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GRUPOS IND!GENAS l!Q VALE DO M!DIO TOCANTINS' 

l - Grupos Indígenas 

O vale do rio Tocantins, em seu trecho m~dio, que cor . - 
ta o territ6rio do Estado do Pará, apresenta, em maio de 1976, 

no cenário de sua ocupação populacional, uma componente indí- 

gena da ordem de 556 pessoas (1). Essa população silvícola se 

distribui por 5 grupos tribais, que experimentam diferentes e~ 

tágios no ç.onv!vio com a sociedade nacional. 

Essa mesma porção do territ6rio paraense, a par da 

presença de populaç-0es indígenas, é presentemente uma região 

pioneira dinâmica, para a qual convergem expressivos projetos 

econômicos e de tecnologia sofisticada, re-presentando estes a 

intervenção da sociedade nacional, atravls de instrumentos mo 

dernizadores capitalistas. 

A ação da sociedade nacional se faz sentir pela pa~ 

ticipação ativa de agentes que representam ora o Poder Pdblico, 

ora a iniciativa privada. 

Três projetos assumem um realce particular, em meio 

às sociedades rural.--, e silvícolas da área, pelo poder :-potencial 

que contêm de atuar nas esferas econômica e social, transforma.E 

do-as. Trata-se do projeto de construção da Hidroelltrica de 

Tucuruí, pela Eletronorte, da exp~oração do min~rio de ferro 

da serra dos Carajás, pela Mineração Amazônia S.A., e a tran~ 

formação inãustrial da bauxita pela empresa Albras~/Ao 

(1) Nessa população indígena não está incluído o número ainda 
desconhecido de índios Parakanã, que se encontra arredio 

nas florestas, mas sob trabalho de atração por turma da FUNAI. 
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Esses empreendimentos, gerando energia hidroelétrica 

em abundância, introduzindo na área tecnologias avançadas na 

produção de bens econômicos, ocupando o solo de forma ampla 

{hidroelétrica com seu reservat6rio) e intensiva (exploração 

industrial de min:érios), criando mercado de trabalho diferen- 

ciado e tecnicamente exigente, impulsionando e diversificando 

o sistema de transportes e ªtivando.um __ rápido processo de urba 
. - 

nização, introduzirlo no m~dio Tocantins, a médio prazo, mu- 

danças radicais no âmbito das sociedades humanas e das econo- 

mias preexistentes. 

Antecedendo a introdução na área em apreciação des- 

ses elementos mais expressivamente dinâmicos, por~m se man- 

tendo concomitantemente, o m~dio Tocantins paraense vem sendo 

objeto do avanço crescente da frente pioneira da economia pe- 

cuiria, que tem subsistido com tendência a substituir o ex- 

trativismo vegetal tradicional da área ligado principalmente 

à economia da castanha-do-pará. Com as fazendas de criação de 
gado a paisagem geográfica se modifica, pela destruição da 

natural 
flo~ que , substi tuida pelo capim, e, ~-:em.:.·c.ansf#quênOlia,~da fau 

na, . déslo·eada. . pelo boi. Na cobertura flor:!stica e na 

fauna se encontram fatores básicos.,dE.B-economias rural e tribal 

tradicionais na área. 

Grandes projetos rodoviários, tais como a Transa.ma- 

zônica, a nova rodovia Belém-Marab, - PA-150 -, a rodovia Tu 
1~· 

curu!-Cametá~ ~a'r.odóv.iá:Mocajuba-ParagÕminas - PA-256-, es- 

tando as três últimas em construção, e asrodovias Jacund~-Ba~ 

carena - PA-151 -, e Tucuruí-Gurupizinho - PA-263 -, projet~ 

d~s, alim dasviasde transporte~ se:Qmutilizadaspara dalffllVazão 
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como 
ao min~rio de ferro, be~ atividades de apoio à mineração da 

serra dos Carajás, • que poder!'cincluir ferrovia, hidro- 

via e rodovia, são significativos empreendimentos, que reno- 

varão e dinamizarão .. drásticamente os sistemas viário e de CJ? 

municaçÕes na área. 

A ação governamental no médio Tocantins tamb~m se faz 

sentir através do Projeto Marabá de colonização, ao longo da 

rodovia Transamazônica. 

Os grupos indígenas sobreviventes no m~dio Tocantins 

se localizam a partir do município de Tucuruí, subindo o vale 

até os municípios de Marabá e são João de Araguaia. São os s~ 

guintes: 

no município de Tucurui: Assurin! (l); 

no município de Jacundá: Paraka.nã (2); 

no mwiicípio de Marabá: Xikrín e Suruí; 

no município de São João do Araguaia:-GaviÕes {de Oeste). 

Alguns desses grupos têm seus territ6rios patrimo - 

niais -legalmente definidos, enquanto outros ainda têm sua.e te~ 

ras com indefinições quanto aos limites, fato este extremam.e~ 

te gravetem uma região de franca, intensa e agressiva penet~ 

ção das-frentes pioneiras da economia ~acional. 

Os índios Gaviões, os Assuriní e os Parakanã têm suas 

reservas criadas e constituídas legalmente, por~m os Xikrín e 

os Suruí ainda se defrontam com indefinições quanto aos limi- 

(1) Em Tucuru! se encontram alguns remanescentes do grupo Ga 
vião de Oeste,que habitou na reserva Gavião da Montanha, 

da qual o Posto Indígena da FUNAI foi desativado. 

(2) Além do grupo Parakanã que se encontra no interior da Re 
serva Parakanã, bandos ,rredios de Parakanã ainda se en - 

contram na floresta, nômades, pressionados pelas frentes pio- 
neiras e sob trabalho de atração por agentes da FUNAI. 



l em maior ou menor~ 
tes de seus territ&rioe. Todos, entretanto,7eneontram-se envol .... 
vidos pela crescente ação econômica e socialmente transformado 

ra da sociedade nacional(l). 

1} 

- ,._ J. 
~ ~ 

(1) Para a realização deste relat6rio, foram visitados os~ 
pos indígenas existentes na área de estudo, já'pacifica - 

dos~· a saber: Gaviões de Oeste, Xikrín, Suruí, Parakanã e As 
auriní, além dos diversos setores técnicos e administrativos 
da Fundação Nacional do Indio, nas aldeias indígenas, em Be 
l~mena sede, em Brasília. Foram visitados tamb~m outros ór 
gãos p~blicoe e privados. As visitas objetivaram a coleta de 
dados primários. 

.,. ~~Ç-~... ',~:-Ç:. 

- ---·- - -·--- ··--- ------- --- ----------·-------------- 
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Os ín~ios - - , :-c..r~1{n.nr:..n 

nae flv~ests.e 

existentes entre CE:. Tios Tocantins e ;:ingu. Parrt e .ãele·s 

f vi "pac í.f í.c ada " r...á apenas 6 ( seis) ano s , O~ de ma í.s se encontram 

2.r:-ecl.íos, . +. - res:i..s.:i..n00 ' as - a t.r-a çao que têc sido 

- cmpr e c nõ ic.2. s pc.r sc r t.an í.s'ua s ão arrt í g o Se r v í.ç c dt ~Toteçao 

O grupo "e-tr2.íc0-11 e- ''p'lcifi-cado" e:::tá alêcado em 

terras há muito tempo ocupadas pelos ?nrakanán, 

~~ 
~-~ ... 

da Eacia d0 Ri0 ~ocanti~s. S~u + ..•. , • .,err1 c or-ao , 

s partir de jülho 

A aldeia (1) está instalada em u~a clúreira n2 m~ta, 

a cerca de 500 metros é!o igarapé Lontra e a 15 kri da rodovia 

Transamazônicat em grande ieolamento e era local de difícil 

acesso, atravéE da :loresta, senão necess&ri~ a superaçao 

d 
. , 

e 1.garapes, elevações pronunciaàas, atoleiros, grossos troncos 

d , .,., A 
é arvores caie.as. margem ô o Lcrrt r'a :oi erigido o ?osto 

r> 1'>../' 
Indígena da Punda.çao Nacional ao !nê.io, havendo um c am.í.nho 

- t ., · d .,.., I ' 1., - · .,., pe i,a ma a .1..1gs.n o o ..::- • • a a a eia a.no i.g ena , 

