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ENTREVISTA

- GILVAN BRANDÃO SILVA

_A gente quer saber desde quando v oce trabalha nessa frente de
atração e a história que voce conhece daí.
Em março ru fui designado prá essa frente, março de •••

GILVAN

Março de 82'?
GILVAN

Março de 81, eu

-

ji

tinha p~ssado aqui na área eom o Apoena

-

,{. )?.0.'-.~~./.r.~~{~~.i
~. ~-.

.e., o -Ptvc.ê )

\),

todos

cem o mesmo sacri

ficio que eu enfrentei, começaram a enfrentar, sempre a dificuldad

e de verba, dificuldade de transporte, enfim, todo tipo de dificul
dade existiu na época deles, e eu eontinuei no mesmo sistema de tr
abalho, mas com um pouco de esforço por parte da delegacia, dá cer
to e nós começamos a fazer-uma pequena implanta~ão aoima da eachoe

r

ira das

(.tr,.J

1~

/L~t~ato

onde era o lugar que eles(.~,~
'{~~~

)

vamos dizer de maio prá ~unho de 81, nós iniciamos, erguemos uma b
arraca, pequena, e começamos a trabalhar, e foi aí que a gente deu
início no trabalho na frente de atração.
Em 81, na cachoeira das(~)?
GILVAN

Perfeito.

Depois

e omo , se tratando da. caeh oeã z-a , há uma di

ficuldade muito grande de voce se locomover prá passar por baixo,
/
('(\(J'"'j

~

passamos, descemos a cachoeira e montamos o acampamento ali pe

rto do (..
~

{cbr,J

- . 1, <._
r--=U
ttW V Wlt\ l) n1;
,
.
• ..••.•••••. ) ali nos
montamos um ~- acampamento maior,

2

com uma roça, como vooes viram agora e demos inieio ao trabalho. T
ivemos alguns ••• não vamos dizer contatos porque não chegamo~ ave
r a.inda, mas às vezes que nós chegamos 1~ na subida, do lado esquer
do, na ma!"gem onde agora é a hrn~

' +,..

A.,;'1

ni

ali

nós encontramos

uma maroa,

.~

um {.l'l'Yf'!{~L.~ ••••••• ) dois espetos de peixe, algumas papa-terra
sem sal, completamente sem sal e vestígios de pegadas deles, não ad
tratava deles porque

iantava a gente chegar
além de ser peixe se~ sal, o trabalho

tam.Qém do material, as linhas

de pescar cheia de nós, sem chumbada, um negócio completamente rús
tico, um pescador profissional. não faria um negócio daquele •••

f

_Isso

GILVAN

bem na margem do rio T ocarrt í.ne?

Bem :próximo

à margem porque não existia

a fÚrnasna

é:pooa,

mas era uma área completamente abandonada. Depois, nessas andanças
por ali, pelo igarapé do Macaco, nós subimos o tal igarapé e eneont
ramos uma barraca vazia de (.

·r·P.~., ..... ,),

tinha

2 ou

3 cocos, uns pedaços de (~t~.) um sapato velho, desse sapato de
,

.~

r

#

plastieo, ~inta um pe, de mulher, acho ·que eles arranjaram em algu
.~
,
"
ma easa e levaram pra La , Onde tem aquela, tem f'otogr~fia

,

la no rel

atório, voces podem procurar •••

-Tem

(~

•• ~~.)?

GILVAN _Tem, aquela casinha e mais aquela árvore arriada, que tem

3

,

,

mbém os vestígios

,

.,

tambem a fotografia, que ta no relatorio,

a0

menos pra voce ver ta

deles. E daí nós começamos a trabalhar,

a tal da "faltou verba",

aí veio

era sempre assim, era dois meses e

aí aea

bou a verba, não se tem transporte, não podia dar continuidade, nã
o tem transporte terrestre, não tinha fluvial. Com muito sacrifÍ~i
o pode sair agora

já no final, o prazo termina no final de 81, em

novembro, tem que sair um motor, não, me engano, novembro

de B2 te

m que sair o motor, eu queria que me desse um motor ••• Esse
nós estamos,

seguindo esse igarapé vai sa~r nele,

Mas a canoa voce vê, sempre foi emprestada,

.........)
,,.,,,

.•

,

.,

lá em eima.

sempre foi, aquela( ••

nós seguimos em frente, que a verba

,

é

é o que

,,..,

·é muito curta. Sei
.•

que nao e, de maneira nenhuma e ma vontade, nao vamos dizer, nem m

á vontade da FUNAI, nem má vontade do próprio delegado(~
~-~·······)

•• ~

vim sem guia mesmo porque a verba era curta, não

tinha condições. Então aí nós(.~

•••• ) prá ver se saia al

gu.m dinheiro, e quando n~o tem •.• prá manter esses contatos mais fr
equentes,

as notícias do povo, as reclamações,

s flechamentos

o flechamento. Esst;1

é um negócio que por mais, vamos dizer, é mais ,penú

ria prá gente e penúria pro próprio morador dq região porque começo

u a perder

o (

r- . . )

_Quando foi que com.eçaram essas notícias de flechamento?

4

GILVAN

Já tem muitos anos ••• Na minha gest~o? Começaram em maio d

e 82, o fleehamento c omeç ou aí,

aí vieram as reclamações ( ••..•••.••

J?~.)
_Esses flechamentos se deram aonde? Nesses lugares onde a gent

~

e visitou?
GILVA..~

Perfeito. Agora, mes passado( •••••••••••••••••••••••••• )

casa do Quincas, desses lugares

é que estão saindo as reclamações,

r.~~)

principalmente aqui na margem direita do ( ••

eles matar

am 14 animais •••

_Sim, mas em se trat.:..ndo dessa área do Tocantins?
GILVAN

Na área do Tocantins o fleehamento é menor, nunca teve assi
.

