
05 GAVJÕES· DE OESTE 

- Relatório de viagem - 

Orlando Sampaio Silva(~) 

Os tndios Gaviões vivem nos campos maranhenses 

e na regi&o de florestas tropicais do vale do médio Tocan 

tins. Os atua±s residentes na zona tocantina paraense são or! 
ginârios daquelas terra3 do Estado do Maranhão. A chegada do 

Último grupo local Gavião ao Para reporta ao ano de 1969,quan 
do, o grupo "pacificado", no ano anterior, pelo sertanista 
Antônio Cotrim., n~s campos de Imperatriz, foi levado para a 

Reserva Mãe Maria, no munic!pio de são João do Araguaia, lo 

cal em que se mantêm at~ o presente. 

0s êontatos nem sempre pacificos com feições ' 

diversas da sociedade nacional - frentes extrativistas, fren 
te pecuária~ e tamb~m o necessRrio esforço de adaptação às 
condições ecolôg±cas da floresta tropical, levaram os grupos 
Gaviões do Tocantins paraense a mudanças em sua sociedade e 

em sua cultura. 

Segundo a tradiç&o, a sociedade Gavião se b~ 

seia essencialmente nos seguintes grupos e instituições s2 
ciais; metades localizadas e cerimoniais, grupos masculinos, 
um sistema de nominação formalizado, residência matrilocal c2 
letiva, matr±linhagens, grupos de classes de idades, famílias 

extensas como forma de organização doméstica e sistema de Pê 
rentesco com organização tipo Crow. 

(*)Professor Titular da Universidade Federal do Pará. Bolsis 
ta do CNPq. 
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Naquela tradição, n.a sociedade Gavião, o s±st.ema 

de divisão do trabalho adotava por critério os sexos; era 

praticado o "couvade"; as relações extramaritais eram comuns, 

principalmente por iniciativa das mulheres. O xamanismo era 

um elemento integrante da cultura Gavião. Praticava-se o en 

terramento direto, sendo colocados junto ao corpo os objetos 

de uso pessoal, armas e alimentos. A corrida das toras era 

praticada por homens e mulheres. 

A navegação foi uma inovação aprendida pelos 

Gaviões ao contato com outros grupos tribais não Timbiras, 

passando a utilizar canoas a remo. Ausência de cerâmica,como 

nos demais grupos Timbira e Kayapó. Arcos, flechas e bordu - 

nas eram utilizados, no passado, para caçar, pescarenos co~ 

bates.Desde a fase anterior i "pacificação", fazem uso de te! 

çados e machados de ferro, obtidos através da troca e do fur 

to junto a outros grupos tribais e comunidades caboclas. Pr~ 

ticam a coleta de inajã, açaí, bacaba, tucumã, palmito e de 

castanha-do-pará, e cultivam a batata-doce e o carã, basean 

do-se sua alimentação nesses alimentos,na caça e na pesca. 

As aldeias Gaviões têm a forma circular de dis 

tribuição das casas. 

Os Gaviões se estruturam em sociedades distri 

butivas, face ao sistema de reciprocidades de prestação de 

serviço. 

As cisões entre as aldeias deixavam-nas em con 

flitos permanentes, o que os separou em grupos locais que se 

isolaram (1). 

(1) Registros etnol5gicos baseados no relat6rio de nossa au 
toria, que consta do 11Plano de Desenvolvimento Integra= 
do de Areada Bacia do Rio Tocantins11, Hidroservice,VoL 
III, são Paulo, 1973. 
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Os Gaviões de Oeste - assim chamados por serem dos 

Gaviões os que habitam em condições ecológicas mais ocidentais-, 

são indios Timb!ras que falam uma língua filiada ao tronco li~ 

guístico Macro-Jé, A quando de nossa pesquisa de campo (2.), se 

encontravam divididos em dois grupos principais, ambos localiza 

dos no interior da Reserva Mãe Maria, no município de São João 

de Araguaia. Alguns Indios remanescentes de um grupo que habita 

va na Reserva Gavião da Montanha, no 

ainda permaneciam nesse local, tendo 

ra a Reserva Mãe Maria (3). 

município de Tucuruí,então, 

os demais se deslocado 

Nesse território indígena, um dos grupos locais se 

encontrava aldeado no Km 30 da rodovia PA-332 - a, então, Be 

lém/Marabá -, às proximidades do leito rodoviário (4),e o outro, 
a altura do Km 34 da mesma rodovia, no interior da floresta, no 

lugar chamado Ladeira Vermelha (5). 

O grupo que habitava no Km 30 se auto-denomina P~ 

rakateyê ou Rorokateyê, enquanto na Ladeira Vermelha viviam os 

Koykateyê. 

A prolongada convivência com representantes da s~ 

ciedade brasileira em seu escalão local, determinou sensíveis 

alterações nos usos e costumes do grupo Gavião, particularmente 

nos primeiros"pacificados"(Parakateyê), os quais, porém,estavam 

apresentando, em 1976, tendência de retomada de antigos padrões 

culturais. Essa manifesta tendência estava sendo provocada por 

diversos fatores, que serão objeto de referência neste trabalho. 

A matrilocalidade cedeu lugar à néo-localidade, o 

que ocorre de imediato com o casamento. O chefe indígena Kro 

(2) Expedições ao ~o Tocantms paraense realizadas em 1974 e 1976, para 
st.JIW1-HS. Para a presente publicação, estão registradas algmnas atua 

lizações cem base em visitas posteriores, em 1979 e 1986. 

(3) Presentemente, denaninada Area Indígena "Mãe Maria". 

(4) Esta aldeia posteriornente foi transferida, pela ccmunidade mdígena, 

para um lcxal cerca de um quilânentro ao sul do ponto anterior. 

( 5) Esta aldeia não maí.s existe, tendo este grupo Local. passado a 

também na nova aldeia antes referida. 

viver 
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kremumõ assim se pronunciou: "Sou eu que estou fazendo isto,~ 

ro aumentar a quantidade de casas da aldeia". A atitude do "ca - - 
pitão" da, a época, aldeia do Km 30, refletia wn esforço adapta 
tivo, mas também o desejo de mostrar ostensivamente aos "bra!! 

cos" que sua aldeia estava crescendo. As idades para o casamen 

to das moças variavam entre 12 e 18 anos, conforme decisão de 

seus pais. Realizavam o casamento indigena, sem interferência ' 

"civilizada". 

Na aldeia do Km 30, os homens solteiros, entre os 

quais diversos rapazes provenientes da Montanha (Tucuruí), mo 

ravam na "casa dos solteiros"; este, entretanto, não seria um 

traço cultural tradicional dos Gaviões, conforme os informantes 

índios. A casa se localizava ao lado da residência do "capitão" 

e sua ocorrência excepcional certamente se relacionava com a 

presença dos jovens migrados da aldeia de Tucuru!, onde eram 

criados por urna Índia, não tendo na nova aldeia parentes com 

casas em que pudessem morar. 

A habitação de famílias extensas cedia lugar à de 

famílias nucleares, que se distribuiam de forma desordenada nas 

duas aldeias, ao invés da forma circular tradicional. Os Indios, 

todavia, já projetavam construir a nova aldeia para o grupo do 

Km 30, "longe da poeira da estrada11 - cf. informou o "capitão"-, 

no interior da mata e em forma circular (6). 

Na distribuição do trabalho tribal, se bem que ob~ 

decendo o critério de diferenciação por sexo, as mulheres foram 

dispensadas de determinados afazeres, tais como a limpesa do 

roçado, que passou a ser feita pelos homens. As mulheres se d~ 

dicavam às atividades domésticas. Algumas famílias nucleares se 

de~locavam para o castanhal, onde as mulheres preparavam a caça 

para a alimentação e cortavam ouriços de castanha. 

(ó) Exatamente com esta conformação veio a ser construída a 

nova aldeia. 
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No mês de janeiro, quando já percebem que a safra 

de milho vai ser boa, as espigas estão crescendo bem, fazem a 

festa do milho ("Ponhõtêtéte"}, relatou, então, um dos info,E 

mantes índios. A festa se realizava durante oito dias, reunin 

do as duas comunidades na Ladeira Vermelha. O pessoal do Km 30 

levava alimentos, que se juntavam aos alimentos obtidos pelos 

habitantes da outra aldeia, para todos. 

Durante a semana não iam trabalhar no roçado ou 

no castanhal. Caçavam e pescavam para a "brincadei rr:111, Dançavam 

e cantavam pintados com genipapo e ornados com capacetes indí 

genas, colares, portando bordunas. Davam início à "brincadeira" 

pela manhã, cedo, extendendo-se até às 10 horas, quando suspeg 

diam, face ao calor intenso, recomeçando às 15 horas, fazendo 

nova interrupção às 18 horas, para retornarem durante a noite, 

sem interrupção até o amanhecer. De manhã e de tarde as mu 

lheres participavam da festa; de noite, somente os homens • 

.,Quando terminar o serviço da castanha vamos f~ 

zera "Festa do Gavião" (11Hok"}. Quando morávamos no mato, fa 

zíamos festas que duravam muitos dias, semanas, sem parar. Ag~ 

ra no meio dos civilizados, temos que trabalhar e só fazemos 

festa no sábado e no domingo: corrida de tora, lançamento de 

flechas", narrou o "capitão" Krokremumõ. O Lnf o.rman+c também re 

feriu-se a outras festas de seu grupo: 

- Festa do Peixe {"Tép"), que se realizara em 1975 e ap~ 

nas ia ter lugar novamente em 1977. 

