etiologia indeterminada, acidentes de caça, quedas de árvores, outros acidentes.

História do contato

•

Cem anos depois, em 1978, a Área Indígena Alto Turíaçu, consistindo em
2048 milhas quadradas (5.301 km2) de floresta amazônica alta, ocupada por
todos os remanescentes Ka'apor, assim como por alguns Guajá, Tembé e Tirnbira,
foi demarcada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), A demarcação foi
homologada pelo Decreto nº 88.002 em 1982, na administração do Presidente
João Figueiredo. No entanto, cerca de um terço da área vem sendo devastada
ilegalmente e convertida em cidades, campos de arroz e pastagens por agricultores sem terra, fazendeiros, madeireiros e políticos locais desde o final dos
anos 80.

Alguns homens Ka'apor saquearam vilas na bacia do Guamá em 1864. Depois disso, 25 soldados da guarda nacional destroçaram uma aldeia Ka'apor,
Meses mais tarde, 150 soldados da guarda nacional perseguiram os remanescentes Ka'apor até as cabeceiras dos rios Guamá e Gurupi. Em 1874, alguns
Ka'aporviviam na bacia do Piriá, desconhecendo-se qualquer contato dos mesmos com os colonizadores.
De 1870 até a chegada do Serviço de Proteção aos Índios em 1911, não
diminuíram os ataques Ka'apor a lugarejos e cidades no Pará e Maranhão, assim como a trabalhadores do telégrafo, garimpeiros, coletores de balata e outros índios, como os Guajajara, Tembé, Guajá e os Kren-Yê Timbira. Em sua
maior parte, os ataques Ka'apor pareciam ter como propósito a aquisição das
ferramentas de aço das vítimas para serem utilizadas nas roças e na confecção
de pontas de flechas.

Demografia
O censo mais recente data de 1982, quando a população total Ka'apor era
de 494 pessoas. A população hoje (2004) está entre os 800 e 1000 habitantes,
sendo que, de longe, a maior parte deste aumento deve-se ao crescimento natural e não à imigração. Estimativas de censos anteriores, indicam que a população Kaapor declinou marcadamente após o início do contato contínuo com a
sociedade brasileira em 1928: 2.000 (1928), 1.095 (1943), 912 (1954), 822
(1962), 488 (1975).
Os 50 anos de declínio, dos anos 20 aos anos 70, deveram-se primordiamente
a epidemias de infecções respiratórias (especialmente sarampo e outras síndromes
virais) e a cuidados de saúde inadequados. Hoje, dados preliminares fortemente sugerem que a população total Ka'apor está se recuperando, talvez a uma
taxa de crescimento natural de 3% ou mais, tendo adquirido imunidade contra
condições antes letais, seja pelo isolamento de crianças debilitadas, seja pela
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Os Ka'apor tiveram numerosos contatos documentados com a sociedade lusobrasileira entre o período dos Pacajás, nos idos de 1600, e o estabelecimento do
contato prolongado, ou "pacificação", em 1928. A maior parte dos episódios
relatados foram violentos. Os Ka'apor da bacia do Capim atacaram vilas na
bacia do Guamá no período de 1820 a 1830, evadindo-se com mulheres e canoas; os Ka'apor na bacia do Capim foram, por sua vez, derrotados por milicianos
e por recrutas Turiuara, que também falavam uma língua Tupi-Guarani.

•

Em 1911, o SPI empreendeu esforços visando a "pacificação" dos Ka'apor,
organizando um grupo que levava presentes em forma de ferramentas de aço e
coisas parecidas, rio Turiaçu acima, na esperança de "atrair" os índios. Guerreiros Ka'apor que espreitavam o grupo atiraram no maxilar de um voluntário,
razão pela qual os esforços foram abandonados. Do outro lado do habitat Ka' apor,
ao longo do alto rio Gurupi, agentes do SPI também tentaram, em vão, pacificálos entre 1911 e 1912. De 1915 a 1917, o SPI não teve recursos financeiros
para os esforços de pacificação dos Ka'apor. Em 1918 e 1920, após vários anos
de trégua, ataques Ka'apor motivados pela busca de ferramentas de aço tive23 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

A terminologia de parentesco é basicamente dravidiana, o que quer dizer
que as pessoas chamam alguns de seus parentes por afinidade por termos de
parentesco cognático (por exemplo, "tio" e "sogro" são a mesma palavra, tutyr).
Portanto, a terminologia de parentesco dravidiana implica na regra de casamento de primos cruzados (filhos de um irmão e de uma irmã real ou
classifcatória).

ram lugar respectivamente na bacia do rio Guamá e em Bragança, perto da
costa atlântica. Os Ka'apor também foram agredidos por turbas de brasileiros
enfurecidos durante este período; um agente de telégrafo no Maranhão, que
organizou invasões às aldeias Ka' apor, espetou as cabeças de suas vítimas próximo dos postos de telégrafo entre os lagos Viana e o rio Gurupi.
Finalmente, em outubro de 1928, ambos os lados tinham experimentado
violência suficiente. De acordo com o saber tradicional Ka'apor, um homem
Ka 'apor, denominado Pa' i ("padre"), "pacificou" (mu-katu) os brasileiros no
Posto Canindé do SPI, na região do Gurupi.

A sociedade é basicamente igualitária, não havendo autoridade central (o
que pode estar mudando com as crescentes pressões de posseiros invasores).
Cada aldeia tende a agir como uma entidade politicamente autônoma.

A paz atingida em 1928 entre as sociedades brasileira e Ka' apor vem sendo
minada e um novo estilo de guerra parece estar se desenvolvendo. Para os
Ka'apor, o inimigo de hoje não é tão claro quanto em 1928. Naquela época, o
inimigo era qualquer um que não fosse Kaapor, A atual situação de contato
interétnico é muito mais complexa. ONGs indigenistas e alguns indivíduos levaram a questão das invasões ilegais das terras Ka'apor à atenção de várias
entidades, incluindo-se a imprensa brasileira local e nacional, o governo federal, a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, o Parlamento Europeu e o
Congresso Americano. Mas, o governo brasileiro ainda não interveio de forma
significativa para deter ou reverter as invasões de madeireiros e fazendeiros.

•

Mais de um agrupamento uterino pode constituir uma aldeia, especialmente
as que abrigam mais do que 30 pessoas. No passado, o tamanho médio de uma
aldeia comportava de 25 a 50 pessoas; hoje, algumas aldeias, como Gurupiúna
(ao norte) e Zé Gurupi (ao sul), abrigam mais de cem, e não está claro se os
padrões de liderança e de residência pós-matrimonial do passado poderão sobreviver. Algumas aldeias Ka' apor estão se tornando como povoados.
Esta concentração reflete um aumento na taxa natural de crescimento
populacional, bem como na pressão sobre o espaço disponível na terra indígena, tanto por conta da recuperação populacional quanto pela invasão da área
por posseiros sem terra. Talvez a concentração em núcleos maiores lhes proporcione mais segurança.

Organização social e política
A aldeia Ka'apor (hendá) consiste normalmente em um ou dois agrupamentos residenciais uterinos. O irmão mais velho das irmãs casadas em um agrupamento uterino é normalmente o chefe (kapitã) do agrupamento, de forma que
uma aldeia pode ter mais do que um chefe se houver mais de um agrupamento
residencial. Enquanto a residência tende a ser uxorilocal, com a maior parte
dos homens deixando o seu agrupamento de origem em razão do casamento
para residir com os familiares de suas esposas, pelo menos um homem permanece, normalmente um filho do chefe, sendo a sua esposa quem se muda para
viver com ele; entretanto, se ela é filha da irmã do seu pai, real ou classificatória,
pode ser do mesmo agrupamento. O agrupamento é, politicamente, uma facção,
baseada tanto no fato da co-residência quanto na doutrina da descendência
repartida.
O poder político do chefe se limita a acertar os casamentos de suas irmãs
reais e classificatórias com homens dispostos a casar no seu agrupamento, que
lhe garantem lealdade difusa assim como as filhas solteiras casadouras deles,
para que ele ou seus filhos possam casar mais tarde. Há uma ligeira tendência
para os contratos de casamento com a filha da irmã do pai e com a filha da irmã
(neste último caso também dito oblíquo) reais ou classificatórias.

Economia
Povo horticultor, os Ka'apor, assim como vários outros grupos estabelecidos
na Amazônia, dependem da mandioca brava como fonte principal de calorias.
Eles a consomem principalmente na forma de farinha. Cultivam no total cerca
de 50 espécies de plantas. Estas são usadas como alimento, tempero, remédios,
fibras, ferramentas e armas. Além disso, eles caçam e coletam frutos nas matas
densas e pescam em pequenos igarapés do seu hábitat para obter a maior parte
do restante de sua alimentação.

•

Os animais de caça mais importantes na sua dieta são o veado galheiro,
caititu, queixada, paca, cutia, macaco guariba, duas espécies de jabuti,jacaré e
várias espécies de cracídeos, mutuns e tinamídeos. Nem tudo o que é comestível no habitat é aproveitado como alimento. E alguns itens comestíveis só são
comidos algumas vezes por algumas pessoas. O complexo de tabus alimentares
centraliza-se em ritos associados à fertilidade feminina, especialmente o resguardo e o ritual de puberdade. Para quem se encontra nestes estados, a única
carne de animal terrestre permitida é a do jabuti de pé amarelo.
A divisão sexual do trabalho não é rígida, mas as mulheres dedicam muito
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mais tempo do que os homens à preparação do alimento, especialmente no que
diz respeito ao processamento da mandioca brava. Os homens passam bem mais
tempo caçando do que as mulheres. No geral, os homens tecem as cestas, inclusive os tipitis (prensa de mandioca) enquanto as mulheres fazem as panelas,
incluindo as grandes vasilhas (karnusi) usadas para servir o caxiri de mandioca
nas cerimônias de nomeação das crianças.