~

~

m um flechamento em massa QOmo houve no( •. ~.),

sempre era um

cavalo, feria, o animal fugia, não conseguia matar. Acredito que é
:por .causa do grupo,

desse grupo

d.o T ocant tn ei, que está provado que

são dois grupos, não há mais dÚvida, podemos afirmar que o grupo do
Tocantins é um grupo e o grupo do
o do

C:P.~ ..-)

é outro, sendo que

acredito que seja, pelos vest.Ígios quenós tivem

os nessa viagem, é muito maior, o número é maior, porque nunca se
viu lá no TOcanti.ns mais do que tres deles, por exemplo, o .Antonio
pode afirmar, ele viu tres, várias pessoas já viram mas sempre em
número de tres, dois, não passa •••

5
_Estavam se mudando porque dizem alguns que tem criança e adul
to ••.

GILVAN _NãG, eles não

t

avam se mudando sabe porque? Porque quando

se trata de mais de dez, a gente

_( . . . . . . . .
.

-P
i

já sabe que eles estão se mudando

)

_Depots de maio, quando eomeçaram esses flechamentos, o que fo

feito, quais as medidas tomadas ~ela FUNAI?

GILVAN _Agora, nomes de setembro e outubro, eom esses flechamento
se~ massa aqui no rio

éf~)

do lado direito, aí a FUNAI agil

izou mais o negócio, mandou, deu a verba que era claro que não tin
ha, mas deslocou prá tratar dessa história, eu contratei

essas 14

pessoas e nós andamos aí 26 dias na frente, procurando

uma maµeira

de ver se localizava, encontramos vários vestígios, acam~amento de
les. lugar de fa.zer fogo.
i

É

que o aviso que foi dado prá

FUN,U,

fo

dado muito tarde, foi dado vinte e tantos dias depois da localiz

ação,

quer dizer, quando nos avisaram eles já tinham se desloca.do,

( ...••.••.•••••••• ) eles

já tavà.m muito

longe.

Pela situa,;:ão

topogr

áfica da área é muito difÍeil, a não ser que a gente tenha a notíe
ia :C.res-qinha, recente, vamos dizer "foi on t em'", a gente pode acomp
anhar o problema, mas assim com 20 dias, 30 dias é muito difícil,

6

porque a área é muito grande e de difícil acesso.
_Depois a gente vai falar de vestigios, mas •••

f

_E a tua

ação (dl.~uando

que iniciou?

Quais são os trab

alhos no Tocantins?

':f

_E quais são as consequências que voce notou nesse trabalho?

GILVAN

Foi Ótimo fazer essa pergunta porque quando eu sai da serr

i,\».~~\Pi·e., .. ),

a

tava lá embaixo, que eles

suspenderam

os trabalhos

r

,

da oca inteira, que passaram pra perto da cachoeira das (~.)
, de imediato cessou o apareeimento deles, não deu mais vestígio

de jeito nenhum e acredito

que eles estavam do lado esquerdo •••
/

E quando foi que eles passaram prá caehoeira (~-~?
No meio de agosto prá setembro, mais ou menos, desse ano d

GIL VAN

e 82, agosto prá setembro eles·começaram a mudan;a, só eom a passa
gem do mat.erial que eles

transportaram quase tu.do pelo prÓpr.l. o rio

, só oom esse transporte que eles fizeram pelo rio já afugentou o
Índio

,

completamente, porque é uma á~ea de vamos dizer, 50 ou 60 km

1a do (

hi •••••••.•
\

'

) maí, s ou menos , até a :eac:hoeira

/

das,

(.l.~.)

'

e 50 ou 60 km por água. Então aquele trecho todo dia ficou, na par

te da manhã, dois, tres barcos subiam carregados ãe material, desci
a dois, tres, subia mais de tarde, dois tres barcos carregados, gen

te gritando, gente atirando, gente aí sem condiçã.o.·nenhuma, vamos

7

dizer, prá olhar que aquilo ali era uma área que nós tava

procura

ndo ~nterditar. Então eles começaram a montar, aí começou a desapa
recer, todos os vestígios da,área desapareceram. Inclusive na época
nós estava.mos quase certos que do lado esquerdo na margem do Tocan
tina,

o Índio estava

~d,-~tlt. .. J

que eles

naquela

parte

onde eles

matar"'1 e levaram

j'?!.U. ~-

:f1zeram

prá ( •.•.••••••

), foi do lado

esquerdo •••
Na serra

~-~~-)?

Próximo à. serra

GILVAN

{)A.. ft.Mll. ) .

Dessa époea prá cá, acredito

que eles atravessaram pela ilha dos Macacos, que dá p~á atravessar
, mesmo nadando, porque é um trecho do rio pequenininho, aí eles a
travessaram a ilha dos Macacos e passaram pro outro lado. Tanto qu
JWi..~

e agora voce vê, já estão aparecendo do.Jl.ád·.b:direi~epois da se
rra do

(~fl-l~ .. ),

que foi constatado agora pelo depoimento do(.