A aldeia se comp~e de 6 (seis) casas onde residem - , 

os Índios e 2.: (quas) outras, coletivas, de s t Lnada e ao trab2.:lho 

das mulh~res. As residências se ~gr~paru em 3 blocos separados 

espacial::-::ente entre si, muito embora estE":j.arr: 2 poucos metros 

( ~' T'>.. • J_ j ..i..Jul"an-r.; e a 
Tu.rakanán 

Índios desse 

pesquie& de campo, ~:::n maio ae 1976, a aldeis 
ac igaran~ LantrQ f0i visitaca, ocasião em qu~ 

grupo e o Índio As~rini Pu.raqué, este funcionlrio 
~u~çÕes ce bra;sl ~ intérpret~, ~~uara~ como 

nae entrevistas .. in:f o r marrt e s 
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entre si, sob a liderança ao 11capitãon _f!raktiti, cuja ca sa 
'- ,, . 

l-2. é- a que se Loc a Lí.za ma í.s à f r-errt e no bLoc o .• 

~e s í ô en, na. c a sa r-« família 

nuclear c0nstitaíàa ae ~ua~ 2 esposas e àe ~~a filha àe colo 

(filh2. da e spo sa ma í.s jovem); e .ffic:.iE a s s egu i.n t e e fa1"1Ílias 

_ ::ilho ma í s v ~1110 cfo 1: r 2. l:ü tá e ore uma 

sua esposa que já n0rreu -, suas 3 esposae, um filho e 2 

filha~ cyianças; ScheyJna filho ce um irmãv de A~aktttá -, 

- filho àe sua Únic~ cs~os2 e dois filhos crianças 

,,;---, 
., + . - . . A . ~A f -~- - . 
ce s ta c orn s eu na r-r.co an't e r-a o r ] e waka t o - i...t..110 ~~ ou nr-c 

irmao de- ~4rrrktitá ' sua 
, . una.e a esposa~ um =ilhe criançE.o 

na casa 1-b·moram 3 famílias nucleares: Wttr2.puitá 

ca sado com uma filha de .4ra1ditá -, sua s 3 e apo aa s , um filho 

e um~ filha cri~nças; f · - h a .. ,__.. · ..L ' - 1.L o .e Hure pua ... a - e sua 

I • ~r 1 á una.e a e spo S3.; e i,WaJ.{ r'a -P - 1· - . .. ~ "',ll- . . , 
.!. J.. no Gé um a.rtnao o e \fl,1..1. a pua, ta -, 

sua ·Jnica esposa, u:n f í Lh o ae c o Lo , uma :ilhs. solteira ds. 

esposa com o ncapitão11 Arakt1tá (seu ex-esposo), um filho criança 

desta jovem s0lt~ir~ (que já foi casada com o Scha~Jna: e 

a. '!\. k ,. . e { - • . o .ito2 ara, v iuve a nu.tne r maa s dr, alA e í a ) e, ....,.. ..:..::.... I • 

Qu1;..tro fan:ílias nucleares hab í, tem na .c a sa 1-c: Ronr én 

-filho de~ irmã ae Araktitá -, suas 2 espoeas, dois filhos 

crianças e mais do í.s f í.Lho s rapazes sol t.e í.r o s ( f i.Lrio s de ex-ce spo sa s 

ae Ronrén); ?ar~~2e - filho à.e RJr_rén -, , . 
SU.2 um.e 2. esposa, 

uma filha criança do casal e um filho RH ~~~J!Íft com outra 

esposa que f'a Le c eu ; T,'.at2-ra.jú - marido da :filha a~ um~ da e 

(l) Esta criança, tenco sido acometiaa de meningiue, quando 
o grupo se encontrava na Baee d~ Pucuruí, da. FUNAI, fdi 

transportada para Belém, onde se encontra em trata~ento, cfo 
? ~tendente de enfermagem do PcI., Sebaetiana •• Naeciment• G•mea. 
~ 
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esposas do Rcnr én e om um marido aes,ta que . , 
Jª morreu - e sue 

Única esposa, e Nataischúna ·irmão por parte de pai de Ronrén 

com suas duas esposas. 

Neste caso esta-se fiant~ d~ três grupos domésticos, 

que ha.b í t am ca.da qual em uma casa, e stànào as casas intimamente 

lig~àa$ entré si por coberta e paredes laterais, que conformam 

urn único bloco residencial. No.bloco existe um chefe maior, o 

"capitão" Araktf.tá, que por sua vez liaera seu próprio grupo 

doméstico. 

. (-;.,;:- ' ,- e r_ • ."[ / •• ;,/1- ,-u.-0-- ~.:...e_ Á. 
Cada gru o o d omé st ic o :iaa-Q:"-se0 9:n.st-i-tu-ã.· ~de- f'am.ílct.e..s 

~uase sempre de filhos casados do líder do grupo doméstico, 

podendo, entretanto, ter outros graus ae pàrentesco com este. 

A residêncià do filho casado na casa de s~u pai e:):plicita 

a ocorrência a~ patrilocalidaàe n2 cornunidaae Parakanáno 

Os chefes dos grupos do~ésticos mantêm laços de 

parentesco entre si (o W~rapuitá - casa 1-b - é casado com 

uma filha ao ºcapitão" Araktttá e o Ronrén é filho d~ uma irmã 

do Araktitá). 

No bloco resid~ncial nº 2, encontram-se aois grupos 

-domé at í.c o s ocupando cada um UJrI3 casa. Na casa 2·-a 'mor-am oito 

famílias nucleares e na casa 2-b.mora .umá 'família, estando ~ ,, 
~~J' .,:_o..M.,(~ q 

está ~ó~ sob a liderança do ínaio Tukumankuera. -- - - -- - 
Na. casa do ~u..ruman..lnlera - 2-a - moram este líder 

e ~üa família nuclear composta de sua esposa e aois filhos 

solteiros; ae - · ~ "i · 1 aemais ~a~2-1as nuc eares, que 
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1 
\ 
! 
i 
l 
1 
1 
1 
1 

i 
t 

a~ que se seguem: Takoán fílho do Tukumankuera - e BUa 

Ú 
. 'k~ , nica. e epo sa ; t•''aX2.l"OE. filho do Tukumankuera -, sua Única 

eBposa e 3 filhos solteiros desta com ex-maridoe seus; ·Kuanón 

- filho do Tukurnankuera -, 3ua 
, . 
un i.ca esposa e uma filha cri2nça 

do casal; Tiuaá - filho do Tukumankuera -, sua única esposa 

e um~ filhQ cria~ça do casal; J~korí - filho a~ um i~mão 

do Tukumankuera - , sua Única esposa, uma filha e um filho, 

ambos cri2nças; Pakajarí - filho ae outro irmao do Tukumankuera 

e sua única esposa; ~ Pirakié - filho co Tukun~nkuera -, 

, . sua unica esposa e uma filhs. a~sta com um seu ex-marido. 

... ..: -.- ' -· . ·-- + - -- • ••• ..__ - 

Na c a sa 2-c, fl o ín~ 1.· ,, !l ,·--;- t -f --=. '-A V .•. JY't.:'..1. ...._, m0r2. 

membros, a saber: com v Awatí moram sua~ 2 esposas, uma filha 

e um filho crianças, um filho adc Leec errt e do Awatí com uma sua 

._ex-esposa, a mae viúva àe. uma das espos2s e um filno ainda de 

colo desta Índia viúva. 

O bloco nº 2, e omo o nf , 
.J.. f exibe as C8.r2.cterísticas 

àe UIDE'- granãe ha~itação col~tiva, no interior da qual dois grupos 

domésticos ocupam ~ecçÕes di5tintas - as casas 2-a e 2-~ ' 

o nível do ch&6. 

com f?. cobertura cs.indo . ,. i · :, que S( man~em ~gaaas 

,,_ , ~ .•. . . - .. ..• , 
n un i.ca nab í.t açac co o.i cc o nr 3 e ocupa da por dua s 

'1 · fa!::i ias - ~ . ., nuc .1 e ares : .t ::!..Kawa , cuas esposas, au.as filhas solteirai 

.,p..:--;r, -;~j,,. y,4-,e,.. --~r .. -f'~l .. Y":~ T'• -• AR •.•. 1-~--+.f - f-=11.-.. 11n .:...z_ __ .1.0 aau-~SCC~ •. v- e J.Lic- .,. ..•. ~~ •. "'· C_1.8.llÇa.., -.. .. ,_,Kc.v...w.'í. .l.-~1.0 

do ?ikawa -, ~Q~ Únic~ espusâ e um cassl Qe filhos da espos~ 

c om um .eeu er-m2.rid0 .. 
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'"'d· 
têm 5 roças. A a ti v i.áa ó e ag::•íc 0::.2 solidariedaõ.e 

interna nos grupo~ co~ésticos, Qe vez que, em caãa roç~, 

trabalh~lli pessoas p~rentes e ap~rentaêas entre si objetivando 

prover de ali~~ntcs csc~ grupo. 