Festa do Cipó, na qual não mais utilizavam cipó; apenas 

cantavam. Faziam a Festa do Cipó quando terminava a Fes 

ta do Gavião. 

- Festa do Macaco {"KokSi"), após a Festa do Peixe. 

Segundo o informante, a Festa do Gavião se reali 

zava em um ano e a do Peixe, no ano seguinte, alternadamente. 

Em todas as festas, os índios Gaviões promoviam a 

"corrida da tora". Confeccionavam toras de troncos de samaúma, 

de coqueiro e de outros vegetais. Identicamente, em todas as 

festas praticavam a "brincadeira das flechas". Porém, estes 

costumes já haviam sido abandonados pelo grupo Parakateyê, que 

a eles retornaram após a chegada do grupo da Ladeira Vermelha, 

entio, "pacificado" há apenas 8 anos, esclareceram os infor 
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mantes Gaviões. Estes também disseram que um Chefe do Posto I~ 

digena, em um período anterior, proibia a realização das fes 

tas indígenas. Após a visita de dirigentes da FUNAI à Reserva, 
as festas foram liberadas. 

A criação artística material indígena estava viva, 

embora sem grande intensidade na produção. Arcos e flechas -es 

tes empregados quase que exclusivamente em festas e rituais-(7), 

bordunas, businas, colares, pulseiras, cocares, tangas e ºE 
tros adornos e indumentárias são exemplos da =~te material dos 

Gaviões. 

Recorriam aos tratamentos indígenas, o que denot~ 

va a sobrevivência de práticas xamanísticas, concomitantemente 

com a recorrência à medicina oficial. 

Sua alimentação se baseava nos produtos da 

cultura - milho, arroz, mandioca, batata doce, banana, mamão, 

fava, amendoim, cará, inhame, melancia - provenientes de seus 

roçados; na caça, na pesca e na coleta vegetal (bacaba e açaí, 

entre outros). Produziam beijú de mandioca. Como produtores de 

castanha, adotavam essa amêndoa em seus hábitos alimentares. 

Nos dois grupos locais Gaviões, então existentes, 

em Mie Maria, a língua indígena era utiliza~a aos contatos in 

ternos, exceto no grupo infantil do Km 30, que só usava o PºE 
tuguês.Este idioma, conhecido por todos os integrantes adultos 

do grupo do Km 30, era, no entanto, estranho aos Gaviões da La 

deira Vermelha (8). 

Mantinham-se coesos em torno de seus chefes tri 

bais, e havia em cada aldeia um "capitão" - Krokremumõ, na a.!_ 
deia do Km 30 e Kinaré na aldeia da Ladeira Vermelha.~ 

é um líder indígena antigo no grupo que então se encontrava no 
Km 30; porém, viviam em meio a esse grupo local elementos pro 

venientes da aldeia da Montanha (Tucuru!}, entre os quais h~ 

via um expressivo líder, o cutia, que atuava como um auxiliar 

(7} Testemunhou-se diversos !ndios confeccionando flechas e 
businas, entre os quais o capitão Krokremumô, que decla - 
rou preferir caçar utilizando arco e flechas, com os quais 
tem melhor pontaria e é mais hábil do que com espingarda. 

{8) Nesse grupo apenas dominava o fOrtuguªs o "capitio" Ki 
naré, originário do grupo Gaviao da Montanha, habituado a 
longo convívio com os "civilizados". 
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imediato do capitão Krokremumõ (9). O então capitão do grupo 1~ 

cal de Ladeira Vermelha - Kinaré - não pertencia, antes, a esse 

grupo,conforme já foi registrado. O antigo chefe do grupo Koyk~ 

teyê (10) se encontrava despojado de suas atribuições de chefia. 

Percebia-se a ocorrência de rivalidades envolvendo os irmãos Ki 

naré e Cutia de um lado e o capitão Krokremumõ de outro, prov~ 

velmente como repercussões de antigas lides que existiram entre 

o grupo local do Cocal (então, no Km 30) e o grupo da Montanha. 

Essas rivalidades, entretanto, assumiram formas pacíficas e se 

manifestavam de maneira dinâmica·nas pr&ticas dos jogos tribais 

da corrida da tora e do lançamento das flechas. 

Para a prática de seus esportes ou, como preferem' 

denominar, "brincadeiras" principais - a corrida da tora, e o 

jogo da flecha-, os Gaviões se dividiam em dois grupos rivais' 

aos quais denominavam de Hok (gavião) e Pane (arara) (11). Na 

quelas competições, o então grupo do Km 30, mais antigo na Re 

serva e "pacificado" desde o início dos anos 60, considerava-se 

integrante da divisão cerimonial Hok e atribuia ao grupo que 

à época vivia na Ladeira Vermelha a condição de participante ' 

da divisão Pane. Ocorre que, entre os índios da Ladeira V~lha 
havia aqueles que se consideravam Hok também e não aceitavam 

sua classificação como Pane. 

Em 1976, os Gaviões de Mãe Maria se organizavam pr~ 
dominantemente em familias nucleares monogânicas. Ocorriam com 

frequência relações extramaritais, principalmente por parte das 

mulheres, fato que decorria, em grande parte, do desequilíbrio' 

demográfico existente no interior dos grupos, com sensível pr~ 

dominância de elementos do sexo masculino. 

A mitologia sobrevivia no núcleo ideológico do peg 

sarnento Gavião, explicando fatos do passado remoto, a ortgem do 

homem branco, contendo o culto de herois mitológicos da tribo. 

_(9} Presentemente, o Índio Gavião Cu tia é o Chefe do P. I. Ga 
vião, da FUNAI (1986). 

(10) Que já morreu ( constatação em 1986). 

(11) "Pane" (arara) e "Hok" (gavião} são aparentemente metades' 
localizadas e agâmicas que dividem a sociedade Gavião em 
grupos sociais antagônicos e às quais todos os indivíduos' 
pertencem". (Cf. R. de B. Laraia e R. da Matta, in "!ndios 
e Castanheiros11: 134, Dif. E. do Livro, São Paulo, 1967). 
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Mitos como o do Sol e a Lua (12). e o da origem do homem branco 

(13) contêm toda uma visão cósmica e mágica sôbre a formação ' 

do mundo, das coisas existentes no mundo e do pr5prio homem. 

(121 V. em E. Arnaud C"Os !ndios Gaviões de Oeste •.. Pacifica1ão 
e !'nte9~açâo"; 32~3, Museu Goeldi, Belém, 19751, narrativa 
do m;i-to "e> :Sol e a Lua". 

(13} Pre~·enciou~-s-e e registrou-se a longa narrativa feita por 
-um informante !nélio do mite da origem d0 homem branco. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~--·~~~~~~~~~~~~~~ 
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- População 

Quando estivemos em Mãe Maria, em 1976, a pop~ 

lação dos !ndios Gaviões, no Pará, vinha aumentando nos últimos 

anos anteriores. Em 1956, o Grupo Gavião, que posteriormente 

veio a instalar-se no km 30 da rodovia Belém-Marabá, transferiu 

-se para a cidade de Itupiranga, à margem esquerda do Tocantins, 
onde "mais ou menos 85 Índios" estabeleceram acampamento (14). 

Até o final daquele ano, em decorrência da infestação de dife 

rentes enfermidades, face ao contato com os "c í.vã Lí zados ", o gr~ 
po teve sua população reduzida a 62 índios, baixando no ano se 

guinte para 37 indivíduos (15). Em 1961, a população do grupo, 

no Cocal, estava reduzida a 17 pessoas (16), como consequência 

de mortes e cisões internas .A <Ç!ep,pulação,, que se caracterizou 

nestes cinco anos críticos para a sobrevivência do grupo, foi 

sustada e superada, tendo o processo de dinâmica populacional si. 

do invertido a pazti.r do rrarento em que o grupo, sendo transferido pa 

ra a Reserva Mãe Maria, viu seu problema de terra resolvido e 

passou a ter a proteção tutelar direta do governo brasileiro. 

Em 1967, ou seja, no ano seguinte ã mudança pa 
ra Mãe Maria, o grupo se constituía de 29 indivíduos. A popula 

ção do grupo do km 30 ascendeu para 38, já em fins de 1972 {17), 

tendo atingido 58 indiv!duos innjgenas em maio de 1976~ quando 

este estudo de campo foi realizado (Tabela I). 

(14) Cf. Laraia e Matta, op. cit.: 100. 
(15) Cf. Arnaud, op.cit.: 60. 
(16) Cf. Laraia e Matta, op. cit.: 138. 
(17) Cf. Arnaud, op. cit.: 60 
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População da Aldeia Gavião do Km 30 

Reserva Mãe Maria - Maio de 1976 

Classes de Idade População Indígena 

(em anos) M F T 

~ de 1 ano (a} 1 1 2 

1 ano (b} 3 2 5 

2 e 3 anos 3 6 9 

4 - 6 4 2 6 

7 - 11 5 2 7 

12 - 15 - 3 3 

16 - 18 2 - 2 

19 - 24 4 3 7 

25 - 29 2 1 3 

30 - 39 7 3 10 

40 - 49 2 l 3 

50 - 59 1 .•.. 1 

60 e mais .•. 