~
\

_

)

(

GILVAN

Então já não há mais possibilidade nenhuma de aehar que ex

iate Índio do lado de lá, na margem esquerda, do lado da~~
t.em menos possibilidade

em aquela

(

do Lado direito

também, porque eles assi.st

J- ~••••• •\•\~
.(fJ/\.
•• ~........fw.Jv• •r1_• • •~/).;)
• • • • • • • ) e batem e gr1. tam, e
..1

ntram dois, como o prÓ~rio engenheiro, o Dr. Nelson nos falou na

JtJ2- -

8

hora que nós estivemos lá, que eles entram de 2, 3 ou 4 que vão
abrir

pieada,

quer dizer(

vai ficar mais lá,

•••••••••••.••.••••••••••

esperando

que o eara , , • eles fogem da gente,

fogem do próprio morador da região, que
• • • • • • • • • • ) que
esquerda",

tá com motor

é muito

) o Índio não

e gritando

subã.ndo

o Índio

.difÍÓil,

tá lá eaçando ( •••••••••••
"prá. direi ta"nprá

não vai mais ficar

lá.

Enquant

o que esse grupo que eu considero o segundo grupo está localizado
agora aí na serra

do

l,o

di .-

-

cU.q_} .. i. W. ~ ~-- · · -~· · · · · >

is.se aí n

ão há dúvida n~nhuma, quanto à existência de dois grupos tá pratic
amente c onfdrmado , não há ma:;:s·.:possibilidade
quanto ao a~eeimento

do

cf~ ... )

de ter dúvida nenhuma

e do Tocantins, porque eles

são grupos diferentes. E acredito que é só isso que eu posso adian
tar.

_Antonio,

conta prá gente a tua a.tua;ão

junto

a essas frentes

de atração, desde 71 não é isso,q~ê voce está na FUNlI? Conta prá
gente

a.esim r-apddamen t e , prá nãí> fmcar maçante como é que foi

e de

pois voee complementa com o que voce já viu desses Índios.
ANTONIO

Em agosto de 71 eu comecei a trabalhar e naquela

época er
~

a muito sem eonforto, carregando material e mercadoria na oacimba.
_Quem erà o responsável?

9

ANTONIO

O chefe era o sertanista( ••••.• ) Praxedes, com ele que 1

oaalizamos uma aldeia deles, tinha umas vinte casa grande, localiz

amos mas nas casa não tinha ninguém •••
E aonde eram essas casas?
ANTONIO

Era lá na serra

E onde

#..D~~ .. )

é que fiea mais ou menos?

~
ANTl"lNI O _É ali

d:, ~(Á=
~~
perto da serra ( •.•..••..•.• )

Na maegem esquerda ou direita do Tocantins?
AN!J.'ONI O _Descendo, margem direi ta.

_Margem direita do Tocantins(

•••..•••...••.•••.•••••

)

ANTONIO _Acima, é que voee tem que ter uma referência( •..•..••••. )
Entre a serra do
ANTCNIO _Ex&.t.amente, fieava
Foi por isso
ANTONIO _Foi.

então

c!,fí~P?

córrego
mais próximo ao

í.:R1.~

que montaram esse posto lá

•• )

(Y.\a.).(l~~~.)?

porque aí a gente se desloeava prá lá,

tinha

que man

ar material ( •••••••••••••••••.• ) no pes0oç9·, e depois de uns 15 d
ias, voltamo lá na aldeia, tava tudo queimado( ••••••••• ) e cada ob
jeto eles largaram queimado,

ai

sumiram novamente. Desa~areceram e

quando ti vemos nova notícia .. deles,

t

avam em cima da serra ~ •.•

11~1

~J.~.) tem uma~

de pedra lá,

tinha tudo fogãozinho lá, tudo

feito ( ••••••••••••••••••••••••••••..•• ). AÍ (

1tJp· .~9

...•• ~ •••• ) Xa

10

G

Xavantes, diz que tinha

vantes prá ir, ~

uma ordem que era prá p

eg.ar de qualquer maneira, pegar na marra, aí batemos, nós era uns
12 homens, batemo em cima prá pegar mesmo, foi um dia (~ ••~.rv...W)

~r ..... )

deles

assim,

aíele

• • • • . • • • • • • • • ) ", qando foi
e se mandaram,
nha a:! (

fez"gozado

no outro dia,

não há ( •.••••••••••••••
4 horas eles

se livraram

e nós fomo em cima, aí nós fomo sair na casa que ti

M ... ~~~.),

chegamo

lá as porta tava tudo

f echa.da , aí

hÍo a9areceram mais não. Depois de muito tempo, quando o Praxedes
aposentou,

aí veio

o

(.z.e:.~ .. ),

veio

o ( ••••••••••

uma vez, depois veio o( .•••..•••• ) e eontinuou.
do S.Roque,

eles estavam a!, viemo

aí eles mudaram lá pro muniéÍpio

) e o A:poena

AÍ viemos na serra

ai, eles deslocaram outra vez,
de Niquelândia,

nós mudamos o aca

~J..-i
mpamento

prá

lá, aí eles voltaram nova.mente e ficaram ~achoe

I

ira das (

9. ~),

moraram uns tempo aí, depois quando o Ap oena ehe

gou dizendo que eles

( •••••••••••

) do ri o e

ai desapareceram.

Eu vi

eles foi na barra dos Macacos, numa ca.noazinha •••

?

_1\ntes de entrar nesse ponto, vamos recapitular um pouco, eles

"

estavam entao entre a serra do
ANTONIO

Entre o Florencio

e,l~~
J-: í ..\-e )
..

,

e o carrego

f. t

~C{,!fÀ

•••••••• ,?

e o Jõão Vieira.

_Mais pra cabeceira ou ••• ?

ANTONIO _Não, mais ou menos pelas imediagÕes dos córregos, entre um

11

e outr-o, em setembro de 71.
~

_Foi quando instalaram

aquele posto lá, o Praxedes, voce e o p

essoal que ins7ialaram aquele posto?

