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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetiva a exposição dos dois pro
blemas vitais para o futuro das Apinayéí a demarcação de
seu território e

d

caráter d a assistência preatada pela

Fundação Nacional do índio (FUNAI). Para ambos os problemas apresento aUgestões de resolução a curto prazo* suges
tões estae que discuti com os Apinayé e funcionários da
FUNAI na êireai

Sabemos que a implantação do Projeto Grande CarajaB trará
alterações profundas na estrutura sôcio-econômlca da região
afetada» A principal destas alterações será

sem duvida o

crescimento demográfico e os problemas decorrentes

quanto

a posse e a regulamentação fundiária. 0 extremo norte gôiano, onde estao localizados os Apinayéi é uma região que tem
se caracterizado* nos últimos anas, por sérios e sistemá
ticos conflitos pela posse da terra* 0 nível destas tensões
''
i
deverá aumentar bastante com a desativação do garimpo da
Serra Pelada e com a implantação daa fases subsequentes do
Projeto Grande Carajás;

□a acordos firmados entre a Cl/RD e □ Banco Mundial
visam garantir àa comunidades Indígenas situadas na
área de influência da Projeta Brande Carajás, um mí
nima de condições para que passam enfrentar as alte
rações em seu meio ambiente decorrentes da Implantação
deste Projetai Portanto, a CURD deverá dar prioridade
máxima, na esfera da sua competência, aos dois proble
mas acima mencionados e que constituem o objeto deste
relatório

DS APINAYÊ

E

A QUESTÃO

DA TERRA

1» A FÜNAI i a demarcação do território*

Apesar do convênio CVRD/FUNAI estabelecer como obrigatório
a demarcação dos territórios das comunidades indígenas que
serão afetadas pela Implantação do Projeto Ferro-Carajás e
apesar dos Aplnayé não terem aeu território demarcado, os
Monogramas financeiros apresentados pela FUNAI, tanto para
1982 quanto para 1983, não apresentam nenhum desembolso com
o item "demarcação".

Devo igualmente chamar a atenção que o "Quadro demonstra
tivo - Avlvantação/Demarceção11, enviado pela FUNAI a CURD
em abril de 1983,não faz referencia à demarcação Aplnayé*
Em baixo do referido documento, anotado à mio, um lacônico
"os Aplnayé vai pelo decreto regulamentando as demarcações
em área Indígena"* 0 que não me parece nada promissor» Pois
se antes a aprovação do memorial descritivo para a demarcação
de uma área Indígena cabia axclualvamente à FUNAI, por via
* de seu presidente em exercício, por eate novo decreto - dé
23/02/1983 -"a proposta da FUNAI será examinada por um Grupo c
de Trabalho composto por representantes do Ministério do
'
Interior, do Ministério Extraordinário para Aasuntoç Fundiá
rios» Fundação Nacional do índia e de outrãs orgãos federais
ou estaduais julgados convenientes, que emitirá parecer coni

cluslvo encaminhando o assunto a decisão final dos Ministé
rios do Interior e Extraordinário para Assuntos Fundiários1'
(§ 3Q, art« 20);

0 que sem dúvida irá considerar com um peso maior cs Interes
ses da sociedade nacional em detrimento doB interesses dos
índios*

A área Aplnayé é rica em babaçuais, caracterizando-se como
área de transição entre a floresta tropical e o cerrado. A
situação Aplnayé e crítica e necessita de urgente definiç|o.

Do território de ocupação tradicional relnvldlcam apenas uma
área de aproximadamente 130 mil hectares, a maior parte si
tuada no município de Tocantinópolis<GO) ( 1 )« Dentro des
ta área existem perto de 1.000 a 1.500 regionais, incluin
do mulheres a crianças; é grande a tensão na região mesmo
existindo inúmeros laços de compadrio entre índios e regio
nais;

A FUNAI em 1978, através de seu então presidente, Gal.
Ismarth de Araújo, aesinou o memorial deecritivo delimi
tando a área Aplnayé em 65.800 ha. Esta área não foi acei
ta pelos índios; principalmente pelos da aldeia São «3oaé
qüe interromperam a demarcação por não concordarem com o
limite oeste C 2 ) e principalmente com o limite sul, já
que uma linha seca atravessaria a aldeia.
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Os Aplnayé da aldeia de São José foram pressionados de vários
modos pelo orgão tutelar, na gestão da 70 DR, para que acei
tassem os limites propostos* 0 Delegada regional alegava
que não Be podia transpor o limite fixado pela rodovia
Transamazónlca - pois era ume estrada federal e que por
tanto as índios "não poderiam ir contra a vontade do Pre-

sidente da República". Tiveram ainda □ posto de assistência
da FUNAI transferido de sua aldeia para a da Marlazlnha,
menos populosa e de menor expressão política. Mais recen
temente foram ameaçados pelo cHefe da PI Aplnayé de não
usufruírem dos recursos do Convênio CVRD/FUNAI caBo nao
assinassem um documento aceitando os limites propostos»
□ que de fato foi feitoi os índias assinaram □ documentol
Para a sorte dos Aplnayé, a 70 Delegacia Regional da FUNAI
foi desativada e criada em Araguaína(GO) uma Ajudãncia para
substituí-la. D novo chefe desta Ajudãncia, percebendo o
quanto tal documento era prejudicial aos Aplnayé, resolveu
arquivá-lo.
t

Surge então uma nova proposta por parte da Ajudância,atenden
do a relwtftdicaçfio dos Aplnayé, incorporando a área delimi*
t

tada em 1970 o território além da Transamazônica àtá o
Ribeirão Gameleira* £ uma área fertil e rica em babaçuais,
ocupada atualmente por pequenos agricultores e criadores de
gado. Èstá "sujeita a aprovação" s foi remetida pela FUNAI
ao GETAt em 11/04/1983 para o levantamento da situação
fundiária quanto a ocupação e titulação( em anexo).

Ao sentirem a disposição da.Ajudâncla em ampliar a área
indígena delimitada em 1978, os chacareiros, pequenos e
médios proprietários se movimentaram. Sabedores que o me
morial descritivodde 78 os beneficiavam - pois deixa fora
da reaerva áreaa indiscutivelmente consideradas como "ter
ra de índio" - passam a reclamá-las como de sua propriedade
levantando cercaa e colocando agregados.'Mesmo"sabendo que

este memorial não tem validade - na medida em que os Aplnayá não concordaram com ele - as áreas que acompanham
os limites deste memorial foram cercadas recentemente»
Simultaneamente a este demonstração de "ocupação", or
ganizaram um abaixo-assinado que encaminharem ao Minis
tro do Interioi em 10/03/83, onde solicitam que seja
mantida sem alteração a área dos índios Aplnayé constan
te do memorial de 78 (em anexo)*

Dos primeiras ocupantes da área Aplnayé, eão poucos os
que restaram ou que tiveram suas posses ocupadas por seus
descendentes. Nas duas últimas décadas, com o crescimento
da região, acabaram"vendendo" eatae posses aos comerciantes,
profissionais liberais ou fazendeiros de TocantinóppMs.
Somente alguns destes antigas posseiros permanecem em suas
antigas posses* como "agregados" dos novos proprietários»
0 depoimento do sr» José Bastos, morador da região do
Ribeirão Grande* ilustra bem como ae deu o processo de
exproprisção do território Aplnayé: H quando cheguei aqui,
em 1917, esse lugar era mata tapada, só se via □ sol se
olhasse para cima» Os índios gostavam de caçar no Formigão
(nome de üm afluente do Ribeirão Grande) onde matavam
muito caitetu» Oa Brandão farianos primeiros a se spossar
i

do terreno dos índios, vendendo aa terras que dlziaig ser
deles, eles compravam as taperss dos moradores que saiam
e foro* se apossando, mas sempre em cima de berarubú( 3 ),
sempre em cims da terra do índio. Rqui perto mesmo tem
uma carreira de croata e um pé de jatobá plantado pelos
índios, tinha também a "fazenda" do índio Xavlto, cujo

maurao do curral e jirau comprova. Foi a velha Felips
Brandão que começou a vender terra, sua filha Allpaldina
continuou e agora seu filho, o Lucaa Brandão, já vendeu
a Jardineira, a Buritirana, □ Teodósio, o Jacarandá,
vendeu até chegar na beira do Ribeirão?*

A relação dos índios cora os antigos moradores, como o
sr. José Bastos, ê diferente daquela mantida com oa
"novos" invasores, pois compraram os terrenas sem o
consentimento dos índios e se julgam agora "proprie#
tários". Os antigos posseiros pediam permissão ao
índios para "se assentarem", reconhecendo os Aplnayé
como os legítlmod donos e considerando-se agregados
doB índios, l/ia de regra a relação estabelecida com
estes posseiros e seus descendentes continua sendo de
respeito mútuoi ” meu pai, o Joio Bezerra, teve permis
são do velho Estevo para levantar morada, eu vim para
cá pixotlnha, me criei aqui, dentro da terra do índio
e criei meus 4 filhos, já tenho filho com 24 anos,
todos criados aqui dentro, eu agradeço muito os índios,
sempre foram bona* Se não fosse éles terem deixado a
gente ficar aqui; para onde a gente tinha ido7 Agora
meu marido ê vaqueiro do Nei, o Nei comprou 40 alqueí\

res do Manú e meu marido ê vaqueiro da fazenda* 0 Nei
diz que como is demarca vai pausar; ele vai tfacando a
fazenda. 0 pessoal compra sabendo que
'i á terra de índio,
í

depoia nega. Eu não, eu sou muito reconhecida a eles"
(Maria dos Anjos Bezerra de Araújo, moradora dB área
do Ribeirão Grande).