,.., . , a . , ..::-·21.ra.:tan2.n o 1.ga.ra.pe Lorrt ..... a c:,,,..,,.;;;o ~ J..:. ••.•.••.• ••..• •..• ..1.. o...A., 

1 2. 5. .li. e sim, e onstata-ee qu e na roça nf 1 truba.11:.a:m a e eegu irrt e s 

pessoas: Schay-Jma (filho de um irmão do Araktitá), Arirá (filho 

ao Araktttá), Awakatô (filho de ·outro irmão do Araktf.tá) e 

r: -" t ( -r.... d n i, e.raru _ J..J..11.0 o cenro .... o t,. 1...J.f~ , • - "'.Jl • .1...(\ .ri!"'a~i.,i.l,a criamac.o ,iu.rRpUluc..;, l:e. bi t2ndo 

oE três primeiro~ na cas~ 1-a ~ este Último na cas~ 1-c. 

A roça nº 2 está sob a r-e eponaab í Lí ôaóe de L:oakára 

( sobrinho do Wi!irapuí ti), Ronrén ( filho ô e ums. ir!Ilã do .Arak!!"tá), 

T2~r:?~káe (filho do Ror...rén), 1'.2.t2.rajú (genro d e uma das esposas: 

ao Ronrin) e Natáyechúna (irmão ao Bonrén), que·moram na casa 

1-c, exceto o primeiro, cuja c~sa é a 1-b • 
.. --~ -; . -- --- --· ------ . ---- ..... 

r-. Os agricultores da roça nQ 3 são: o 11capit~o11 .~rak:tt.tá 

e ;vttrapuitá (marido· de ::ilha a·-1 .Araktitá), morando o primeiro 

ns. cas~ 1-a e o segundo n~ casa l-b,1). 

Na roça nQ 4 trabalham o Kawpottire (fillio e.o Arakiitrí) 

e Tiuaá (filho do ~uk:..;;.ma1L"..c'~er~), residindo aquele na casa 1-a 

e este n==~ casa 2-a, porta~to em clocos distintos. 

Já na roça n-º 5 encontra-se- trabalhando UD gr-upo 

numeroso, que inclui: 'Pukumankue r'a ( líder do ·bloco nQ 2), Takoán 

{filho do Tukwnan.1{:uera), ~xaroá- (iaem), Kuanón (icem), Pirakié 

(1) O trabalho do "genro" na r oça ao "sogron_pvcle estar inc.icando 
a ocorrência ae compromieso de retribuiçao õeco~rente do 

ca samerrt o , 
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(idem), Jakorí (filho d~ um - ir.ma o ao Tuk:u.mankuera), Pakajarí 

(filho ae outro irmão ao T~kumanl-::uera), morando todos estes na 

casa.2-2., e r.iais o Awatí (marido de uma filha do Ronrén), qu~ 

nora na casa 2-c, e os habitante~ do bloco nº 3 Pikáwa (líder 

do grupo doméstico) e Wakatín (filho do Pikáwa). 

b regra que parece ~~i~ntar 2 ~or~29ão das unidades 

a.e trabalho ns. roça Pa:!"akanán tem e-vià~nte relação com o parente!!- 

co exi:!tente entre os elementos que ae compoem e, consequentemente, 

com o local d~ residênci~. O~ grupos de agricultores de cada roça 

se constitue~ preaominantemente de elementos ligados entre si 

por laços êie parentesco, q_uas~ sempre pai e filhos c2.sac.os, que 

integrem um mesmo grupo doméstico, ou,pelo menos, que moram 

no mesmo bloco de habitações, senao ae infringências a esta r~gra 

exceçoes, cçmo no caso da roça nr 4 (1). 

Na roça nº 5 a unidaQe ae trabalho congreg2. praticamente 

a totalidade do5 que habitam no bloco nº 2 (exceto o elemento 

que ae deslocou para a roça nQ 4), aos quaí~ ~e sonaram os 

residentes no bloco nº 3. Há, portanto, na aldeia Parakanán 

vi5itada, Ui-na roça que abastece os grupos dcmésticos que habitam 

nosblocCB r-e s í.ôe no ãa ã s nfs. 2 e 3, e, quatro roças ·para. o s grupos 

domé~ticos residentes no.bloco nr 1. 

Apesar de 11a a gr-Lcu L tura se cons~ituir mais como uma 

atividaãe complementar" para os Par-aka nãn , . cf. Santos {1975/76: 

35), a a t í.v í.daúe agrícola tem 11i:.:portâncie. irrestrits. para e 

cotiãiano" do grupo (fato constatado por aquele zrresmo autor), 

(1) Possivelmente l~ços ae psr~ntesco consa....~g~íneos ou afins 
jus~ificam ~ jlill.çso dos índios F..awpott!re e Tiu2á fotmando 

um mesmo grupo produtor, relação que n2.o chegou a ser c0nstatada 
a quando da visita ao grupo. 



- --, 

126. 

tanto que os vinte e trêe bomen8 casados existentes na alàeia 

e seus grupos familiais trabalham nas cinco roças indígenas,na 

- ( ' produçao de ali~entos 1;. 

Desconhece-se até que ponto a organização social ãos 

Par-akanãn d2 a.Ld e La do Lgar-a pé Lontra o or-re spcnõe a sua forma 

organiz~t&ria tradicional. Qu~ significam os aglomeraàos .•.•....... -, 
( . ~-' 

residenciais dos grupos domésticos existentes na aldeia? 
/ 

Linhagens? Clas? r:Ie taõ.ee? ( 2). -- 

Os Par-akarisln são caçadoz-ez., pe sc aõ.or-e e , cole-.to:ree de 

espécime2 sti~zis e vegetais, e agricultores. 
(' 

A r - 1 T .,_ - • .,L. o 
.B roça e pr-e par-aoa pe as _f.m.1.1.ias em e on jun co , s 

homens br-ccam, ã.errubum a mata e queimam-na. _l'!, s- mu'Ih e r'e a p'Larrtara, 

Então, o r-cçadc é d'ividido em porções, urna para cada família, 

faze:ndo Se}!~~» este a limpeza da ~oçE e 2 colheita õa produção 

a.pe na s na ps.r t e que lhe c abe , 

A c2pina. l processada pelas mulher~s; a colheita e 

o transporte da prooução ao roçado p~ra a aldeia, em jamanchins 

conduzidos 2s costas, tarnb6m são trabalhoD do gru.po fa:;r,.inino, 

entre os ?2.rakanán. 

Cultivam mandioca, milho,batata, cará, banana~ 

algoã20. D~·mancioca preparam a farinh&. Não possuem o tipitio 

Destarte, ,. •.• ..::i:t' , .r:, - • .., a ~arinna ~ agü~ e ~a~ricaaa segü11do uma técnica 

que collipreende a feitura de pequenos bôlos de rnanaioca puba, 

. .., d" ' 1 - 1 ' ou seJat a~ ~an ioca apos ser co ocaaa a amo ecer na agu~; 

então a facricante de farinha espreme os bôlos com a8 pr6priae 

(1 , ur ' , . . , ~ .._ T d' ; .~ umz sex~a roça na area; es~a per~encen~e ao rOsuo ..!.ll igcnE.o 
(2) C cesdobramento deste estuco, bem como outros projeta'3 de 

pesquis2 ãntropolÓ~ica entre os ?arakanán oontribuirã-o para 
r~sponaer a estas QUe~tÕes. - 

--- --- -- --·--------------------- ··-... . ---- 
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maos, para extrair o líquido ácido (cianídrico), pondo a eeguir 

os pequenos bolo5 de massa da mandioca a secar ao fogo sobre 

pequena armação de madeira; a operaç~o que se segue é o peneiramento 

da massa, que então vai ao fogo em alguidares de cerâmica (forno) 

de fabricação pr6pria, para a preparação final da farinha (1). 