-

ANTONIO Foi, instalamos aquele
posto, fizemos
.
ento lá, o primeiro a0ampamento
indios sairam de lá e mudamos
a.9Ões grandes no Florenci

G

primeiro aQampam

ai

nosso foi montado no Vieira,

o acampamento nosso, fizemosdois

o, naqueã a é:poca o Praxedes

os
barr

pediu .:e cle:rà.m

uma estação de rádio prá ele, e ficou esse rád.Dl-o lá muito tempo e
o delegado mandou recolher(
ndo o (

uM

••••••••••••••••••••• ) o local,

,

ai qua

) veio eontinuou normalmente, mas o rádio nunca

mais apareceu.
E na épooa do Praxedes foi feito algum contato com os Índios?
ANTONIO _Não, não foi
AÍ depois

Q

feito.

(.~.~.)

ANTONIO _Não, o ( ~-~.)

fez o primeiro contato com os Índios?
andou lutando mas não houve possibilid

ade.

Mas foi eom o(~~
ANTONIO_Não, foi

•• ) que voces sairam atrás deles?

com o Praxedes.

E eles passaram pro outro lado da serra do

quando que foi?
A11i"TCNIO

Foi no fim de 72 mais ou menos.

E isso

12
E depois

veio

e pegou aq_ueles Índios e- levou lá •••
ANTONIO

.

,

E quando e que ~eio o Apoena ~u

o

?

em 73 prá 74.

Me·.: parece que foi

Mas não foi aqui nesse local né?
ANTONIO

-Não,
.

ele pegou lá no

Cppão de Areia no rio Araguaia.

,
_.Ah, fora dessa area.
Era um outro

grupo.

Esses indi os aqui, esses .Avá--canoeiros daq

ui nunca ninguém teve contato direto eom eles? SÓ de vista?
O único que esteve mais próximo de::. ter eonta

ANTONIO ~S,Ó de vista.

to fui

eu, parque eu ia descendo

de (\fQ~.~

.)

ia eu e um rapaz

e aí nós paramo em frente a cachoeira dos Macacos, que nós vimo,
tinha·~umas pisada lá.. ~
7

{

Na barra dos Macacos né?
ANTONIO _É, barra dos Maeaco. AÍ o rapaz( ••.•••• ~ da ilhazinha e b
ateu lá novamente, ( ••••••••••• ) tinha coragem, era peitudo também
, fome só nós dois, aí encontramo uma canoa, era uma canoa bem feit
inha, mas o bieo dela parece de avião comprido sabe? E eles tava re
mendando a canoa deles, bem remendadinha, aeho que eom cera •••

t

_Quantas eram?

ANTONIO Eu vi tres,

p

E quando

pode ser que tinha mais mas eu vi tres.

é que foi isso?

13
ANTONIO Isso parece que foi em setembro não foi?
GILVAN

f

Setembro de 81.

Eles tavam remendando a ean oa •••
ANTONIO

_i,

remendando a canoa, aí eu pegµei um( ••••.• ~ •• ) encost

ei no motor, e fui encostando aí ele correu mas naquele passo lerdo
, eu não tinha nada também prá dar, ai eu tinha umas coi·sinha,J.minha

, eu peguei e dei uma coberta minha, uma coberta velha, o Vieente
'

deu uma camisa, e deixamos, tinha uma faca minha, pus dentro da ca

Mas como é que voces deram prá eles?
ANTONIO Eu pus dentro da canoa e eles apanhar~ •••

Eles eorreram pr~ mata a hora que viram voees?
A:.~TONIO

_Correram mas ficaram

ba'Lanç

and o os ramo fora assim,

nao p

erto.
".f

Ai voe e foi e deixou as e oi sas na 'can oa e r-eeuou?
ANTONIO

Deixei as coisa na ~anoa, recuei, pousei, lá

na

barra dos

Macaco, à meia~noite assoviaram, assoviaram e bateram, Vicente foi
olhar novament~ os trens tava na canoa, mas tinha um::foguinho aeeso

,

p~rque eles tava amolecendo a cera e passando na canoa. Ai logo eu
comuniquei eom o Gilvan ele veio, quando chegou aí eles não tavam
mais fazia uns dois dias, sé tava o lugar ~e eles abriram( ••••••• )

14
abriram

o barro

prá tirar

a ean oa •••

GILVAN _( •••••••••••••••••••••••••••••••

) a canoa prá atravessar o

rio.
ANTONIO

E tava

o foguinho,

quando o Gilvan veio

GILV.AN _Mas não era pouca gente

f7

_E as canoas eles

ta.va o fbguinho.

não.

utilizavam

elas

no Tocantins

ou na Barra

dos

Macacos?

ANTONIO Ne Toea.ntins mesmo, eles atravessaram
praquela

'y

_E

ilha.

as eanoas , nunca mais viram?

ai nós . procuramos essa ean oa mas não achamos.

AJiT ONI O _Nunca mais,

_Além da eanoa, tinha alguma outra

~

da barra dos Maeaco

,

coisa

que eles deixaram

ou

,

que eles levaram pra la?

ANTONIO _Tinha,

tinha

muito pedaço de pano, nas barraca

nós deseubrimos

tinha

muito pedaço de pano,

~

deles que

sapat0 velho e anzol ••

_Tudo que eles pegaram dos brancos?

ANTONIO _É (

essas

.th-~

)

grande,

branco,

muita e ois a, machado,

e oí.aa ,

E como eles eram fisicamente?
ANTONIO _Moreno, tinha

um velho,

um velho que era de idade,

az de 13 anos mais ou menos, e um rapazote •••

um rap
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E o cabelo deles como é que era?
eles não são pret

ANTOUO

o demais, eles são moreno.
_E o cabelo não

é muito

liso

não?