/

São os novas invasores - pequenos e médios proprietários
e quase em sua totalidade residindo em Tocantinópolis (vide relação em anexo) - que acirrem o clima de tensão
alegando que a criação da área Aplnayé prejudica os in
teresses do município, considerando seus interesses
particulares

como interesse público» Como exemplo,

no dia da minha salda da área Aplnayé fui comunicada
pelo chefe do posto que o Prefeito de Tocantinópolis
havia solicitado, através de ofício dirigido a FUIMAI,
a minha presença na Prefeitura para obter informações
sobre minhas atividades "no intenta de acôlmar expec
tativas que

bs

abatem sobre nossas munícipes" (em anexa).

Sentiram-se ameaçados pelo fato de ter tentada junta ao
Cartório de Registro de Imóveis localizar o Registro
Paràqulal das Terras Indígenas e por ter percorrida,
acompanhada pelos Aplnayé e funcionários da FUNAI, áreas
limítrofes da reserva ou áreas de antigas aldeias.

Mas o município de Tocantinópolis está sub judlce, a que
quer dizer que não existem títulos de propriedade defi
nitivos. Os registros dos Imóveis são registros paroquiais»
em sua maior parte vagos e indefinidoB quanto a área e os
limltea registrados,, Segundo informações obtidas pelo padre
Valber^ de Tocantinópolis, estes registros paroquiais
foram repaBsados para o Cartório de Registro de Imóveis.
Segunda a tabelião deste cartório, eles não se encontrsvam alí e que provavelmente haviam dido remetidos ao
IDABO em Goiania. IMa sede do GETAT em Araguaína informa
ram-me que o GETAT não procedeu ainda a regulamentação doa
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registros no município de Tocantinópolis e que também não
haviam recebida até aquela data a solicitação, já mencio
nada, de levantamento•fundiário da área Aplnayé. Do levan
tamento feito junto ao GETAT, pude constatar que a área
Aplnayé considerada por este orgão é a área do memorial
de 1978 e que não possuíam nenhum projeto de regulamen
tação ou de assentamento naa áreas limítrofes à descri
ta em 1978 - ou aeja nenhum projeto fundiário dentro da
área que os Aplnayé pretendem Incorporar àquela proposta
pela FUNAI. Confinando com a área pretendida peloB Aplnayé
- e qus neste relatório será descrita - o GETAT possui um
ante-projeto para demarcação da gleba chamada "ALDEIA BO
NITA", no município de Nazaré, que tem como confinante
no rio Gamelelra o limite b u I da área Aplnayé e uma área
já regulamentada, o loteamento "Fazenda Serra", que tem
como confinante no ribeirão São Martinho o limite norte
da área Aplnayé;

Se o processo de ocupação do território Aplnayé vem se
dando desde o final do sec. XVIII e acentuando-se no
início deste século, ele foi sem dúvida Intensificado com
a implantação doa projetos de desenvolvimento na região
norte de Goiás* principalmente depois da construção da
Belém-Brasília e da Transamàzõnica, que corta o território Aplnayé. Ao longo desta última estrada existem hoje
pequenos núcleos de moradores onde antes estavsm situados
os acampamentos dos trabalhadores da estrada, vivendo de
serviços prestados aos usuários da estrada (venda de refel-

ções, café, cachaça ate...). Estes núcleos, formados assim
há apenas 5 ou 6 anos, tendem a crescer, transformando-se
rapidamente em pqquenos lugarejos e vilas - e tornando-se
com isso em msis um entrave à demarcação do território
Aplnayé.

A abertura da Beléiji-Brasílis e Transamazônica trouxe para
Tocantinópolis um grande número de migrantes das regiões
vizinhas tornando Tocantinópolis - qae em 197D tinha uma
população essencialmente rural - o 2 0 município do extremo
norte goiano. Segunda o censo de 1960, o município possui
3G mil habitantes na zona rural e 6 mil na sede.

2*

D território tradicional t

0a

Apinayá, como todos od Tlmblraf são grupos de caçadores

e coletores que prçrambulavam
Goiás. Este território

pela região de extremo norte de

tradicional laia da barra do rio Tocan-ít

tins com o Araguaia e subindo o Araguaia atê o RemanBo dos Bo&
tos is em direção ao ribeirão Curicaco e passava pelo Mosquito
até chegar no Tocantins novamente. Esta informação
junto

bos

obtida

Aplnayé ultrapassa um pouco a limite sul da área, a

região do Mosquito, que Nlmuendajú descreve como território da
tribo: " o pontal entre o ria Tocantins e o Baixo Araguaia , es
tendendo-se para a sul, mais ou menos até GQ30'.lÊ de se supor
que, temporarlsmente tenham ultrapassado esses limites pelo la
do noroeste."(1956}1).

A penetração desta região se deu através de k entradas que os

jesuítas "empreenderam

Tocantins acima a fim de descerem

índios para as aldeias do Pará ( íd.* p. 1 )t Sntre 1633 e
1658# Em 177ít Um viajante na Cachoeira das Tres Barras "viu-se rodeada de grande número de índios e além das de cerco
tentas eram ca que se viam pela parte de baixo na praya da
esquerda que pareciãp regimentos formados..." (ib. 2 ). De
certo eram, pela sua localização no Tocantins, oa cScôljõre»
os Apinayé da atual aldeia da Mariazlnha ( hoje reduzidoB a
HtB p e a s o a B ) .

A partir do final do sec. XVIII os contstDs entre os Aplnayé
e civilizados ae lntenalficam. D governo do Pará funda na
boca do Araguaia o Posto Militar de São João das Duas Barraa,
atual São João do Araguaia. Foi o início daa hostilidades eB
lutas sangrentaa".,,Em 1816 foi fundado, no próprio territó
rio da tribo, o primeiro povoada abaixo da^Cachoelra daa
Tres Barraa;..esse povoado não teve longa ejfistência, sen
do Incorporado, em 1813, ao de Sio Pedro de Alcântara...™
tomando ambos o nome de Carolina.Hib., p,*f)

Logo depois da transferência do povoado das Trea Barras para
Carolinai "**.formou-se, pouco acima, outro que ae tornou
o ponta principal do intercâmbio com oa Apinayá, desde aque
la época até hojet Boa Víatan (ib., p,5 )* a atual Tocantlnópolia. IMo começa do século passado oa Aplnayé eram uma
daa triboa mala numerosas da região, perfazendo um total
de i».2QQ Indivíduos ( Cunha Matos, 1 B 2 k

)• Para os ha

bitantes de Tocantinópolis os Apinayé deste época eram tio
numeroaoa que eram "calculados em mais ou menoa 16.000
indivíduos, de todas aa idades e sexos" (Correia, 1977j21);

Tocantinópolis é considerada pelas Aplnayé de Sio José como
"agregado da índio". Justificam este parecer com a seguin
te nerrativax quando moravam na aldeia do Alegria, às mar
gens do ribeirão Pira, encontraram uma estátua parcialmente
enterrada na praia; primeiro pensaram em flecí)á*£a, depoia
acharam parecida cditi o padre e foram chamá-lo. Frei Gil
chegou acompanhado pelos cupê (civilizados) e pediu que
eles levantassem a estátua. Mas os cupê não conseguiram
levantar a estátua, eram muitos mas nio conseguiram. AÍ
o padre pediu para o índio. Vieram 5 índios e levantaram
o santo, "era maneirinho". AÍ □ padre bateu palmas e falou:
"Alegria, alegria, o santo á de vocês, vocês á que sio os
donos do santo". Foi por isso que esta aldeia recebeu o
nome de "Alegria". Os Aplnayé levaram o santo até a casa
que o padre João tinha mandado fazer para guardar o santo.
Passado algum tempo, o padre João falou que la tirar um
terreno para o santo, em nome do santo. Padre Joao era
padrinho do José Dias Mãtuc, chefe da aldeia, que consentiu.
Segundo seu filho, a velho Tolm, a padre João tirou o ter
reno danpraia Grande quase emendando no Mumbuoa; da cabe&
celra do rio Craiba abeirando a mata foi e caiu no Ribeira£
zinho; foi e caiu na cabeceira do Buritirana até cair no
Ribeirão Grande e desceu até onde mora o Crlstino", □ quan
to tais limites coincide com os limites do município de
Tocantinópolis não sei precisar, mas o velho Tolm noa indica
que e menor que a área atual do município: " o padre tirou
o terreno para o Banto, está certo; agora oa cupê já dizem
que á deles, que eles é que são os donos desse terreno e
ainda estão querendo tirar mais".

□s primeiros moradores que se fixaram no local da atual
Tocantinópolis chegaram em 1618. Apesar da vinda do frei
Francisco, missionário francês que fundou uma missão jun
to aos Aplnayé em 16^0, estes índios só fazem referência
â formação de Boa Vista a partir do frei Gll Villsnova,
dominicano que chegou na região no final do século XIX,
quando na verdade ae inicia uma ocupação mala sistemática
da região.

fía aldeias assinaladas no mapa são squelaa formadas nes
sa história mais recente, a partir do contato mais intenso
com □ cupê e que constituem, na situação atual, seu habitat
tradicional* Este território, no Início deste século, era
dividido em três áreasi
1) uma que se estendia daa aldeias em aguas do
rlD Araguaia, aa aldeias do Cocalinho, na barra do São
Benedita com o São Martinho até o ribeirão Carreira de
Pedra (afluente do Pecobo). Quem mandava nesta área era
o "capitão" Rindô, o Pedro Laranjaj
2) outra que estendia-se do ribeirão Carreira
de Pedra até o Ribeirão Grande, o povo denominado CôcôjSre
o povo da atual aldeia da Mariazinha, cujo "capitão" na
época era o Pedro Corredor, o Pêmcob ( que abrasilelrado
passau a ser o nome do rio Pecobo);
3) e outra que se estendia do Ribeirão Grande
até o ribeirão Curicaca, sob a chefia de Pedro Roxo, o
Ijüô 1y. Este povo era chamado de Krlnjôbrêlre (aldeia va
lente) e S o povo da atual aldeia do São José.