Zsse é um trabalho exclusivo das ~ulheres e, mais 

e~pecificsme~te, das espo~~s. A preparação da f~rinr.Lf... d'ág~a 

entre os Par-akanãn ~ um tra~c:.lho inà.i v í.dua.I d2. m'J.lher casada, 

qu e p2.ra O C 011.S'J.!nO de seu gruuo familial. 

:frf n2. alô.ei2 duas c0nstruçÕe:: indígen~s deno;:r:ins.das 

(' po~ un: C os .i.rif cr:nE1r1t e s ~ como 

sê-lo. De fato mui t as cr~lhere s f'a z e m a f'ar-Ln .• ha no intcrL')!' 

destas c2.sas~ ?orém, elas não são utilizadas apenas cora essa 

finalidaô.e.·Os fogões indígenas simples são acesos em se~ 
\ 

interior para a pr~paração de outros alimentos, sendo também 

as mulheres as cozinheiras. Ae mulheres, ni:smesmos locais, 

prepara~ a cerâmica de barro 1e variadas formn.s, tarnar.J.1.o s e 

de usos diversificados. A cerâmica é queim~da no i~terior 

r: üestas casas õe tracalho das raulheres(t). 

Sr-nta.das 3.s , .• :;o""'"· - \..., •••• trr..,I t 

ac e so este de uso pa!ticular -, preparam o&-slimentoe, 

(l) Há na ~làei2 um2 prensa para co~primir a ma~cioca, nas os 
ínc.ios não ea.b em usá-l5.. 

( r,' (1..C- • M ~ • - ., ,:i. _:) ' ;:; :.::.) ...-.1.. ~ a.nr or-ziarrt c a.nc a ge na , e e a c o r-o o com o e cos-r;u~es u.OS 

Ps.rakanin, os fog0es são scesos po~ cac2 gr~po familial no 
• ..1. • ~ , • h • •~ - - , ' M d "!") t - 1nver10:-- e e sua pr cprua .L a c a t a ça.o • .:'OrC"=., um c a e r e e .ros o ca 
?üI:AI pr-o i.b í.u ess€ uso àos Par~kan'.in por cau sa ê.:: ::u....;:c-.ça que 
e c:c-;,;-..-;::: .,.._.,.,e-:,,ri1·c~1-.r10 e e 7-~r~K' anãn ""º'-:-:e---1-:-i,-,oc: ..:i~, 1-.,,..,., .. 1,...·--..1..·+,:. :,.,,..f ...,..v-..L..---. .,t,J• c..,lA.-. c__,.,.,..L - .•. e.,.....,.. ,.._.....__ .-v""-\....1. ._,. ~ .•.... L.J.._ __ ~V- w-• ..;......,~- . ..... ~ a ' - ..... •... -- ~ r .• o .s·cÃ.r,s;imen cc na e ua s e on s t ruç o e s para o cr a oa .•.. no c cme s't i.c o 
õa s mu.Lh e r-e s , Foram.:prese'licia:.ã.as, entretanto, -inf'ringênci2.s 

..•.. de t . ... a esua e~erminaçao. 

·----·---------- ·- --- --- - - 
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A técnic~ ~tual ee tra~alho nos roç~dcs ~rupregaãs 

polos ~arakanef.n inclui o ~so ae :acÕ~e e machados, in~trumentoe 

de: metal que nruá to va Lo'r í.zam, 

Gaç~m com ô uso ae e~pin~r~as, o qu~ já acontecia 

antes da "pac if icação 11 do grupo, e cnf o rme um Lnf o rmarrt e índio. 

cada e.ia, excetõ &os Dozingos, que reservam 

descanço ns alàeia, por ev í.ó.errt e in::lutncia "c Lv í.Lã za da "; 

Vão para 2 mata d.e m2.nl1ã cêdo e 1:01 tal!1 a tardeº '.Ju2.ndo fazem 

a'baç2 de espere" junto às 2rvoree frutíferas, fica~ na espreita 

do aparecimento ao animal, o que poae levar os caçadores indígenas 

(' a passar toda a noite- na ma te., v o L t2.nco à a.Lde La a.pena s na 

n:13:nbz do dia seg~inte. 

A caça é uma atividaàe coou.~ aos dois sexos. Os 

homens caçam com espingardas e as - •..• ,,_ .., 
~u~heres, c~m 1acoes, senao 

que estas se restringem à caça de jacaré, tatu e jabuti. Guanao 

va.o à caça apenas homens, e e't e s carregam os animais abatidos; 

porém, se 2s mulheres estão presentes, cabe a elas o transporte 

da carga. 
0. 

:Pescavam anteríorme!lte co::n o emprego de arcos e 

flechas; presentene~t~, com anzois e timb6. Home~s e mulhere~ 

sao pescadores. 

aestinados excluEiYam~nte à ali~entaçã0 ao grüpo. 

~ - · .,_ - a - 1 -:! ;i · ' - .•.. ..;. a.í. i.me n ca çao os ..::-ar2 ;:2.11.3.n e o a.gar-e.pe Lon wr& se 

'ca se La no s produtos da caça, à.3. pesca, da coleta (1) ~ da 

(1) ~. no i~em 1.4.J - Economi~, dadoE sobre a coleta de 
castanha-do-pará pelos Parakanán • 

.. 
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agricultura. No que respeita à alinentação,oe Parakan-{n s~o 

auto-m::.ficientes. 

r, 1· ~ .... +' '.""I .r-, • •. .• ~ua a 1.men~açao cur.ve~ ca~ne ce caça, ~a~inna, oanana., 

batata., e ará, milho, pcuc o pe í.x e , 'ta.e~ ba , cupu , me L de abelha 

~nimais: p~rcs..o cotia, 

::::..2, c a.rn .•. e . , de J2.CP.!'e. 

entes aa "pz c ificaçm>"), 

• - " { .,.... ..; ~~ .r . ,... ..C.: 11- t - ~ ~ , -. J,Ã,...._, r.;.- .,ra.1·c.:.., .i.. •.•• i.!.IJ ,e, _y .•. ~ arucu e 

• , , ~ • - . ~ " 1 •• b a." . paz-a canna , v s pe zxe e saci c onsuraaco e a soa co s ; nave nco a- un: anc aa , 

c o z í.nham, A c ar'ne é nr c na.r-ada cozida e assada. O f oeo l aceso ~ . '- 

no interior êa~ hacitaçÕes (costume qu~, em parte,~ind~ sobrevive, 

apec--2.r ca proibição) e nas du~s casas de trabalho ~as mulheres. 

Caã.a fa'!Y>Íli2 tem seu fogo. Co l.oc am a caça ou o peixe em cti.ma 

das brasas, para a~sar. Cozinham eill panelas de b~rro fabricadas 

pélas oleiras. Para cozer adicionam exclusivamente água. 

(' D _,,_ ~ t À ""' • , • , e.SCO.LI.J..!.ecem o uso ae empe~os e apenas raros ..taraKa112,n Ja 

estão a5icionanêo um p~uso de sal aos seus alimentos, quando o têm. 

Comem o milho ~ssano e cozidq, sem cebulh4-lo. 

Cozinha1a 2 ba+a ta e o e ar-ã , A banana é c omí.da crua, a s saôa e 

• - A • ,i.., d ~ b , - - • • "'- C 0 Zl.d.2.. v v i.nno a caca a e prep~.rs.a.o me c.i.anue o ama eeamerrt c 

N~o c o z í.nham 

:::. be,cet1:·s .• 0 e upu é c on sum.í ô c ao na tu ra L, 

1, \ ~~.1..._., t 'n-,..; ~,:. r,?"'Y"'.-. ~ ..., , ..: .•.•.. , •.. \..,_; .._...,uc.. e c n i.c n -...~ pr e •. i--.::.Çv.O QO v ..•. nn o 
em meio a c0munic.a.ües caboclas (n~o 

centros urbanos âE.. A~2zônia. 

" . - e e nc orrt r-a aa 
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O mel ce abelha é ingerido ~eai~nte seu ~dicion2mento 

ao mingau de f'a.r'Lnha de rmd í.oca e ao nri.ngau de ps.Lnrí.t o , podendc , 

.l.. ••.• ..1- " 1 ~ . . . en~rc~anuo, come- o aire~amen~e. 