ANTONIO _.i,-ão,

_é maís assim, mais melhor .que o meu, ou é. mais ruim

um pouquinho,

( ••••••••••••••••••••••••••••••

)

E o cabelo deles é bem negro1
ANTONIO

É. E eles sabem cosiurar de agulha também, a gente viu no

barraco deles uns pedacinhe de pano assim, remendad0, cê ohegou a
ver n~?- -É costurado,

eles andavam calçado

também,

tem sapato

velho

( •••••••.••.•.••· •••.••••• ) • Então durante esse tempo foram as úni.
cas duas vezes que eu achei fácil de ter contato com eles.

E quando voce viu eles, eles

estavam de r~pa

ou nús completa

mente?
ANTONIO _Peladinho,

r

tudo pelado.

_Eles tinham algum tipo de pintura no corpo ou não?

ANTONIO _Não, cor normal, moreno deles.

p

_Arco, flecha

não chegou a ver?

ANTONIO _Não, não vi não. Eu {)i.-.~. , • · •••••••••••

tava

cM.~ ..~ .... )

muito mal feita.

baJfJ1p_C0

Mas tin~.a grande?

) b orduna dele, mas

16

Borduna é grande, mesmo mal feita

ANTONIO

( •••..••.• -~~

pau-bras

il.

l?

_E esse barraco que voce fala voce viu aonde?

ANTONIO

Eu vi vários barracos deles, teve uma vez que eu aehei lá

perte da eaehoeira dos Macae0s, e vi outro aeima do córregos dos Ma
eac es mas descendo o ri o, :pela margem direita, acima ~:})
{

Eu sei que eles mataram muito animal,

MO-

~

d-O

1i'~.

desde 71 eles mataram, calcu

lado pelo pessoal do lugar, 70 e tantos animal,
..• mat ar-aa
.
'
ou um pouco nao
mais.

1-M~

•••• )

ai de 71 prá oá par

' ca.men
.
t o ( l~~
- ~_N o nosso e onne

•••3

em 72, 73 mais ou menos, agora, foi quando começaram
a morar aqui.

E eles matam prá comer ou é tipo uma vinganqa?
ANTONIO Eles

r>

_Eles

matam prá

comer.

comem carne de vaca?

ANTONIO _Comem, do animal eles largam só a acostelada e espinhada,
manda tudo,

mocotó,

pata, eabeça, eles comem tudo( •.••.••••••••••

• . . • • • • • • • • • • • • • ) o pessoal

ia lá

em

casa ( ••••..•.••••• ) "tem que p

agar-" ( ••••.•..•.•..••••••.••••.••.•••.••••
h,o lá

) fui na. casa de um. vel
'
) matou duas egu

(

a dele( ••••••••••••• ) tinha uma pedrona muito alta,
~~ animal,
-·· ..•.

mataram( ••••.••••.•. ) assaram

0

eles rodearam

que puderam~ encheram
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"Uma ( • • • • • • • • • • • • • • • • ) d e f ogcm , ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )

pÕes aqueles pedaço num pau e punha issG no fogo assim. Quando eu
eheguei lá tin~a cada{ •••••••••• ) de gordura assim, ainda lá.
~

E tinha

algum obJet e deles

ANTONIO
_Não, não tinha

{_

lá?

nada.

E o negÓaio da cesta,

eomo é que foi?
e---

ANTONIO _A cesta· foi mesmo ali na cachoeira das (
ssa época era o (~

:f:i:i.c§:...)

amento era lá no ( .~),

que era o sertanista

.?.~.

l e ne

e o nosso acamp

af um rapaz âvisou prá gente que e

les tavam aí, o pessoal pescando, conversando e tal e fomo ver, ehe

txb/

gamo lá eles tavam tirando(.ft·r···~···>eseutaram o pessoal chega
r+ eles correram e largaram as cesta •••
Então eles d~±Jaram, não ~ue e~es oferec~ram de presente ~rá

voees.
ANTONIO _Não, eles deixaram porque:correram de medo, tudo as cesta
eheia de coco e jatobá.

-E fogo,

então eles

utilizam

e fogo?

.ANTONIO _F'oge, quando eles aeendem um fogo eles arranja uns pauzâ.n
he, proeura um buraco nele e pareoe que vai ralando assim, porque
lá no aeampamento que nós aohamos tinha esse serviço deles (

~~

~
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-

).

(

Voo e f.al ou (lue -perto ali

do

/~.. -....
lJlW)(L.
~._. ";; )

0

tinha umas ~asas del

ea, era uma àldeia realmente eu era só casa?

ANTONIO Era um~ aldeia, aldeia grande, tinha 7 barraeã0 grande.

'f

_Tinha um pátio formado

assiro?

.ANTCNIO _Tinha, tinha bananeira, cana, tinha( •••••.••••••••••••••

.••••••••••• ) que tinha, agora nessa( •••••••• ) tinha duas que era
tudo cereada ( •••••••••••••• ) redondinha, bem feitinha as duas, er
a duas cercada, agora as outra era

,
SQ

eobe+ta, e era destapada, ab

erta •••

SÓ duas tinham parede né?
ANT<l,10 ~!uas

?

/

so

tinha parede, mas era gran~

l.lv"- ~

llfJ

E era redonda?

ANT CNI O _Rêdondinha, bem fe,i ta, dessa palhinha de piaçava que eles
batem aaaí.m •••

r

_Hoje em dia não tem mais nada disso?

--

, ca, ( . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) e essas
ANTONIO N ao, dai~ pra
.
no S.Roque também era bem feita as barraquinha.