Arte e cultura material
A arte plumária dos Ka 'apor é o seu trabalho de maior renome e dois livros
inteiros foram dedicados a ela. As penas usadas vêm de numerosos pássaros,
inclusive tangarás, que são especialmente difíceis de caçar devido ao seu pequeno tamanho e à sua preferência pela copa das árvores. Os velhos artesãos
fazem cocares, brincos, colares, pulseiras, braceletes e adornos labiais de penas. Eles são ostentados com toda a pompa apenas nas cerimônias de nomeação
das crianças, corno testemunho da consciência que eles têm de si mesmos como
povo.
A arte Ka' apor é também vista nos desenhos geométricos característicos que
as mulheres pintam nos rostos das pessoas com sumo de urucum e nas cabaças
com tintura à base da casca da árvore makuku (Licania spp.). O trabalho artístico dos Ka'apor, quando não é feito como um fim em si mesmo, esmaece na
cultura material.

Religião
Alguns Ka'apor dizem que seus autênticos xamãs morreram numa inundação cósmica, mas o xamanismo é uma realidade em algumas aldeias, embora
pareça ter sido uma prática adquirida dos Tembé. Os xamãs Ka' apor dos dias
de hoje invocam os "antepassados" (yande rarnui) e uma série de divindades
como Yrrwar (termo glosado como Mãe d' Água) que se acredita ajudem os
xamãs a predizer o futuro, a restaurar suprimentos de caça esgotados e a diagnosticar e curar doenças.

aos "tabus" (também indicado pelo termo polissêmico pajé) podem submeter
alguém a penalidades sobrenaturais. São muitos os rituais de purificação envol-.
vendo sangue humano (awa ruwi) e sangria. Os homens que tenham matado
outros, incluindo karaí, tradicionalmente mortificam seus corpos com um dente
de cutia e são obrigados a dietas especiais, como durante o resguardo.
Quando da menarca (primeira menstruação), a menina é confinada num recinto fechado por cerca de 12 dias. Após sair da clausura, seus responsáveis
raspam a sua cabeça; aplicam-lhe um cordão de formigas tapi'is vivas
(Pachycondyla commutata) na altura da cintura e do peito; e escarificam suas
pernas com dente de cutia, fazendo-as sangrar. A idéia de que o "sangue menstrual" (yai) polui a sociedade é reforçada por tabus alimentares (mulheres menstruadas só podem comer, dentre os animais terrestres, a carne de jabuti); restrições de atividades (a mulher menstruada não pode trabalhar na roça, cozinhar
ou dar comida a outros, nem banhar-se no rio da comunidade
A cerimônia mais positiva na sua cultura é a de nomeação das crianças.
Trata-se essencialmente de uma afirmação da fertilidade Ka'apor e da
reafirmação dos laços exogâmicos entre os agrupamentos residenciais que propiciam a sobrevivência e o crescimento da população. Tendo sobrevivido ao
nascimento e ao período de restrição alimentar e isolamento de seus pais, conhecido como resguardo, a criança é candidata a receber um nome. Normalmente isto é feito quando a criança já é capaz de se virar e engatinhar por conta
própria, mas pode chegar a ocorrer até um ano ou mais depois do seu nascimento. Esta cerimônia não é individual, como o é o ritual da puberdade feminina,
mas, ao contrário, veementemente coletiva. Várias crianças dentro da faixa
etária de 1 ano ou mais recebem nomes de uma só vez. Como cada criança tem
que ter padrinhos (ipai-anhang) assim como seus próprios pais presentes, a cerimônia envolve a maior festa grupal na sociedade.

Parece evidente que há alguma influência afro-brasileira no xamanismo
Ka'apor. Uma das divindades cujo apaziguamento se busca é o Kuruptr
(curupira). um anão malévolo de pés deformados e pele negra, algumas vezes
denominado "o pretinho". Rituais de cânticos, danças, fumo de tabaco e transe
dos xamãs acompanham essas invocações. Os aprendizes ajudam com os cânticos
e algumas vezes entram em transe também.

Um dos pais da criança será o "dono" (-yar) do evento, e ele ou ela deve
prepararo caxiri tradicional de mandioca fermentada, caju ou banana. Todos os
adultos e crianças mais velhas devem bebê-lo de noite. Ao amanhecer do dia
seguinte, todos penduram suas redes na maior casa da aldeia. onde os homens
reclinam-se e fumam longos charutos. No quintal na frente da casa, as mães das
crianças a serem nomeadas sentam-se em esteiras de bacaba e seguram seus
filhos em tipóias de algodão. Todos os adultos e muitos dos jovens enfeitam-se
com seus ornamentos de plumas e este esplendoroso aparato de penas vermelhas, amarelas, verdes e pretas ajuda a iluminar até mesmo as nuvens escuras
que possam surgir no horizonte do amanhecer.

O espectro da morte manifesta-se por aparições de fantasmas dos antepassados, chamados angã, que provocam um medo mórbido e incurável. Infrações

Logo, o padrinho de uma das crianças começa a gritar o nome que ele escolheu; este será repetido numerosas vezes pela assistência de homens e mulheres.
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Em seguida, o pai ou a mãe da criança anuncia um segundo nome, aquele que
eles escolheram, e este também será repetido inúmeras vezes pela audiência
uníssona. Então, a criança é erguida pelo padrinho, que sopra um apito de osso
de gavião, o qual é preso a um pingente de penas vermelhas, azuis e pretas. Ele
dança para frente e para trás com a criança aos prantos em seus braços, anunciando ao mundo o nome de urna nova pessoa Ka' apor.
E assim é feito com todas as crianças e seus padrinhos, até que os novos
nomes estejam bem gravados na memória coletiva. O padrinho é freqüentemente
um afim ou um irmão do sexo oposto de um dos pais, de forma que é concebível
a idéia de que o afilhado (ou afilhada) possa no futuro vir a desposar a própria
filha (ou filho) do padrinho. Em suma, a sociedade Ka'apor projeta-se para o
futuro pela solene outorga de nomes. Contudo, a permanência deste ritual de
renovação por muito mais tempo como parte integral de sua cultura dependerá
do resultado da luta do povo Ka'apor por terra e justiça.
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MAPA DAS TERRAS INDIGENAS
NO MARANHAO

-

Nº

AREASI
INDIGENAS

1

Alto Turiacu

2

Araribóia

POVOS IND.
Ka' apor, Guajá,
Timbira

SUPERFÍCIE

SITUAÇÃO JURÍDICA

POPUL.1

530.525 Ha.

DH 880002-28.12.82

950

413.288 Ha.

DH 98852.22.01.90

5.150

3

Bacurizinho

Oualaiara- Guajá
Guajajara

82.432 Ha.

DH 88600- 09.08.83

2.120

4
5

Cana B. Guiaieiara
Caru

Guaiaiara
Guaiaiara - Guajá

137.329 Ha.
172.667 Ha.

DH 246-29 10.91
DH 87843- 22.11.82

4.750

6

Geralda/T.Preto

Krêpum Kateyê

18.506 Ha.

DH s/n de 16.05.94 CRI

7

Governador

Gavião Pukobvê

41.644 Ha.

DH 88001- 28.12.82

830

8

Canela-8. Velho
Laqoa Comprida

Ramkokamekrá

125.212 Ha.

DH 87960 - de 21.12.82

2.058

Guaiaiara
Guajajara
Aoaniekrá

13.198 Ha.

DH 313 de 29.10.91

49 Ha.
79.520 Ha.

DH 88610 - de 09.08.83
DH 88599 de 09.08.83

305
130
790

9
10
11

Morro Branco
Porquinhos

12
13

Rio Pindaré Guaiaiara, Guarani
Guajajara
Rodeador

14

Urucu-Juruá

15
16

Awá
Krikati

Guaiaiara
Awá-Guaiá
Krikati-Guajajara

TOTAIS

15.003 Ha.

DH 87846 - de 22.11.82

2.319 Ha.

DH 88813 - de 04.10.83

12.697 Ha.

DH 382, de 24.12.91

118.000 Ha.

Demarcada. Sem hom.

146.000 Ha.

Demarcada. Sem hom.

1.908.389 Ha.

CONVENÇÕES
Áreas invadidas

Áreas indígenas
não homologadas

1 11 1 1 1

680
115
560
310
810
20.018

1

Áreas indígenas

295
165

Ferrovia

Estimativa 2003

,t_

_
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Língua
Os Canela e os Krahô falam uma mesma língua da família Jê, no. tronco
Macro-Jê, com pequenas variações. Os Canela entendem o Krikati/Pukobyé
com facilidade e, certamente, o Gavião do Tocantins. Essas são as principais
línguas Timbira orientais que sobreviveram: Já o Apinayé (Timbira Ocidental)
é tão diferente do Canela como o espanhol é do português. Um Canela não
compreende o Xavante (Jê Central) ou o Xokleng (Jê Meridional), e apresenta
muita dificuldade para compreender o Xikrin (Jê setentrional).
Muitos Canela conseguem se expressar em português, mesmo que não o falem corretamente.

~ Algumas partes do antgo foram adaptadas e
atualizadas pela Assocwção Cario Ubbiali

Subgrupos: Ramkokamekrá: Apanyekrá
Quantos são: 1337 Ramkokamekrá (em 2001)
e 458 Apanyekrá (em 2000)
Língua: Timbira Oriental. da família Jê
Áreas indígenas: A.I. Canela-E.Velho 125.212
Ha.
e A.I. Porquinhos, 79.520 Ha.

r

Localização

.,
Canela é o nome pelo qual ficaram conhecidos dois grupos Timbira: os Ramkokramekrá e os Apanyekrá. Há diferenças
significativas entre esses grupos vizinhos, mas ambos falam a mesma língua e
são pautados pelo mesmo repertório cultural. Até a década de 1940, os
Ramkokamekrá tinham menor contato com a sociedade nacional e com outros
grupos indígenas do que os Apanyekrá. Depois disso, a situação inverteu-se.