Total 34 24 57 

(a) Nesta categoria estão incluídos apenas os nascidos em 1976. 

(b) " 11 11 11 os nascidos em 1975, ou seja, 

os que já t.Lnham CCtli'letaéb um ano ou que completarl.a:m em 19 76. 

Fonte : P. I. Mãe Maria, da FUNAI •. 

Observação: As idades são estimadas pelo P. Indígena até os na~ 

cimentos ocorridos em 1974. A partir de 1975, os nas 

cimentos estavam sendo registrados no Posto. 

···---·· ---------- 
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Além dos 58 {ndios que habitavam na aldeia do Km 30, 

na Reserva Mãe Maria, lá também se encontravam duas mulheres br~ 

sileiras casadas {ou amigadas, corno informantes indígena e br~ 
sileiro preferem denominar a relação} com !ndios Gaviões e um 
irmão de uma das mulheres, que morava com esta e seu cunhaào ín 

dio. 

Dos habitantes ind!genas, 51 formavam o grupo básico 

Gavião, dos quais 7 eram provenientes do grupo local da Montanha 
(Tucuru!) (18). o~ demais integrantes indigenas se constituiam' 
de wn homem Xikr!n com cerca de 29 anos de idade, uma mulher 
GuaranI com aproximadamente a mesma idade, a qual era viúva e 
morava na aldeia com s·eus quatro filhos do sexo masculino, um 
com 16 anos e os demais com menos de 10 anos e uma filha de dois 
anos de idade. 

A constituição da população da aldeia do Km 30 acima 

descrita se caracterizava, assim, pela convivência de indivíduos 
de culturas diferentes e até mesmo de diferentes etnias, como no 
caso dos brasileiros, que se encontravam agregados ao grupo indí 
gena. Estes eram aceitos naquela sociedade,porém não sem rnanifes 
tas atitudes de descontentamento por parte de componentes indíge 

nas. 

O índio Xikrín e os Guarani conviviam pacífica e 

amigavelmente com os Gaviões, que os reconheciam segundo suas ~ 
rigens grupais. O processo aculturativo e adaptativo se desenvo! 
via, esrando os indígenas hospedados absorvendo paulatinamente a 
cultura Gavião dominante. 

No grupo masculino da população indígena, 10 eram ca 

sados, 8 solteiros com idades de 16 anos e mais, dos quais um se 
encontrava prestes a casar, razão porque já havia construído sua 

casa; 1 era viúvo, sendo os 15 restantes crianças com 10 anos e 

menos. 

O grupo feminino continha 10 índias, casadas, can ida.des 
de 15 anos e mais, uma solteira com 14 anos de idade e 13 crianças 

(18} Para a aldeia do FJn 30 .•. Mãe Maria - se deslocaram 8 índios Gaviões sol 
teiros da aldeia da M:m.tanha, d:,s quais 2 se casaram cxm Indias do grupo 

de Mãe Maria e um se deslocou para o rio Bacajâ, onde casou cem índia Kayapó. 
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com 10 anos e menos. 

Verificava-se not8rio desequilíbrio inter-sexos no 
grupo, onde 7 rapazes solteiros não tinham, no momento,mulheres 
para constituir suas famílias, embora fosse este seu desejo, se 

gundo a tradiçâo·tribal. Mesmo no grupo de crianças com menos 1 

de 10 anos a situação de desequilíbrio era mantida (19). 

Mesmo face a esta situação, os Gaviões encontravam 
soluções no âmbito interno do grupo, só excepcionalmente recor 
rendo a ligações com mulheres estranhas ao grupo étnico, como 
nos casos dos dois lndios casados com néo-brasileiras regionais. 

As relações extra-maritais das mulheres casadas ocorriam inter 
namente sem maiores conflitos. 

Na aldeia do Km 30 havia 11 casas, das quais em 10 

habitavam famílias nucleares, e a restante destinava-se ã fam! 
lia prestes a ser constituída. Havia também um barracão, anexo 

à casa do capitão Krokremumõ, no qual residiam os rapazes sol 
teiros. 

Não considerando a casa que ainda estavu desocupa 
da e a casa dos solteiros, onde residiam 8 rapazes, verificava 
-se que a média de habitantes por residência na aldeia do Km 30 

era de 6 pessoas, inclu!dos no cômputo, para efeito deste cáI 
culo, os três néo-brasileiros regionais, que moravam na aldeia, 

e que integravam a mão-de~obra produtiva do grupo. 

Neste grupo local Gavião, não havia a incidência' 

de pessoas propriamente idosas. As idades estimadas das pessoas 
mais velhas recaiam em 52 anos para o grupo masculino e 44 anos 

para o grupo feminino, Incluindo nesta população os três b~asi 
leiros que a compunham e considerando a população global, con~ 
tata-se que 47% da mesma eram crianças ainda em idade economic~ 
mente não produtiva. A faixa de 12 a 15 anos era extremamente 1 

vazia, com apenas 3 elementos do sexo feminino. A inexpressiva• 
ocorrência de nascimentos, no período de 12 a 15 anos antes ( a 
quando do estudo de 1976), ref]Pria UJl\. momento extremamente cri 
tico para a sobrevivência do gr~pc, que, naquela época, se de 

(19} Diante do problana, um funcionário da FUNAI lotado no P.I. Mãe Maria ro 
gitava de verificar a possibilidade de trazer de grupos Gaviões do Es 

tado do Maranhão mulheres solteiras que desejassem rontrair matrim3nio can 
rapazes de Mãe Maria. 
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frontou com graves conflitos internos e com a sociedade nacional. 

A faixa economicamente produtiva do grupo se enco~ 

trava quantitativamente bem ::rep;resent.aaa, · C.QJ!\· cerca de .. 41% da p~ 

pulação entre 16 e 39 anos de idade, da qual 16 indivíduos eram 

do sexo masculino e 9 do sexo feminino. 

Ao chegar à Reserva Mãe Maria, em 1969, o grupo Ga 

vião da Ladeira Vermelha se compunha de 34 indivíduos ( 21 homens 

e 13 mulheres). Em maio de 1976, portanto 7 anos depois, haviam' 

nascidc~ mais 10 homens e 5 mulheres. Neste período morreram 2 a 

dultos. O grupo constituído exclusivamente de índios Gaviões, até 

maio de 1976, teve sua população aumentada para 47 indivíduos dos 

quais 30 do sexo masculino, entre estes se encontrando um único 

Gavião oriundo de outro grupo local, justamente o seu 11capitão11, 

TABELA - II 

População da Aldeia Gavião da Ladeira Vermelha 

Reserva Mãe Maria - Maio de 1976 

Classes de Idade População Indígena 

(em anos} 
M F T 

- de 1 ano (a) - 1 1 
1 ano (b} 2 1 3 

2 e 3 anos 1 1 2 

4 - 6 6 2 8 

7 -- 11 1 - 1 
12 - 15 4 1 5 

16 - 18 - 1 1 
19 - 24 2 4 6 
25 - 29 6 4 10 

30 - 39 4 1 5 

40 - 49 3 1 4 

50 - 59 .•.. 
60 e mais l - 1 

Total 30 17 47 

a) Nesta classe se encontram apenas os nascidos em 1976. 
b) Nesta classe se encontram os nascidos em 1975, ou seja, os que já ti:.nha.m' 

o:ITpletado -L ano ou que: canple:tariam em 1976. 
Fonte : P. I. ~ Maria, da FUNAI. 
Observação: As idades são estimadas pelo P. Indígena até os nascimentos ocor 

ridos em 1974. A partir de 1975 os nascimentos vinham sendo regi~ 
trados no Posto. 

-··--·· -···· 
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Kinaré (grupo local da Montanha),que participou dos trabalhos de 

atração e pacificação do grupo da Ladeira Vermelha como intérpr~ 

te e que veio a casar-se com uma !ndia integrante do grupo atraí 

do. 

Nesta população, 10 homens e igual número de mulhe 

res eram casados,o que significa que todas as mulheres adultas 

com 13 anos e mais de idade se encontravam casadas; porém, o me~ 

mo não ocorria entre os homens, de vez que dois homens adultos ' 

eram ainda solteiros e três viúvos permaneciam sem mulheres, 

No grupo infantil, havia mais de dois meninos para 

cada menina, o que caracterizava, também nesta aldeia Gavião,sen 

sível desequilíbrio demográfico entre os sexos, com a dominância 

do grupo masculino. Havia meninos com 12 e 13 anos que logo ju~ 

tar-se-iarn aos adultos sem mulher, de vez que no grupo feminino 

as crianças tinham no máximo 4 anos de idade. 

Não havia no grupo da Ladeira Vermelha nenhuma cri 

ança nascida nos anos de 1966, 67, 68 e 69, nos quais o grupo en 

frentou graves conflitos com a sociedade dominante, tendo sido 

submetido ao trabalho de ºpacificação" pelo Õrgão protecionista. 

Nesta aldeia a população, da mesma forma como no 

Km 30, estava distribuída em familias nucleares. 