V

,_cê acha que eles moravam mesmo lado, depois eles passaram pro

outro ladQ do Tocantins?
ANTONIO Foi

depois.
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~

_Depois dessa frente de atração que ~les passaram, e agora vel
taram mais ou menos prá lá?
ANTONIO

Voltaram e eles tão perambulando aí pelas antiga moradia

deles que eles moraram no S.Roque um~ temp0rada, fizeram uma roça
também, eles conhecem toda a~uela área lá •••
,

Então é possível que eles estejam
ANTONIO Eu aeh e muito difÍÓil

la

que eles

de novo.

estejam

aí

p oz-que

é

a segu

inte: porque do T0eantinzinho, vamos supor da harr~ de Tccantinzin
ho, quase até a cabeceira dele( •••••••••••••••••••••• ) eles( •••.

fp: f/ () ~- ~ f\11tk/%_4
.. ) se f~:rmos lá ysi ter( .••.•...•••.....•.•.

. .
ó:tA~.~.~

•••••••••••.• ), mataram animal

-:P

_E voees ehegaram a ver essas flechas que õles mataram animal?

ANT<WIO

~seta

lá até ••.

Eu vi uma fleeha, a flecha era de

(~.$J.~ ... )

era uma

muit0 bem feita •••

De ferro?
ANrroNIO

Era desse material, não é bem ferro, é eobre, um metal ama

relo, então eles fazem aquelas lanceta
.

()_(JJV}

lados e faz umf! ( • ~lf.HJ.
o prá ( •••••••••••

dos dois

~

... í .)

de um

lado e outra do outro, aquil

) é uma beleza, mas prá ( ••••••••••• ) não, e acha

mos outras feitas de
_(

c omprâ da , amolada

Cf ~ ... _)

' ), e m~d eira?
·
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ANTONIO _É madeira, que nem (. t_(!/Çf) •••••••

(. r.)

e as borduna eram de pau-brasil.
,W

_,,,

) os arco também eram de
Agora,

N

eu fel.o

o seguint

~

•

-et que eles nao sao dado, eles sao medroso, porque eu ja morei, com
o eu acabei de falar, aqueles tempo eu ficava tomando conta das cas
a aí, teve uma époea, não sei se eu já falei, que eu pus presente
prá eles lá no bananal que eles tirava banana, eles não cortava, r
,
asgava assim o pe,

{

ai

.
,
,
.
eu pus una trenzinho la pra eles 1~, punha u
;

aí andei pondo várias vezes, e

m jirauzinho que

( ••••••••••••••• ) na época não podia falar que era civilizado porq
ue não existia, os único que conhecia era nós.

Ai eles apanharam,

e teve uma vez que eu pus, eles não apbharam, depois eu demorei, qu
ando eu fui lá, eles tinham apanhado os trem e amarraram um cacho
de banana na ponta de um pau que tinha lá assim( ••••••••••••••• )

',

,

aa nos chegamo la e

-{

?

( ..••••••••••••••.
&v-~ 1 •••••• )
)

Eles cortaram então

o cacho ou rasgaram?

A.lQ'TONI O _Rasgaram e amar-r ar-am na

ponta

do pau e deixaram (.

·\~r. I,~ ba......

porque foi um jirauzinho assim que eu( •••••••••• ) pra

~~.)

,

el

es, então eles rasgaram o cachG, amarraram, deixaram pendurado num
pau •.••

~

_Mas o que que voce interpretou disso dai?
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ANTCNIO

,

Uma troca

ne? O Pedro

diz qua era troca,

muito animado né? O Alcin também ficou

animado,

( ••••••••••••

vez,

a»vu

) aí pusemo os trem outra

fala.- "eles

ão, aq;ora o~
t'

bão,

Avrl \

aí

souue da história

o ~edro colocou um sab

não pegou mais porque

eu falei prá ele não por, eles

a doce,

.

e o :Pedro f'Locu

o Pedro 110s sa

comeram o sabão achando que er

não quis pegar mais •••

E que que voce acha desse grupo de

a assim é mais provável
ANTCNIO

pela

di stâ.nci

que sejam dois grupos?

i discutível.
~

..•Naquela

época,em 71 voce~ atuaram nesse 1àdo do

começaram a surgir

ANTONIO _Come.(;ou a surgir

_Até essa aparição

aqui na região,

de agosto

pra, ca' ,

de a.gosto prá trás,

nunca voces tiveram

ento deles aqui no

(r~·~····)?

ANTONIO _Nã0, eles

tavam lá na época,

orque de·pois eles

do te

em maio desse ano •••

que foi

_Agosto prá cá; eu digo,

u trabalho

o início

é recente.

agora,

que foi

ANTONIO _Aqui? Me parece

Z

ou

agora?

'

?

~

(.J~

moraram lá,

depai~

até
notícia

do apareêim

eu ache que eram os me smea p
fomos

atuar

lá e eles

sum

I CM- f(.fQ.~ ~
iram de lá.

Y

Voce estava

dizendo

foram ( ••••••••••••••

) ali

até que e1. es

22

atravessaram

todinho,

ou e.sse grupo do (

..?o

~ .... )

~

não se manife

stava •••

b\lu-a»-Eu tenho a impressão

,Ol'f'8Wf ô-

foi um grupo que se separou

,

,--u-- .....
f _Esse grupo
~.~·)

a

e a sobra

que esse grupo que está aqui ag er-a,

dos

~.r:~.)

c.fr-r~
(...............................)

de lá

que voce diz que está

4.~-t~.~)

seria

quan de

aqui em :Monte Alegre na serr

o grupo que se dispersou

do que sobrou lá

do

Araguaia?

c;·t(tr7JM_
Eu acho lJUe f'oi.