Nome
Os Canela são compostos das cinco nações remanescentes dos Timbira Orientais. sendo a maior a dos Ramkokarnekrá, descendentes dos Kapiekran (como
eram conhecidos até 1820). O nome Canela também era utilizado pelos sertanejos para os Apanyekráe os Kenkateye, que foram massacrados e dispersos em
1913. Os Kenkateye separaram-se dos Apanyekrá por volta de 1860.
O grupo Rarnkokamekrá atualmente se auto-denomina com o nome português Canela. Ramkokamekrá significa "índios do arvoredo de almécega". Usam
o termo Meitúhitn) para se referir aos Timbira Orientais. É provável que o
nome Canela seja uma referência ao fato desses índios serem visivelmente mais
altos - com suas longas pernas -, quando comparados pela população regional a
seus vizinhos Guajajara.
O grupo Apanyekrá se auto-denominam como tal. São conhecidos pela bibliografia apenas por esse nome e suas variações ortográficas, ou ainda por
Apanyekrá-Canela, Apanyekrá significa "o povo indígena da piranha".
Nimuendajú supõe que eram chamados por esse nome porque pintavam o maxilar inferior de vermelho, remetendo à imagem desse peixe carnívoro.
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A principal aldeia Ramkokamekrá, Escalvado, é conhecida pelos sertanejos
e moradores de Barra do Corda como Aldeia do Ponto e localiza-se em tomo
de 70 km a sul-sudeste dessa cidade, no estado do Maranhão. A demarcação
dos 125.212 hectares da Terra Indígena Canela ocorreu entre 1971 e 1983.
Hoje está homologada e registrada. Até recentemente, essas terras de cerrado,
florestas-galeria e pequenas chapadas ficavam no município de Barra do Corda, mas agora localizam-se no novo município de Fernando Falcão.
No que diz respeito aos Apanyekrá, a regularização da Terra Indígena
Porquinhos, que tem a extensão de 79 520 hectares e está localizada nos municípios de Fernando Falcão e de Grajaú, aconteceu no começo da década de
1980. A aldeia principal encontra-se a cerca de 80 Km a sudoeste do município
de Barra do Corda e 45 Km a oeste da aldeia Ramkokamekrá de Escalvado.
Está a leste do município de Grajaú, separada por 75 Km de área de cerrado
facilmente transponível.
Enquanto os Ramkokamekrá vivem basicamente em áreas de cerrado com
pequenos igarapés, os Apanyekrá têm essa mesma ecologia a leste e sul, contando, no entanto, com extensas florestas a norte e oeste. Possuem também o rio
Corda, que em alguns pontos tem oito metros de largura. Os Apanyekrá têm,
assim, a vantagem de dispor de melhor solo para a agricultura de coivara e
maior abundância de peixes, além da caça na floresta e no cerrado.

•

Demografia
Estima-se que, antes do contato com os "brancos", as nações Timbjra viviam em grupos que somavam de mil a 1.500 pessoas. Os grupos menores encontravam problemas para se defender durante as guerras sazonais (junho-agosto),
Já os grupos maiores cindiam-se provavelmente devido a conflitos de lideran-.
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Wycliffe Bible Translators traduziram o Novo Testamento para a língua dos
Canela e propagaram novos valores entre os Ramkokamekrá.

ças. Por volta de 1817, os Kapiekran (ancestrais dos Ramkokamekrá) reduziram-se drasticamente devido a guerras inter-tribais e varíola. Remanescentes
refugiaram-se nos vales de serras, mas se reinstalaram nas terras atuais durante
a década de 1840, não havendo registro de sua população nessa época.

O movimento milenarista ocorrido entre os Ramkokamekrá em 1963 também contribuiu para o descrédito nas antigas tradições. O fracasso do movimento só fez acentuar esse descrédito, além de os obrigar a se transferirem
temporariamente para uma área Guajajara perto de Barra do Corda, de modo a
escaparem da vingança dos fazendeiros. Essa mudança forçada para uma zona
ecológica diferente os expôs a tipos adversos de agricultura e caça, assim como
à convivência com os Guajajara, grupo de língua Tupi, e com a cultura urbana
brasileira.

Nimuendajú contou em torno de 300 indivíduos ramkokamekrá em 1936 e
William Crocker, por volta de 412, em 1960. Censos sucessivos registram 437
(1970), 508 (1975), 600 (1979) e 836 (1988). Em 1998, a Funai registrou
1.262 pessoas e, em 2000, 1.387. Atualmente são cerca de 2.000 pessoas.
Quanto aos Apanyekrá, Nimuendajú estimou 130 indivíduos para os em
1929. Crocker contou 205 em 1970, 213 em 1971, e 225 em I 975. Atualmente
são cerca de 800.

A ponte construída sobre o rio Alpercatas em I 956 possibilitou que fossem
introduzidos bens comercializáveis relativamente baratos entre os
Ramkokamekrá. Tais mercadorias também foram um fator importante na mudança de valores, estimulando um maior investimento no trabalho agrícola
direcionado para a obtenção desses bens e favorecendo a riqueza material individual.

Histórico do contato
Os Kapiekran, ancestrais dos Canela, foram indiretamente contatados por
forças militares no fim do século XVII, mas apenas durante a última década do
século XVIII efetivamente ocorreram incursões contra sua população e seu modo
de vida. Ataques periódicos partiam das milícias locais ou bandeiras, organizadas para tomar e assegurar as terras dos Kapiekran, empregadas na agricultura e
criação de gado ao longo dos rios Itapicuru e Alpercatas, a nordeste e oeste de
Picos. Dizimados por essas guerras, em 1814, os Kapiekran renderam-se às
forças brasileiras da região, em Pastos Bons, em troca de proteção. Seus remanescentes, bem como os de outras várias nações Timbira, foram autorizados a se
estabelecerem no canto noroeste das terras ancestrais dos Kapiekran. No final
de I 830, eles ocupavam por volta de 5% das antigas áreas de coleta desse povo.
Seguiram-se cem anos de relativa paz e I imitados contatos com sertanejos,
até que, em 1938, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) enviou um agente
para morar com sua família próximo à aldeia Ramkokramekrá. Esse relacionamento causou-lhes acelerada mudança cultural.
O SPI se impôs de tal modo às autoridades indígenas que tornou inoperante
a liderança por classe de idade, essencial para garantir a realização anual do
trabalho nas roças familiares. Esse enfraquecimento de lideranças contribuiu
significativamente para a perda da auto-suficiência da produção agrícola, até
os tempos atuais.
As tradições culturais também não passaram incólumes ao contato. Em 1951,
morreu um importante chefe Ramkokramekrá, Hàk-too-kot, grande conhecedor e promotor das tradições Canela. Concomitantemente, nessa época iniciouse o ensino da escrita. Já na década de 1970, a incipiente assistência de saúde
proporcionada pela Funai fez crescer a confiança nos medicamentos farmacêuticos, fa~orecendo o crescimento populacional. Paralelamente, missionários da
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A primeira menção aos Apanyekrá data do final da década de 181 O, quando
são citados pelo militar Francisco de Paula Ribeiro. Parece que eles habitavam
a área montanhosa a oeste dos Kapiekran, localizada muito ao norte dos caminhos dos vales de rios utilizados pelos colonos brasileiros (pelo Itapicuru e baixo Alpercatas, e pelos rios Parnaíba e Balsas). Sofriam, assim, menos ataques
de jagunços,já que estavam menos expostos que os Kapiekran, que habitavam
as terras mais planas a leste e a sul ao longo do Itapicuru e do baixo Alpercatas.
No início dos anos 1830, as terras férteis das nascentes do rio Corda e seus
arredores foram ocupadas por uma família que criava gado. Os Apanyekrá passaram então a conviver com sertanejos que viviam imediatamente ao sul, o que
não aconteceu com os Ramkokamekrá.

.

Por volta de 1950, o SPI começou a pagar um sertanejo para viver com os
Apanyekrá e ali estabelecer um posto. Em contraste com os encarregados do
posto Ramkokamekrá daquele tempo, o encarregado dos Apanyekrá era mais
respeitoso e discreto em relação aos índios, e os protegia dos fazendeiros. Os
Apanyekrá continuaram mudando periodicamente sua aldeia para diferentes
locais em suas terras, levando consigo o "posto elementar" e o encarregado.
Em 1963, quando os fazendeiros atacaram os Ramkokamekrá, que então se
alçavam num movimento messiânico, ameaçaram também tomar as terras dos
Apanyekrá. As ameaças continuaram e algumas terras periféricas foram ocupadas por um fazendeiro, o que levou a guarnição militar de engenharia sediada
em Barra do Corda a estabelecer uma pista de pouso na área de Porquinhospor
volta de I 965, para proteger os índios.
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Os Apanyekrá eram mais isolados do que os Ramkokamekrá não apenas
porque aqueles estavam mais distantes de Barra do Corda, mas também porque
as florestas ao longo do rio Corda se estendem quase continuamente entre a
cidade e Porquinhos, dificultando a construção de uma estrada direta entre as
duas. A estrada de Barra do Corda para os Ramkokamekrá, ao contrário, atravessa quase somente florestas de arbustos e cerrados e necessitava de apenas
urna ponte, que foi construída em 1971. Por volta de 1978, caminhões que
saíam de Barra do Corda para Porquinhos dirigiam-se primeiro para o sul até a
aldeia Ramkokamekrá de Escalvado/Ponto, de modo a cruzar o cerrado perto
das cabeceiras dos diversos cursos d'água da área em pontes recém-construídas
para alcançar Porquinhos.

último, de "sobrinha". Avós e avôs são igualados terminologicamente às irmãs
do pai (tias) e irmãos·da mãe (tios), respectivamente.
Embora os Apanyekrá e os Ramkokamekrá tivessem seguido até então o
mesmo padrão de terminologia de parentesco, nos fins da década de 1950 os
primeiros abandonaram o uso do termo "pai" para o filho da irmã do pai e para
o filho da filha da irmã do pai. Em cada caso, ele se tomou "tio" ou "sobrinho",
conforme um novo princípio determinante, o de idade relativa. Além disso, o
parentesco apanyekrá era menos determinadopor relações de "sangue" (kaprôô)
e tendia mais a ser baseado em conveniência ou preferência.
O parentesco é reconhecido·bilateralmente, apesar da ênfase matrilateral.
Não existem clãs, mas apenas um certo número de linhagens isoladas e cerimônias para transmitir o direito de desempenhar certos papéis.