12.

A * •*

*

GocojolrQ contam que "antes havia uma so aldeia, a
aldeia Bonita (nB2.), que por causa de uma briga entre
dois irmãos, Intopó e Intocâre, se cindiu. Um deles saiu
e foi para a beira do ribeirão Pecobo, a aldeia Wrymareidi
(nQ3 ). Mesmos separados continuaram brigando até que
Intopo matou Intocâre, mas ss aldeias continuaram sepa
radas" • Observando o mapa, podemos ver no território dos
Cocôjolre dois grupos de aldeias, as localizadas ao longo
do Pecobo e as localizadas no ribeirão Botica e pequenos
afluentes do Tocantins*

"Quando o povo abandonou o Pecobo vieram para a barra do
ribeirão Grande» na aldeia cujo chefe era o Mané Savito
(noM); depois foram para o Botica, para a aldeia do
Gato Preto, a beira do ribeirão do mesmo nome (Pinkure,
n0 5)"* Os dados que disponho me informam quenessa
aldeia estavam também qb da aldeia Bonita; provavelmente
foi aí que se juntaram novamente oa CôcSjõlre,. Das aldeias
do Gato Preto tornaram a voltar, na década de 50, para o
local da atual Mariazinha, onde mesmo quando moravam na
Botica gostavam de pescar quando chegava o verão. Neste
local haviam permanecido duss famílias que desde 1928,
quando provavelmente se transferiram para a aldeia da Botica*
ficaram"guardando"o lugar.

,

Na região chamada pelos índios de "Oocalinho", exiatla,
no começo dedte século, uma aldeia na barra do São Martinhó CnQ7 ) e a aldeia de Sao Paulo, no ArsguaiaCnQ8)•
A aldeia de Sio Vicente, que deu origem a atual Araguatins, parece que não mais exiatla* 0 velho Chiquinho con
ta que, quando menino, metade do povo saiu da aldeia do

Sao Martlnho e foi para a aldeia de Sio Paulo. Era uma al
deia grande,"mas ninguém dormia sossegado com medo de
levar borduna de Kayapô". Mas era uma região "pouco sadia,
na beira do Araguaia tinha muita febre” e depois de uns
6 anos todos voltaram para a região do Cocai, desapare
cendo então esta aldeia do Araguaia* Devemos estar por
volta do final da década de

ZD

e começo da de

30. Quando

voltaram a aldeia já estava

em

outro local, mas acimado

ribeirão São Benedito (nQjo). A aldeia permaneceu na
região até por volta de 1%3, quando a febre pratica
mente dizimou totalmente a população* 0 chefe da aldeia
de São José, o José Dias Mãtuc, foi quem foi buscar e
ajudar a transportar os que ainda estsvam vivos. Parece
que muitos habitantes do Cocalinho, quando voltaram da
aldeia de São Paulo, começaram e ir para o Botica, não
para as aldeias dos C5côjõire , mas uma aldeia do
Fortnosa(NOll), onde feBtavam alguns Apinayé que tinham
saido das aldeias do São José. De qualquer modo, o
povo da regiio do Cocalinho

se

incorporou aos

Krlnjô-

brêlre, e a atual aldeia de5ão Jo b b é a soma destes
dois grupos.

Quanto b o b Hrlnjobrêlre, das aldeias localizadas no mapat a mais antiga é a aldeia Bonita (n<3Í«D, que deu o
nome a gleba "Fazenda Aldeia Bonita" no município de Nazaré,
quase na cabeceira do rio Cameleira. Atualmente no lugar
tem uma vila de nome "Natalco" onde bem no centro exiete
ainda o "limpo" do patio. Depois desta aldeia foram para
a aldeia do "Alegria" (nD 10, de onde çua história passa

a se entrelaçar com a história de Tocantinópolis. Depois
foram para as aldeias do ribeirão Bacaba s daí para o
São José, onde se encontram ate hoje e a parte oeste de
seu território, a região do atual município de Nazaré,
foi rapidamente ocupada. No final da década de 20,
pressionados pelo aumento das invasões e devido a au
sência ds seu chefe, o José Dias Mãtuc, que havia em
preendido uma longa viagem até o Rio de Janeiro para
apresentar suas queixas ao Presidente pela invasão de
seu território, a aldeia se dispersou* Uns se mudaram
para a Botica, a aldeia Formosa, e outros já estavam
a caminho dos Krahô quando Mãtuc voltou e conseguiu
reunir os Krín.lobrêire novamente na beira do ribeirão
Sao José.

Pensando a história recente dos Aplnayé cama a movimen
tação das suas aldeias em 3 espaços politicamente definidosC a área sob a chefia do Pedro Laranja; a área
sob a chefia do Pedro Corredor e a araa do Pedra Roxa)
podemos entender a porque do povo da aldeia da Marlazlnha
não estar "brigando" pelo aumento da área, somente os
de São José e porque a região do Cocalinho, onde exlatem
dados recentes Bobre as aldeies que lá existiram até o
início da década de 50, não estava incorporada em nenhuma
das propostas de demarcação do território*

□ povo da Marlazlnha não está muito descontente com a pro
posta de demarcação estabelecida no memorial descritivo de

15.

1978* Com exceção de 2 pontos, sua área de ocupação tradicional
permaneceu dentro da área a ser demarcada. Levantaram seu descontetamentof 1) em relação aos limites com o Ribeirão Grandej
gostariam de que a aldeia do

Maná Savito (nC >4 ) ficasse den

tro, ou pela menos que a divisa da área chegasse ate a conflu
ência do Ribeirão Grande com a estrada estadual que liga Tocan
tinópolia a Itaguatina.
2) que o rio Pecobo não

fosse o limite norte,

mas que ficaesa todo dentro da área, e sugeriram que saiase
uma linho seca acima da barra com o Tocantins e fosse em di
reção â cabeceira do rio São Martinha«

Enquanto o deacantetamento das Aplnayé de São 3osê em relação
a demarcação é grande e plenamente justificada: de seu terri
tório tradicional não reatou quase nada. Os Hrljôbrêire
deram i 1) toda a região da zona urbana de

per

Tocantinópolis e

arredores, perdendo toda s margem do Tocantins , da barra do
Ribeirão Grande até o mínimo que era a barra com o ribeirão
Mumbuca.
2)

toda a região onde situa-se hoje a sede e arredo

res eircunvizinhos do município de Nazaré, para não falar de
toda a região do ribeirão Curicaco.

Por outro ledo, os "proprietários'1 da região do .Cocalinho, as
que sobreviveram e seus descendentes, não tiveram a força po
lítica necessária para mobilizar os Hrljôbrêire na defesa de
suas terrae, já envolvidas na defesa de seu próprio territó
rio que estava sendo completamente espoliado. Acreditaram
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também

na argumentação da FUNAI,quando há tempos foram direta

mente perguntar sobre a situação destas terras do Cocalinhof
"de que elea não moravam mala 1 b , par isso tinham perdido e
direito sobre elas". Não vejo razão para que não reclamem um

território que é seu, de ocupação recente e comprovada peloa
próprios regionalb e da qual, na verdBde, não deixaram de per
correr e fazer incursões* É uma região de cerrado, não multo
fértil - era relação a região do Mumbuca e Gameleira por exem
plo» e de baixa densidade» Segundo o depoimento de um regional,
o sr. Joio Cunha, morador da beira do S.Benedito e considerado
pelos índios como seu agragdo, quando ele chegou nesta região,
em 1917, tinha uma aldeia no S.Benedito e outra no local onde
é hoje a Fazenda Nazaré. Nesse tempo, o capitão ainda era o
Pedro Laranja. Quando ae casou em 1939, teve o consentimento
do então capitão Pedro Veado para que ficasse na área como
agragado do índio. Depola que a aldeia acabou, "morreu muito
índio", foi que um sr.Lindolfo, já na era de 5G, se situou
na área no lugar da tapera da aldeia do Cocalinho (nB^0)‘«
Quando morreu, seu filho Petroníllo Major, vendeu parte da
terra e atravessou o ribeirão do Cocalinho, onde ele João
Cunha estava como agragado. Mas ele nada pode fazer, e a
viuva de Lindolfo, uma senhora de nome Llssa(7) vendeu o restl^
nho que tinha junto com o enteado. Atualmente a fazenda São
Benedito, onde se locslizava a aldeia do mesmo nome, pertence
e um senhor José Dorado, que reside em Tocsntinópalls, e que
a comprou a cerca de 10 anos atrás. Assim que ficaram sa
bendo, os índios foram até o local e avisaram que era terra

de índia, e que se ele quizesse comprar que era para comprar
da mão deles que eram os donos.

