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1. sobre o território AnlnayS. o Co:alinho, o GETAT , a demarcaçao.

0 clima na aideia de Sao José era de insatis

fação e tensão. Acusações contra o antigo capitão { Romão Sutero)

deixavam entrever as desconfianças existentes na aldeia. 0 segmento

t - 
re^idencjal ( a parentela) do ex-capitao e o segmento da .Maria Barbosa

(que .esteve presente na reunião com a CVRD no Rio de Janeiro) se

acusam mutuamente. Maria Barbosa j u n t a m e n t e  com mais 1 /* famlliaB

( vide diagrama em anexo) voltara a residir na região do Cocai inde-'

pendentemente do andamento da demarcaçao.

Muitos na aldeia consideram esta saída precipi-
j

tada, fazendo ver â Maria Barbosa e ao grupo que a acompanha que 

uc arriscam muito ao ocupar esta área sem ter primeira a certeza de 

que ela será incluída no território a ser demarcaddo. Entretanto, para 

este grupo nao há possibilidade do territ&rio Apinay& ser demarcado 

sem incluir esta região. Esta ocupaçao efetiva protende acabar 

com o argumonto da FUNAI de que o "Cocalinho" não deveria fazer

<r ^ ^
parte dò território a ser demarcado porque ali nao morava nenhum Sndiô.

Durante a permanência entre os Apinayt Tomes

i n formodai;, eu e a antropóloga da FUNAI, alrav&s de ura diacuruo 

do índio Luic ( genro da Maria Barbòsa) que a mudança para a região 

do Cocai ora uma decisão játomada que nan dependia da aprovação da 

FUNAT ou sequer da inclusão desta área na demarcação do território 

Apinayè. Queriam r>ab>er qnaio eram suas pouGibilidades em usufruir

doo recursos do Convênio, Já que as roças der.te ano já Éeriam feitas 

no Cocalinho, Entregaram-mo uma licta dar principain noceccid.idco, 

mas deixaram claro que mer.mo não sendo atendidòo iriam voltar ao Cocai.



(não me ficou claro se o chefe de posto estava d par desta mu- 

dançB, mas como a própria FUNAI, atrnv&c de sua antropóloga, 

estava Gendo igualmente informada, achei quo ora de . sua compe

tência informar ou discutir esta mudança com o chefe de posto).

Estando na área Krahfi, fiquei sabeiodo, atrav&s
i-

do um radiocramo do chefe de poj.ito .Jos& Heleno à Brasí li ti, que 

12 famílias já haviam se deslocado para a região do cocalinho.

Isto no dia 1 í* de junho, Posteriormente estas famílias voltaram 

para a aldeia de São Jos6/ devido a Kie-Mução do acBcnaor do 

Presidente da FUNAI, o antropólogo Cláudio Pomero, que garantiu 

a estas fsnílias que o Cocalinho seria demarcado* Cl&udio fíoraero 1 ‘ 

havia ido â área Apinayè devido a uma briga envolvendo 2 índios e um 

branco que acabou sendo esfoqueadb. 0 clima do tensão na íirea era' 

muito grande e, segundo Clíiudio Pomero, a presença destas famíliur. 

no Cocalinho contribuia para os ânimos se acirrassem ainda mais', 

assim pediu que eles retornassem, mesmo que temporariamente, paro 

a aldeio de Sao Josè. No momento não sei se estas famílias ainda se

encontram na aldeia de Sao Jos& ou se começaram a voltar para a

região do Cocai. De qualquer rnodo, estas famílias nao devem ficar 

sem o atendimento o assistSncia ria FUNAI o CVRD.