Estrutura familiar
Organização política

Os Canela moram em casas de palha de palmeira ou pau-a-pique, ao estilo
sertanejo, construídas em tomo de um grande caminho circular com aproximadamente 300 metros de diâmetro, incluídos os pequenos quintais atrás de cada
casa. Uma praça com aproximadamente 75 metros de diâmetro fica no centro,
e, como raios da circunferência, saem caminhos do pátio central para cada casa.
Atrás da maioria das casas localizam-se outras, da mesma família, formando
uma segunda fileira e, às vezes, casas mais distantes iniciam uma terceira fileira.
Uma mulher - com suas irmãs, mãe, avó e filhas - mora no círculo da aldeia
em uma área definida em relação ao nascer do sol, sempre na mesma posição
nas sucessivas localidades para as quais se transfere a aldeia. Suas primas, que
descendem da mesma mulher ancestral por linha feminina (primas paralelas),
moram em casas adjacentes ao longo do círculo da aldeia. Se forem da mesma
geração, ela as trata por "irmãs". Essa mulher chama as mães de suas "irmãs"
de "mãe", e as filhas e filhos de suas "irmãs", de "filhas" e "filhos". O arco de
casas contíguas em que essas mulheres vivem é chamado de "casa comprida"
(ikhre luu).
Filhos e irmãos de uma mulher casam-se fora de sua própria "casa comprida" .e fora daquela de onde vieram seus pais, os pais de suas mães e os .pais de
seus pais, de modo a evitarem o incesto. Os filhos e filhas desses homens são
primos dos filhos e filhas das suas irmãs, que permanecem na casa em que nasceram; mais precisamente, são primos cruzados, uma vez que seus pais são irmãos de sexos opostos. Nesse sistema de relações, um homem ou uma mulher
trata o filho da irmã do pai (que vive fora de sua "casa comprida") por "pai".
Da mesma forma, um homem chama o filho do irmão da mãe de "filho". Por sua
vez, uma mulher chama o filho do irmão da mãe de "sobrinho", e a irmã deste

Os sistemas de metades e sociedades cerimoniais existentes entre os Canela
não apresenta caráter exogâmico, embora o mesmo não possa ser dito com segurança em relação aos Canela do século XVIII. As classes de idade - de afiliação
vitalícia - são formadas e iniciadas através de quatro cerimônias. Cada classe
de idade consiste em homens nascidos num período em tomo de dez anos. Classes de idade formadas consecutivamente sentam-se em lados opostos na praça,
leste ou oeste. Assim, classes de idade de homens por volta de seus 10, 30, 50 e
70 anos sentam-se de um lado; enquanto homens em tomo de seus 20, 40 e 60
anos sentam-se do outro lado. Quase todas as atividades são executadas por
essas metades, ou por classes de idade opostas, competindo entre si: danças e
cânticos cerimoniais ou cotidianos, corridas rasas ou com toras, assim como a
abertura de roças, caçadas para cerimônias, abertura de estradas ou de picadas
sobre a linha divisória da Terra Indígena. A cada 20 anos ( dez anos entre os
Apanyekrá), a classe ocidental - cujos membros estão se aproximando dos 50
anos de idade - tradicionalmente transfere-se para o centro do pátio, na qualidade de mais velhos, os pro-khãm-mã (mikhà para os Apanyekrá). Por sua vez,
a classe oriental - cujos membros acabaram de passar dos 50 anos de idade junta-se àquela, formando o conselho dos mais idosos. Os homens da metade
oriental aconselham, mas não governam.
O conselho dos velhos selecionava o chefe, que costumava governar pela
vida inteira. Atualmente ele se mantém no cargo de seis meses a dois anos. O
chefe encarrega-se das relações externas e assume a maior parte das iniciativas
internas. O conselho dos velhos geralmente o apóia, mas pode exercer sutil
oposição e bloquear ou alterar decisões impopulares. A atribuição especial dos
mais velhos é planejar e conduzir as extensas festividades.
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Os Canela são notáveis pelo valor que dão à paz interna no grupo. Palavras
de raiva não devem ser expressas no pátio central da aldeia, onde os homens
mais velhos se reúnem duas vezes ao dia para resolver problemas e fruir da
sociabilidade. Se ali as desavenças internas às famílias extensas não são colocadas, elas serão debatidas e resolvidas em alguma das grandes casas dispostas
no círculo da aldeia, onde os tios do queixoso e do acusado agem como representantes de seus sobrinhos ou sobrinhas. Líderes da aldeia e a maior parte dos
indivíduos evitam tomar públicas questões contenciosas. Os cilindros auriculares
usados pelos homens eram tidos com realçadores da audição e, por conseguinte,
de obediência.

Amigos formais e nominação
Os Canela comparam os amigos formais aos compadres e comadres ou padrinhos no sertão. Há um respeito especial entre esses homens e mulheres, que
se devem reciprocamente servir, honrar e proteger. Por exemplo, se um bebê cai
acidentalmente dentro do fogo, seu principal amigo formal deve encenar o acidente perante os pais, com a possibilidade de se queimar da mesma maneira.
Esse ato dramático constrange os pais ante a multidão reunida, de forma que
pai e mãe tentarão impedir que o acidente ocorra novamente com seu bebê.

.

Relações entre os sexos

Em relação à nominação, um homem dá o seu conjunto de nomes ao filho da
irmã ou irmã classificatória, enquanto a mulher dá o seu para a filha do irmão
uterino ou classificatório. Assim, um irmão e uma irmã, uterinos ou
classificatórios, nomeiam os sobrinhos do mesmo sexo. Durante os anos 1970
houve maior troca de nomes entre irmãos classificatórios de sexo oposto do que
entre irmãos uterinos. Faz mais sentido aos irmãos classificatórios assim proceder, já que essa instituição estreita as relações entre duas pessoas.

Um primeiro casamento acontece quando a menina tem em torno de 11 a 13
anos e entrega sua virgindade ao homem de quem ela gosta. No entanto, ela não
está definitivamente casada enquanto não engravidar e dar à luz uma criança.
Antes de 1975, o casamento era praticamente indissolúvel, mas agora, quando
um homem deixa a casa, o que é freqüente, isto é chamado de "divórcio das
crianças".
As crianças são criadas no ambiente da casa da mãe e irmãs da mulher e
todos seus filhos. Antes do contato mais intenso com os padrões ocidentais de
sociabilidade, era comum que a mulher deixasse seus filhos com a mãe ou uma
das irmãs enquanto ela se ausentava para um caso amoroso.

Os Apanyekrá tinham mais amigos formais relacionados ao nome pessoal do
que os Ramkokamekrá, mas não tinham, como estes, o ritual (intêê) para fazer
novos amigos formais. Uma pessoa Apanyekrá é enterrada por seus afins. Entre
os Ramkokamekrá, são os amigos formais que o fazem.

No âmbito social, os Canela possuem cinco sistemas de metades e, restritos
à esfera masculina, seis grupos do pátio central, cinco associações rituais, duas
ordens hierarquizadas e cinco agrupamentos de homens que demonstram origens inter-tribais. As mulheres não possuem associações, mas quase todos os
grupos masculinos têm duas meninas indicadas como integrantes dessas
agremiações masculinas. As mulheres tiram sua própria força em relação aos
homens no controle de suas famílias e das redes extensas de parentesco.
Embora o poder entre os sexos estivesse equilibrado a favor dos homens, a
situação das mulheres aumentou durante a última metade do século XX. Agora
as mulheres também podem ser pintadas no pátio central como chefes cerimoniais. O poder dos homens é melhor considerado quando as ordens e iniciativas
partem dos chefes e dos mais velhos. O poder masculino tem origem nas reuniões no pátio e alcança todos os membros da aldeia. Em contrapartida, o poder
das mulheres ocorre exclusivamente no interior da casa, através do controle
sobre a distribuição de comida para todos os moradores.
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Amigos formais, quase sempre homens, brincam ao se encontrar. Cada um
escolhe seu amigo formal no período de iniciação de sua classe de idade. Antigamente eram inseparáveis. Guerreavam juntos, protegiam-se mutuamente e
trocavam eventualmente de esposas.

Atividades produtivas

•

As colheitas tradicionais e.mela incluíam amendoim, milho, batata-doce,
inhame, abóbora, feijão-de-corda (Phaselous sp.), mandioca-brava (wayputre), macaxeira, algodão, cabaças e outros produtos. Os gêneros mais comuns
hoje - a mandioca, arroz e feijão - foram adotados depois do contato com a
sociedade nacional, bem como banana, laranja, manga, melancia, abacaxi,
mamão, tabaco, cana-de-açúcar e outros itens .
No final dos anos 1940, a economia de ambos os grupos tornou-se deficiente, dependendo de apoio externo para se manter. Passaram a depender significativamente dos alimentos fornecidos pela agência indigenista e praticar o sistema de "meia" com os moradores, trabalhando em suas terras para ficar com
metade da produção. No início de 1990, no entanto, entre os Ramkokamekrá as
roças voltaram produzir alimento suficiente para sua sobrevivência. Eles continuam, no entanto, a ter uma produção insuficiente nos magros meses que vão de
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setembro a dezembro. As roças começam a produzir em janeiro e o ápice da
produção se dá com a colheita de arroz no mês de maio. Já os Apanyekrá não
alcançaram esse retorno à auto-suficiência, entretanto mantiveram mais plantas
nativas que os Ramkokamekrá e cultivavam suas roças de modo menos ínfluenciado por métodos sertanejos.
Felizmente, por enquanto as matas ribeirinhas existentes na Terra Indígena
apresentam-se como possibilidade de sustento para a população Ramkokamekrá
em expansão, por meio da prática da agricultura de coivara. Uma fonte adicional de renda são as pensões dos aposentados pelo Funrural, que se tornaram
uma ajuda econômica significativa a partir da década de 1980. Além disto, há
vários aposentados por razões de saúde, mães que recebem ajuda e estudantes
bolsistas. Até o final dos anos 1990, existiam em tomo de 60 a 70 pensionistas
na aldeia Escalvado. Adicionalmente, em 2001 existiam oito índios
Ramkokamekrá empregados na Funai (Fundação Nacional do Índio), três na
Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e quatro professores índios no município.
Atualmente, existem duas grandes "comunidades de roça" no grupo
Ramkokamekrá, cada uma com um círculo de casas, que assentam 80% da
população. Há ainda pelo menos quatro agrupamentos menores. Mesmo assim,
cada família mantém uma casa na aldeia principal, Escalvado, e para lá retorna
para as festas anuais. Ultimamente, contudo, tem havido um movimento de
volta à aldeia por parte das famílias que têm filhos freqüentando regularmente
a escola do Escalvado. Estas passam mais tempo na aldeia principal, indo apenas de vez em quando às roças em busca de legumes.