Havia na aldeia apentis um velho, com 70 anos de ! 
dade aproximadamente. Estimou-se que os demais homens tinham até 

no máximo 46 anos de idade, enquanto a mulher mais velha tinha 

no máximo 40 anos, tendo as demais de 30 anos a menos. As crian 

ças nas faixas de menos de um ano até 11 anos de idade compunham 
32,0% da população da Ladeira Vermelha. A quantidade mais expres 

siva na composição da população desta comuniêa1e se encontrava ' 

nas faixas de idades economicamente mais produtivas, que incluiam 

pessoas de ambos os sexos de 16 a 49 anos e que representavam 
55,3% da população total. 

Ante o visto, constatou-se que, na Reserva Mãe Maria 

dos Índios Gaviões, h~bitavarn 98 indiv!duos integrantes desta tr! 

bo indígena, dos quais 29 homens, na aldeia do Km 30, e trinta,na 

aldeia da Ladeira Vermelha; e, 22 mulheres, naquela primeira al 

deia e 17, na segunda (Tabela III). 
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Na antiga Reserva Gavião da Montanha, em Tucuruf 

restavam duas famflias Gavião aparentadas entre si. Estas se re 
cusavam a mudar-se para Mãe Maria. Perfaziam um total de 12 pe~ 
soas, das quais uma mulher era neo-brasileira regional casada 

com um !ndio. 

Uma das famílias se compunha dos pais e quatro fi 

lhos, sendo dois meninos de 10 e 13 anos, filhos biológicos do 

casal, e um menino de 12 anos e uma menina de 10, filhos de cri~ 
ção. O pai tinha aproximadamente 58 anos e a mãe, 48. A outra f~ 
mília se compunha do pai índio com cerca de 30 anos de idade, a 

mãe néo-brasileira, aparentando ter a mesma idade, e quatro fi 
lhos, sendo duas meninas de 6 e 3 anos, respectivamente, e dois 

meninos, dos quais um com 2 anos e o outro com 6 meses de idade 
( 20) • 

Do exposto, verificava-se que, no c5mputo geral dos 
Índios Gaviões residentes nas duas aldeias da Reserva Mãe Maria, 

mais os remanescentes da aldeia Gavião da Montanha, 109 Índios 

Gaviões (66 homens e 43 mulheres) habitavam no vale do Rio Toca~ 
tins, em territórios que integravam o patrimônio indígena ( Ta 
bela III). 

TABELA - III 

Indios Gaviões Aldeados no Vale do Tocantins 

- Maio de 1976. 

Sexo 

População Indígena 

Reservas Gavião í 
\ A 

\ l\ldeias: Nn 30 

- •.. '../ 

Mãe Maria Gavião da l'bntanba 

Iad. Venn. T. Total 

M 29 30 59 7 66 

F 22 17 39 4 43 

Total 51 47 98 11 109 

Fonte: Nossa pesquisa de carnp:> para SUDAM/HS, 1976. 

(20) Idades estimadas por infonnante brasileira de Tucu:ru!, esposa de ex-ctiefe 
do Posto Gavião da M:mtanha, Sr. Matluas Aguiar. 
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Sendo manttdas as condições de vida que eram experi 
mentadas pelos grupos locais Gaviões da Reserva Mãe Maria, onde 
tinham assistªncia mgdica, condições de trabalho como produtores 

autônomos, ausência de conflitos com as frentes pioneiras da s~ 
ciedade nacional e, particularmente, segurança no uso de suas 
terras patrimoniais, certamente a população tribal continuaria a 
crescer, restando,entretanto, para ser solucionada a questão do 
desequilíbrio quantitativo intersexos (21). 

- Situação ·ae Contato 

Os !ndios Gaviões do Tocantins experimentaram um 
longo período de contatos conflitivos com a sociedade nacional, 

em sua história recente. Os atritos armados provocaram mortes de 

castanhetros, extratores de caucho,· garimpeiros. Porém, os Ga 

viões se aproximaram de sua extinção, inclusive vitimas de exp~ 
dições punitivas organizadas por integrantes da sociedade nacio 

nal. 

Quando procuraram o contato direto e permanente com 
a socied~de nacional, em Itupiranga, foram dizimados por doenças 
e mortes, restando como saldo um. período em que perambularam p~ 

las ruas de itupi~anga e de Ma~ab& como mendigos (22). 

Em 1976, os Gaviões estavam em contato permanente' 
com a sociedade nacional; a esta não haviam sido assimilados,mas 
com ela mantinham relações sociais pacificas, quer ao nível da 
convivência com seus representantes no interior da Reserva, quer 

ao nível da vizinhança com populações rurais e com povoados e ci 
dades localizados relativamente próximos à Reserva, 

Na Rese~va, os Gaviões mantinham contatosquotid;lanos, 

no plano institucional, com o pessoal do Posto Indígena da FUNAI, 
ao qual incumbia administrar o território indígena. Este se en 
centrava localizado no Km 30, à margem da rodovia Belém/Marabá, 

(21} Em 1986, todos os !taT1aileScentes dos três grupos locais Gaviões de Oeste 
habitam na Gnica aldeia localizada no interior da Ãrea !nd!gena "Mãe Ma. 

ria" e c.-...f:::-c..t.am o grave problena da invasão de seu território, ao sul, por 
não-índios. 

(22) Registros históricns constantes do texto de nossa autoria, que integra' 
o "Plano de I:esenvolvinento Integrado de Ãrea da Bacia do Rio Tocantins", 

Hidroservice, Vol. !ll:, 1973. 
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enquanto a aldet~ se s~tuava do lado aposto da estraàa, distando 
desta cerca de 100m. Se bem que o P.I. fosse responsável pela a~ 
ministração de toda a Reserva, no entanto, dada a sua posição ge 

ográfica, seu pessoal estava mais direta e constantemente em con 
tato com a aldeia do Km 30. 

Na Ladeira Vermelha, estava instalada, ao lado da 
aldeia, um~ Missão, pertencente ao movimento protestante Novas 

Tribos do Brasil, desde 1972. O Chefe do P.I, da FUNAI informou' 
que "a ~ldeia da Ladetra Vermelha está sob os cuidados da Missão, 
mas sob a responsabilidade do Posto", Lã residiam dois missioná 
rios~ um brasile}~o e um norte~americano - com suas famílias, ' 
Na sede da Missão havia uma escola, que funcionava irregularmen 

te, e, de resto, os fndios não se tinham deixado influenciar p~ 

las tentativas de trabalho catequético que haviam sido feitas pe 

los missionários, 

Ainda no plano institucional, os Gaviões tinham co~ 
t~to per~anente com os estudantes do Projeto Rondon (23}, Estes 

lhes propiciavam assistência médica e mesmo em outras áreas. E~ 
tudantes de Direito, a quando da realização da pesquisa (1976), 

encontravam~e empenhados na obtenção de documentos civis para 
alguns Índios; regist~o de nascimento (Certidão}, Carteira de I 
dentjdqde, T!tulo de Eleitor (241. Então, era discutível a impo~ 

tância e a necessidade destas providências, considerando o fato 
de que os Gaviões de Mãe Maria se encontravam (como se encontram 

em 1986} sob o regime tutelar, que é exercido pela FUNAI, não es 
tando ainda, de nenht-una maneira, preparados para conquistar sua 
autonomt~ ci~il em meio a sociedade nacional, não havendo mesmo 
casos individuats de !ndios suficientemente aculturados e infor 

mados sobre o exercício da plenitude da capacidade civil. Do a~ 
pecto antropológico, considerSmos desaconselhâvel a liberação do 

regime tutelar, mesmo daqueles Gaviões já alfabetizados (25l. P~ 
rêm, pareceu-nos nao ser intenção das pessoas empenhadas naque-' 

las provid&ncias a liberaçao da~ueles fndios do regime tutelar, 

(23} o r:rojeto Rondon atua.va em convênío cem a USP, que mantán em Marabá um 
campus Avançado. Também, rrediante convênio firmado cem a FUNAI, o caro 

pus Av--ançaao prestava assistência mMica aos índios Gaviões. - 
(24} Nenhun !ndio Gavião havia prestado serviço militar atê então. 
(251 A matéria é juridicarrente regulada pelo Art,99, Capítulo II, Título II, 

da Lei n9 6.001, de 19/12/1973. 

·---- --------- 
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mas sim oferecer-lhes condiç6es formais de realtzarem legalmente ' 

atos inerentes a sua nova condição de produtores agrícolas e de 
castanha autônomos, tais como contratar a venda da produção, abrir 
e movimentar conta bancária etc. (261. Todos esses atos, no e~ 
tanto, devem ser praticados com a assistência da FUNAI (27), (28). 

A necessidade de assist~ncia m~dica mais sofisticada' 
ou de internação hospitalar levava os Gaviões a procurarem o Hos 
pital da FSESP exr s+entie em Marabâ (29). 

Estudos de Antropologia Teórica ou Aplicada levam pr~ 
fissionais a permanecerem mais ou menos tempo na Reserva Gavião,em 

contato com os fndios. Em 1976, registrou-se o caso dos encarrega 

dos pela implementaçao do projeto de Desenvolvimento Comunitário ' 
nas aldeias da Reserva Mae Maria; identicamente, da linguista , 
professora da Univers±ãade Federal do Pará, que realizava estudos 
sobre a língua falada pelos fndios Gaviões, bem como de pesquisad~ 
res em Antropologia, como no nosso caso, que esporadicamente vão a 
Mae Maria, ou de algum profissional voluntário, como um médico i~ 
tegrante do corpo cl!nico da Escola Paulista de Medicina, que pres 

ta assistãncia aos !ndios. 