So anteG a FUNAI ç,c opuuha abertamente que se 

considerasse a proposta para a demarcaçao do território Apinay&

encaminhada pela CVRD, atualmente a FUMAI, considerando os interesses

Apinayé, passa a defonder esta proposta encampando-a. Assim, depois 

d.i vluitJi dn 'jintropól Ofín Tna Ho^do, n FUNAI mandou uran nov/i 

ecuipo pnra fa?.er o levantamento quanto a ocupação, fazendo o 

cadaetramento da população da área que deve ser acrescida. Nao



tenho os dados sobre estes levantaroci. og ( ó 1Q realizado ora janeiro o
r

o 2° em junho ), mas considero iiap;. .-tente que a CVI7D disponha destas 

in formaç oes.

Quando ainda mo cncontrsva na área KrahÔ fui informada 

de que havia sido realizada em Biv-sllia uma reunião do FUNAI com 

representantes do GETAT, integrantes do "Orupo de Trabalho11 secundo 

exigência do decreto 8 8 1 1 8 . Houvo ccrta resistência por parto do 

QBTAT que, entretanto se surpreendeu, porquo pelos "rumores" (os 

“pressões*' dos políticos de TocantinôpoliG) a área que os índios 

pleiteavam era superior a 3 0 0 . 0 0 0  ha, uma maneira de tornar inviável 

^  os 1 5 7 * 0 0 0 ha realmente exigidos, ti -2~- reunião do C» rü p o. j de /Trabalho” 

est& marcada para meados de agosto. Considero importante a presença 

da CVRD, apoiando a FUNAI (e os índios) frente aoe interesses regionais 

representados pelo GETAT,

Durante esta minha Gltima estada na área Apinayc- veri

fiquei que o GETAT havia iniciado, este ano, o cadastramento 

fundi&rio de toda- a parte norte o noroeste da área pretendida pelos 

Apinayé. Antes de ter encaminhado, em julho de 83, a propoata dos 

índios â CVFD tive 0 cuidado de verificar junto a unidade do GETAT 

em Afaguína que na área proposta nao havia nenhum projeto fundiário.

Ao contrário, como assinalei no 1Q relatáeio e po mapa (julho de 8 3 ) 

os projotos fundiários oficiais eram limítrofes d fireu pretendida 

( "Gleba Aldeia Bonita •' e "^oteamento Fazenda Serra*' ). £ interes

sante- observar como, depois do levantamento feito pela FUlíAl em ja

neiro na área de 1 0 1 . 0 0 0  ha 0 do cnaominhoru»..) to doota para aprovaçao 

do GKTAT( este ocupa rapidamente, com r.euo projotos fundiários, 

a área de 5 0 - 0 0 0  ha que os índios queriam ver incorporada e quo 

nao havia merecido nenhuma consideração por porte da FUNAI. KeGte 

"üCdNO do chvá 1 lil*4 ros" entro o GE1V.T e « antiga administração da



FUNAI 6 visível a tentativa dc diíicultur ainda maic a demarcaçoo 

do território Apinayé segundo íjh interesBCB dos índias. Coíno 

jà salientei no relatório anterior o «fato da FUNAI ser uia 

organismo ligado ao Ministério do Interior e subordinado quanto 

o política de demarcação de terras indígenas ao Minist&rio de 

Assuntos Fundiários a torna sensível á pressão dos interesses da 

sociedade nacional, transformando-se aÊsira de ura organismo voltado 

à defesa e proteção dos interesses Indígenas em dofeosora doe 

interesses nacionais peranto as sociedades indígenas"»

Tenho salientado, em todos od encaminhamentos 

que faço â CVPD da impossibilidade de se conciliar 0 9 interesses dos

índios com or. interesses rogionuitw Cabo A FUNAI defender os intop-

ressee indígenas e nao verificar ee el es 80 coadunan com a política

desenvolvimentista da região. Além do que ,no caso Apinayé, a

demarcaçao de 157.000 ha nao interfere om nenhum empreendimento 

de vulto ou de interesse nacional, e nao envolve- sequer um 

custo nsuito alto ( mesmo considerando as indenizações ). Considero, 

no contexto atual do compromisso assumido perante 0 Banco Mundial e 

a opinião pública em geral, que cabe à CVRD o apôio e a necessária 

interferência para que o territ&rio exigido pelos ApinayS seja demarcado 

o mais rSpido possívol .