Artes
As maiores expressões da arte canela são as formas musicais e as danças
acompanhadas de cantos. O ciclo diário dos Canela inclui três períodos de danças cantadas, que vão das 2:30 às 5 :30 da manhã, aproximadamente; das cinco
às seis da tarde e das sete às dez horas da noite. O tempo gasto nas danças e
cantos, de mais de um quarto do dia, demonstra a ênfase dada a essa manifestação de arte, embora raramente a mesma pessoa complete a rodada inteira de
sete horas. Esse ciclo ocorre unicamente quando os Canela estão reunidos e
vivendo na aldeia principal, e não dispersos pelas aldeias de roça ou exercendo
as parcerias com moradores vizinhos.
O canto e dança Apanyekrá no ritmo do mestre do maracá é quase idêntico,
em forma e em seu horário diário, à versão Ramkokamekrá. Apenas o estilo
musical das canções soa um pouco diferente aos ouvidos. As canções
Ramkokamekrá enfatizam a seqüência harmônica, enquanto as Apanyekrá re38 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios
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alçam a linha melódica.
As artes visuais são relativamente simples, especialmente se comparadas
com seus "primos culturais", os Kayapó-Xikrin, entre os quais a pintura corporal é muito desenvolvida e aprimorada. Entre os Canela, o urucum é passado no
corpo em situações familiares. A tintura azul-escura do jenipapo é usada unicamente em uma determinada situação cerimonial,jamais no dia-a-dia.
Por ocasião de cerimônias solenes, o grupo Ramkokamekrá se ornamenta
com penugem de gavião ( agora substituída por penas de pato doméstico) colada
no corpo com a resina de almécega e usada com urucum em padrões precisos.
No caso dos Apanyekrá, há a aplicação adicional de penas verdes de periquito
Os artefatos materiais Apanyekrá são basicamente os mesmos dos
Ramkokamekrá, embora os estilos sejam um pouco diferentes.
Os Canela costumavam fazer aproximadamente 150 tipos de artefatos, a
maioria adornos corporais masculinos, muitos deles feitos especialmente para
serem usados em determinados papéis cerimoniais. Os materiais usados provinham principalmente das folhas das palmeiras buriti e inajá, assim como da
minúscula palmeira tucum. Os homens esculpiam cuidadosamente as pontas de
bastões e lanças feitos de pau-brasil, usados antigamente para a guerra, geralmente enfeitados com penas de papagaio, arara e outras aves. Vários tipos de
cabaças eram usadas como utensílios; a maioria, porém, têm sido substituída
por mercadorias da cidade. Eles faziam diversos tipos de esteiras e cestos, mas
não tinham cerâmica.
Os Canela praticam freqüentemente, com atitude competitiva moderada,
uma corrida com pesadas toras de até 120 quilos, a distâncias de até I O quilômetros. Eles também praticam curtas corridas rasas e outras mais longas de até
mil metros.

Religiosidade e xamanismo
Acredita-se que, tempos atrás, poderosos xamãs tinham extraordinário poder sobrenatural, essencialmente os de omnisciência - o conhecimento e a
antevisão de tudo. Isso, no entanto, só era possível mediante a ajuda das almas
(os recém-mortos), que em sua maioria foram grandes xamãs enquanto vivos.
Os bons xamãs convocavam uma alma que lhes dizia tudo o que precisavam
saber. Por exemplo, se vem a falecer o recém-nascido de uma mulher, o xamã é
capaz de dizer porque isto aconteceu, o que provavelmente é atribuído à ingestão
de alimentos "carregados" e, conseqüentemente, poluídos. Algumas almas teriam visto e contado a outros, que, por sua vez, reportariam o fato ao xamã interessado. O diagnóstico do xamã é definitivo, mesmo que a mãe tenha uma outra
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versão. A decisão dele jamais é contestada.

Mitologia

Os xamãs não competem por poder com os chefes políticos. Muitos chefes já
tiveram algum poder xamânico, porém nunca à altura de um bom xamã. Os
xamãs curam os pacientes at.avés da extração da doença ou poluição, e são
remunerados apenas quando bem sucedidos.

Os Canela já tiveram mais de cem mitos, mas hoje eles não acreditam plenamente neles. Uma das principais figuras mitológicas entre ambos os grupos é
Awkhêê, que tinha poderes sobrenaturais e, quando desejava, transformava-se
em animais ou outras formas, assustando seus tios, os quais, então, tiveram de
matá-lo. Embora esses acreditassem tê-lo queimado em uma fogueira, ele sobreviveu na forma de cinza. De volta à forma de ser humano, seja como Awkhêê
ou como Dom Pedro II, o Imperador do Brasil, ele intimou os Canela a escolher
entre seu mundo, representado pelo arco e a flecha, e o mundo dos brancos
civilizados, representado por uma arma de fogo. Os Canela escolheram o arco e
a flecha e, por conseguinte, uma posição subordinada no mundo dos brancos.
Assim, os sertanejos passaram a ter de ajudar os Canela e lhes dar tudo de
graça. Em troca, os Canela devem respeito, deferência e obediência aos brancos.

Um indivíduo toma-se xamã depois de receber a visita de uma ou várias
almas, por ocasião de uma doença grave, quando as almas vêm para curar o
moribundo. Um jovem que quer se tornar xamã deve submeter-se a um intensivo processo de restrições alimentares e sexuais, para impedir a entrada de elementos contaminadores em seu corpo. Ele pode, também, ingerir determinadas
infusões de ervas para eliminar a poluição. As almas são atraídas pelo indivíduo mais livre de poluição. Quando o acham, fazem-lhe uma visita e dão-lhe os
poderes para ser um xamã. Geralmente os poderes são específicos para curar
certas intrusões corporais, como a picada de cobra, mas, para os grandes xamãs,
tais poderes têm aplicações mais gerais.

Um mito de origem conta que Sol e Lua andaram pela terra, criando as
normas para a vida social. Sol criou os homens e mulheres ideais e Lua criou
aqueles deformados. Sol permitiu que facões e machados trabalhassem nas roças por conta própria, enquanto Lua os fez parar. Conseqüentemente, os homens necessitam trabalhar arduamente para fazer suas roças. Há pelo menos
uma dúzia de episódios desse mito que relatam a origem da morte, enchentes,
incêndios da floresta e o porquê das palmeiras de buriti serem altas e a lua
possuir suas manchas, entre outros.

Raras vezes mulheres tornam-se xamãs, mas, nos anos 1970, havia várias
mulheres xamã e duas, no mínimo, estão entronizadas na mitologia.
Os Canela acreditam que a poluição penetra pelo corpo através da ingestão
de caldos de carne e por meio do contato dos fluídos sexuais. Tais poluições
não afetam uma pessoa saudável, porém enfraquece os poderes de um guerreiro,
caçador, corredor ou xamã. No entanto, se um indivíduo está doente, ou fraco,
como é caso de um bebê, poluições comuns podem torná-lo mais doente, ou até
mesmo matá-lo. Os Canela acreditam que o sangue dos pais, irmãos uterinos e
filhos de um indivíduo é muito parecido com o seu próprio. Assim, essa família
nuclear está tão inter-conectada que a poluição de um de seus membros poder
afetar os outros. Se eles já estão em situação mais vulnerável, essas poluições
suplementares podem adoecer ou matar o indivíduo. Quando, então, uma pessoa tem um dos integrantes de sua família nuclear adoecida, ela precisa submeter-se a restrições alimentares e sexuais para ajudar na recuperação do doente.
Em resumo, os Canela possuíam, tradicionalmente, diversas formas - sobrenaturais, naturais e humanas - para fortalecer suas condições de vida. Primeiro,
os xamãs podiam comunicar-se com almas quando necessitavam de informações e poderes. Segundo, uma fonte de força em geral provinha do canto de
determinada canção mediante festivais particulares. Terceiro, um Canela podia
manter restrições alimentares e sexuais para manter a poluição afastada do seu
corpo e, assim, alcançar determinadas capacidades. Quarto, também era possível cheirar certas infusões para aumentar as habilidades de caçador e melhorar
as condições de saúde em geral.

Há mitos Canela que explicam a origem do fogo e do milho: um menino
trouxe o fogo para seu povo depois de tê-lo roubado da fogueira de uma onça
fêmea. A Mulher Estrela apaixonou-se por um Canela e então desceu para morar por um tempo entre os seus familiares. Durante essa estadia, ela indicou que
o milho crescia no mato e os ensinou que aquilo era bom de se comer. Tal foi a
origem das roças. Ela então voltou para o céu com seu companheiro e ambos se
transformaram nas estrelas gêmeas, conhecidas entre os não indígenas como
Castor e Pólux.

•

Mitos e histórias de guerra costumavam ser narradas no centro da aldeia,
para divertir a população, aos finais de tarde e nas madrugadas, mas essa prática foi perdida por volta dos anos 50. Hoje, quando contadas, essas histórias
fazem referência a "índios brabos", seus ancestrais, quase como se fossem um
povo diferente.