O consu:no do palmito 1 . ~ ,._ ~ r p~ weiras ao uaoaçu e à.o 

"~u) ~· COr~AO ~~ vU w-~ • 

gostam Tâmbém nao consomem 

t-e b i ôa s f er-merrta da a, 

Zstanc.::> "pac i.f í ca do s" ht ee i e anos, p(;ríoc.c em que 

~ • , L •. 
SlST.!~,3~ 1.. lC 05 e c ons'tarrt e s com 

..1- t a T~ • - ' , • , se e s cz-u uran - o. .;:10 J s , os .; ·2.rn.K?~~n J2. que r e:w. comer srroz, 

r- ,. .., ,_ !, 4 •• ,,. •• t ,. cs.re., açue ar , s::...1- ~ o i e o o e c o z i.nna • c onncc er, c s e s gcneros 

mas na o os c on so.aera po.r não he.ver 112.. a.Lde i.a e 

pelo fato de o Posto Inc.ígena niio oe forn1;:cer. 

;~ regr2"' ger·al da resiêên8i2.. decorrente ao ca.samorrt o 

, . ~ ~ . " 'd .,,.. d e o novo ca ea.i morar na ca sa ao pai no mar-a, o •• »c ca.so e a 

mulher s~r abànaonada pelo-mz.rido, ela retorna à casa àt seus 

Scbrc o e er í mon í.a'I do c a sa.aerrt c , foi ::registrada 

a seguinte nar-ra t í.va s 110 casamento é feito quando as merrí.na s 

nascem. Tem urna "orincadeirau, como se fosse uma porfie. entre 

os Índios homens com mais de 12 anos de idade, até que um 

afirm~ que a criança que nasceu é sua r:r~lher. Então, fala 

com os pai~ da ·menina. Então, o que pretende casar, os pais 

da criança e a criança vão à casa·do 11ca:pitão11 e este f2.z o 

casamento, ou seja, dá o num~ do pretenãette à criança~ Se 
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o pretendente for ainda adolescente, quando o rapaz já está 

tr2.balhando e proauzinao, ~ntão vai até o "capitão" e ~ate 

acontecer ~uando nasce um m~nino, qu~ é cisputado pelas 

mulheres Eoltei:ras e viúv2.s, sendo em tudo ps.reiciõ.011 ( o 

Lnf or-marrt e na o 

- ' CflSu; • 

~ - , , •• -· ••. () • ..t' • vs :2r2.i:anan pr-a c i.cam a po.i a g.i.m.a , v::: ll'i.... 0rm2.ni::cs 

,.., . ' ~. - 1 - . t ... r e r e riram a oc orrenc ia QE: r e aço e 1= s~xua:us ex ramar11i2.1s, 

isto nao implica~co na prov0c~çio ae problerr~s no &niliito 

f' das relações intT~grupai~. 

.J,_ ,, t • - •• , a r 1- i si; aca e-ar'axanan , d . , 
o 1gar2.pe 

Lorrt ra ...u .... _ --, inclui a confecçao de recipientes de ..•. . ce:r-s.m:i..ca, arcos 

e flechas, fiaçio do algodio e tecelagem, atornos a~ penes, 

c o Lar-e s , batoque la.bie.l e· par-a o Lo'c-o a~ o r-e Lhz, , p í.nt.ura corporal, 

corte ao cabelo. As ceran:istas :proflazem abunâarrt emerrt e panelas, 

d 1 '\-. ' .., -~ ., ' - d.i 
vaz o s . e ga rga o e a oer t c e , a.í gun ca r e e , ue t.amc.nno s avcr-eo a , 

com linhas e conformações Ei~ples e sempre ni~taQDS com ilrr~ 

•••• 4- t ri ~. , ..,·. ri "Â ~ ••. ,, - c arrta c omp o s a e e caaca ae a.nga aoac a onaca s, aguc , ~ , .. r::a a-civ:;_c.aa.e 

par~ é prcàu~ão oleira em barreiro existente ju,.ntQ 2 u.ra filete 

- r , e ague. que corre na mata há cerca ae duzentos metros da a1dei2.o 

A .•... . , t . f . . ..L. ' 
c er-arm ca e p o s 2.. 2 que araaz- na e pequ.enE..~ _ cgu ea r-a e ex a s't errte s 

Co,;:n os ::ios de algvõ~o aE hl~lheree '"' ..• • A.~ z a r.r-a.c am z-e o e s 

O~ colare~ ce aentes ae gu~riba ~ Ct m2caco, b~m co~o 
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ô e nri saanga s ( e s ta s , é claro t de .:,rig'=m "branca 11) ~ão -:-2.r:.ibém 

üs h orae n s c cnf ec c í.onam os ar-c o s e as f'Lecha s , a as í.m 

pena s • .A prcperaça.o à.e 

à.entes C.(; c2.chorro no~ lobos c~s orelh~s, 

re sp cnea lilidaà.e co s home ne , 

Vt:" e or po e p í.rrtaó.o s pe La s mu Ll: •. e r e s e ora o uso 

~ ~ ~ ' . . ...•. . ce ur-ucu e. e e g eru.pa po , para 2 pe r t ic a.paçao nas r e s sa a 

{' pra tic 2.ra€11 tE 

totel ~ em torno ós trbncvs dos c~belos cort~cos fie&~ 

li5cira::neLte mais altos, dar-ln, em consequ6nci~, um somcreado 

mais escuro. Os cortes dos cabelos dos homens e das mulheres 

obeàecem ao mesmo padrão formal. Cortar os cabelos àe homens e 

mulheres é um trabalho feminino. A cabeça, uma vez raspada, 

frequentemente é pintada com a tintura de urucu. 

_li ri tuRlÍ:.:~t Lca . . ., 
inc.igen&. viva; nos rituais os r>. 

homens dançam e cantam;.- as mu Lh e r e s apena a cantam, .tt:..ra 

E..S "f e s'ta s " u sam aã.c~~.1.os e pintura c or-pcr-aâ , 

. ... . 'd "\ . . - /,. .r ••• incivi uos Qa ccw:1.nia..ane. ~ Y,.:t.nç~o de "I' • • paJe ~xis-c;e, r po~em 

p:rin~ipalmen~e a qu e Le e .• Na occ::--:!'€ncia de ô o eriça s gr2.ves, como 

c01:rE:. v erieno es., o da 

.1:" •• 
S0.1.!'10.2 pr Lc !nc.io cu!' se cortou com um ~i.2..cnado 
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e chegou a ter um aes:na.io em consequência da ~erde de san~ 

(todos .fatos recentes narraàos pela atenãente de enferm.2.g~m), 

os rituais xamanísticos são pYatic2óos. Home~ e ~~lher, ~s 

pr Lnc í.pa.Lmerrt e o homem, fu.:nan c í.gar-r o s de tauarí e esp~rgem 

bE.fore.das ô.e fumaç~ sobre o local crr.. que se 1;1a11if!:stam os- 

s í.rrt oma s ds.. cnfer.oidade. Homens t" r,1;1 l h r~ r-e .s 
.,t,"' ------ -- ' 

princip2-lme11t~ 

estas, SE eKpenham em morder€ chup~r o local afe~aüo (l)o 

Concomitant~~ente. os ?arakanán fazem uso dos 

recursos&~ nedicir..z. oficial miniet?!,!?.dos através do Posto 

da Fl'TÇ.4I, ao ponto ô e no mesno momerrt o um doente está 

rec~bendo a ~i~istraç~o de 1;.ll1 ~~dicaraento aplic~QO pelo 

funcionário da enfermageE do Posto Indíg~na e as práticas· 

xamanf at i.ca s se estio de senv oâ v endc , 

No grupo todns falao exclusivamente a língua 

indígena (2). Quatro a.c.olesce!nte já c on ... h ec em algumas palavras 

To50s, bomens e mulheres, usam vestes de origem 

"c Lv í.Lí.z.ada "; 

O . curto tempo decorrido desde. que foram 

"pac i.f Lcaúc a'", .o fato a.e e$tare::r:. protegidos no meio da .:fl.:Jrestr.:.., 

e no interior da uma reserva indígena sob a a&ninístração 

propici~n: a esse 
, 
grupo manter .. formas a.e vida aoc í.eL 

ine.i6e::::i.as, integrad0, soe a licera.nç2. d~ seus cue f e e -tribais. 

(1) A çuanao da visit2 à aldei2, u~ Índio mordido por cobra venenosa 
••• ' ~ • ~ .••• "'T' 1 •• • - ee ~ncon~rave em vraL~ille~~o na seae ao rosvo, coB 2 ministraçao 

às sô~o anti-ofídico, que f0i transportado pelo pesq~is~ãor da Base 
de ~~curuí p2ra a aldeia. 
(2) Segunào--os intérpretes Assuriní, aue colaboraram na pesquisa, 

há n{tica~ diferenca8 entre a lín~a falaãa pelos :?2.rakanán e 
a dos A~surini, ambas filiadas ao ~ronco Tupi. 