Os pontos críticos da demnreação nao 5 tnnto

a reglao do COCAL, mas sao os limites sul e sudoeste - a região

da barra do Pira e a região do Ribeirão Mumbuco? Gamoloira e

do Cruz _ principalmente devido ao nGcleo do Passarinho tiitundo



L

na .beira da estrada que liga • =antin&plois à rodovia Trnns-

nmnzOni ca e quis d^vo contar, -proí; Lmadamontcj com fjO ensao

(de palha e pai a pique). Na verdade, os índios nao fazem

questão deste nõcleo, rr.as para ■ incluir a barra do Pira e

deixar dentro da área indígena tcOo o ribeirão Alegria e o lugar

da antiga aldeia do Alegria (marcos importantes na tradiçao Apinayê)
não

os top&grafos naU conseguem fa:.cr um traçado que inclua o nú

cleo do Passari nho.

Vale notar que emtodos os níveis de negocia

ção e busca de soluções, a população regional afetada nunca Ê consul

tada. Todos sabem que moram em '''terra de índio11 e em sua grande 

maioria não fazem questão de sair desde que sejam indenizados, 

para que possam construir suas casinhas de palha do outro lado 

da "demarca". 0 problema & que os políticos aproveitara-se da presença 

destes nGcloos ( no limite noroeste, na beira da Transamazônica, há 

o núcleo da In&s e do Varedão, ainda que bem menos populosos) como 

argumento na defesa de seus interesses particulares. Procurando 

aliados, incentivam o crescimento deste3 n&cleos e fazem discursos 

inflamados, incitando-os contra os índios + "vocÔs perderão tudo 

o que construíram ao longo destes anos, terao de deixar -..udo em 

favor destes índios Gujos, preguiçosos e cachaceiros".

Era imprescinOÍvel que enquanto nao se definisoe 

a área a ser demarcada, nao se permitisse a ocupaçao pot novos 

moradores ou a especulaçao da terra em todo o territ&rio indígena 

ocupado ao menos neste s&culo. Neste sentido, recomendo, que de 

imediato, sejam colocadas placas sinalizadoras na Podovia Trans

araazOnica e demais estradas que atravessara a área pleiteada 

(157.000 ha) avisando que & territ&rio indígenn sujeito n demarcação.



2. sobre o cronogra.T.a financeiro e aplicaqao dos rocursos.

No primeiro relatório enviado â CVRD constava ura 

documento, assinado pelos capitão6 dus 2 GldeiüQ AplnaySjOnde so 

firmava o acordo de que a aplicação dos recursos do Conv?;niò CVRD/ 

/FUNAI deveria ser igual para os 2 aldeias,, Isto porque, pelo eatão ' 

Programa da FUNAIj eram aplicados quase 2/3 dos recursos na aldeia da 

Mariazinha, apesar desta aldeia ser menos populosa que a de S.José e 

de jS contar com uma infra-estrutura satisfatória, pois era set!.. de 

Posto. Esta tentativa de redistribuiçao dos recurs03 do CbnvSnio 

contou com o meu apoio, cas o resultado final foi decidido em 

em uma reunião fechada dos índios, na aldeia_ da MariazinhaÇ se, fosse, 

pelo meu parecer a aldeia de S.Josê ê que deveria usufruir de 2/3 dos 

recursos). De qualquer modo ficou para mim "a culpa e ao queixas” 

do sr. Josê da Doca, quo se sentiu' prejudicado.

Ha verdade este documento nunca foi considerado, pois se 

no Cronograma Financeiro a aldeia da Mariazinha conta com 28,80 Uíl 

mil e são José 38,80 US mil, o item "Equipamentos CViíD", apesar de 

nao ter seu custo especificado, nos leva a considerar que a aldeia 

da Mariazinha continua sendo a favorecida.