Rituais
Os Canela possuem um conjunto de ciclos rituais baseados na família exten-
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desde 1944 haja ensino menos formal entre o grupo. A escola situa-se em prédio separado do Posto Indígena e, desde meados de 1980. Em 2001, possuía
seis professores pagos pelo município, sendo duas mulheres não-índias e quatro
Canela que sabem ler e escrever com destreza na língua nativa e em português.
Com aulas no período da manhã e da tarde, há cerca de 120 alunos cursando até
a quarta série. A partir de então, é preciso estudar na cidade de Barra do Corda.
Ao contrário dos Ramkokarnekrá, poucos jovens Apanyekrá aprenderam a ler e
escrever.

sa, nos quais participam a parentela matri e patrilateral, embora a primeira tenha papel dominante. Os principais ritos para ambos os sexos são o nascimento,
puberdade e casamento (várias etapas), o resguardo pós-parto (couvade) e o
luto. Os ritos de passagem para adolescentes consistem na perfuração de orelha
para os meninos e reclusão para as meninas, por ocasião da primeira menstruação. Ambos os sexos têm práticas pós-pubertárias. A nomeação dos bebês, logo
após o nascimento, é restrita aos doadores de nomes; o nascimento de um homem era anunciado pelo nomeador.

Pelo menos seis Canela Ramkokamekrá têm salários pagos pelo órgão
indigenista, alguns desde a década de 1940, enquanto apenas um Apanyekrá
recebe salário. Esses recursos. somados a algumas aposentadorias rurais recebidas atualmente pelos Canela Rarnkokarnekrá, fazem uma diferença considerável na riqueza e, conseqüentemente, nos bens comercializados que entram nas
duas comunidades.

Outro conjunto de ciclos rituais ocorre durante as festas e está baseado no
apoio e participação de quase toda a sociedade. Meninos são introduzidos na
classe de idade por quatro ou cinco festas de iniciação. Como passo principal
para o casamento definitivo, a maioria das meninas entra como associada nos
rituais masculinos, de modo a receber seus cintos de maturidade, os quais são
necessários para serem aceitas por seus parentes afins. A divisão por classes de
idade está relacionada ao treinamento dos meninos para se tornarem guerreiros.

Em Escalvado, quando a agência indigenista fornece recursos suficientes
para remédios e uma enfermeira, os cuidados médicos são oferecidos em uma
enfermaria de alvenaria. Três Canela Ramkokarnekrá. parcialmente formados,
ali trabalham dando injeções, indicando remédios e aplicando soro.

A reafização dos rituais de iniciação masculina Apanyekrá (Khêêtúwayê e
Pepyê) se tornou irregular desde os anos 1970 e, a partir de então, esses rituais
foram realizados apenas duas vezes para formar uma classe de idade, ao invés
de quatro ou cinco, como acontece entre os Ramkokamekrá. Nos anos 1990,
também entre estes a performance desses rituais havia se tornado irregular. O
ritual do Peixe Apanyekrá (Tepiakwá) não foi realizado vários anos por volta
da década de 1970, mas é ainda muito popular entre os Ramkokamekrá nos
anos 1990. A descendência matrilinear de propriedade (haakhat) de algumas
cerimônias Ramkokamekrá e de direitos para atuar em certos papéis, especialmente no ritual do Peixe, não foi encontrada entre os Apanyekrá.
Uma diferença notável nos rituais para introduzir meninos e adolescentes
em uma classe de idade entre os dois grupos é que, entre os Apanyekrá, os
adolescentes pegos abandonando sua reclusão para encontros conjugais ou
extraconjugais eram enfileirados juntamente com suas parceiras sexuais, mantidos ajoelhados frente a frente no pátio, de modo que todos vivessem publicamente sua vergonha. A severidade de tal punição para a mesma transgressão
não era característica dos Ramkokamekrá, que não puniam os adolescentes que
nela incorriam.

Na aldeia Porquinhos, a Funai construiu dois prédios de alvenaria e telha de
barro, um posto e uma escola com enfermaria, por volta de 1973. É difícil
manter preenchidas posições de chefe de posto, professor e enfermeiro, em parte pela dificuldade de acesso à aldeia.
Poucos são os casos de casamentos com outros povos indígenas. Pelo menos
uma dúzia de famílias Canela Ramkokamekrá estão morando em Barra do Corda
por no mínimo 15 anos. Já entre os Apanyekrá o contato com a cidade de Barra
do Corda tem sido consideravelmente menor.

•

Aspectos contemporâneos
A Funai mantém um Posto Indígena Canela na aldeia Escalvado, também
chamada do Ponto. Recentemente, um Canela Ramkokamekrá, tornou-se chefe
de posto.
O órgão indigenista mantém uma escola no Escalvado desde 1977, embora
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" Texto elaborado e adaptado pela Associação Cario Ubbtali

Outros nomes: Krinkati
Quantos são: 800 (em 2003)
Língua: Timbira (Jê)
Área indígena: A.I. Krikati 146.000 Ha.

Localização
Os Krikati se localizam no sul do Maranhão. nos municípios de Montes
Altos, Sítio Novo. Amarante e Lajeado Novo. dentro da área indígena Krikati.
de 146.000 há. Habitam um ecossistema conhecido como cerrado caracterizado por árvores baixas, retorcidas espaçadas, embora o seu território, especificamente, pode ser definido de transição, do cerrado para a floresta amazônica.

A Língua
A língua é praticamente igual à dos demais povos Timbira (Jê), com algumas variantes dialetais. Os únicos que apresentam diferenças significativas em
termos lingüísticos entre os Timbira, são os Apinayé (TO). Os Krikati se comunicam com os demais povos do mesmo tronco lingüístico-cultural, (o povo Canela e Gavião) sem nenhuma dificuldade de ser entendido.

Breve História do contato
As primeiras notícias históricas que fazem referência específica aos Krikati,
é para informar que em 18 l 4 este povo foi atacado por uma Bandeira, a de São
Pedro de Alcântara, onde se verificaram muitas mortes e houve uma dispersão
muito grande. Isto coincide com a conquista das terras Timbira, pelos brancos.
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que se efetivou em sua maior extensão no primeiro quartel do século XIX, dentro de um grande vácuo jurídico, ou seja, entre a extinção do Diretório dos
Índios pombalino na última década do século precedente, e a primeira disposição legal referente a índios do Brasil independente, que somente ocorreu no
Ato Adicional que emendou a Constituição do Império em 1834. De lá para cá,
após os grandes ataques armados deflagrados naquela primeira parte do século,
os Krikati, bem como os demais Tirnbira, conheceram um longo período de
dispersão e de definhamento de toda ordem.
Os remanescentes Kríkati e das diferentes etnias que sobravam após massacres, epidemias, expulsão da terra, iam engrossar a população daquelas que não
estavam, temporariamente, enfrentando tais problemas, dando-lhes um reforço
na manutenção da cultura Timbira. Os Krikati, nessa dispersão física, acabam
entrando em contato com as fazendas que fazem criação extensiva de gado, que
dispensam a contribuição de muitos trabalhadores, ficam à margem da atividade pecuária, mas têm sido entre os mais hostilizados por ocuparem terras necessárias à expansão desses estabelecimentos e por transformarem em alvo o gado
que ocupou suas áreas de caça. Os Krikati, dessa forma, viram-se de tal modo
reduzidos em sua terras, que chegaram a se dispersar no início do século XX, e
durante alguns anos não tiveram aldeias; entretanto, conseguiram novamente
erigi-las.
Por outro lado, os Krikati, talvez por causa disso, estão entre aqueles que
mais guardaram o modo de vida tradicional. Um marco importante dessa dispersão Krikati, ocorreu em 1929. Os fazendeiros da região exerceram urna pressão tão grande que, os indígenas, após terem sido comunicados de sua transferência, incendiaram sua aldeia e se dispersaram para fugir do massacre iminente. Numerosas informações de etnógrafos e antropólogos dão conta do drama,
da violência e dos assassinatos exercidos, inclusive, pelos antepassados dos que
hoje, ocupam ainda, parte do território dos Krikati.

Breve história da ocupação do território
Numerosos dados etnográficos e antropológicos, amplamente documentados, confirmam que os Krikati desde tempos imemoriais vêm ocupando o atual
território. Mesmo fazendo a experiência da dispersão e da perseguição praticada pelos criadores de gado da região, nunca abandonaram suas terras tradicionais, e em momento algum chegaram a vender ou a negociar parte dele, como
se chegou a insinuar. O território Krikati, palco de conflitos violentos e de
vastas ocupações ao longo da história, foi reconhecido formalmente como pertencente aos índios Krikati, em 1991, ocasião em que o juiz federal Cândido
Artur Medeiros, considerou nulos todos os títulos apresentados pelos ocupantes
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com algumas diferenças. Isto, devido ao diferente grau de contato que mantiveram com a sociedade não indígena. A relativa proximidade de cidades e sua
interferência na sociedade Krikati, e o fluxo permanente de índios nelas, seja
pornegócios, seja por motivos de estudo, vem modificando significativamente
muitas das manifestações culturais que até poucos anos atrás eram realizadas.
Longe de parecer um abandono ou uma perda de sua identidade cultural, revela
como a cultura Krikati é algo dinâmico, que se refaz permanentemente e que
não pode ser identificada somente com determinadas manifestações culturais
exteriores.

do território Krikati, por não apresentarem cadeia dominial de suas supostas
propriedades. Com base nisso e, naturalmente, a partir de estudos etno-históricos, em 1992, o então ministro da Justiça, Célio Borja, mandou demarcar uma
área de 146.000 há. Para o povo Krikati através da portaria n. 328. Um levantamento feito na época, por uma comissão especial, constatava que havia cerca
de 600 posses no interior da área Krikati, cerca de 1.200 famílias e um total de
7 .000 pessoas. Em 1993, o exército iniciou a demarcação física do território
sendo, porém, impedido de executá-la, devido à reação dos ocupantes, políticos locais e o apoio, inclusive, do administrador regional da Funai em Imperatriz, Paulo Stênio, Em 1994 tentou-se uma segunda tentativa de demarcação,
através da empresa SETEP, que fracassou mais uma vez, pela violenta resistência dos ocupantes que chegaram a queimar pontes, seqüestrar funcionários e
agentes da própria polícia federal, ocupar bancos, interditar estradas. Em decorrência de todas essas demonstrações de força bruta, de intolerância, de desacato às determinações federais, em 1995 foi brutalmente assassinado, o índio
Manoel Mendes.