Ainda no interior da Reserva, os Gavi6es experimenta 

vam outras formas de contato com elementos "civilizados11• Na al 
deia Gavião do Km 30, como já foi visto, habitavam três elementos' 
neo-bra$±leiros, regionais que, no caso, encontravam-se eles 
pr r os sob condições de stmp Les hóspedes minoritários em um 

- pr~ 
grupo 

social detentor de cultura diferente da sua e para o qual ela ainda 
tinha funçao estrutural, em suas relações sociais internas. No Km 25 

da rodovia Belém/Marabá, dentro da ~eserva, residiam, sasonalmente, 
algumas famílias de regionais, que eram incorporadas aos trabalhos 

de produção de castanhn-no-parã, na condição de castanheiros ou de 

(26) 

(27) 

V., a seguir, o item.:.. Projeto 'de Desen'VOlvin'énto Ccrrrun±tário. 
O Art. 89 da lei N9 6.001/73 trata da nulidade desses atos e da 
pennitida. 

(28) o Art. 11 da rresma Iei .•. Estatuto do 1n.dio - trata da declaração da eroan 
cipação da ccmunídade ind5'.gena e de seus neribros. - 

(29) A quando da :rea.lizaçao da pesquisa de campo (1976) 1 a mulher do capitão 
Kinaré, da aldeia da Iadei.ra Vemelha, foi internada nesse hospital, em 
trabalho de parto. 

- exceçao 
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tropeiros. Com elas os Gaviões se relacionavam sem que ocorressem 

fricções interétnicas (30) de qualquer gravidade. 

O fato de a Reserva dos Gaviões ser atravessada de 

lado a lado por uma rodovia estadual - PA-332 - expunha as comun! 
dades indígenas enquanto tal, e os Índios individualmente a con 

tatos inevitáveis com transportadores de castanha e de outros pro 

dutos agrícolas, até mesmo para escoar a produção indígena, nem 
sempre poss!vel de processar-se em transporte da Fundação Nacional' 

do !ndio. O trânsito de transportes auto-motores dos mais vari~ 
dos tipos -caminhões, Ônibus, automóveis etc.-, alguns realizando 
viagens regulares intermunicipais, a ocorrência de acidentes com 

carros danificados ou com a queda de pontes sobre rios que servem 
à Reserva, são fatores que propiciavam um relacionamento inteEé 
tnico, com relativa frequência, dentro da própria Reserva. 

Os demais contatos com o mundo exterior ã Reserva se 

processavam através das frequentes visitas de índios Gaviões da 

aldeia do Km 30 à cidade de Marabá e à vila de são Félix, para o~ 
de se deslocavam livremente, sem o controle do P.I. Os índios da 

aldeia da Ladeira Vermelha iam àqueles centros urbanos raramente' 
e apenas em companhia de seu "capitão". Esses contatos objetiva - 
vam em regra, a realização de compras de bens "civilizados" nos 

mercados daqueles centros populacionais. As ligações de alguns í~ 
dios da aldeia do Km 30 com aqueles núcleos "civilizados", entre 
tanto, não se cingiam apenas à realização de transações cx:rrerciais. 

Un relacionam:mto social rrais estreito jâ se estabelecera, através do co~ 
padrio. Algumas crianças Gavião daquela aldeia já haviam sido ba 
tizadas na igreja católica de Marabá, tendo corno padrinhos casais 

residentes nesta cidade~ 

No meio rural da ârea, fora da Reserva, os Gaviões ' 
do Km 30 contatavam com fazendeiros e posseiros estabelecidos em 

terras vizinhas ao seu território, sendo estes contatos, como os 
demais acima descritos, cordiais, pactficos, sem conflitos. 

Em 1976, não se registrava a presen~a de posseiros 
em território Gavião. Invasões esporádicas de caçadores e de la 

(30) V. c:nnceito de "fricção interetnica" em Oliveira, R.C. de •.• "O tndio e o 
Mundo dos Brancos", Dif. E. do Livn,, s. Paulo, 1964. 
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drões de castanha eram cada vez menos frequentes, ante a fiscaliza 

ção procedida na Area pel~s pr8prios !ndios,que,nos casos de fl~ 
grante, apropriavam-se de todos os bens em posse dos invasores e 

punham-nos para fora. Até e mês de maio de 1976, havia apenas ocor 

rido um caso de invasão (31}. 

(31} Em 1986, a. situaçãoª diferente. Um número crescente de trab~ 
lhadores sem terra vem invadindo a Area !nd!gena. Um loteamen 

to está impl~ntado pelo GETAT, em grande parte, dentro da terra Ga 
vião. A tensão social é grande na &rea, o que levou a FUNAI e Õ 
GETAT a instituírem um g~upo de trabalho, objetivando estudar a 
questão, inclusive, a definição rigorosa do limite sul •. da A.I.,ten 
do este autor integrado o G.T., representando o Ministerio da Re 
forma e do Des·envolvimento Agrário. 
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- Economia 

Os Gaviões, em sua condição de !ndios em processo de inte 
gração,-ao contato face a face com a sociedade envolvente, por seu 
convívio e suas relaçoes com as frentes pioneiras da economia na 
cional, que avançam no Tocantins, bem como,por suas ligações ins 

titucionais com representação diferenciada da sociedade nacional, 
estavam vivenciando uma fase de franca transição em sua economia, 
ainda conservando traços econômicos tribais, mas já penetrando na 

economia "civilizada". Esta mudança se manifestava de forma mais 
enfática no grupo do Km 30, "pacificado" em 1956. Também já esta 

vam ocorrendo mudanças na economia do grupo da Ladeira Vermelha. 

Ainda praticavam uma economia de subsistência de caráter' 
tribal, como caçadores, pescadores, coletores e agricultores com 
fins exclusivos de garantir sua auto~alimentaçâo grupal, portanto 
sem fins de intercâmbio comercial com a sociedade inclusiva, atu 
ando segundo padrões estruturais do grupo. Porém, no momento em 
que os Gaviões passavam a produzi!t' alguns gêneros aliment!cios,em 
seus roçados, com o objetivo de atingir safras que lhes propicias 
sem excedentes destinados à comercialização no mercado da socieda 
de dos "brancos" ( •• kupén"J e quando penetraram na economia da cas 

tanha como produtores-donos de castanhais,eles jâ estavam dando 
passos no campo da economia "civilizada". 

Esta dualidade de situações estava ocorrendo com os Gaviões 
de Mãe Maria. 

Toda a produção econômica dos Gaviões se processava dentro 
dos limites de sua Res·erva, em cuj as. matas caçavenu mut-um,ja.c-uaçtl, 
jocobim, jacamim, nambü, ara!t'a, papagaio, diversas es-pécies de ga 
viões, maracanã, ararajuba e algumas outras aves· menos encont.eadas, 
e f:z:!.e.m uso das penas das aves em sua produção art!stica, confec.. 

cionando arcos, flexas, colares, pulseiras, coce re s, bus t.nas etc, ~ 
caçavam também veados Cmatei!t'o, ve rme Lho e bz anco 1, paca , ta.tu ( p~ 
ba, rabo de couroJ, cutia, queixada, caititu, anta, onça (pintada, 

Re preta e vermelha), animais estes cada vez mais !t'a.ros, mesmo na 
serva, que ainda é um refúgio em que são preservadas a fauna e - a 
flora, que vêm sendo dest!ruÍdas sistematicamente aléhn dos limites' 
da ~eserva. Procediam também à caça de diversos répteis, tais como 
cobras (surucucG, jib5ia, caninana, jararaca, coral, papagaiol e 
jacarés (321 • 

(32) Os animais e frutas produtos da caça, pesca e coleta dos Gaviões estão a 
qui referidos confonre as denan±naçôes que lhes são dadas pelos próprios T 
índios. 

------------------------- --------, ---- 
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Na pesca,capturavam, puraqué, t~a1~a, jiju1 piabanha, mandí, 
jundiâ, carã, tamuat!, acar!, piáu e outros mais raros. 

A coleta vegetal, que era processad~ principalmente no 
inverno, incluía frutos, tais como: piqu±á, cupuaçn, açaI,bacaba, 
cajú e castanha-do-pará, esta para a própria alimentação, mas tam 
bém para a comercialização. 

Para cada aldeia Gavião, havia um roçado coletivo. Seus 
principais produtos agrfcolas eram,pela ordem de importância, na 

sua economia, em função da maior ou menor quantidade produzida: 
arroz - o principal produto, que já estava atingindo a etapa de 

comercialização"."'",mandioca, milho, amendoim, cará, inharne, 
eia, banana, mamão e fava. Produziam, também, algodão. 

melan - 

Os informantes indígenas disseram que, sempre que há ai 
gurn excedente de qualquer destes produtos, eles o comercializam ' 
em Marabã, são Félix e na própria estrada, no interior da Reserva, 

sem qualquer interferência do Posto Tndigena. 