------------ ·--------- --· - . ---------- -··--- - 
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1.4.1 - População 

A comunidade da aldeia Parakanán do igarapé Lontra 

se compõe de 97 indivíduos, que se encontram em um estágio 

de expressivo equilíbrio demográfi~o, de vez que, para 47 

homens (49,9%)tresidem na aldeia 50 mulheres. A faixa etária 

masculina mais bem representada na população é a de 12 a 15 

anos de idade, que apresenta doze indivíduos, logo seguida .. 
pela faixa 16 - 18, esta com sete-indivíduos. No estra~o 

feminino tem uma faixa etária bem mais velha que se evidencia 

a maior participação relativa desta porção da população, isto é, 

na faixa de 30 a 39 anos de idade, onde ae encontram nove 

indivíduos. Logo depois desta, na faixa de 16 a 18 anos se situam 

oito elementos (v. Tabela ). 

Nenhum homem é encontrado BAS faixas de 50 e :mais 

anos de iàade, de vez que os homens m~ie velhos estão :na faixa 

de 40 a 49 anos (três elementos). O indivíduo mais idoso da 

aldeia tem cerca. de 70 anos de idade; trata-se de uma mulher 

que, com outras duas mulheres compõem o grupo com idades que 

vão de 50 anos aciDltii.. 

Nas idades economicamente não produtivas que 

se localizam at~ 08 11 anos, encontram-se trinta .indivíduos 

de ambos -o s sexos ( dos quais 15 meninos), representand~ 

30,9% da população total. Considerando-se que entre os 

Parakallán o critério fundamental para que ua indivíduo homea 

estej~ ápto para o casamexto é ser o aesmo capaz de produzir 

para prover a aanutenção de sua fa•Ília, verifica-se que e• 

termos de idade ~quela condição se vem estabeleceado aos 14 
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TABELA 

População Parakanán da aldeia do igarapé Lontra 

Maio de 1976 

População Indígena 
Classes de Idade 

F T 

de 1 ano (a) 

1 ano (b) 5 3 8 

2 e 3 anos 3 8 11 

4 - 6 2 1 3 

7 - 11 5 3 8 

r: 12 - 15 12 5 17 

16 - 18 7 8 15 

19 - 24 2 6 8 

25 - 29. 3 2 5 

30 - 39 5 9 14 

40 - 49 3 2 5 

50 - 59 - l l 

60 e mais - 2 2 
r=, 

Total 47 50 97 

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

(b)- Nesta categoria estão incluídos os·naseidos em 1975, ou seja, 
os que j~ completaram um ano ou que completarão em 1976. 

Observação: As idades são estimadas pelos informantes. 

Fonte: P. I. Parakanán e informantes Índios. 

anos, uma vez que os homens casados mais novos têm aquela idade. 

Infere-se daí que, em relação à população Parakanán, o limite mais 

jovem da população masculina economicamente ativa é a idade de 14 

-:,..._. 
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anos. Assim, se aos 30 i~divíduos desta população que estão 

com idades até 11 anos acrescentar-se os elementos do sexo 

masculino com 12 e 13 anos, tem-se que 36% -0a população total 

(35 indivíduos) ainda se situam nas faixas improdutivas ou 

pouco produtivas desde que enfocadas da Ótica econômica e 

c·onsiderada a economia tribal do grupo. 

Os ãemais membros da população, mesmo os mais v.e-1.hos, 

e também os fisicamente defi~ientes, podem ser considerad~s 

como participantes, de alguma forma, dasfaixaaeconomicamente 

produtiva da população. As mulheres passam a integrar essa 

camada da população quanão atingem a puberdade, momento em 

que ficam áptas para coabitar com seu marido(l). 

70,o% da~ mulhere3 eetão com 12 anoe e maie de idade, 

em um total de 35 elementos, enquanto 55,3% doe homens, ou 

Beja, 26 indivíduos, têm 14 anos e maie de idade, representando 

e!lte!I do í.e grupo e de eexo 62, 8% da população total.----· - 

w- - -· ··- - - - 

Po~ém• nem todas as mulheres que estão nas faixas de idade! 

a partir dos 12 a.nos estão casadas, de vez que hi uma mulher solteir~ 

e duae viúvas (estas com 70 anos e 40 anos, respectivamente), 

enc·ontrando-se casadas, portanto, 32 mulheres em idades de casamento. 

No grupo masculino 23 elementos são casados e 3 são solteiros. 

Aí se coloca a poliginia ocorrente entre os Pa.ra.kanán. 

O casamentê com mais de uma mulher no presente foi verificado 

em sete casos. DQis homens, um com 27 anos de idade e o outro 

cui,41, têm cada qual três esposas. Araktttá, "capitã•" d11 grup4>·, 

cem 45 anos de idade estimad0s, tem duas esposas, o mesmo 

ocorrendo com outros quatro homens, com 30, 35, 38 e 39 anos 

(1) Um jovem de 16 ~llO§ estimado~, soltei~Q1·encontrav1-ee 
na Frente de Atraçao Parakanan, no riD napu. . 
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de idade e•timados, respectivamente. 

Desta forma, 30,4% dos homens casados e 50,0% das 

mulheres casadas participam de relações intersexos po~igínicas. 

A poligamia, nesta caso, se manifesta apenas entre os; homens 

mais velhos, cam no mínimG 27 anos de idade, nã. se registrand• 

nenhum caso em meio ae s esposos jovens do sexo mascul·ino. 

A idade, tedavia, parece nâ• interferir na manifestaçãe 

p~ligínica entre as mulheres. A relaçãe entre as idad~s dos 

espesQs nos casais cem estrutura poligâmic~ 1 a segu.ihte: 

Idade d~ Marido Idades das Es1osa:s 

27 anos 18, 25 e 27 ane s 

41 " 20, 23 e 60 " 
45 " 19 e 36 li 

39 li 35 e 16 li: 

38 n 45 e 20 li' 

35 ti 14 e 33 " 
30 •• 15 e 18 n' 

/""", Nestas casamentes peligâmmcgs, as idades das mu.lhres 

variam de 14 a 60 anos. 

Qual o significado da interferência evident~ da 
;{é.,[;/_,-:;:~ . 

variável etária no grupo maséulino, cuja img&KEB~&• estrutura 

familiar é poligâmica? PGr hipótese, pode-se consider~r que 

nos homens maia velhos os traços sócio-culturais indígenas 

estã• sedimentades, portanto mais estruturades; enquanto que 

es ma.is jovens pracuram substituir aqueles traços por •utres 

certamente originários d• "mundo dos brancos", e que decorreria 
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de sua convivência com o homem "civilizade" desde sua "pacificação". 

A hip6tese pede ser ma.is abrangente, incluindo a variável 

econômica: •s homens mais velhos produziriam mais e, portante, 

teriam ma.is condições materiais de assumir Ge encargos da 

manutençãe relaciona.dea cem a presença de mais de uma esp•sa.• 

Em centra,artida, pede-se supor também que a família p•ligâmica,eendo 

mais numerosa,centa com mais mão-de-obra feminina na pr•duçã• 

de alimentes e em outros afazeres estruturalmente reservades 

às mulheres entre os Parakanán. 