. No í£em “Obras e Serviços", "Formaçao de roças", a 

aldeia da Mariazinha (menos populosa, com um estoque de arroz psrn 

semente, e sem ter que alugar um trator de estoira) reccbc 1 1 , 0 5  135 

mil, enquanto a aldeia do Sao Jos& (mais populosa, sem ter estoque de 

oemente ‘ ou o auxílio do trator) recebo apenas 10,00 US mil.

. No item "Manutenção*’ o PI ApinayS (aldeia da Mariazinha) 

recebe 13,50 mil enquanto o PI Sao Jos6 recebe, apesar de muito 

mais necessitado e populoso, apenas 8,50 Ufc mil.



Volto a insistir t;uc oc recursos, quando aj-.Iicados 

indiscriminadamente, tendem a criai' mais problemas do que trazer 

algum benefício real. Como jíi foi salientado no primeiro relatório, 

a rivalidade entre as 2 aldeias Apinayé é de longa data, mas a 

política da KUNAI, criando a 13-sao de uma aldeia bem sucedida e 

rienohvol vida - n nldfíia da Mariazinha- o uma -aldeia ra de São Jos6,-
I

osde todos são preguiçosos e pobros,seni düvida contribuiu par3 que 

esta rivalidade se acirrasse ainda mais.

A aldeia da Mariazinha ganhou un trator de estotrhj 

poijíjue a aldeia de Sao José nao podo ter um também? A aldeia da 

Mariazinha ganhou um caminhao,, . porque a. aldeia de Sao Jos6 nao pode 

ter ua também? e por aí vai, chegamos ao absurdo da aldeia de Sao 

José querer, com os recuráoc de "formação de roças’1 alugar um trator 

de estoira para fazer uma dorrubada porquo, GGgundo os índios, o 

s capitão da aldeia da Mariazinha uno emprestava o trator. Perguntai 

ao chefe de posto so ele havia entrado em entendimentos a esse 

respeito com o chefe de posto da Mariazinha!© com o capitão José 

da Doca, e ele disse que "nem sonhando iria entrai: em atrito com

o sr. José da Doca'.'

A justificativa que me foi apresentada, quando da

aquisiçao do trator de esteira é que de beneficiaria não s6 a aldeia

da Mariazinha mas também a de Sao José e, segundo as expectativas

do entao cheife da Ajudância, beneficiaria igualmente ac outras

aldeias subordinadas à Ajarina (principalmente consertando as estra

das). Segundo ainda a Dra. Maria de l.ourdea da CVRD o sr. José do 

Doca era claro ao dizer que ele queria o trator "para todor; os Apinayé". 

Alertei que se era essa a expectativa, quo cato trator for,j;0 entao lota

do para a Ajudflncia, porque depoir. do adquirido c aparecendo no Cronò-



grama Financeiro cofúo discriminado p.'ira a aldeia da Mariazinha, 

dificilmente a aldeia de Sao Josê faria uso dele, o quando o

fizesse seria depois de uma situação de barganha em que a aldeia

do Sao José politicamente sairia enfraquecida,

E como uou dizer aos Apinayé de Sao José

que eles não precisam de um trator oe esteira? A ünica maneira

seria se ambas as aldeias soubessem quanto de recursosV-G Tossem
i-

gastando segundo suas conveniências, Se como nos disse o sr, José

da Doca :” eu nno quero nada, eu fico s6 de chinelo, mas esse

trator de esteira eu compro •* era preciso que se tivesse que fazer 

opçõos :11 com este dinheiro n&s poder.os comprar utn trator de 

esteira, ou podemos comprar gadb, ou podemos comprar muita comida 

pra tocar o serviço de roça ou para fazer um grande "amjkln1! 

("festa"), ou podemos..,, ou podemos..»"