O excedente da produção de ar!l:'oz da s,afra de l.975 estava 
servindo à alimentação do grupo em 1976, ano em que projetavam 

vender a safra de arroz, pela primeira vez, em transação quantita 
tivamente mais expressiva. 

Os Gaviões também se iniciavam na atividade pecuária~ Po~ 
suiam um pequeno rebanho em formação, constituído de dez cabeças, 
o qual se originou da doação de cinco unidades de gado vacum fei 
ta pelo médico João Paulo Botelho Vieira Filho, da Escola Paulista 
de Medicina (o qual tem dado ass f s+ênof a médica à tribo}. Das dez 

cabeças,uma .pt=rtencia aos índios Xikrin. O criat8rio de gado foi 
uma evidente.novidade introduzida na economia dos !ndios Gaviões. 

As comunidades Gaviôes,b Mae Maria j& estavam integradas' 
à economia extrativista da castanha-do-pará. No interior da Reser 
va há diversos castanhais, dos quais nem todos estavam em explor~ 
ção. Os informantes índios, entre -os quais os lideres comunitár;Los 
desconheciam qual o total de "colocaçSes" de castanha existente ' 
na Reserva. Afirmavam, entretanto, que "só ao redor da aldeia,. e.§_ 
tio 14 "colocaç6es". O mapa da "Reserva Ind!gena Mie Maria", for 
necido pelo P,:r. Mãe Mar.ta, registra a existência de 30 "colo 
cações" de castanha com suas respectivas "estrada5'", 
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A inserção dos Gaviões na economia da castanha ocorreu 

em decorrência da instalação de suas comunidades na Reserva Mãe 
Maria, que é recoberta por florestas ricas em castanheiras ( Ber 
tholletia excelsa H. B. K.}. Se bem que os !ndios Gaviões possam 
ter sido cogitados por produtores- de castanha "civilizados" corno 

mão-de-obra barata ou servil a ser empregada em seus castanhais , 

de fato isto nunca veio a efetivar .•. se. 

Os Gaviões se tornaram castanheiros em terras do patri 
mônio indígena, através do projeto da castanha, atividade econô 
mica de responsabilidade do então Departamento Geral do Patrimô 
nio Indígena, da FUNAI, que atuava através do Posto Indígena. A 
produção de castanha se processava nos mesmos moldes tradicio - 

nais, que ocorre nos demais castanhais, particulares, em que o 
castanheiro estabelece uma relação de dependência com o "barracão" 

existente no castanhal, através do sistema de "aviamento". A re:!1 
da da produção de cada safra era canalizada ao DGP!, retornando' 
apenas parcialmente, com o fim de financiar a safra seguinte, Os 
índios eram traba·lhadores-·castanheiros em terras da comunidade ' 
indígena. A produção ee procedeu nesses- moldes até a safra de 
1975. 

No ano de 1976 achava .•.. se em ;tmplementação, na Reserva 
Mãe Maria, um novo projeto, este de responsabilidade do então De 
partamente Geral de Planejamento Comunitário, da FUNAI. 

- Projeto de Desenvolvimento Comunitário 

A quando da visita à Reserva Mãe Maria, em 76,encontra 
va-se em desenvolvimento o "Projeto de Emergência para a Coorde 
naçio da Safra da Castanha de 1976 pelos Indios Gavi6es de Oeste 

do P.I. Mãe Maria (PAl", primeira parte de um plano maior intit~ 
lado "Plano Integrado de Desenvolvimento Comunitário "Gaviões-Su 
ruí", o qual se encontrava em fase de elaboração definitiva. 

A Coordenação do Plano estava afeta ã antropóloga Iara 
Ferraz (33}, contratada pela FUN~T especificamente COJT\ este fim, 
A coordenadora contava com a colaboração direta de um auxiliar, 
(Tiuré}, também contratado pelo órgã~ pr0tec±onista, o qual na 
quele momento se encontrava na aldeia dos índios Suruf. 

(33) Â êpoca, pós-graduada em Antropolog-ia Social, junto à Faculdade de 
Filosofia, letras e Ciências Huna.nas, da Universidade de são Paulo, 
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Os pressupostos teóricos e os objetivos práticos do 

projeto .em implementação constam dos textos a seguir transcritos, 

registrados do próprio documento que contém o Projeto (34). 

O objeto do Projeto de Emergência para a Coordenação' 

da Safra da Castanha de 1976 pelos Indios Gaviões de Oeste do P.I. 

Mãe Maria (PA) é "a exploração da castanha, que nesta safra de 
1976 passará a ser coordenada pelos e para os próprios 
índios de Mãe Maria". 

Este projeto tem car&ter "transit6rio", de vez que 
"os problemas, necessidades e interesses da comunida 
de indígena são vistos enquanto a estratégia para sua 
sobrevivência, em termos de ação continua e dinâmica, 
coordenada e dimensionada em todo o processo pela 
própria comunidade". 

"Nossa proposta reside na reformulação do processo pro 
dutivo da castanha (esfera marcadamente econômica) ~ 
que passará a ser coordenada e dimensionada pelos pró 
prios índios Gaviões de Oeste do P.I. Mãe Maria ã 
partir da próxima safra (35), em.todos os seus momen 
tos - desde a produção mesma até o consumo, a circula 
ção de bens considerados necessários por toda a comu= 
nidade". 

"Ao invép- de r-e f oz çajr o sistema de submeter a popu'La 
ção indígena a modelos prontos de "integração11, atrã 
vés da simples absorção como mão-de-obra, num regime 
de trabalho servil, hurnilhant~; o objetivo fundamental 
deste Projeto de Emergência é promover,paulatinarnente, 
uma alternativa específica, própria de desenvolvimento 
comunitário em todos os seus aspectos sócio-culturais, 
a partir de urna esfera econômica (que é o elo de liga 
ção com a sociedade de classes), privilegiando as ! 
reas de educação, saúde e alimentação, numa fase imedi 
atamente posterior". 

"Metas do Plano de Emergincia: 

1 - A partir de uma esfera econômica - remodelação do 
processo produtivo da castanha - uma alternativa é 

apresentada num momento de transicão, autofinanciando 
e promovendo o desenvolvimento comunitário - cujas va 
riáveis complementares são educação, saúde e alimen 
tação. 

2 - Motivação da comunidade indígena em todos os seus 
aspectos sócios-culturais - estímulo ã afirmação' 

do grupo ("dentro" e "fora" dele) e promoção dos I!!_ 
dios corno indivíduos caoazes de escolherem e decidirem 
por si a alternativa deste desenvolvimento. 

(34) A ex>laboração prestada pela antropóloga Iara Ferraz e pelo pessoal do 
P.I. Mãe Maria, fornecendo informações orais e colocando à disposição do 

pesquisador documentos para o registro de dados, tomou poss!vel a elaboração' 
desta parte do relatório sobre a econania dos índios Gaviões de Mãe Maria. 

(35) Refere-se à safra de 1976. 



25 

3 - Nossa proposta para a próxima safra de castanha em 
"Mie Maria€ o ponto de partida para a retomada de 

uma auto-suficiência re-arranjada, de uma "volta" à 
autonomia da comunidade, da manutencão de seus padrões 
de subsistência. - 

4 - O momento de transição a que nos referimos é cons! 
derado dinamicamente, dentro de um processo em cur 

so, onde ore-arranjo dos elementos na esfera econômi-:. 
ca é a estratégia (ação) para sua sobrevivência, en 
quanto grupos itnicos diferenciados". 

"Os próprios membros das aldeias Gaviões, represent~ 
dos por seus líderes, os "capitães11 Kokrenüm e Kinaré, 
responderão pelo desempenho do Projeto, a nível da co 
munidade indígena". 

A partir de 1976, com a execução do Plano de Emergê!! 

eia, os Gaviões estavam assumindo, no cenário da economia da ca.s 

tanha no Tocantins, o papel de produtores autônomos. No que tangeàs 

relações dos Gaviões com a FUNAI, eles estavam passando da condição 

de dependentes do Posto Indígena, para um novo tipo de relacionamen 

to, no qual tinham poder de decisão sobre o que fazer co~ os bens 

naturais existentes nas terras do patrimônio indígena e sobre o 
destino a ser dado à renda produzida pelo seu trabalho. 

Assumindo o papel de produtores autônomos, mantinham o 

de castanheiros (coletores de castanha), que já representavam no 

sistema de produção anterior. 

O sistema de aviamento, que dominava a produçao 

castanha na fase precedente, perdeu o seu sentido, na medida em que 

os Índios deixaram de ser apenas mão-de-obra nos castanhais, 

serem também eles próprios os donos dos bens produzidos pelo 

para 

seu 

trabalho. O barracão do "aviamento" tem sentido e viabilidade só 

cio-econômico na medida em que ele é o instrumento de controle exer 
cido pelo dono do castanhal sobre o castanheiro que coleta a casta 

nha, garantindo o lucro do proprietgrio. Quando naono do castanhal" 

e "coletor de castanha" são duas personagens que se confundem em um 

só ator social,o sistema que contém o "barracão" do aviamento, sem 

pre espoliador e dominador, perde sua função no sistema de produção. 