As famílias poligâmicas se distribuem da forma 
r: 

seguinte pelas casas da aldeia: 

Casa Número de Famílias Peligâmicas 

1-a 2 

1-b 1 

l~c 2 

2-a nenhuma 

2-b l 

3 1 

Em cada uma das casas númeroe 1-at 1-b, 1-c e 3 mor~ 

mais de uma familia nuclear;~ caea 2-b, apenas uma. t curioso 

o fato de na caea númer.o 2-a, na qual moram oito famílias nucleare~, 

nenhuma·deeta~ tem a eetrutura poligâmica. Neete caso o fator 

idade evid-encia eua interferência, posto que os homene ca eaüoe 

que aí reaidem, a exceção do líder ão grupo, o Tukumankuera 

- que tem prov~veis 40 anos de idade-, são jovens, variando 

suas idades entre 14 ~ 19 anos. 
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Constata-se também neste grupo tribal a ocorrência 

de casos de grandes dietâncias entre as idades dos esposos, 

podendo regietrar-ee a existência de maridoe muito mais velhos do 

velhos da aldeia, que são casados com jovens de 19 e 20 anos 

respectivamente. Da mesma forma registram-se matrimônies ..entre 

mulheres expressiva.mente mais velhas do que seue maridos, 

came se verifica no caso de uma mulher de 38 anos casada c•m 

um jovem de 14 anos; uma mulher de~ 50 anos casada com um 

moça de 18 anos; mulher de 38 anos casada com um rapaz de 

{' 
16 anos, e uma mulher de 38 anos cujo esposa tem 15 anoe. 

l frequente a mulher *er mais idade que seu maride, mesmo 

qtll\nde a diferença etária é menor. 
---~----1.---. ------·-------------------------.,___ _ 

l relevante também regietrar-se a incidência 

de-aeis famílias nucleare~ sem filhos, cujas idadee dos 

- esposos sao as que se seguem: --···- -- - - --- .. __ -- - -- 
Famílias Nucleares Sem Ocorrência de Filhos 

Idade do Marid• Idade da Es~osa 

14 anos 

15 li 

15 anos 

14 li 

38 " 
13 lt 

50 " 
15 f? 18 11 

..--:·_ .. _.•/ - - 

14 tt 

38 li 

18 " 
30 u 
. - -- 

, ·. f.- ,. -,,.-:' ·. 

Em algun!I casos,\evidenciam-se as expressivae distâncias 

etárias entre os esposos, ora sendo o m~rido muito mais velho, 

ora a esposa~ em outroe caso~, nota-se a juventuàe de ambos 

os esposos. Em um do8 casais provavelmente ji adveio a menopausa 

à mulher •. 
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Santes (e11. cit.: 31) revela que "n• chamado "at• de 

atraçãe11 o grup• era avaliad• aproximadamente em 150 pess•as". 

A "atraçãe 11, em sua fase final, !'r•ce sseu-se em 1970. · O mesmo 

aut•r inferma que n• ane seguinte• númere de Parakanân do 

grup• "atra:!d•" havia decaíd• para 130, vindo a atingir ne 

final d• mesmo an~ um t~tal de apenas 92 índi0s. Diz ainda 

que, em 1972,·a depepulaçãe teve prosseguimenta em c•nsequência 

&~ surto de ~alária, que fez a ~epulaçãe reduzir-se a 82 indivíduos. 

Com base nos informes daquele autor (op. cit.: 31), 

verificd-ee que já a partir do final de 1972 o grupo passa a 

reagir, terminando o ano com 86 elementos, aeguindo-ee, a partir 

d.a.Í um processo de lento crescimento populacional, que é tli,escrito 

no texto e i ta.do da 3"eguinte maneira: 11A ssi:m.,. no ano de 197 3 temos 

uma população d~ 88 pe seoa e , ·enquanto que para 1974/75, até o f'i11 
--- - -·------------;- ----- ---·----~- . ---------- -------- 

de fevereir• Últim•, tem•s um acrésoim• de cinco pess•as, 

s~mande, portant•, um t•tal de 93 pessoas". 

Ao realizar-se & presente estude de campe, em mai• 

de 1976, constatou-se que o processo de recuperação populacional 

tem presseguimente, de vez que, a quando da visita, o gru~o 

se c&m~unha de 97 pesseas. 

Desde que recebam a assistên9ia médica de que necessitam 

para por c•bro à. bronquite {"catarreira"),que castiga à 

tatalidade do grupe, e se permanecerem pr•tegid•s des contatos 

indiscriminados e em os "branc•s11, eend e mantides n• interior 
de sua Reserva sebe contr•le da FUNAI, a tendência~ff&E~&ll!Jf!Bi~~ 

~lil!- •• manifestada na populaçã• indica que o paulatin• aumente 
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·1.4.2 - Situação de Contato 

-fSeus contatos com a sociedade nacional vêm se realizando, 

ao que se sabe, ao longo de todo este século, na altura em 

que ainda ee encontrava a Estrada de Ferro Tocantins. Suas 

incursões objetivavam quase sempre a obtenção de objetos de 

ferro (terç~dos, machados, facas), alimentos, roupas, redes 

etc. 

(Desde 1927 se encontra instalado um Posto Indígena, 

no quilômetr-0 67 do Estrada de Ferro, o qual tem sido procurado 

pelos Parakanán, em busca de assistência. Comparecem sem~ 

em grandes grupos mistos e, embora armadoe;de arcos e flechas, 

suae visitas são pacíficas.~ (1) 

O grupo do igarapé Lontra encontra-se no interior 

de uma reserva indígena, a Reserva Parakanán, criada através 

do Decreto Federal nº 68.913, de ia.07,1971. Esta é aãministrada 

por um Posto Indígena da FUNAI implantado no âmago do território 

indígena, às proximidades da aldeia Parakanán (2). 

Os demaie elementos da tribo Parakanán estão isolado~ 

no seio da floresta, fora do5 limites da Reserva, com aparecimentoe 

esporádicos na área do Rio Anapú (3). 

Preaentemente, os índios Parakanán do igarapé Lontra 

mantêm contato permanente com o pessoal do Posto da Fundação 

Nacional do !ndio (4), além de convívioetemporárioe e e~porádico~ 

( ) 
~ .• ~.J? 1 O texto t~i;:;:e. consta do "IUano de Desenvolvimento 

Integrado de lf.rea da Bacia do Rio Tocantine11, Hidroaervice, 
são Paulo, Vol. III, 1973. 

(2) Trê5 chefes de Posto já passaram pelo P.I. Parakanán: 
João Carvalho, Reinaldo Braga e Alfredo Cabral~ o atual. 

A FUNAI mantém no Rio Mnapú uma Frente de Atração. 
A quando da realização deste estudo no campo,- respondia pela 
chefia do P.I. a atendente de enfermagem. · 

(3) 
(4) 

·-------·--. ·- - ··- 
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com antropólogoe em vieitae de estudo. O pes3oal perroa.nente 

da FUNAI no Po~to, por ocasião do desenvolvimento da pesquisa 

de campo, se compunha do Chefe do P.I., que, ju5tamente naqu~le 

momento, ee encontrava eaindo em goeo de fériae, uma atendente 

de enfermagem e um braç~l, sendo eete índio Assuriní~ que também 

exerce a função de intérprete, ji que domina os trêe idiomas, 

o portu~êe, o àe seu próprio grupo e o dos Parakanán, sendo 

ambae ae fala~ indígenas filiadas ao tronco linguístico Tupi. 

Vez por outra também recebem a vieita de funcioná.rios mais 

graduados da FUNAI e doe integrantes da equipe de saúde da 

2a·~ Delegacia do 6rgão protecionista. 

Afora os oontatoe institucionalizados com o pessoal 

da entidade governamental indigenista e com antrop6logos, 

- - tem ocorrido, ainda que a largos intervalos, incureoes dos 

caçadores Parakanán, ao saírem para~caçar, até a rodovia 

Transamazônica, o que permite a possibilidade de contatar 

com passantes na estrada e com parceleiroe do INCRA (1). 

Todavia, o P.I. havia proibido tais perigosas perambulações. 

Desde a "pacificação" não se registrou qualquer conflito 

violento entre e3te grupo indígena e 11civilizados11• Um informante 

ex-funcionário de uma firma emp~eitei~a, que_participou da 

con~truç~o da rodovia Traneamazônica, ãeu seu te~temunho de 

uma incursão do grupo Parakanán a um acampamento de trabalhadores 

na região do rio Repartimento, em área vizinha da Reserva. 

Não se efetivou nenhuma agressã.o fíeica de parte a parte. 

(1) Um parceleiro que mora em uma gleba em frente à Reserva 
Parakanán, do lado oposto da Transama.zônica, e~tava sendo 

objeto de uma sindicância promovida pela Ajudântia da FUNAI 
sediada em Marabá, sob a acueaqão de'~er tentato conqui~tar 
uma índia Para.kanán11, cf. o P. I. 
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O informante referiu ao mêdo experimentado pelos trabalhadores 

da estrada durante o contato inusitado. Os indígenas ee limitaram 

a apanhar e conduzir para a mata terçados, facas e principalmente 

roupae deavestidas doe "civilizadoe", muitoe doe quais ficaram 

nus à margem da estrada. 