Nas aldeias Krikati (duas, atualmente), as casas estão dispostas em forma
circular, parecendo uma grande roda, ou um grande sol, convergindo para um
grande pátio central. Este, diferentemente do que ocorre com aldeias de outros
povos Jê, de outros estados, não tem casa-dos-homens ou qualquer outra construção. O pátio é o lgsal das reuniões masculinas que, até pouco tempo atrás
ocorriam ao amanhecer e ao anoitecer.
O casamento, monogâmico, implica, em geral, na transferência do marido
para casa onde vive a mulher. A união se torna estável depois do nascimento do
primeiro filho. Mas há ampla liberdade sexual para solteiros e casados. Casas
contíguas oriundas do desdobramento de uma casa anterior são, por força da
regra de residência pós-marital, relacionadas entre si por linha feminina e formam uma unidade social. As pessoas nascidas num mesmo segmento de casas
desse tipo não casam entre si. Tais segmentos são, pois, exogâmicos.

Só a partir do dia 08 de fevereiro de 1997, os Krikati, começam a dar um
novo rumo para garantir o seu território tradicional. Nesse dia, os indígenas
incendiaram e derrubaram duas torres de alta tensão que passam dentro do seu
território, como forma de pressionar os governos federal e estadual a solucionar
definitivamente o impasse fundiário. Novos acordos e promessas são selados
entre os Krikati e representantes do governo estadual e federal. Com a ajuda da
polícia federal, os próprios Krikati iniciaram o processo de demarcação física
do seu território, concluindo-o em poucos meses e não sem pressões e ameaças.

Os Krikati praticam vários ritos. Um deles se expressa mediante a realização das corridas de revezamento, em que cada uma das duas equipes que as
disputam, carrega uma seção de tronco de buriti ( ou de outro vegetal). O formato das toras (longas ou curtas, maciças ou ocas, cavadas ou com cabos), seu
tamanho e seus ornamentos variam conforme o rito em realização. Para essas
disputas, mas não somente para elas, os Krikati, como a maioria dos povos
Timbira, se divide em duas partes, ditas metades. O mesmo povo pode dividirse em distintos pares de metades, cada qual com seu critério de afiliação: nome
pessoal, faixa de idade, livre escolha, mas, ao que parece, em nenhum caso
descendência unilinear .

Atualmente, várias famílias foram retiradas do territórios Krikati, mas outras fazendas históricas permanecem dentro. Fala-se numa retomada do processo de indenização das famílias que estão ainda situadas na terra Krikati, mas a
alegação de falta de recursos torna o processo lento. Até hoje, a área indígena
Krikati não foi homologada pelo presidente da República. Apesar disso, o clima na área é bem mais tranqüilo que 6 anos atrás. Há perspectivas de que se
chegue a uma solução negociada e pacífica e, principalmente, não se tem notícias de novas ocupações.

•

Algumas características da cultura Timbira
dos Krikati1
Os Krikati por fazerem parte da cultura Tirnbira, assumem e incorporam
muitos elementos que são comuns aos demais povos Timbira, evidentemente,
' Dados cxtraidos do artigo "Os Timbrra" de J .César Melatti em Instituto Sócio-Ambiental

46 • Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

«os termos de parentesco classificam filhos dos tios de sexos opostos aos
dos pais com parentes de outras gerações. A aplicação dos termos aos parentes
distantes pode afastar-se do padrão quando envolve portadores do mesmo nome
pessoal, parentes para com os quais se mudou de atitude, amigos formais. Quanto a esses últimos, vale esclarecer podem ser de dois tipos: aqueles unidos por
uma amizade mais espontânea, que os faz iguais, como se fossem irmãos; e os
ligados por um laço mais rígido, marcado simultaneamente por uma solidariedade exagerada e pela evitação, que os faz como contrários.
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Seus grupos locais se relacionam pela chefia honorária, constituída pela aclamação de um morador de uma aldeia pelos de outra, da mesma ou de outra
etnia, estabelecendo uma relação de paz e amizade, e proporcionando hospedagem de uns na aldeia dos outros.
Seus mitos, são na grande maioria os mesmos que se encontram entre os
Timbira, com pequenas variações: Sol e Lua e a criação dos seres humanos, do
trabalho, da morte, da menstruação, dos animais importunos e peçonhentos; a
Mulher-Estrela, que ensina o uso dos vegetais cultiváveis; a luta contra o grande gavião e a grande coruja e a origem do rito de iniciação Pembyê; a assunção
de um homem aos céus pelos urubus, de onde traz o conhecimento do xamanismo
e do rito de iniciação Pernbkahêk; o conhecimento do uso do fogo, que foi
tomado das onças; a transformação de alguns seres humanos em monstros, como
o Perna-de-Lança; o surgimento do homem branco pela exclusão de um membro anômalo do seio da sociedade indígena. É constante, pois, nessa mitologia
a passagem de conhecimentos de fora para dentro da sociedade e de certos
seres no sentido contrário."

Desde um ponto de vista econômico as atividades se diversificaram enormemente nestes últimos anos. Embora as atividades agrícolas continuem tendo
uma certa predominância, a produção de artesanato ( colares, pulseiras, cestarias
e outros artefatos), juntamente com a criação de gado, - que já conheceu tempos
melhores - contribuem significativamente com o longo caminho rumo à plena
autonomia. Dentro da economia local, interna, não se pode desprezar também,
o número significativo de "assalariados", professores indígenas, funcionários e
agentes de saúde.

Os Krikati, na atualidade
Hoje existem dentro da terra indígena Krikati, duas aldeias, mas até 5 anos
atrás, só havia uma. Como desdobramento dos conflitos ocorridos em ocasião
da demarcação, foi criada por uma das lideranças da época, João Piauí, a aldeia
Raiz, pouco distante da principal, a aldeia São José. Nesta, hoje, funciona uma
escola indígena em que 22 professores, em sua grande maioria Krikati, lecionam diariamente para mais de 200 alunos de l ª a 8ª série. Há, também, um
posto da Funai, cujo chefe é um índio, formado em agronomia. Apesar das
notórias alegações de falta de recursos por parte do órgão indigenísta, a presença de um Krikati como responsável da administração federal, contribuiu na
mobilização, na organização e na conscientização daquele povo. Além disso,
os Krikati, em 2003, puderam festejar e se alegrar com a formatura de Nonõi
Krikati que se formou em direito. É o primeiro índio do Maranhão a ter curso
superior e se formar em direito. Os Krikati, 3 anos atrás, firmaram um convênio
com a FUNASA ( Fundação Nacional Saúde) para eles mesmos tomarem de
conta dos serviços sanitários básicos da aldeia, evitando que outras instituições
não indígenas assumissem e desempenhassem funções que requerem não só preparação técnica, mas principalmente conhecimentos culturais específicos. Isto
redundou numa significativa melhoria no atendimento à saúde dos índios. Tudo
isso é fruto da opção que o povo Krikati está fazendo: investir na formação e na
educação de seus jovens sem se distanciar de suas raízes. Os resultados parecem comprovar que estão no caminho certo.
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Tal tentativa não vem encontrando muitos consensos seja por parte dos próprios
índios, bem como por parte de outras instituições indigenistas.

História do contato

* Artigo

elaborado e adaptado pela Associação Cario Ubbiali

Outros nomes: Pukobyê. Os Gavião chamam a si próprios de Pykobkateyê,
ou seja, povo ou pessoal do Gavião: Os demais Timbira no Maranhão referem-se a eles como Worm (mata) Kateyê (povo). Logo, o povo que vive na
mata. Isso, talvez, por eles estarem próximos das matas da Área indígena
Araribóia.
Quantos são: 830 (em 2003)
Língua: Timbira (Jê)
Área indígena: A.I. Governador, 41.644 Ha.

Localização
Os Gavião estão situados ao sul do Maranhão, no município de Amarante,
dentro da área indígena Governador, de 41.644 há. Ocupam, como a maioria
dos Timbira, a região dos cerrados. Sua área está demarcada e homologada
desde 1982. É preciso distinguí-los dos Gavião do Oeste que ocupam a região
amazônica, ao sul do Pará, próximos de Marabá. Estes, embora sendo Timbira,
e pertencente ao tronco lingüístico-cultural Jê, recusaram o contato com os não
índios, e só vieram a tê-los no início da segunda metade do séc.XX.