Volto a insistir que cada comunidade indí

gena tem o direito de saber quanto lhe & destinado dos recusoc

do Convênio para quo possam "fazer planos" ao invéz do entrur numa

competição para ver quem consegue mais coisas da FUNAI ou CVRD,

A CVPD deve participar não s6 da discussão 

para a elaboraçao do Cronograma Financeiro ( a que se roduziu 

o"Projeto de Apoio” ) coao também participar de sua aplicação, 

per èx&mplo, as construções feitas na aldeia de são José são, 

efit tõdOÊ os sentidos, do péssima oualidado; a casa de farinha 

tera pnredoa ( o quo a torna inviável devido ao cnlor) £ muito 

pequena o baixa demais, Numa região onde a palha de babaçu 6 abundan-



te % dispensável os telhados cora et^nit ou mesmo telha •( a não ser 

que se precise gastar dinheiro ). Cad̂ -. construção om unia aldeia de- 

veria merecer um estudo e uma atenção mais qualificada; normalmente 

% o chefe' de posto quem decide o lugar, a plantai o a escolha do 

material, e quase sempre o renultudo sao conetruçoos de péssima

qualidade. Na discriminação da aldeia de Sao José aparece a cons

trução* de uma garagem, ela ê necessária, mas ê importante que nao 

s« repita nesta construção os erros cometidos nao construções já rea

lizadas* A meu ver,ela deveria ser um galpao grande e aberto, ( ou 

apenas com uma parede), coberto cora babaçu e apenas com um

pequeno cômodo fechado para se guardar as ferramentas. 0 local desta

garsgem deve ser decidido nao apenas^ pelo chefe^ de posto .e capitão, 

mas ter um consenso maior na aldeia; de qualquer forma não deve

ser dentro do espaço circular da aldeia ( como sao osMbanheiros" 
no

situados Centro da •aldeia da Mariazinha)

A FUNAI nem sempre requisita as verbas

programadas. Me parece que esta tem sido a meneira quo encontrou

para conciliar as exigências da CVRD, dos índiofe e seus interesses.

Por exemplo, se a CVRD pressiona para que as demarcações sejam 

feitas, a FUNAI aparentemente cede, coloca em seu cronograraa 

um item "demarcaç5es" e depois nao requisita a verba. No cronograna 

de 8i+, no item "Equipamentos FüJíAI" consta 2,00 US mil para "equipa

mentos de caça"; os índios precisam de espingardas, chumbo, polvora,

espoleto, anzóis , linha etc..., e decerto foram isso que pediram

quando lhes perguntaram o clássico " o que vocês querem ?". Quando 

estive, agora em junho, na aldeia, foram ae procuram se a CVIÍD 

já havia liberado o "dinheiro" para eles comprarem munição e 

algumas espingardas. Telefonei então para o Dra. Maria de Lourdon 

e recebi a resposta que esta verba estava a disposição da



FUHAl doede mnio. Chegando om Aragualno fui procurar, acompanharia do 

capitão Francisco Sutero, o resposítvel pela Ajudftncin, sr. A&rcio, que 

colocou uma sSrie de entraves administrativ o g , se negando a dar a 

nu tori 7,íição da FUNAI. Provavelmente onto ítom DII 1 " equipa

mento caça” não terí> sua verba requisitada.

Em relação ao item- "Equipamento CVIÍD?* a CVRD deve 

adquirir, em caráter de nr^Sncia, o caminhno 17jI5 para a aldeia de 

Sao Jos£. Mas, ê importante saber que o destino e o uso dos equi

pamentos adquiridos pelo ConvSnio foge ao controle da CVRD ou FTJNAI. 

Como exemplo a AJARINA havia recebido 2 veículos ( 1 toyota e 1 D10 ) 

a aldeia Krahfi da Pedra Furada se apossou da Toyota e .posteriormente 

a aldeia de Sao Josê se apossou da Dlo. E depois do amanha, oo bem en

tenderem, os índios "farao neg6cio)’ cora estos veículos, ‘óu com a 

trituradora, ou com as máquinas de costura etc,..

Em resumo enfatizamos, novamente, a necessidade:

1. Da demarcação urgente do território Apinoyí», 

.contato da CVRD com o GETAT 

.placas sinalizadoras nas eatradas avisando

que 6 área indígena sujeita.a demarcação, 

«assistência aos índios do Cocai.