Portanto o território que a atual "composição" da aldeia de S.
José reivindicam é I 1) a barra do ribeirão Pira com □ Mumbuca,
lugar de pescaria e que o lugar da antiga aldeia do Alegria,na
*
m
" ^
beira do ribeirão Alegria, afluente do Pira, fique dentro. Esta
aldeia é importante na referência com os brancos, pois a forma
ção de Tocantinópolis se inicia quando estavam morando ali*
2) que o limite oeste de seu território
seja, não o ribirão Raiz, mas o ribeirão Cruz, que paasa a uns
2km da sede da município de Nazaré, até sua cabeceira. Os
Apinayê

nos contam que até uns«20 anos atrás a sede do tnunicí

pio não existia, "não tinham ninguém, tinha só um morador de
nome Rufino" e que há une 30 anoB ainda caçavam emas em um cam
po perto da eldeia Bonita, nesse local já existia um morador,
de nome Cândido, "ele não gostava quando ea índios apareciam,
I
mas a gente sempre ia caçar lá." Foram categóricos quanto a
esse limite, já abriram mio de uma imensa parte do território
que ocupavam nesta região (vide mapa) e não veêm parque devam
ceder ainda mais. No que têm a mais completa razão*
3) e a barra do S.Benedita com o Sio
Martlnho até a cabeceira deste, de modo * que as aldeias do
Cocalinho fiquem dentro.

LIMITES
DE

PROPDSTDS

PELD5

APINAYÉ

PARA

A

DEMARCAÇÃO

SEU TERRITÓRIO .

Limite Norte

1) Partindo da barra do fSlbeirão São Martinho CDtn o ribei
rão São Benedito, segue a Sio Martinho até a sua cabe
ceira; daí segue uma linha seca

que tangencle a curva

mais setentrional do ribeirão Pecobo,até um pouco mais
abaixo da barra deste ribeirão com o Tocantins, de modo
que o Pecobo fique inteiramente dentro da área indígena*

Limite Leate
2) Subindo o rio Tocantins pela sua margem esquerda até
um ponto deste rio que, numa linha reta, encontre a con
fluência do Ribeirão Grande com a estrada estadual que
liga Tocantinópolis a Itaguatins,
3) Da confluênola do Ribeirão Grande com a estrada, segue
por aquele ribeirão subindo pela sua margem esquerda até
maie ou menos 2 km*; dai sai um limha seca no sentido
aul que atravesse o Rlbeiriozinho até encontrsr a barre
do ribeirão Pira com o ribeirão Mumbuca, de modo que a
antiga aldeia da Alegrls fique dentro da área assim somo a
barra do ribeirão Pira1*
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Limite Sul

k)

Deste ponto segue pelo ribeirão Mumbuca, subindo seu

curso pela margem esquerda até encontrar □ ribeirão Gameleiraj daí segue o Cameleira, eublndo seu curso pela margem
esquerda até ancontrar a barra do ribeirão Cruz.

Limite Oeste

5) Sobe o ribeirão Cruz até a sua cabeceira} daí segue uma
linha seca quef atravessando as cabeceiras dos ribeirões
Broco e Feio, encontre o São Bento C água do São Benedito)
e segue por este rio,daabèndo seu curso pela sue margem
esquerda» atá encontrar o São Benedito e daí segue por
este rio até a sua barra com o rio Sio Martinho.

OS APINAYÊ

E

A

ASSISTÊNCIA

DA

FUNAI

1. O caráter da assistência :

A FUNAI mantêm atualmente 2 postas de assistência entre os Aplnayé: o Posto Indígena Aplnayé eltuado na aldeia da Marlazlnha
e o Posto indígena de São José na aldeia de São José.

0 P.I. Aplnayé foi fundado por volta de 19Mf pelo SPI- Serviço
de Proteçãosao índio - e até cerca de k anos atrás sua sede era
a aldeia de S.José, A transferência desta aede para a aldeia da
Marlazlnha foi o modo encontrado pelo então encarregado de Pos to para punir

a aldeia de S.José por não corresponder aa expec***

tativas da 7BDelegacia Regional da FUNAI. Estes diziam respeita
principajynentrc armao aceitação por parte desta aldeia dos limi
tas territoriais desejados pela FUNAI para a delimitação da área Aplnayé constantes no memorial de 1978 e ao não enquadramento
ao modelo de desenvolvimento econômico que a FUNAI desejava im plantar* Segundo as palavras do então capitão, o índio Grossinho,
"nós dávamos muito desgosto para a FUNAI, então b Sebsstiiã (che
fe de posto) roubou o nosso posto e mudou de noite, no escondi
do* pars a aldeia da Marlazlnha11.

□ descontetamento dos Aplnayé de S.Joaé com a transferência ds
sede do Posto foi muito grande. Sentiram-se profundamente lesa dos, ppis

u eles que tinham conseguido o Posto do SPI" e "'*’,*

mesmo antas do SPI se estabelecer na área , eram índioB desta
aldeia que serviam aos interesses dos/Aplnayé na cldBde em

em caso de conflito" (Matta,1976;ít6). Matta que esteve com os
Aplnayé

na década da 60 realça a importância da aldeia de

São José por esta ser sede do Posto :"q b atuais Aplnayé estão
pifenamente conscientes da importância dessa aldeia, especialmente pelo fato dè a comunidade eer sede do Posto"(idemj^G)

A rivalidade existente entre as duas aldeias é antiga, tendo
sido inclusive apontada por Nimuendajú, que visitando-os em
1937 afirmava 11 que por motivos que desconheço, existe tam
bém uma certa aversão entre os habitantes de BacabaC S.José)
e os de Marlazlnha"(1956;15)« Esta rivalidade foi proposita
damente e Indevidamente acentuada pela atuação do órgão tu
telar; Ao mudar a sede do Posto a tentativa da FUNAI era
também , para que no abandono em que foi relegada, S.Josê
acabasse aceitando ser transferida para a aldeia da Mariazlnha* Desa» modo, esperavam anular as exigências de S.José
quanto aos limites sul da área. A aldeia de S.José está mul
to próxima dos núcleos urbanos regionais, da rodovia Transamazônica e de uma rodovia estadual. Atualmente sua localiza
ção é a garantia de n|o perderem

esta parte de seu terri

tório, fértil e rica em babaçuais.

No inicio de 1982, por exigência dos Kraho - também grupo
Tlmbira situado no norte de Goiás - a 72 Delegacia Regio
nal, com sede em Goiânia
Ajudãncia Autônoma
diada em Araguaína*

é desativada, criando-se uma

diretamente ligada a Brasília e se

Esta mudança foi altamente positiva para os Aplnayé, prini
cipalmenté para a aldeia de S.José* A criação, este ano, de
um Posto de Assistência em sua aldeia,

d

P.I.S.Josê, veio for-

talece-la politicamente pois passam a estar em uma posição de
igualdade com a Mariazinha nas reivindicações perante o órgão
tutelar e uma autonomia de decisões

em suas relações com os

brancos.

Abandonada a pressão a que estavam submetidos pela antiga
7BDRV a aldeia de São José volta a se organizar aegundo seus
padrões tradicionais. Durante minha estadia entre os Aplnayé
pude observar o esforço de S.José em reavivar seu estatuto de
aldeia* Transferiram-na para mais perto da égua e s fizeram
na forma tradicional das aldeias Timbiral as casas dispostas
em círculo em torno de um pátio. Voltaram a repreBentarssaapacialmentÉ a aldeia modelo, a"unldade fundamentai para suaa
referências", mesmo quando tinham suas casas alinhadas em
ruas (cf.Matta,1976;G1. £ verdade que o pétlo ainda está
melo deslocado do centro da aldeia, maa o velho Salomão, pa
ra alegria das mulheres e rapaziada tem cantado de noite
com o maracá e, tem sido grande a afluência das mulheres no
hõcreboK 4

Por duas vezes os homens se reuniram no pá

tio para conversar. Esta nova situação ms parece bastsnte
promissora.

0 P.I. Aplnsyé situado atualmente na aldeia da Marlazlnha,
continua vinculado as diretrizes da antiga 7SDR. Seu che
fe de Posto e a aldeia da Marlazlnha eram considerados

exemplares pela 73DR. £ espantosamente triste a visão da al
deia da Marlazlnha,. principalmente para quem conhece outras
aldelaa Timbiraí 2 fileiras de casaa em péssimo estado, com
um"banheirot,no centro,

chuveiros para os homens e chuveiros

e tanques para as mulheres* Colocar no lugar do pátio um
"banheiro11 é sem dúvida coerente com um chefe de posto que
pensa que "o importante é ter a barriga cheia, as festas sio
luxo" e mostra

um

profundo desconhecimento pela organização

social Aplnayé, um desrespeito pela sua culturB ou psxr^ aquilo
que seria a sua "razão" ou "vontade" na condução do futuro.
*

A aldeia da Marlazlnha, a primeira vista, parece uma fazelnda. No alto a casa avarandadsdo fazendeiro ( o chefe de
posto }, em baixo as essas alinhadas dos trabalhadores (os
Apinayé ) e a casa, destoando do conjunto pelo seu acaba
mento , divisão interna, mobília e vestuário dos Beus mo
radores, do capataz e família ( o "capitio", chefe da aldeia).
Na verdade não só parece uma fazenda como é administrada co
mo tal. Nao é de estranhar1, portanto, que a EUNAI tenha in
vestido tantos recursos em uma aldeia, que se conta com uma
população de apenas 1*t8 pessoas, soube todavia corresponder
às expectativas do orgio tutelar a ponto de ter armazenada
perto de 1.000 sacas de arrozl
L

Além do chefe do PI, de um atendente e de uma professora,
quadro de funcionários normal dentro de um posto, este
conta também com a colaboração de um técnico agrícola,
um motorista, um vaqueiro, dois braçais e um esntineiro f
k,
um antigo funcionário do SPI que administra a cantina do PI.

