
POR QUE TERRAS PARA OS APINAYÉ?
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O primeiro encontro historicamente comprovado 

entre os Apinayé e os civilizados ocorreu em 1774, quando An 

tônio Luis Tavares empreendeu uma expedição de Goiás ao Pa 

rã, descendo o rio Tocantins. ÍJa Cachoeira das Três Barras 

viu-se cercado por um grande número de índios e, além deles, 

mais afastados, numa praia, outros muitos, dispostos como em 

regimentos formados;, e .tres canoas transportavam 05 índios 

que vinham engrossar o cerco. Os índios lançaram flechas, 

mas os viajantes os afastaram com tiros de armas de fogo. Fo 

ram seguidos por duas canoas e •um forte contigente, por ter 

ra. Na foz do ribeirão Lageado viram- um porto com uma:-canoa-—  

e na ilha da Serra Quebrada encontraram índios atravessando 

também numa canoa. -

Certamente que muito antes dessa data os Api. 

nayé j£ vivam na região, alcançada por expedições dos civili 

zados que percorreram o Tocantins desde 1633, mas sõ então 

foram identificados como tal.
*>

A área habitada e freqüentada pelos . Apinayé 

era muito mais amplá que a atual. Em 17 80, por exemplo, foi 

criado o posto militar do Alcobaça, nas vizinhançs da atual 

repre^sa ' do'Tucuruí, para deter suas incursões rio abaixo, 

em busca de ferramentas. Em 17 91 se criou outro posto, junto 

a primeira cachoeira, em Arapari. Tomás de Souza Vila Real, 

ao descer o Araguaia em 17 93, reparou que os Apinayé habita 

vam ambas as margens do baixo curso desse rio. Por conse

guinte, toda a região da confluência do Araguaia com o Tocan 

tins e ainda um trecho deste último ao norte da mesma eram 

domínio dos Apinayé, que navegavam em-ubãs.

Em 17 97 os Apinayé entraram em contato permanen 

te com os civilizados. Nesse mesmo ano o governo do Para .



fundou o posto militar de São João das Dúas. Barrqs, hoje

São .João do Araguaia, bem na confluência dos dois grandes 

rios. Mas logo se desencadearam conflitos entre índios e so_l 

dados, porque os segundos haviam destruído roças dos primei 

ros, Nesses conflitos, aldeias Apinayé chegaram a ser des 

truídas com ajuda de peças de artilharia.

No começo do século XIX, a confluência Tocan 

tins-Araguaia era uma área disputada por três capitanias: a

do Pará, a de Goiás e a do Maranhão, embora fosse da última 

que se originava uma expressiva frente de expansão, de cria 

dores de gado, enquanto as duas primeiras mantinham agentes 

entre os Apinayé. Um deles', Antônio Moreira, apoiado por

Goiás, fundou em 1816. um povoado, Santo AntÔnio, logo sbai 

xo da Cachoeira das Tres Barras. Mas esse povoado foi absor 

vido em 1831 por São Pedro de Alcântara,fundada por um comer 

ciante goiano, formando Carolina, em terras hoje considera 

das maranhenses.

A guerra pela Independência do Brasil, que se 

seguiu ao Grito do Ipiranga, alcançou a região. -0 major Fran 

cisco de Paula Ribeiro (que aliás deixou valiosas memórias 

sobre os índios Timbira, dos quais fazem parte os Apinayé), 

comandante de uma força portuguesa de 7 6 homens, manteve re 

nhido combate na ilha da Botica, no rio Tocantins, contra 

470 brasileiros de Pastos Bons (como era chamada toda a re 

gião meridional do Maranhão), comandados por JosS Dias de Ma 

tos. Os Apinayé auxiliaram os brasileiros com 2 50 homens,
r

e os portugueses acabaram por capitular.

Apesar dos combates'e da varíola que grassou em 

1817, os Apinayé mantinham-se numerosos. Contavam pelo menos 

4.200 pessoas distribuídas em quatro aldeias, uma das quais 

no Araguaia. Mas, a partir de então, a população Apinayé

foi-se reduzindo. Em 1859 somavam algo em torno de 1800 a 

2000 pessoas. Em 1897 foram calculados em cerca de 400. Che



gãram a seu ponto mais baixo em 19 2 6̂  quando estavam reduzi, 

dos a 150 pessoas.