Os Gaviões, que, por serem quantitativamente insufici 

entes, para realizar a coleta da castanha e~ toda a Reserva! tinham 

ao seu lado, castanheiros regionais, planejavam eliminar, na safra' 

seguinte (1977), o aviamento do castanheiro não indígena, fazendo 

o adiantamento e pagando inteiramente em dinheiro sua produção de 

castanha. Na safra de 76, o sistema de aviamento tradicional ainda 

estava operando, porém no âmbito interno da Reserva. 
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O castanheiro Gavião coletava quantidades equivalentes 
às coletadas pelos castanheiros não indios. Três quartos dos ca~ 

tanhais em exploração de Mãe Maria eram trabalhados por castanhei 

ros Gaviões e o restante por castanheiros néo-brasileiros. Estes~ 

ram contratados pela comunidade dos índios (e não por qualquer ín 

dio individualmente) e sua produção pertencia à coletividade àos 

Gaviões. 

Havia uma contabilidade centralizada 0.ue era processa 

da pelo Chefe do P. Indígena acompanhado de um índio, que represe~ 

tava o grupo do km 30, e do "c.-::1:;:;itão" da aldeia da Ladeira Verme - 

lha. Esta contabilidade registrava a produção de cada castanheiro' 

índio e não-índio. 

Um funcionário local da FUNAI e a coordenadora do pl~ 

no de Emergência ressaltaram um aspecto importante para o .estudo 

comparativo dos diferentes graus de aculturação existentes entre 

as populaç6es das duas aldeias Gavião de Mãe Maria, existentes em 

1976. Os Gaviões do km 30 já estavam mais individualistas na econo 

mia, enquanto os da Ladeira Vermelha eram mais coletivistas. Os do 

km 30 estavam preocupados com o auferimento de renda individual,e~ 

quanto os outros queriam descontar da renda obtida as despesas da 

produção e distribuir o saldo para todos, em partes iguais.No km 30 

havia mais preocupação com a produção de cada um, enquanto que na 

Ladeira Vermelha a produção era vista como algo coletivo. 

A produção de castanha da Reserva Mãe ~1aria, na safra 

de 1976, atingiu cerca de 2.200 hectolitros, o que colocou os G~ 

viões, na época, na camada su9erior dos pequenos produtores de ca~ 

tanha da área em que estão inseridos. Esta producão era comercia 

lizada diretamente com os exportadores, na praça de Belém, para 

cujas transações os Gaviões necessitavam não apenas da assistên 

cia, mas da participação e atuação direta da coordenadora do Pro 

jeto. 

Na safra, em referência, a castanha foi vendida a 

Cr$ 145,00, Cr$ 250,00 e Cr$ 272,00 o hectolitro, variando os pr~ 

ços de acordo com a fase da safra. Ao ser transportada a castanha' 

para Belém, o frete do hectolitro foi pago pelos Gaviões a Cr$ 12,00 

e Cr$ 14,00 • Também nas diferentes fases da safra ("grosso", "cat~ 

ção"), ao castanheiro não índio foi contabilizado, pelo hectolitro 

produzido, Cr$ 32,00 , logo depois e~ 38,00 , e no final da safra 

Cr$ 40,00: enquanto aos tropeiros foram pagos Cr$ 15,00 por hectoli 

tro de castanha transportado em tropa de burro. 



27 

O índio Cutia e o capitão Krokremumõ informaram que, 

até o mês de maio/76, as despesas com rancho para os castanheiros, 

pagamento de tropeiros e fretes já haviam atingido Cr$ 180.000,00, 

mas esperavam um lucro líquido de Cr$ 325.000,00 na safra, incluf 

da a produção das duas aldeias. Resultados como este,atingidos, ~ 

videnciaram a adequação e a viabilidade econômico-social do Pr~ 

jeto, no estágio em que se encontrava no sistema interétnico de 

que este grupo indígena é parte. 

Restava, ao nível de decisão comunitária dos Gaviões, 

um problema pendente, tal seja o complexo "remunera9ão do traba 

lho do castanheiro índio-destinaçio da renda líquida obtida". O 

capitão Krokremumõ cogitava de formar um "fundo rotativo comuni 

tário", com o objetivo de financiar a safra seguinte. A par desse 

projeto, aspirava investir na reserva, melhorando o pasto,amplian 

do o roçado no próprio local em que se encontrava, fazendo um p~ 

ço para o obtenção de água na aldeia, comprando ~ais gado. Plan~ 

java também, talvez mais remotamente, distanciar sua aldeia da 

proximidade da estrada de rodagem, construindo nova aldeia com a 

forma circular de distribuição das casas, de acordo com a tradi 

ção dos Gaviões (36). 

Para financiar a safra da castanha do ano de 76, os 

Gaviões lançaram mão de Cr$ 33.487,00 correspondentes ao retorno de 

45% do total dos lucros êas suas safras de 1973 e 1974, encaminh~ 

dos a Mãe Maria pela FUNAI, e de mais Cr$ 33.000,00 obtidos através 

de um emprésti~o negociado na praça de São Paulo, conforme as i~ 

formações prestadas pelos informantes !ndios, pelo Posto Indígena 

e pela coordenação do Projeto. 

Os custos do Projeto estavam estimados em um total de 

Cr$ 76. 484, 00 ( 3 7 ) • 

Aquele mesmo funcionário no P.I. Mãe Maria, dando seu 

testemunho, em entrevista realizada para informar este estudo, d~ 

clarou: "Os Gaviões retornaram com maior ênfase e entusiasmo aos 

seus antigos rituais e festas a partir de sua autonomização na 
economia da castanha". 

(36) O que veio a ocorrer, de fato. 

(37) Cf. infonnação contida no Projeto de Eirergência. 

----------------- --------- 
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- Território Indígena 

Os índios Gaviões de Oeste possuiam duas Reservas: 

a) Reserva Indígena Mãe Maria,e 

b) Reserva Gavião da Montanha. 

Ambas eram "áreas reservadas exclusivamente aos 

dias" do tipo "Reserva Indigena" (38). 

•. 1n 

A Reservn Indígena Mãe Maria foi criada pelo Decreto 

Estadual n9 4.503, de 28 de dezembro de 1943, do Governo do Es 

tado do Pará. Limita-se a leste pelo rio Jacundá de Cirna,a oeste 

pelo igarapé Flexeiras, ao norte por urna linha imaginária que 1~ 

gano sentido oeste-leste o igarapé Flexeiras ao rio Jacundá de 

Cima e ao sul por urna linha imaginária que partindo do igarapé 

Flexeiras no sentido Oeste-leste, em direção do rio Jacundá de 

Cima;antes de atingir este filtimo, a linha quebra em direção ao 

sul até alcançar a margem direita do rio Tocantins, pela qual so 

be no sentido oeste-leste até atingir o rio Jacundá de Cima, no 

ponto em que faz conexão com o limite leste da Reserva. A super - - 
fície total da Reserva é de 52.607 ha. (39). A Reserva é cortada 
no sentido norte-sul pelo igarapé Mãe Maria, à margem do qual,na 

sua intercessão com a rodovia PA-332, ou seja, no Km 30 da rodo 

via, localizavam-se a sede da Reserva - Posto Indígena Mãe Ma 

ria - e urna das aldeias dos índios Gaviões. 

A Reserva possui um revestimento florestal rico em 

castanheiras e águas fluviais permanentes. Além das duas aldeias 

Gaviões e seus respectivos roçados e, de sua sede administrativa, 

na Reserva encontrava-se instalada a Missão religiosa protestan 

te norte-americana Novas Tribos do Brasil. 

Na sede da Reserva existiam as seguintes instalações: 

- sede do Posto Indígena Mãe Maria; 

- prédio com instalação de enfermaria; 

- escola ( uma sala de aula e instalação para residência ôo professor) ; 

(38) Cf. Sampaio Silva, o. - "Territórios Ind.Ígenas no Tocantins", in cadernos 
m 7, Centro de Estudos Rurais e Urbanos, s. Paulo, 1974. 

(39) Cf. Mapa da Reserva IndÍgena Mãe Maria (FUNAI) • 

····----· ------·--·----- 
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casa de taipa, coberta de telhas, que servia à residência do 

trabalhador braçal do Posto e de almoxarifado; 

- sala do rádio sobre colunas de madeira. 

Na casa que seria, a sede do Posto residia a família 

do Chefe do P.I. No prédio da enfermaria, esta de fato não se en 

centrava em funcionamento, estando o salão a ela destinado ocupa 

do pela produção de arroz estocada; na sala menor anterior esta- 

va depositada a castanha-do-pará coletada; em uma pequena sala 

funcionava o ambulatório-farmácia e em outra salinha, encontrav~ 

-se instalada a administração. da Reserva. Na residência do pr~ 

fessor da ·escola indígena, residia a Coordenadora do Plano de E 

mergência da Castanha. No almoxarifado residia um índio. 

Um poço de águas subterrâneas, aparelhado com bomba 

elétrica e caixa d'água, encontrava-se em desuso, por estarem 

suas águas contaminadas pela infiltração de águas pluviais ex 

ternas. 

A Missão protestante possuia as seguintes instalações: 

3 casas de nadeira com cobertura de palhas de palmeira, em duas 

das quais residiam as famílias dos missionários; 

- um galpão aberto, coberto de palha, destinado à escola da Mis 

sao; 

- instalações sanitárias autônomas e gerador oara bomba hidráuli 

ca. 