A hierarquia e supremacia dos brancos em releçia aos in
dica é mantida e reforçada na medida em quems índios é
vetada qualquer participação nesta estrutura de poder e
tíontrole. Na aldeia São José, pelo menos há a preocupação
em se ensinar a um índio como dar remédios, aplicar uma
injeçio, fazer curativos etc..,, tarefas básicas de um
atendente de enfermagem. Atualmente este índio está fa
zendo um treinamento em um hospital do Estado(SESP) em
Tacsntinôpôlis, A cantina tem um índio ajudando a admini£
trá-la; quem cuida do gado é também um índio e a comuni
dade já escolheu um rapaz para aprender a dirigir. Ma
aldeia de Marlazlnha, pelo contrário, estas tarefas são
tidas e afirmadas coma muito “difíceis", impossíveis de
serem exercidas por índios. Há o temor, fundamentado, de
que exercendo tala ativldadea os índios venham a contestar
o controle da FUNAI.

3>^A5

CANTINAS

e a

exploraçio do babaçu t

Cada aldeia tem uma cantina controlada pela FUNAI, A can
tina de Marlazlnha é considerada, por ela, como "bem suce
dida" , dando uma razoável margem de lucro que permite pa
gar o cantlneiro, algum braçal, bem camo adquirir gado e
pagar alguns serviços do posto (desde o conserto de veí
culos até a compra de combustível). Para que isso seja
possível ê necessário que tenha uma produção de coco ba
baçu de 3 toneladas em média por semana. A época boa pa
ra a coleta do coco vai do final de setembro até novem
bro, quando a produção chega até 6 toneladas por semana.

A cantina de Maria2 inha tem um contrato com a T08ASA de
Tocantinópolis e com a OVIA de Imperatrlz(MA). 0 contrato
- mensal - estipula em média a entrega de 10 toneladas
pelo preço de

130,00 ou E$ 126,00 por quilo*

A produção dos índios de Marlazlnha alcança na melhor sa
fra uma média de 600 a 800 kg*, assim, para que a cantina
possa ter uma produção tão alta, estipulada pelos contretos, ela deve comprar o coco dos regionais que moram dentro
da área indígena. Sua área de atuação vai do Ribeirão Bran
de até a barra do Botica com o Pecobo, uma area já demarca
da e indiscutivelmente "terra de índio"* Mas a FUNAI ao
invéz de promover a retirada destes regionais de dentro
da ãrea indígena, faz é garantir a permanência deles com
prando "sua" produção de babaçu.

A cantina tem 9 "pontos”, ou seja, 9 regionais que atuem
como "entreposto", comprando coco de outroB regionais* De
10 em 10 dias o carro da FUNAI passa recolhendo coco, acer
tando a nova partilha e adiantando o pagamento* 0 preço
pago pela FUNAI está em torno de t£$ 110,00, para compras
acima de 20 kg* e abaixo disto

105,00* □ que significa

que para os índios, os únicos que vendem isoladamente sus
produção - e sempre menor do que 20 kg* - a FUNAI pega menos
do que para os regionais de seus"entrepostos"regionai8. Es
tes provavelmente pagam E$ 105,00 ou menos por quilo a seus
fornecedores, dependendo da quantidade e da "quebra" do coco
(a perda de peso devido a armazenagem), de modo que seu lucro
varia entre 30% e 60%. Assim a FUNAI, em troca do aumento de

capital da cantina sob eeu controla assegura a permanência
dos regionais dentro da área, ao mesmo tempo em que lhes
garante o "usufruto" daquilo - os babaçuaie - que pelo
EBtatuto do Índio seria prerrogativa exclusiva dos Aplnayé.

□ discurso do chefe do posto é invariavelmente estet "estão
vendo como vocês aqui da Marlazlnha estão ricoa? A cantina
de vocês tem um movimento de caixa - cantando mercadorias,
o gado e o capital - de mala de U milhões de cruzeiros".
A ideologia veiculada é a do trabalha e da acumulação. E
os Aplnayé de Marlazlnha repetem que , para "viverem bem",
é preciso deixar de correr com tora, cantar no hõkrepol,
fazer amlkln, viver em aldeiaa redondas, cortar o cabelo,
ae pintar com urucú e jenipapo. É preciso tirar e quebrar
muito caco, trabalhar muito na roça do Projeta, comprar
gado e mais gado..;

Durante a reunião que fizemos em Marlazlnha, so discutir
mos quais os critérios que deveriam ser adotados na di
visão das recursos entre as duas aldeias, escutei o seguljn
te argumento: "como nos de Marlazlnha somoe mais ricos
porque somos mais trabalhadores, nós merecemos mais ajuda”.
Tive que esclarecer então que o Banco Mundial destinou uma
verba para as nações de índios que estivessem dentro da
influência da estrada de ferro do Projeto Grande Carajás,
e não para os mais ricos ou os mais trabalhadores. Ao que
um Aplnayé de São José complementou que, além do maie, "
não eBtava vendo ninguém mais rico alíi estavam todos
vestidos do mesmo jeito, dormindo na esteira, no jlrau,

Igualzinho, trabalhando de roça, e quando a vontade de
comer carne de gado aperta, comprando a carne do mesmo
jeito que eles, tendo que pagar a cantina, como eles,
quando precisam de café, de sabão, de açúcar etc...11.
Sem dúvida, não ê necessário nenhum esforço de observa
ção para se perceber que os Aplnayé da aldeia Marlazlnha
não são mais "ricos" ou que "vivam melhor" que seus pa
rentes de São José.

A aldeia de São José também tem uma cantina, cuja estru
tura de funcionamento é praticamente a mesma, só que
não tio prejudicial porque não compra a produção de coco
dos regionais que estão Bituados em seu território. 0 que
quer dizer que ela não "enrica". A produção da aldeia de
Sio José é por volta de 60D kg. por aemana na melhor em
paca, dando uma média de 50 kg. por semana no restante
do ano. Como sua produção é pequena, a cantina não alcan
ça a quantidade necessária para se vender por contrato,
quando ae obtém um preço melhori vende isoladamente,
pela oferta do dia, ao comprador que aparecer. Normal
mente vende seu coco para a TOQASA ou para outro reven
dedor de Tocantinópolis por um preço médio de E$ 120,00
o kg. E compra dos índias por um preço médio de !£$ 110,00.
0 que quer dizer que tem menos da metade do lucro que a
cantina de Marlazlnha tira em cima da produção dos índios:
a diferença entre a preço de compra e de venda é de @$10,00
em Sio José e de £$25,00 na Marlazlnha. Eeta diferença na
margem de lucro, que poderia ser diminuída no preço das

mercadorias oferecidas ( veja relação de preçoB em anexo)
è

pouco significativa. Como a cantina de São José nio tem

capital suficiente para comprar em estoque as mercadorias,
paga por elas um preço mais elevado que a cantina da Mariazinha, revedendo-as por um preço maior para os índios, mas
sem lucro, A cantina da Marlazlnha, ao contrário, compra
as mercadorias em grandes quantidades, podendo ainda aumen
tar seu lucro - e o faz na diferença do preço de compra e
venda das mercadorias.

A proximidadede Tocantinópolis devido as excelentes vias
de comunicação» favorece os contatos entre os Aplnayé e o
núcleo urbano* colocando os índios como produtores de ba
baçus " .».o coco de babaçu serve como elemento básico de
integração dos Aplnayé na estrutura regional11 (Matta, 1976}
íf7).

Os Aplnayé recorrem â exploração do babaçu como modo de
obter dinheiro (outra fonte importante de recursos para a
aldeia de São Jobé é a venda de artesanato). SÓ que "tirar
e quebrar cocoS é uma atividade marcadamente negativa para
os Aplnayé: 1) é uma atividade de coleta e portanto consi
derada como uma atividade feminina, sendo assim, realizada
via de regra, pelaB mulheres e crianças maiores, sendo exer.
cida pelos homens adultoB muito raramente, em casos de mul
ta necessidade;

2) é uma atividade orientada para □ mercadoCpara a troca)
não implicando em utn conjunto de obrlgaçõea sociais como
as atividades econômicas tradicionaisícaça e agricultura),
sendo exercida isoladamente pelos membros de uma família
nuclear na medida daa auas neceasidadesCcf. Matta, op.cit;
U8>.

0 antigo "capitão" Grossinho foi explíoito ao me reprodu
zir uma converse com um funcionário do posto recém che
gado: 11 eu avisei para ele, que eu nunca queria ver ele
mandando ninguém tirar coco, ae eu visse ele ir se prepja
rando para ir embora, como de fato ele nunca mandou mes
mo." Na década de 60 principalmente oa Aplnayé tiveram
encarregados do posto que os pressionaram de todos oa
modos para que eles produzissem do mesmo modo que os
regionais, ou seja, em eBcala industrial. Ficaram quase
que 5 anos sem colocar roças, "só no coco", acreditando que
com esae procedimento iriam "enricar". Depois desta expe
riência, os Aplnayé não se dedicaram mais exclusivamente
à coleta do babaçu. A explicação de Grossinho é clarat
"a gente tira o coco porque precisa de algum dlnheirinho
para comprar um café, um açúcar, um sabio, mas o índio
não é o dono do dinheiro, quem manda no dinheiro é o
cupê, aaslm o dlnheirinho que a gente pega naimSp do
cupê volta do mesmo jeitlnho para a mão dele".