âiiT8lH6

Agora, respondendo

a pergunta

anterior

q

ue voce fez a respeito de porque só a.gora eles tão se manifestando
•

I

-

aqui na area, tao procurando
9ão de posseiros,

que

tá

flechar,

havendo aí,
,

ando terra,

nego chega do Parana,

•

I

eu acredito que e ~ela

•

situa

tem gente a! toda hora demarc

,
do Mat 0 Gro.sso, que e o caso do

Seu Getúlio que( •••••••••••••••••• ) quer dizer, um vem de Matto Gr
osso,

outro vern do Paraná,

de S.Paulo,
I'
ra ai,
claro

vai ~gindo

outro vem do R.Grande do Sul, outro vem

tá todo mundo( •••••••••••••• ) esse investimento de ter
que eles

vao
cercando

e vai prá cima,

as ter~a.s,

vao
demarcando,

eles estão escondidos

lá na serra(

ele
•••

••• ~ •.•••••••• ) quando não tinha essas fazenda ninguém podia vê-lo
s, porque ninguém ta.va -presenta na área, agora já tem :presen;;a na
área,

t;o

vendo,

eles

tão flechando por que? Porque tão vendo gado

23
, tão vendo animal( •••••••••••••••••••••• )

f

_o espaço vital deles tá diminuindo.

btl Dl1' @a.o

Tá diminuidno? Na minha opinião

eles

estão

acuados nessa

serra, n~o tem mais espaç,:> prá eles andarem, não tem mais espaça p
,,
,
ra caçar, pra pescar, eles tão acuados, prá mim o termo certo
se,

já estão nessa serra aí

da Bocaina,

da~~-)

do Funil, el

es tão fugindo prá serra ( ••••••••.••..•••.. ) p or-que na serra
cil,

mas

é

difi

já não tem mais espaç, prá andar nas margem de rio, eles

não tem mais condição,

então eles

tão acuado,

_Nunca teve uma frente de atração

~

é es

prá mim é acuado.

no Paran'ã?

GILVAN _Nã0, acredito que a primeira viagem foi essa que n0s fizem
os agora,

a primeira

v.ez que a FUNAI se fez presente

em do Para:ni do lado direito
eita

foi

agora pelo rio, nós agora(

que eu saiba,

eu e o An t oni o

a nossa

expedição,

•••••••••••..••

aqui, na mar,;
essa que foi f

,

) presente na area,

( ••••••••••••••••..•••••• ) em 71, acr-e

edito que foi a primeira vez que a FUN AI •. • •

i7

_Em 71 não havia noticia de Índios no Paraná, ~esse grupo aí?

SÓ esse ano agora?

GILV.AN

Perfeito. E acredít-0

que •••

_só prá deixar rggistrado, voces falaram que há certeza absolu
~

ta que s~grupos diferentes,

ou seja,

um no Tocantins e outro

n0

24

rio Paraná, voces se ba~eie.m em que prá afirmar •••
GILVAN

Deixa eu explicar porque eu afirm0, mais uma vez,

já

afirm

,
'
ei no relatório, tem relatório( •••.•••••• ) que e dois grupos, poss
o provar que

é dois grupos pelo seguinte: quand@ eu sai daqui no d

ia 12 aproximadamente, no dia 12 pro dia 13, nós saimGs daqui, 12
de novembro por causa das eleiç·ies

que o meu relat0rio consta

que

tinha qu~ sair mesmo porque todo mundo ia vetar e não podia ficar
aqui,

se deslocam0s

s no Tocantins,

já tinha

notícia

( -~ J.~ .... )

daquí, de jipe,

de o onduçâo , quando nós chegamo

at raveeaamcs o Tocantins
de flechamento

e chegamos em

t.'1J'(\J.~.) .

de animal na área do Tocantins,

que foi e ca60 do'seu'

do

Maurício, ~ue nós estivemos

lá agora, naqueles primeiros flechamentos· que ele confirmou, quer
dizer que foi entre o dia 12 e dia 14, qe aconteceu

isso , ora, se nã

eh~ possibilidade nenhuma de um Índio sair daqui, à pé, atravessa

rum rio, passar um mundo de serra desse ~ue tem 200 e tantos km a
proximadamente, se eles sairam daqui eles andaram quase 200 km de
serra, em dois dias ele não pQde fazer esse percurso de maneira ne
nhuma, não há dÚvi da nenhuma.

f

E havia noticia de atuação deles aqui no Paraná também?

GILVAN _ClarG, e nós estamo saindo daqui há dois dias, não há poss
ibilidade nenhuma de haver engano, diz'não, é o mesmo grupo', não

25

pede ser o mesmo grupo,

pode ser que o gru.po de Lá seja muito peq

ueno, ter 4 ou 5, mas que
r

,

é outro grupo não há dúvida se o do Paran

,.,,

.

a e eut r-e , na e tenh0 medo de errar no que estou dizendo.
ir, amanhã ou depois

.iJA. .• )

os lá na ~

que eles

se juntem, p0de acont·ecer,

do Tocantins

ou vice-versa,

ém, no Paraná, juntos, mas no moment0

ou eles

é dois grup0s,

Pode surg

ficar

tod

aqui tamb

isse da! eu

tenhe certeza absoluta.