A Língua
A língua não difere muito da falada pelos demais povos Timbira, a não ser
por algumas variantes dialetais, mas nada significativo. As semelhanças lingüísticas entre os Gavião (Pukobyê) e demais povos Timbira, têm levado algumas instituições a tentar padronizar a língua Timbira, na região, afetando os
povos Jê do Maranhão e alguns povos Jê do Tocantins (Krahó, por exemplo).
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A história do contato dos Gavião confunde-se com a dos povos Tirnbiras
cujo primeiro contato registrado com não índios, deu-se no século XVIII. Em
1728 registra-se uma grande invasão Timbira na localidade de Oeiras, então
capital da capitania do Piauí. Porém, já na segunda metade do mesmo século
não há mais notícia de presença Timbira a leste do rio Parnaíba. Foram as fazendas de gado em expansão da Bahia para o Piauí e daí para o Maranhão que
entraram em choque com eles, empurrando-os para oeste.
No norte do Maranhão, área florestal, desenvolviam-se então as grandes
plantações de arroz e algodão. Essa atividade também fazia pressão sobre os
Timbira, porque necessitava de escravos para as plantações e para os
descaroçadouros de algodão. Um outro mercado de escravos era Belém, que se
comunicava com a região Timbira por meio do rio Tocantins. Favorecia a
escravização dos Timbira uma Carta Régia de 5 de setembro de 1811, que
permitia a escravidão temporária dos índios do Tocantins e Araguaia que resistissem aos colonizadores. Os índios eram combatidos por tropas constituídas de
civis e militares e ainda por índios cooptados, como os Krahó.
Por conseguinte, todos os Timbira da faixa entre o Mearim e o Tocantins daí
de deslocaram ou foram dispersados ou aniquilados, com exceção dos Pukobyê
e dos Krinkati. Mesmo esses dois se viram em dificuldades. É bastante provável que os Gaviões do Oeste. (PA) que habitam a floresta junto ao rio Tocantins,
no Pará, seriam uma facção dos Pukobyê (MA) que deles se separou no século
passado, recusando-se ao contato com os colonizadores1•
Entre as décadas de 40 e 50 do século passado, os Gavião habitavam apenas
uma aldeia chamada São Félix, que estava situada muito próxima do povoado
de Amarante. Segundo Jonas Gavião, professor e pesquisador de seu próprio
povo, os Gavião não eram um só povo. A perseguição dos fazendeiros no Sul do
Maranhão e no Tocantins fez com que o SPI agrupasse várias etnias em um só
lugar, a referida aldeia São Felix. Jonas conta ainda, que até hoje isso provoca
muita briga. Por isso, posteriormente, a aldeia São Felix se dividiu em duas:
Governador e Rubiácea e, por fim, Governador deu origem à aldeia Riachinho.
Agora são três as aldeias Gavião.

/. A!ela111. César - Os Tnnbira - ISA. 2000
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Os Gavião na atualidade
Os Gavião (Pukobyê), hoje habitam a área indígena Governador de cerca de
41. 644 ha. distribuídos em três aldeias: aldeia Governador, que é aldeia-sede;
aldeia Rubiácea, e aldeia Riachinho. Compartilham a área com algumas famílias de índios Guajajara. A cidade mais próxima das três aldeias é Amarante e
é com esta cidade que os Gavião mais se relacionam. Na cidade, eles compram
as mercadorias de que precisam; matriculam seus filhos para cursarem o ensino
médio, pois nas aldeias só funcionam precariamente as primeiras 4 séries; internam seus membros doentes, quando precisa; sacam do banco seus vencimentos
ou aposentadorias; e, por fim, fazem seus negócios. Esta proximidade com
Amarante e a forma com que os Gavião se relacionam com o "urbano" determina o ser Gavião, hoje.
Os Gavião, principalmente os jovens, mais do que qualquer outro grupo indígena, manifesta com maior intensidade, em suas atitudes e cultura, as conseqüências da proximidade com aglomerações não indígenas. Se de um lado a
cidade proporciona vantagens inegáveis e facilita a satisfação de necessidades
básicas que não podem ser negadas em nome de uma suposta salvaguarda de
valores culturais, por outro lado, a cidade dos não índios, escancara suas con'tradições, suas formas discriminatórias, seus meios de exploração e esperteza,
principalmente em detrimento de quem ainda não possui mecanismos de autodefesa e autonomia.
Parece existir entre os Gavião uma tensão quase que irreconciliável entre o
ser Gavião portador de uma identidade histórico- cultural tradicional bem definida, e o ser Gavião, hoje, desejoso de encontrar seu lugar-papel numa sociedade moderna, competitiva, pluralista em que ele percebe a necessidade de se
inserir. Há uma crescente consciência coletiva de que, hoje, é quase impossível
conjugar o conjunto de normas, festas, rituais com as novas demandas e necessidades que o grupo incorporou ao seu modo de viver. Muitos rituais não são
mais observados e respeitados pelo conjunto das famílias e não existem mais
aquelas formas de constrangimento público, como no passado, quando isto ocorre.
Este aparente "relaxamento cultural", talvez longe de significar perda de identidade, revele ao contrário, a busca de um novo equilíbrio social, a tentativa de
re-estruturar a sociedade Gavião, com suas dualidades e aparentes antagonismos, dentro de uma sociedade maior que não pode ser ignorada e da qual não
pode viver à margem.
Os Gavião cresceram demograficamente, ao longo destes últimos anos, de
forma significativa, fazendo com que novas demandas por terra, educação, saúde, apoios a atividades econômicas, fossem apresentadas com mais intensidade
e vigor. Em que pesem as atividades ligadas à exploração e comercialização
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das frutas do cerrados, com apoio de algumas instituições indigenistas, a vasta
e criativa produção de artesanato e outras atividades agrícolas, a maior participação nas instâncias públicas de atendimento à saúde, educação, os Gavião
estão longe ainda, de poder se considerar um povo relativamente autônomo,
não somente desde um ponto de vista econômico, mas na definição prática do
que pretende "ser", no futuro.

Breves anotações sobre a cultura e relações
de gênero entre o povo Gavião*
(* artigo de Emerson Rubens Mesquita Almeida - missionário CIMI-MA)
As manifestações culturais do povo Gavião não se diferenciam, significativamente, das dos demais povos Timbiras, assim que os principais aspectos apresentados no capítulo relativo aos Canela e Krikati, valem também para os Gavião. Propomos, entretanto, algumas observações de campo que apontam para
significativas transformações de relações de gênero que estão aparecendo dentro da sociedade Gavião.
Observando a realização de alguns ritos Gavião, podemos, grosso modo,
entender que alguns aspectos interferem profundamente no modo de viver daquele povo, entre eles, as relações de gênero. A partir da análise dos ritos Ykreré
(Festa do Seveiro) e Py Ka hoc (Festa da Barriguda) queremos fazer emergir
alguns elementos que revelam como as relações de gênero vêm se transformando significativamente em seio à sociedade Gavião.
A festa do Seveiro, como é popularmente conhecido o Ykreré, inicia-se vários meses antes de seu desfecho. O rito marca a passagem definitiva entre a
fase da infância/adolescência e a adulta. Os jovens ou as jovens ficam em uma
espécie de confinamento, - às vezes, até três meses - resguardados por seus
familiares, onde são alimentados com fartura, várias vezes ao dia. Em suas
casinhas de palha, só podem adentrar pessoas mais velhas. O objetivo é engordálos, dar-lhes corpo para, posteriormente, serem apresentados à comunidade como
pessoas fortes e saudáveis, aptos, portanto, a procriarem e a participarem da
vida na aldeia, de forma plena. Segundo Melatti2 o objetivo deste rito, observado também entre os Krahó, é a vingança. No caso dos Gavião não observamos esta conotação, de forma que nos limitamos aos motivos supra descritos.
O segunda rito, completa o ciclo da vida Gavião. Este tem como objetivo
2 MELA7TI, Julio Cezar: Ritos de Uma Tribo Timblra. Ensaios. p. 209. Editora Áuca. São Paulo.
1978.

53 - Os Índios do Maranhão • O Maranhão dos Índios

chorar e despedir-se de um ente querido que morrera em tempo recente. Mesmo
celebrando a perca de alguém, o rito é quase que na totalidade conduzido de
forma alegre e festiva. O ente falecido é simbolicamente representado por uma
tora da árvore Barriguda", Daí a festa é chamada Festa da Barriguda, entre os
Gavião, Py Ka hoc. Essa festa pode durar de dois até quatro dias.
Como aparecem nesses dois ritos as mudanças de relação de gênero entre os
Gavião? Nesta sociedade que está pautada pela compreensão do equilíbrio entre metades (exemplo: sol e lua, terra e água, dia e noite e etc.), onde elas não se
anulam, homem e mulher, também, são vistos como "metades". Ambos coexistem em todas as esferas da vida Gavião. Por serem homem e mulher "metades",
essas devem, por sua vez, equilibrar suas relações ora conflituosas ora complementares. Os ritos acima descritos comprovam isso. Constata-se, com efeito,
que durante a realização de ambas as festas existe um momento específico onde
todas as funções-tarefas tidas como atividades exclusivas deste ou daquele sexo,
são inteiramente invertidas. Isto é, num dado momento, as mulheres correrão
com as toras enquanto os homens preparam a comida para as atletas. Mais que
isso, eles devem servi-las do mesmo modo que eles (os homens) são tratados
durante os tempos comuns pelas mulheres.

"iguais". As "metades" completam-se e complementam-se, na execução dos
ritos que os coloca, mesmo que temporariamente, um no lugar do outro. Essas
experiências geram respeito e produzem elementos suficientes para uma vivência
equilibrada das relações entre o sexo masculino e feminino. Deste ponto de
vista, a sociedade Gavião baseada no princípio do equilíbrio entre "metades",
encontra em cada uma dessas "metades", os elementos necessários para a realização/vivência do ser Gavião.

A experimentação de tarefas exclusivas ao sexo oposto, traz para quem a
experimenta, - e neste caso toda comunidade deve fazê-lo, - a noção-aprendizado da importância que cada "metade" tem para a comunidade. Além disso,
cada metade saberá que cada tarefa tem sua devida importância, independentemente do sexo que a realiza. Este instrumento funciona como um importante
mecanismo de nivelação dos sexos. Logo, um regulador das relações de gênero.
Outros exemplos simples, mas importantes, são observados também durante
a prática de atividades esportivas. Elas podem ser praticadas por ambos os sexos e quase não há restrições para o sexo feminino. Isto não significa dizer que
ambos competem entre si em pé de igualdade e sim, que as mulheres realizam
quase todos os esportes que os homens executam. Isto inclui, também, esportes
como o futebol e outros realizados por não índios. A única clara restrição é
relativa às atividades de arco e flecha. As demais são realizadas com grande
competência. Se esses exemplos não retratam uma igualdade de gênero nessa
sociedade, pelo menos, refletem a tentativa de uma cultura milenar como a
Gavião, no caso, de equilibrar essas relaçõesde maneira a otimizá-las no âmbito interno da aldeia.
Fica claro que mesmo havendo lugares, tarefas e assuntos próprios para homens e para mulheres, a importância de cada um os isenta do desejo de serem
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