A diminuição da população foi acompanhada de 

uma retração territorial, o que os levou pouco a pouco a a- 

bandonar o uso das canoasrestringindo-se a vida nos campos 

e florestas.

Boa Vista, hoje Tocantinõpolis, surge depois de 

1830, aí se instalando um missionário em 1840, Frei Franci£ 

co do Monte San Vito, com uma açãç mais incisiva sobre os 

civilizados, do que sobre os índios.

Até aqui citamos dados do capítulo inicial da 

obra Os Apinayé ' escrita por Curt Nimuendaju, um dos mais fa 

mosos etnólogos brasileiros, que dedicou sua vida quase— que 

inteiramente a pesquisa de campo com vários grupos indígenas,

0 Museu .Paraense.. Emílio -Goeldi , em 1983 ,,em- ■ co

memoração ao’ centenário do dito etnólogo, publicou uma se 

gunda edição dessa obra. Esse livro e também um outro escri 

to sobre o mesmo■etnólogo sobre os Timbira Orientais (os

Apinayé são também conhecidos como Timbira Ocidentais) cha

maram a atenção dos etnólogos nacionais e estrangeiros para 

a importância da vida social e ritual dos índios Timbira, es 

timulando novas pesquisas. Uma delas, também sobre os Api. 

nayé, foi realizada por Roberto Da Matta, antropólogo do Mu

seu Nacional, tendo sido publicada pela editora Vozes, em

1976, sob o título Um Mundo Dividido. Uma dissertação de Me_s 

trado, ainda não publicada, também foi defendida no Museu 

Nacional, em 1981 por José Reginaldo Santos Gonçalves, sob 

o título A Luta pela Identidade Social, que trata das ela 

çÕes entre os Apinayé e os civilizados.

Como na sua primeira pesquisa junto aos Api

nayé, em 1928, Curt Nimuendaju encontrou apenas 150, e como

a partir de entao eles começaram a aumentar, seria o caso de

se perguntar se não ha alguma relação entre os dois fatos.



/Nimuendaju, que em sua quarta e última visita aos Apinayé 

percebeu que haviaí^aumentado para 160, era conhecido pelo 

seu grande entusiasmo pelas culturas indígenas e pelo apoio 

moral que dava às populações que estudava, estimulando-as a 

retomarem seus costumes e a se orgulharem deles, defenden 

do-as.das humilhações.que lhes impunham os vizinhos civili 

zados. Cerxamentê isso teria influído sobre a mudança da 

Curva demográfica dòs Apinayé; que passaram continuamente a 

aumentar. Em 1942, dois anos antes de o SPI instalar um pos 

to entre eles, 17 7. "Em 1967, quando o SPI foi substituído

pela FUNAI, eram 248. Em 1975, já tinham chegado a 359.

Enfim, além dos direito reconhecido pela Cons 
■ - ■ * _ ' - 

tituiçao^ que tem os Apinayé pela terra que habitam desde 

tempos . imemoriais , outras razões—pelejam—no sent-ido-de- se 

lhes garantir a base territorial para sua reprodução física 

e social: *

a) .o reconhecimento por.sua contribuição nas 

lutas pela independência do Brasil;

b) por sua colaboração no estabelecimento da 

navegação dos rios Araguaia e Tocantins, onde auxiliavam os 

viajantes na travessia das cachoeiras;

c) por ser conforme a política de preservaçao 

da Memória Nacional; se defendemos a conservação de monumen 

tos históricos, documentos, belezas naturais, por que nao 

favorecer a possibilidade de desenvolvimento de culturas vi 

vas, de modos de vida diferentes do nosso?

d) por ser coerente com o trabalho de assistên 

cia desenvolvido pelo governo, através'do SPI e, depois, pe 

la FUNAI; se■esses órgãos contribuiram para'a retomada de 

crescimento, da população Apinayé, por que agora não lhe con

ceder a terra que a sustenta?
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