_Bom, de qualquer

jeito esses Índios aqui do Paraná não tem um

a história né? Porque a primeira

aparição

deles

GILVAN _Surgiram

ag0ra,

...)

que nos passamos, &scende

.

a:q~ela vila

o pessoal

O pessmal

a serra

çi do g.rupa do Tocantins

ANTONIO

ir
emo

E

do (

K<~
c-vP.(
....

rutJ11
.. . . . . . .)'

que houve muito flechament0, muita matan

ça de animais, mas eu acredito que se existiu
f

ag0ra.?

falou aí pres lades de

,

ainda hoje fala

fei

isso ~ue ees falam,

e não do grupo do Parenã.

ai v0ce ~ode basear ne seguinte:

nós tava reunindo prá

embora; chegou um rapaz lá da ( •••••••••••• •, •••••••.•• ) ai ohegu

lá já

ti~ha vestígio deles recente •••

GILV.A.."N" _É· 0 que eu acabei de confirmar,

dois dias, não dava possib

ilidade nen~uma de eles chegarem lá do Tocantins prá flechar,

é um

a coisa que ••• Agora, a daqui, com relação ao qu~ ele pergunt0u,
e eles estarem aparecendo agora,

d

é uma outra ceisa, voce pode faze

26
r um levantamento

( ••.••••••• ) há pouco tem:po aqui :pela segunda ve

z, já sei que dent r-e dessa

área

aqui tem urnas 6 ou 8 faz·endas,

mas

não tem nada montado, tem s0 os homens, tão cemeçando a m0ntar a.g0
ra,

tá sendo ocupada essa área aqui, um grupo de S.I'aulo,

paz a! de um grup0 de S.Paulo tem nãe sei quantos

tem um ra

mil alqueires, nã

o sei quantos caminhões e máquinas e tão começando a montar. Um ra
paz que tava lá no hotel

disse

que tava aqui à servi,:;

só montando···esse esquema de fazenda,
~

demarcação,

~

to longe na o , aquele topo,graf o, agrimensor
ele lá em(~)

manecer

há 2 meses,

não precisa

ir mui

,

que nos ccnver-eamcs com

quando eu cheguei aqui, da primeira vez qu

e eu vim aqui, ele
um mes e tanto

G

já

estava aqµi na área demarca.Iide terra, isso há

já estava,

atrás, ele

e

já nos confirmou que vai per

aqui mais alguns dias ou meses, quer dizer(.~~)

arcação de terra( ••••• ~:

---

dem

é negócio de terras

•••• ) não

••••

,

anti

J'

gas ( ••••••••••••) e começaram a 0cupar. Entae a.i ta a prova de que
o Índio

tá. acuado mesmQ, tá·correnda, ele tem necessidade mesma pr

emente de haver uma tomada de posição por parle da FUNAI com relaç·ão a isso aí, se é que querem tirar
assim vai haver choque, a qualquer
que fleohamento

esses Índios,

hora pode haver'coisas

de animais.

É serra da Bocaina,

0nde a~

porque a não ser

8/Ps

....,

estaoa.gora?

piores do
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GIL VAN

-:Perfeita.

_Bocaina,

'f

1

Seria

entre

_E no Funil.

GILVAN

um e outre?

é onde e rio "Paraná se estreita

Funil

f, ali é o Paraná ende entra

a, ati ( ••••••••••• ) entre

. . . . . . .. . .)
, passa

entre

E no
GILV A.N

) na Bocain

é estreita o nome que foi dado porque

de um funil na ponta da serra e o Paraná desce

e a outra.

uma serra

:P~ 'f-.WW'. ••••••

) teve notícia
,

Do z-í o (~~.)

assim de ter apariçãe?
,

,.,

pra baixe nao, pra cima •••

-'
GILVAN

( ••••••••••••••••••

os dois( •.••.•.••.••••••••••••••••••••

Funil porque ela

ali faz uma espécie

né?

)

D0 seu Agostinho. Nessa

es fizeram

o flechamento

área aqui, acima de~~.)

el

dos animais.

_(

)

,--..,.

1-

_Deqqalquer
••• nessa

.i eito

a gente

vai

conf.i~ar

isso

amanhã•

•regiao
air •••

· , .. ceí.ea a gente

ão de serra, região

pode observar

é que eles

est.ãc em regi

de dificilimo acesse.
,Jc)

GILVAN

Acabei

de dizer

andar a não ser na serra,

pz-a voce ,. el~a~estão

eles

mais tendo

descem um pouquinho,

espaço

são vistos,

prá
sa

28
em um :pouquinho da serra •••.
Eles estão entre a serra d? Bocaina ••.
Essas estradas que nos passamos tem características de estrada
recente.
GIL VAN

Essas que nós passamos aqui agora1 Todas elas são. novas.
,

_,

.

,

,

Foram abertas de uns quatro meses pra ca, seis meses pra ca.
GILVA.N :_!._···maioria delas cê

vê que passaram máquina recente, cê vê

até o leito da estrada é barro encostado.
\

_Talvez essa moví.mentaçâo de maquinária,

o ·t,,arulho a:s,sim, eles

fogem.

?
~

A Fazenda Angico é aonde aqui?
_Fazenda

Angico? É perto de( •••.••••••• )

Mas aquela

serra que a .(: •••••••••••• )

_( •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
serra ( ••••••••• ) aqui
aqui assim

_Aquela

)

) do chapadão em cima da

é aquele vale, essa· fazenda Angico fica por

ó, aqui já começa a serra,

Do encontro

é serra t/11. ~

tinha

aquele

-

(.~q.q ... )

assim,.

,
das duas ne?

baixada que une aqui quase esse vale aqui do Paranã'com

o vale do rio

j)r

.............)

... )

aqui

é um baixão só, e a gente tava ( •••

começando por aqui a área

erto dessa serra aqui, serra~.~

da fazenda

Angico, fica p

•. ) entre a serra

e a estrad

29
,;

pra

(

,

•••••••••••••••• ) agora serve pra outras fazendas,

que nem a do Pr-ança , ••

são Salvador •••
GILVAN

Fazenda são Salvador, é nessas imediações

aqui •••

Não tem no mapa né'?

GILVAN

Cê vê, uma prova de que a maioria dessas fazendas são novas,

tem muitas delas
são fazendas

aí que constam do mapa,

que estão sendo montadas ainda.

elas

nem do mapa constam,