?„ Oe um maior controlo por parte dos índios sobre os 

recursos do Convênio.



CO
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f'ai de íno Paulo no dia 1 /  ic maio com destino ti ár

KrahÔ. Cheguei em Araguaína dia 18 d tarde onde pretendia conversar

com alguns representantes Apina.yé ( no inicio do iíi&Q dc maio rece

bi um telefonema dos índios V/aldemar, Alberto e Gerson me informando 

que algumas faEiilias Aplnayé, da aldeio rio S.José,pretendiam voltar 

a região do Cocai inríepnnden temen te da demorcaçao estar concluiria)*

No dia 19, j& cm Araguaína, recebi o telefonema de Isa Rogedo, 

antropóloga da FUNAI, me Informando que estava no aeroporto de 

Ara gu ai Tia com destino â Jirca Apinay6, acorapanh,id;i do topó^rafo 

sr. Maneira, para discutir, além da questão da chefia da AJAPIUA, a 

demarcação do território Apinayé. Informou-me também que os Apinayé

haviam interrompido o tráfego da rodovia TrancamazÔnica por ?

" - ■ - J /; r 1 1 —
dias a que haviam comcordariò'em” abrif-cifrada con f.i iin rio_ (jue . tejriar̂  

na nova gestão da FUNAI, o território que exigiam demarcado. Como 0 

clima de tensão nu ár-a era grande e sabendo que a proposta que a 

aldeia de Sao José exigia havia sido encaminhada pela CVRD (atra

vés do levantamento desta assessoria) â FUNAI, perguntou se eü 

nao estaria disposta a acorapanhíj-los até a aldeia de 55. Joséj

j

• Assim embarquei no aviao da FUNAI acompanhada’ do índio 

Albr-rto, cnm destino A Tocan ti n ó n n l  i s. Checando no aeroporto desta 

cidade fomos rncebidos pelo chefe de posto da Mariazinha,nr, Manuel 

Juarez. e pelo capitao José da Doca e pelo chofe de posto de S.José 

sr. José Heleno e 0 canitao Francisco Sutero acompanhado do;; índios 

Agostinho ( representante dos Apinayf: na UNI), Gcrsôn e riu ex-capitão 

Romão. Como havia pressa no retorno do avião da FUNAI, foi feito; no 

mesma hora, um sobrevôo na ârea A^innvé com a presença dor, índios 

José da DOca a Romao. Depois do sobrevôo fomos no carro (D10);d3 

FI’HAT( adquirido com recursos do Conv&üio e lotado na AJarina o. oue



foi irnnedido pelos Apinaye da aldeia de S.José de retornar á

AJu.lAncl.-t, > 'm oulr.Mi: p.i I n V f-u: " t o m a n d o  de c o n t a 11 da ó qiiu

veto o contribuir para que os ânimos entre as duas aldeias ficaes;:m

aind3 mais conturbados, pois a apreensao deste veículo era pretensão

também do capitão cia Mariazinha)a té Tocan ti nópoli s onde ficaram o

chefe de posto e o capitão da Mariazinha e nos dirigimos para a

aldeia de 5.José.

i

. Permaneci na aldeia de S.José acompanhando a equipe da 

FllNAJ que percorreu a área que nao hnvia sido considerada no levanta 

mento feito pela FUNAT em janeiro, ria gestão do sr. Otíivio Pi.-rrei ra Lima 

(rcgiao do Cocai, do Ribeirão Cruz e região do Pira principalmente)

durante os dias 19/?0/?l e ?? de . maio. Quaisdo a equipe r.n deslocou

para a aldeia da Mariazinha, dormi rnais uma noite no Posto e saí

nu dia r.n̂ u I ulc dn :ildet.’í nr om p:i II h td.’i do cllPfV dc poslo, do

capita o o índio;-; dnontr-r ;i t ÍS A rapu  n*\ na .