Assim, os Aplnayé não estão preocupados e nem desejam ti
rar babaçu em escala industrial, o que é um ponto de ten

são sempre constante não só entre ob índios e os encarre
gados do Posto, como também fere ob interesses do municí
pio de Tocantinópolis, para quem os ricos babaçuaiB situ
ados dentro da área indígena não deveriam permanece ^ i m 
produtivos" , nlo se traduzirem em renda para a municipa

lidade".

Sem dúvida a ambigüidade apontada por Matta (op* cit,; h S /
50) quanto ao desempenho do chefe do posto que, compro
metido com a sociedade regional, ao mesmo tempo deve de
fender os interesses dos índios, ilustra de modo claro
a atuação da cantina da Mariazlnha que, sob um discurso
"protecionista1^ que alega que Bomente comprando a pro
dução dos invaBores pode-se ter um controle Bobre eles
e que, afinal, o luorc reverte para os Aplnayé etc...),
atende na verdade as exigências do mercado, passando a
atuar como uma empresa independentemente dos interesses
e características da sociedade Aplnayé*

A cantina de Marlazlnha fere o exposto no Estatuto do
índio em seu artigo 22Q que determinai "cabe aos índios
a posse permanente das terras que habitam

e o direito

ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas
bb utilidades naquelaB terraB existentes"(qrifo meu)*
L
Caso os Aplnayé queiram usufruir da produção de seus
babaçuais sem dispender um tempo a mais nesse afazer,
seria mais Interessante que contratassem os regionais
para executar a coleta e a quebra do coco pagando a eles
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somente o equivalente ao valor do trabalha (mão-de-obra) e
não o valor do coco -

o que vem fazenda a cantina da Matiâ

zinha, atuando como se ob babaçuais da área não pertenceeeem
aos Aplnayé. Com o procedimento indicado^ os índios poderiam
contar com uma entrada de dinheiro que poderiam dispor bb ~
gundo suas necessidades e acabariam com a argumentação, fa
laciosa, do atual chefe do posto, de que precisam dos re
gionais dentro da área para poderem movimentar a cantina.
E principalmente, os Aplnayé se posicionariam perante a
sociedade regional como produtores de babaçu, tornariam
seus babaçuais produtivos. Tem-se o exemplo elucidativo
dos Gavião-Paracateje do Pari, que contratam brancos pa
ra realizarem a safra da castanha. □ que ê multo mais lntie
ressante que a política da FUNAI, que ao comprar doe brancos
o babaçu que é dos Aplnayé, transforma os primeiros de In
vasores em "proprietários".

1. Considerações sobre a aplicaçao doa recursos t
Entenda que ob recursos oriundas do convênio FUNAI/CVRD
deveriam ser alocados no Bentido de propiciarem aos Apinayê meioa eficazes para enfrentaremos alterações,
em seu meio ambiente, decorrentes da implantação do
Projeto Grande Carajás.

Para os Aplnayé a prioridade básica ê a demarcação do
seu território. Neste sentido, oa recurBos liberados
nio estão contribuindo para que os Aplnayé venham a
ter uma ocupação mais efetiva, o pleno domínio,de seu
território. Pelo contrario, os recursos vêm sendo apli
cados no sentido de mostrar aos índios o "bom desempenho"
da FunaiC basta um rápido exame na discriminação dos
gastos apresentadas pela FUNAI para constatarmos isso)'.
A FUNAI não demarca o território Apinayéjj nãõ retira
□s posseiros, não permite que as Aplnayé participem da
administração dos recursos que eão alocados em sua pró
pria comunidade; mas constrol curral, compre caminhão
constrói toda a infraestrutura do posto etc...

Até a minha chegada, os Aplnayé desconheciam a origem e
s finalidade dsBta abundância de recursos em seu território
e não estavam sabendo que está ê talvez a última grande

oportunidade de terem seu território, já tao reduzido,
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demarcado.

Em relação ao cronograma financeiro apresentado pela FUNAI
à CURD, tenho a fazer as seguintes observações:

1) Quanto a divisão dos recuraoa entre as aldeias - o
cronograma tí discriminação de gastos foi elaborado pela
FUNAI ainda na geatio da 7a DR, sem a participação dos
Aplnayé e de acordo com a política desenvolvimentista
adotada por aquela delegacia regional, resultando em
uma distribuição desigual e facciosa dos recursos entre
as duas aldeias. Nada juBtifica uma distribuição que
beneficie mais a aldeia da Mariazinha em detrimento
da aldeia de Sao Joséi esta aldeia, com o dobro da
população, tinha na programação a metade da verba des
tinada à Matiazinha.
0 conhecimento desta divisão doa recursos provocou
Irritação na aldeia de 5ão José* A rivalidade entre
as duas sldeiaa, acentuada pela política do orgão
tutelar, é muito intensa e o povo de Sio José sentiu-Be enganado pelo chefe do PI ApinatyéC b quem
estavam subordinados quando da elaboração do progra
ma) e exigiram uma reunião na aldeia da Mariazinha pa
ra que pudessem discutir uma nova divisão dos recursos*
Avisaram-me que depois queaüífalsBBe eles conversariam
somente na "língua", para que pudessem mais livremente
sem a interferência dos funcionários da FUNAI, chegar a
um acordo. Esta reunião teve mais de 5 horaB de duração
e ao final chegou-se ao consenso que a verba deveria ser divi

dida igualmente entre as duas aldeias. 0 documento que
sela este acordo está em anexo* A reprogramação destes
recurBos ficou de ser discutida por cada aldeia junto
Bòm seu chefe de posto e poBteriormente enviada à
C\/RD.

2) Quanto aos Itens discriminados - o "Projeto de Apoio
às Comunidades Indígenas" resultante da convênio entre
a CURO e a FUNAI teria por finalidade a implantação de
projetos sócio-econômicos beneficiando bb comunidades
indígenas. Entretanto o que verificamos pela própria
discriminação dos itens do cronograma, ê que os recursos
vêm sendo aplicados mais no sentido de suprir as deficiêri
cias financeiras do orgão tutelar, do que no Bentido de
propiciar a estas comunidades cogdições para fazerem fren
te as transformações que ocorrerão em seu meio ambiente,
motivo pelo qual o Banco Mundial, através da Cl/RO, libe
rou recursos no valor de US$ 13.600,QÜ0. Parece-me inclu
sive que esta aplicação , além de indicar uma manipulação
indevida dos recursos, vai contra a cláusula 53 do con
vênio, que determina as obrigações da FUNAIl n C) manter
o exercício de suas atividades normais junto as reservas
indígenaB ...independentemente da implantação dos projetos

de que se originou o presente convênio". Ora, a FUNAI ao
contrário está utilizando grande parte destes recursos
para "manter o exercício das suas atividades1', aumentando
desta forma seu patrimônio e desvirtuando, a meu ver, o
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espírito do acordo firmado coro o Banco Mundial. Como exem
pla, consta do eub-programa Apinayé as seguintes Ítensí
aquiBição de rádio^fania para comunicação entre o posto e
a delegacia; construção da sede do postoj construção da
casa da enfermaria e aquisição de Beus equipamentos;
manutenção das escolas e enfermarias através da compra
de material etc...

Que a FUNAI justifique taia desembol

sos como "necessárias aos índios” e estabelecido com o
seu consentimento, é uma falácia. Em primeiro lugar, tais
"necessidades" são as necesaidadea normais da infra-estru
tura de assistência que a FUNAI, por lei, deve dar aoa
índios. Depois não basta perguntar sos índioss "vocês
querem um trator de esteira7 uma enfermaria? uma mini-hidrelétrica7etc..." pois logicamente os índios vão
dizer que aim (já que não teriam por que negar í). 0
que ê bem diferente se pergutassem: "vocês receberam
esta verba - qual á o plano de vocês para este dinheiro??
que levaria a várias alternativas ao invéz de uma única
resposta.

Outro ponto que merece atenção I

d

fato da FUNAI ter

previsto o desembolso de mais de 60% doa recursos em
82/83, quando era de se esperar uma distribuição mais
equitativa dos recursos ao longo dos 5 anos* Sem dúvida,
qaáimplantaçãD de qualquer projeto os custos iniciais
são bem maiores. Entretanto, a urgência demonstrada pela
FUNAI em gastar praticamente todos os recursos em apenaa
2 anos, temt'j* meu ver, um aignificado preciaoi a da im-

pedir que a destinaçia destes recursos sofresse alterações,
quer por imposição das comunidades indígenas envolvidas,
quer pela preasio que poderia advir da opinião pública
em geral. 0 caso doe Apinayê é claro :

a aldeia de Sio

José, pela programação da FUI\IAI, praticamente não diBpõe mais de recursos, mas somente agora, quando já á
tarde, soube que poderia dispor deles segundo seus
interesses e necessidades,

3) Quanto ao controle dos recursos - pelo que pude abse£
var, tanto a Ajudãncia, ob chefes de postos e principal
mente os Apinayé, têm muito pouco controle quer sobre o
montante dos recursos disponíveis, os prazos de liberação
das verbas, quer sobre o grau de autonomia de cada um dos
agentes envolvidas no repasse da verba. As informações
sobre os recursos são difíceis de serem obtidas

devido

a uma burocracia que impede,principalmente aoB índios,
o controle destes recursos. Por exemplo: a CVRD calcula
o desembolso em dolar, e a Ajudãncia e os postos indíge
nas em cruzeiros* A diferença resultante da valorização
do dolar é impossível de ser cãlculada - já que os postos
sabem o quanto receberam

em cruzeiroB e não em dolar.