O acesso à Reserva se faz através da rodovia PA-322, 
a Belém-Marabá. O Posto Indígena se encontrava a 30 Km da cidade 

de Marabá e a 700 Km de Belém, por aquela rodovia. 

A comunicação com a Reserva Mãe Maria também se pr~ 

cessa através da radiofonia do Posto. 

A rodovia PA-82, a época, em construção - que seria 

a nova Belém-Marabá, - passa a 8km a noroeste da Reserva. A es 

trada de ferroJtpne serviria ao escoamento dos minérios da Serra 

dos Carajás, e que ligaria a área do empreendimento minerador,no 

município de Marabã, ao Porto de Itaquí, no Maranhão, teria seu 

traçado atravessando a extremidade sudeste da Reserva. 

O território indígena de Mãe Maria foi demarcado e 
registrado em Cartório em 1966. 
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O território que foi institucionalizado na Reserva G~ 

vião da Montanha, localizado à margem direita do rio Tocantins,no 

município de Tucuruí, foi originado através do Decreto Estadual 

n9 252, de 9 de março de 1945. O Posto Indígena que funcionou em 

seu interior havia sido desativado pela FUNAI, e apenas duas famí 

lias ainda lá residiam, por não desejarem mudar-se para Mãe Maria. 

A FUNAI, através de um Grupo de Trabalho, estudava a exclusão des 

se território do patrimônio indigena, para que o mesmo integrasse 

o domínio direto da União (40). 

(40) Em 1986, a antiga Reserva Ind!gena Mãe Maria é classificada, 
segundo a sistemática jurídica vigente, como "Ãrea Indígena 

Mãe Maria11• Em reunião do G.T.I. - Dec. 88.118/83, realizada em 
21.3.86, na sede da FUNAI, em Belém (na qual este autor esteve 
presente, por ter coordenado o G.T. - FUNAI/GETAT, que estudou a 
questão em foco), foi aprovada a demarcação da Ãrea Indígena,que 
havia sido procedida em 1966 e 1980, com apoio nos pareceres de 
membros do G.T. - FUNAI/GETAT, ficando assim resolvido, de forma 
definitiva, a linha limítrofe sul da Ãrea Ind!gena 11Mãe Maria" ' 
(Gaviao)ilOs posseiros, que se encontravam no interior das ter 
ras Gaviao,.-.&r~• reassentados pelo MIRAD/GETAT em outras áreas, 
desapropriadas, no bojo da reforma agrária em andamento. 

a qual, com base na demarcação supra referida, tem a superfície 
de 62.488,4516 ha. 
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- Conclusões 

Ante o exposto, concluiu-se que: 

a - O avanço da sociedade nacional, através de empreendimentos i~ 

dustriais com tecnologia avançada e de projetos pecuários, no 

médio Tocantins, apresentava-se vigoroso e irreversível, si~ 

nificando a ocupação definitiva daquela área pela sociedade ' 

nacional, com o incentivo e a participação do Poder Público; 

b - A mudança de habitat pelos índios Gaviões de Oeste, ao se 

transferirem dos campos maranhenses para a floresta tropical, 

sob a pressão das frentes pioneiras da economia nacional, bem 

corno os contatos conflitivos mantidos com estas e o convívio' 

com representantes da sociedade inclusiva, até mesmo com nu 

cleos urbanos, levou os Gaviões ao abandono de expressivos p~ 

drÕes culturais tradicionais, quer por serem compelidos à mu 

dança, quer por seu próprio esforço adaptativo às novas condi 

ções de vida; 

c - Apesar do processo de mudança sócio-cultural por que têm pas- 

sado, os Gaviões ainda conservam significativos padrões 

cio-culturais indígenas, na língua falada, nos rituais e 
tas, na sua mitologia, na coesão grupal interna em torno 

chefes índios, conservando-se com unicidade étnica; 

- so 

fes 

dos 

d - A população dos índios Gaviões de Oeste vinha aumentando, a 

partir do momento em que os grupos, instalando-se na Reserva 

Mãe Maria, viam seu problema de terras resolvido e passaram a 

ser protegidos de forma permanente pelo ôrgão Tutelar; 

e - Os Gaviões se encontram em contato permanente com a sociedade 

nacional (não estão nela assimilados), com a qual mantêm rela 

ções sociais pacíficas, sob o regime tutelar administrado p~ 

la Fundação Nacional do !ndio, no interior de uma Reserva ln 

digena; 

f - o território indígena Mãe Maria, dos Gaviões, encontra-se d~ 

marcado, com escritura pública, e nele não se registrava, em 

1976, a presença de invasores posseiros ou ''grileiros"; 

g - Na esfera econômica, os Gaviões experimentavam uma situação' 

dicotômica, ainda se mantendo ligados à economia de caráter 

tribal, mas já penetrando em uma economia de mercado, no ârn 

bito da sociedade nacional, como produtores agrícolas e extra 

tivistas; 

h - O Projeto de Emergência da Castanha, então de responsabilidade 

do Dep. Geral de Planejamento Comunitário da FUNAI e em execu 

ção entre os Gaviões de Mãe Maria, se optivesse êxito até o 
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seu final, corno vinha acontecendo naquele momento, ao tornar 

os Gaviões produtores autônomos de castanha, poderia infundir 

nesse grupo tribal um sentimento de autoconfiança, estreita~ 

do os laços de identidade e solidariedade internos e prepara~ 

do as comunidades indígenas para a convivência junto à socie 

dade nacional, preservando sua cultura (41); 

i - O 11Projeto de Emergência para a Coordenação da Safra da Ca~ 

tanha de 1976 pelos Indios Gaviões de Oeste do P.I. Mãe Maria 

(PA)", por sua posição teórica, constante do corpo de idéias 

que o cornpoern, bem corno dos objetivos que explicitamente bus 

cava atingir, filiava-se, em Antropologia Aplicada, a urna po~ 

tura que se identifica corno preservacionista, pois enfocava o 

problema ind!gena objetivamente, sem obscurecer os asoectos ' 

da realidade econômica e social integrantes da conjuntura e 

do contexto social local, os quais por sua vez produzem refle 

xos ainda que indiretos na comunidade tndígena; por esta r~ 

zão,o Projeto procurava atuar tecnicamente, para desenvolver 

a comunidade, de modo a prepará-la econômica, social e psic~ 

logicamente, para o impácto da convivência com a sociedade in 

clusiva em processo de mudança acelerada, sem que a comu 

nidade abrisse mão de sua identidade étnica, procurando esta 

belecer com a sociedade nacional relações sociais pacíficas e 

evitando, através dessa estratégia, que ocorresse a integ!a 

ção dos indígenas ao "mundo dos brancos" (42) ao nível de 

suas camadas populacionais periféricas, socialmente marginali - - 
zadas; 

j - Mesmo os Gaviões de Oeste se encontrando, corno se encontravam 

em 1976, diretamente protegidos pela FUNAI e ainda que fosse 

mantida a inviolabilidade do território indígena, em Mãe M~ 

ria, os grandes projetos de tecnologia avançada, então, já em 

implantação no Tocantins paraense - exploração mineral na Se! 

ra dos Carajás, hidroelétrica de Tucnrní e indústria de alum.f 

nio -, afetariam, direta Quindiretamente, e a curto prazo,~ 

la comunidade indígena.Este efeito decorreria das mudançasque 

estavam sendo produzidas na sociedade regional decorrentes ' 

das obras de implantação e de apoio então em andamento; o Pro 

{41) Art. 19, da Lei N. 6.001 - de 19 de dezembro de 1973 , 
que disp5e sobre o Estatuto do Indio: "Esta Lei regula 

a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunida - 
des indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e 
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, â comunidade na 
cional". 

(42) V. Oliveira, R.C. de - Op. cit. 
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jeto de Emergência do D.G.P.C. (FUNAI), à época, em de ser.vc Lv.í men 
to na Reserva Mãe Maria, inclusive por sua evidente viabilidade~ 

conômica, era um instrumento útil e adequado para preparar os ín 

dios Gaviões para enfrentar as mudanças que se processavam na so 

ciedade e na economia circunvizinhas, com as quais os Gaviões man 

tinham relações sociais. Dever-se-ia, também, tentar fazer com 

que a passagem da ferrovia Serra dos Carajás/Itaquí, ao sul da Re 

serva, atravessando o "corredor dos índios", beneficiasse esse 

território, ao facilitar as comunicações e o transporte da prod~ 

çao indígena (43), mantendo, entretanto, os Índios protegidos con 

tra invasões ao longo da estrada de ferro (44). 

(43) Os Gaviões de Oeste não são estranhos à vizinhança de vias ' 
de transporte, uma vez que a Reserva Mãe Maria é atravessada 

pela atual rodovia Belém/Marabá, que passav•ao lado da aldeia do 
km 30 e às proximidades da aldeia da Ladeira Vermelha, conforme 
está explicitado neste relatório. 

(44) Na realidade, a linha férrea, mais tarde, veio de fato a cor 
taro sul da Area Indígena Mãe Maria, não apenas o 11corredor 

dos Índios" (o máximo que admitíamos, ã época de nosso estudo, em 
1976), mas, sim, atravessou, praticamente de oeste a leste o ter 
ritório indígena, em quase toda sua extensão, em consequência do 
que a comunidade Gavião foi indenizada. 
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