□ que sem dúvida aumenta o poder de manipulação da FUNAI
em Brasília, diminuindo o controle que sobre eBtes recur
sos poderiam fazer

ob

índioB e os postos*
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A programação da FUNAI "sujeita a Bprovação da CURD" não
é aquela que de fato vem sendo executada* A verba para
1983 dos Aplnayé foi reprogramada pela Ajudãncia e en
caminhada à ASPLAN em Brasília,sem que a mesma tenha,
pelo meu conhecimento, chegado à CVRD ( em anexo apre
sento cópias destas reprogramações - já sem efeito que me foram entregues pelo chefe da Ajudãncia). Po
demos observar também que a discriminação dos recursos
para b s Aplnayé não menciona em nenhum item

desembol

so com diárias,manutançio. Entretanto o chefe da Ajudância me apresentou o seguinte quadro:
Q1/10/82

-NP

1513

□5/10/B2

-

NP1531valor

16/11/82

-

NP1708valor

01/05/83

-NP

0030

valor

valor

EJígtffiQQ.ÜOOjDD
500.000,00 (diárlaB)
E$

193.70U,00

ES

B0D.000,00 ( diárias manutenção)

E informou-me ainda

o saldos disponível em 1983

para o ítemRdiáriaaH ( E$ 13,056,00 ) e "manutenção de
viaturas" ( E& 3.547,00 ).

Mas aonde! consta estea Itens
...*

,

-i. -* .

na programação aprovada pela CVRD?"Apesar da «

i

3B.

2. r e c d m e n d a ç Qe s :

Concluindo este relatório, tenho a fazer aB seguintes
recomendações!

1 ) a demarcação urgente do território Apinayê aegundo a
proposta atual dos índioB apresentada neste relatório.
Ha urgência nesta demarcação, não só pelo tempo que vem
sendo protelada, como também pela implantação do Proje
to Grande Carajás que provocará no futuro próximo, por
pressão demográfica, novas invasões e especulações no
território Aplnayé.

2)

copto^o primeiro pasBo para a efetivação da demarcação

proposta b a retirada dos moradores, recomendo que e la
seja feita na seguinte ordem* 10 - os "proprietários"
que residem em Tocantinópolis,com o GETAT cadastrando
seus "agregados" para reaasentamento em outras terras;
: oa invasores recentes ( com menoa de 15 anos de ocupa
ção ) e os povoados formadoB com a abertura da Transsmazônica ( "l/aredio", B75" e "Inês") e 2Q - os poaseiroB
antigos, que deverão ser devidamente indenizados.

3) com a demarcação do território seria aconselhável
que os órgãos estadual,DERGO, e federal, DNER, revissam a traçado da Rodovia Transamazônica, no trecho em
/

que corta a área Aplnayé. Como □ traçado atual não é ainda
o definitivo, seria muito mais interessante que a Transamazonica

atravessasse o município de Nazaré aproveitando o

traçado de pequenas estradas estaduais que ligam S.Francisco,
Nazaré e Cachoeirinha e que são paralelas ao traçado atual
da Transamazonica. Eata proposta beneficiaria os moradores
da região e os Apinayé, que por maior controle e fiacalização que venham a exercer ao longo da estrada quanto a
não fixação de moradores
tos

estarão sempre sujeitos a atri

e invasões desnecessários, assim como o movimento

constante e crescente da Rodovia contribuirá, sem dúvida,
para a diminuição gradativa da caçat já tão reduzida em
seu território.

U)

Considero indispensável que os Apinayé controlem a apli

cação e daotinação dos recursos liberados pera o "Projeto
Especial de Apoio as Comunidades indígenas1' pelo convênio
GURD/FUNAI. £ inadmissível que a FUNAI represente os
Apinayé determinando aeus interesses e deBejoB. A legis
lação brasileira é clara ao determinar que cabe a tutora
assistir os índios e não representá-los em seus interesses,
como vêm ocorrendo com a anuência de outros órgãos • Assim
ê imprescindível a participação efetiva dos Apinayê , não
i
b Ó orientando e determinando a aplicação dos recursos li
berados pela Cl/RD, mas tsmbém participando de sua gerência.
Neste sentido ê necessário um redimensionamento do "Proje
to de Apoio" proposto com estes recursos para a área Apina-

ífO.

yé, bem como uma mudança nD quadra dos funcionários da FUNAI
alocados no P.I. Apinayé.
5) Os Apinayé estão atravessando um momento definidor para a
condução de aeu futuro. £ aconselhável a preBença mais efeti
va de uma assessoria antropológica não só para acompanhar
Junto com os Apinayé a elaboração e execução doB "Projetoa
de Desenvolvimento’1 da FUNAI,como também para discutir
junto com elea aa questões atuaia com que se defrontam.

'Í\IDTA5

1)

Escutei com certa frequência que a área pretendida

para

ps Apinayé, deixava □ município de Tocantinópolis pratica
mente "eiem terras", restando apenas o núcleo urbano e seus
arredores. 0 própria prefeito valeu-se deste argumento em
reunião com o chefe da Ajudãncia onde solicitou a revisão
dos limites da área. Na verdade, a área Apinayé compreende
cerca de

2)

1/3 da área total da município

Nas palavras do ex-capitão Grossinho, " nós falamos

para

eles não botarem o marco, mas eles acabaram botando

na

escuro, de noite, escondido da gente e foram embora de
pressa, sem se despedir".

3)

"Berarubu", comida íípioa dos Timbiraque consiste rum grande
bolo de maeea de mandioca com pedaços de carne. Ele e envol
to em folhas de bananeira brava e posto para assar num forno
de pedras coberto com terraí o "maquem*). Na citação, o termo
refere-se aos veBtígios deixados por este forno, as pedras
queimadas.

*0

Canto noturno das mulheres no pátio da aldeia "dirigidas"
por um cantador com maracá.
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• fiche das aldeias.
• abaixa assinado dos moradores de Tocantinópolis ao
Ministra do Interior solicitando que a propoBts de
1978 para a demarcação do território Apinayé seja
mantida»
• ofício do Prefeito de Tocantinópolis ao Chefe de
Posta s&licitando meu copparacimento a Prefeitura.
• Levantamento dos moradores e "propritárlos" da área
Apinayé nos nos ribeirões* Prata* Mumbuca/gameleira,
Ribeiraozinho, Ribeirão Grande, Bonito, Agua Branca,
Agua Escura, Botica.
. Nome dos moradores'que são entrepostos da Cantina
do P.I. Apinayé.
« lists das mercadorias e preço das cantinas.
«.«lista dos moradorea da área

que pagam renda ao

capitão da aldeia da Mariazinha.
. memorando Ajarlna para ASPLAN -FUNAI - encaminhan
do alterações do "Projeto de Apoio" em 14/3/83.
. memorando chefe Ajarina para ASPLAN solici-tjando
reprogramação dos recursos CVRD para aaldeia de
S.José, em 3/6/83.
• documento selando uma nova diviio dos recursos entre
as 2 aldeias Apinsyé.

(anexoB-cont.)

• memorial descritivo delimitando a área Apinayé, as
sinada pela presidente da FUNAI, Ismarth de Araújo
Oliveira, em 2íf/D5/197B.
• ofícia ria sr. Presidente da FUMAI ao sr. Presidente da
GETAT solicitando o levantamento da situação fundiária
da área Apinayé constante do mapa anexo ao ofício.

MAPAS

• mapa do território tradicional com

a

localização das

aldeias (antigas e atuais) , loteamento do GETAT, prin
cipais Rodovias que cortam a área , a proposta atual
da FUNAI (sujeita a aprovação) para a demarcação e a
proposta feita pelos índios e nesse relatório apre
sentada.

. mapa do conjunto do município de TocantinópoliB em
1960

localizando os principaiB núcleos de morado

res - mBpa da CEM .

b

FICHfl

* Grupo Indígena

-

DAS

ALDEIAS

APINAYÉ

* Grupo Lingüística - JÊ

• Localização

Município de TOCANTINÓPOLIS

( norte de Goiás )

• Postos Indígenas — PI Apinayé e PI São José, subordinados administra
tivamente â Ajudãncia Autônoma de Araguaína - AJARINA.

PI APINAYÉ
'i aldeia da MARIAZINHA
• população de 1^8 índios e 27 casas
• chefe do PI

—

Gaspar Gomes Ribeiro

•total de funcionários

-

9

PI São José
• aldeia Sio José
• população de 360 índios 8 50 caaaB
• chefe do PI

— Llvalcixs. Gp^ea ■iSoares

. total de funcionários

-

h

. missionários daa Novas Tribos do BraBil

-

b

k. Os Apinayé de ambas as aldeias vivem da caça^ pesca, coleta e tia
agricultura. Comercializam o coco de babaçu e o artesanato.

LEVANTAMENTO DOS MORADORES
APINAYÉ

1)

NOS SEGUINTES

E "PROPRIETÁRIOS"

DA fiREA

RIOS E RIBEIRÕES

PRATA
1. "Tainha" - "proprietário” residente em Tocantinópolisj na área
reside um agregado; o "proprietário" trabalha no
Banco da Amazônia»
2. Joaquim Queiroz - "proprietário" residente em Tocantinópolis;
também trabalha no BASA.

3*João Queiroz - "proprietário" residente em Tocantinópolis} teçi
um agregado de nome Alfredo.
^."loio"

- posseiro*

5*Zoraastro - "proprietário" residente em Tocantinópolis»
G.

?

"

"

"

"

, funcionário

da

Transbrasiliana»
7. Sabino

-

posseiro.

8. Povoado na barra do Prata com a estrada
9» Neuto

-

"proprietário'1 residente em Tocantinópolis; possui um
agregado*

10. Trevo - povoado.

2) MUMBUCA/GAMELEIRA
t.

11. Joaquim Mineiro - mora na área, mas tem fazenda fora.
12. Riachinho - fazenda do Dr* Cristo, residente em São Pauloj possui ( Q t / ^
s
/-/í. - '
como agregados o sr. Juvenal e seu filho Jose. [
■v ’ (
13. Tibério Azevedo - "proprietário" comerciante em. Tocantinópolis v (
tem um vaqueiro como agregado.
1ít. Lucas Borges de Andrade - "proprietário" da fazenda "Gameleira"( re
side na área.

^ '

15. Zeca Gomes

-

"proprietário" residente em Nazaré; ê irmio do
deputada federal (PDS) Oziro Gomes.

16, Chiquinho Liziãrio - posseiro.

( obs. este trecho Mumbuca/Gameleira, não está completo)

3) TOCANTINS
a) Rlbelrãozlnho
17; cerca do sr. Feliciano de tal, residente em Tocantinópolis.
18, cerca do ar, Astrogildo, secretário do prefeito de Tocabtinôpolis.
b) Ribeirão Grande
19* Nei de tal - "proprietário" residente em Tocantinópolis ( ê labo
ratoriais); agregado Mariano Bgrbosa de Araújo.
20. Sede do clube de campo da Fundação SESP - ê agregado o José Alues
Pereira.
21. Dr. Renato - "proprietário" residente em Tocantinópolis (advogado)
22. José Bastos e família

-

posseiro antigo considerado como agrega
do doa índios.

23. Fazenda TOBASA - "propriedade" da industria de extração de óleo de
babaçu TOBASA.
2h.

7

25.

7
i.

26. Chacara do "Seiló" - "proprietário" que possui um escritório de
contabilidade em Tocantinópolis; sua mulher
á gerente do Banco do Brasil;
27. Chácara do Jarbas -

reside no local; recém chegado de Minas Gerai
explora no local um "balneário".

28, Pedra Bento - posseiro, explora no local um "balneario"
30. povoado da Mariazinha.
31• RaimundinhD

- posseiro

32* povoado pequeno , o "Limoeiro".
33; centro do povoado da Mariazinha.
3 b ‘»

Tuma - posseiro

35. flntonio F. Souza - posseiro
3G. 3osê Brandão - posseiro
37, Aritonio"Bucheca" - posseiro
38, Manezinho do Aleria - posseiro
39, Adãozinho - posseiro
ífO. povoado
M , Aleriano -"proprietário ,T residente em Tocantinopolis; o nome da
Fazenda ê Limoeiro,

c)

Ribeirão Bonito

62. José Vieira - posseiro - b moradaa
b3»

Macário - poaseiro - 2 casaB',

bb.

Maria Batália - posseira

b5.

Sebastião Canuto - posseiro

b&9

Moisés - Fazenda SÍtio Novo - "proprietário" residente em Tocahtinópolis

47, Pando - posseiro
bB, Raimundo Borges- "proprietário" residente em Tocantinópolia,
Luiainho- "proprietário" residente em Tocantinôpâlisi
50. Benevides - posseiro
i

51, Zelino - poaseiro
*j
, 52, Atalibas - posseiro

53. Marlano - posseiro
5^, Jaaquinzinho - "proprietária" residente em Tocantinópolis, tem um
vaqueiro cama agregado.
55. Fazenfla doa Mineiros
5G, aglomerado de 5 casaB.
57, Lula Borges- posseiro
58, José Brandão - posseiro.
d) própria margem do Tocantins
59; Agenor - posseira
60. Pedro Raxo - posaeiro
61.

Maria doSebastião -posseiro

62. Nonato -posseiro
63. Cornélia - posseiro
6*t, Vaqueira da fazenda do

Quirino

-

posseira.

65; Quilarindo - poaseiro.

e) Ribeirão Agua Branca (afluente do Tocantins)
66, Fazenda "Agua Branca" 67.

7

f) Ribeirão Agua Eacnra
67.

7

-

aglomerado de 3 casaB,

g) Ribeirão Botica
68', Os "Catingu
69. Fazenda "São Felix" (atual Lurdes) - é um pequeno povoada com 12 casas;
m oram no local.
70'i Gaspar Queiroz - "proprietário" residente em TacantinópolisC tem mala
ou menos 8 casas na fazenda)*1
;

LISTA

DOS MORADORES QUE ESTAü PAGANDO ALGUMA RENDA PARA

0 CAPITAü DA ALDEIA DA MARIAZINHA

Adonias José Gomes da Silva - 15/12/82 -

10.000,00 •

Amadeus Pereira da Luz -

29/01/B3

-

12.000,00

Benedito Souza Lima

11/02/83

-

50.000,00 *

José Pereira dos Santos -

23/04/83

-

Pedro Fernandes de Araújo -

21/05/83 -

4 sacos de arroz

Raimundo de Conceição -

21/05/83 -

6 sscos de arroz

Florentina Pereira da Silva - 25/05/83 -

6 sacoa de arroz

Pedro Barbosa Moura -

02/06/83 -

4 sacos de arroz

Pedro Gomes Pereira -

D3/06/83 -

2 sacoa de arroz

Pedro Barbosa da Cruz -

04/06/83

4 sacos de arroz

Raimundo conceição da Silva-

04/06/83

l/icente Paiva de Araújo -

05/06/83 -

4 aacos de arroz

José Pereira da Silva -

06/06/83 -

6 sacos de arroz

José Diaa Calde -

08/06/83

Moisés Gomes Pereira -

11/06/83 B*

-

6;0OO,OO

1 saco de arroz

1.000,00
50.000,00

Rui l/aldelno Conceição Arcanjo22/06/83 -

2 sacos de arroz

Silvino Lopes da Silva-

1 sacD de arroz

22/06/B3 -

NOMES

DOS MORADORES QUE SflO

ENTREPOSTOS

DA CANTINA

DO F.I.APINAYÊ - ALDEIA DA MARIAZINHA;

. Crispim da Papagaia
• Cacau
• Nonata
. Maria
• José BrandSa
L.'Luizinho
• Franco
• D. Doemia
• José Carpino
• Cristina Gomes Moraes

- eetea regionaia estão situados desntra da área indígena, na
regiãa compreendida entre a barra do ribeirão Botica com o
ribeirão Pecobo até o Ribeirão Grande.

LI5TA

DOS

PREÇG5

Produtos

Farinha

( o prato)

DflS

QftNTINAS

Mariazinha

Sao 3oae

100,00

130.00

fiçucar

(2 kg.)

450,00

500.00

Cafê

( 250 gr.)

330,00

350.00

Sabia

( barra )

80,00

100.00

Fumo

( pacote)

120,00

130.00

Sal

C kg. )

30,00

30.00

Fósforo

( caixa)

10,00

10. 00

Arroz

( o prato )

300,00

300.00

Feijão

( kg. )

250,00

250.00

Querosene

( litro )

250,00

250.00

Pólvora

( tubo)

350,00

280.00

600,00

500,00

300,00

350.00

350,00

375.00

50,00

50,00

350,00

375,00

Espoleta

( caixa ),

Sandália
Cebola

( kg. )

Alho

( cabeça)

Gleo

( lata )

Margarina
Rapadura

150,00
( tijolo )

100,00

Sonrisal

70,00

Doril

60,00

Neocld

150,DO

Maizena

90,00

90.00

Quisuco

30,00

30.00

Hollyuiood

325,00

350,00

Extrato de Tomate

130,00

150,00

( pacote )

130,00

100,DD

II

250,00

Bambril
Dmo
Sardinha
Gilette

C lata )

200,00

2 0 0,00

30,00

50,00

MINISTÉRIO DO INTERIOR

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
FUNAI

No dia 22 de junho de 1983, realizou-se na sede
da escola da aldeia Mariazinha, Posto Indígena Apinayé, reunião
onde estiveram presentes o chefe da aldeia de S. José, sr. Romão
Sotero Atorcrãn, o chefe da aldeia Mariazinha, sr. José Ribeiro
Topcryt, e lideranças das 2aldeias em um tota$, aproximado de *4-0
Apinayé. Nesta reunião, assistida em parfce pelo chefe do P.I.Apinayé
e demais funcionários do Posto e pela antropóloga da Vale do Kio
Doce,ficou dec&d.ido que a verba total programada para a Reserva
Apinyé seria dividida em partes iguais conforme decisão e vontade
dos chefes e lideranças indígenas. Ficou decidido também que os
gastos já efetuados por cada aldeia na programação anterior, seriam
descontados do montante correspondente a cada uma segundo esta nova
divisão dos recursos disponíveis pelo Convênio FUNAI / CVRD.

O
éase

Ribeiro Topcryt

Romão

Sotero Atorcrám

ch. da aldeia I-Iariazinha

V '.ÃAA-v.

v\

-

Maria Elisa ladeira
Antropóloga CVRD

Itamar Angelo dos Santos
Ghe. Subst. do titular
Gaspar Gomes Ribeiro
P.I. Apinayé®
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