Ocorrência~ como esta e como a pretendida conquista 

de uma índia Pa.rakanán por um morador agricultor da margem 

da rodovia Transamazônica, vizinho da Reserva Indígena,mostram 

a juateza do alerta lançado pelo setor indigenista do "?lano 

de Desenvolvimento Integrado de lrea da Bacia do Rio Tocantine", 

Vol. III, Hidroservicet são::Pau1o, 1973~.,:,;:qú.a.nao assill se 

pronuncia: 11A Rod·ovia Transamazônica é limite da Reserva 

Parakanán, fato pouco tranquilizador, tendo em vista as francas 

poesibilidade.s de fricçÕe19 interétnica.e virem. a avolumar-se 

na área de influência da e stra.da 11• 

Em novembro do último ano (1975) registrou-se uma 

manifestação diarreica com caráter epidêmico entre os Pa.rakanán, 

atingindo principalmente as crianças, que manifestavam vômito• 

sanguinolento9, tendo sobrevindo a morte de duae crianças 

afetadas, as quaie ainda chegaram a ser internadae no hospital 

da FSESP, na cidade de Ma.rabá (cf. informa.çÕee prestadas por 

funcionários do P.I.). Face ao problema, o chefe do Poeto 

conduziu todo o grupo à Baee Avançada de Pucuruí, onde foi 

assistido pela Equipe Volante de Saúde da FUNAI, e por elementos 

do Projeto Rondon e do Instituto Evandro Chagas, de Belém. 

Presentemente, o problema de saúde :na.ie evidente 

entre o~ Parakanán do igarapé Lontra - o qual é também ressaltado 
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pela funciQnária responsável pelo setor sanitário do Posto 

Indigena - é a incidênc·ia generalizada -de bronquite. Ao 

pesqui~ador Vi8itante não foi po~sível iàentificar um único 

índio, de qualquer idade ou sexo, que não apresentasse um 

qurlro de toese constante, com a expectoração de muito catarro, 

inclusive com secreção naeal intensa particularmente nas 

crianças, sem que, no entanto, as mesmae manifestem espirroB 

característicos dos estados gripaie (1). 

Evidentemente a afecção do aparelho respiratório 

que atingia os Parakanán advém de contatos com os "br'ane o s "; 

Funcionários do P •. I. informaram ser aquela bronquite antiga 

e cronificada. 

Ainda na área de saúde, oe Parakaruín do Lontra 

apresentam díversoe caeoe de cegueira, sequelas de infecçÕe~ 

venéreas decorrentes de contato~ aexuai~ de índias com 

um indivíduo "e i vilizado ti. O e ontágio e as condições em 

que a ocorrência ee registrou, em uma aldeia indÍge~, 

cujo grupo foi atraído e pacificado há muito pouco 

tempo, levou a infecção a diversos.índioe de ambos os sexos. 

Há uma mulher com cegueira bilateral, além de outras pessoa~ 

crianças e adultos com cegueira parcial (2). 

O P.I. tem uma farmácia-ambulat6rio-enfermaria (um 

barracão coberto de palha), no qual são oferecidos os _serviçoe 

(1) Cf. a atendente de enfermagem, na semana anterior à chegada 
do pesquieador a. alde.ia, a Equipe Volante de Saúde da. 2a. 

Delegacia da FUNAI havia estado na Reeerva, ocasião em que todos 
o~ Índios foram examinado~ e medicado~. Informou tb. não haver 
sido constatado quamquer caeo ãe tuberculose. 

(2) Cf. JiJUIJ90~ informanteet a FUNAI punàu o responsável pela 
contaminação. 
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de enfermagem à p9pulação indígen~. A diarr~ia se encontra sob 

controle. O grupo j~ foi tratado contra verminose. Além da bronquite 

crônica, registr.i-ee, no momento. a ocorrência de doi!I caeos 

de Leishilanioae. 

O P.I. não fornece ~limento~ aos Parakanán; apenas do~ 

medicamentos e munição. Tudo o mais necessário à vid~ daquele 

grupo tribal independe do mundo 11civilizado", exceto algumas 

necessidades criadas como consequência do~ contatos do grupo 

com os costumes dos "brancos". Poriseo que desejam veetir-se 

e todo~ na aldeia Be ve~tem, mesmo porque um chefe de Posto 

tornou obrigatório o uso de ahorts por homens e mulheres, 

cf. oe informantee (1). 

O processo de adoção de traços culturais provenientes 

da soe iedade· envolvente se desenvolve lentamente, mas de forma 

constante. Novas necessidades alimentares foram forjadas; inovações 

nas técnicas de produção agrícola, ae pesca e de caça foram incor.po 

radas. A língua indígena, todavia, permanece Única (2). Um detalhe 

(1) Agressividade contra o~ costume3 e usos indígenas daquele 
grupo, que está 3egregado no interior de sua Reserva 

encontrando-se esta sob a administração presente de um P.I. -, 
é @xpressada no fato de ser o grupo coletivamente compungido ao 
uso obrigat&rio de veste:! "civilizadae", partindo aquela impoeiçâ'o 
de um2. atitude evidentemente preconceituosa. t certo que, por 
imitação, oe Par'akanãn aspiram. a s roupas dos 11bran.Óos'' e isto é 
um a~pecto. do problema. Porém, o erro está_ na obrigatorie~de, 
com a alimentação õe uma "necessidade" artificial::.-.coilternável 
no momento. Os ~rakanán sentem o ueo das vestee também como 
uma imposição·. Os riscoe que correm e e se e índioe, face à vizinhança 
da rodovia Tranàamazônica e~ futura inundação parcial de 5u.as 
terrae decorrente da construçio da barrÂgem àe Tucuruí, podera 
eer afastados atravée de procedimentoe maie consistente~ e de 
outr:.. n..tureza. 

(2) Na Reserva P-.rakanán não funciona escola indígena, nem atua 
qu~lquer missão religiosa. 

., 
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, ' ,., da cultura do grupo t~ibal Tupi em eetudQ e o fato de.nao serem 

esses Índios navegantes (1). 

"Atraído.e" e "pacificados" há seie ano.e, o.s:P..rakanán 

do igarapé Lontra experimentam um pr-0ce3so de m.udanç~ ,cultural, 

em face das influências eociais, econômicas e cultura.13,que 

vêm .sofrendo, or-Lunda a da eoe Le dade inclusiva. Poré.11., :mantida 

sua eituação atual de grupo aesi~tido pelo 6rgio tutelar e 
1 

sendo preservada eua Reserva, aquele pr-oc'e aec prosee~irá 

lento, ao meemo tempo em que poderão sobreviver, como agora 

sobrevivem, expressivo5 padrÕe.e culturaie indígenas do grupo. 

r: 

(1) Não confeccionam canoae e remoe. O índio Aesuriní de nome 
Pu.raqué, braçal do P.I., consertou um~ canoa e fez um remo 

cora grande habilidade, a quando da est-.aa. do pe equd eaôo.r na 
Reserva, tendo utilizado aqueles inetrumentoe na caça de um 
jacaréº O~ Ae5uriní também são Tupí. 
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1.4.3 - Economia 

Os Parakanán do igarapé Lontra estão voltados para 

• formas econômicas do tipo tribal, que implicam em se empenharem 

nas atividades produtivas basicamente relacionadas com a 

subsistência do grupo, sem qualquer comprometimento com a 

comercializaç.ão de proàutos. A esta regra geral registraa~se 

duas exceções: sua participação recente e tênue na coleta de 

castanha-do-pará, que assinala a inicial e indireta entrada. 

destes produtores indígenas no setor extrativista da economia 

regional, e a comercialização de parte de sua produção artística, 

s~ndo as operações comerciais de ambas as áreas realizadas 

pela FUNAI. 

No âmbito tribal, são agricultores, caçadores, pescador~s 

e c oã.e't or-e e , sendo a participação nestas ativitfa.des, bem como 

a divisão dos produtos regulada8 por regras côstumeiras, que 

integram a dinâmica da estrutura cultural do gx:_u.po. Compromissos 

individuais e recíprocos eodificados na tradição organizatória 

r- 
i 

do ~ru.po caracterizam o equilíbrio interno e com o ambiente 

ecol6gico mantido pelo grupo indígena (1:)'. 

Além dos animaie que se destinam à alimentação ão 

grupo, caçam outros que não são consumidos, mas que são úteie 

na manufatura artesanal, tais como a onça, o gato-do-mato, o 

tamanduá, a preguiça, a guariba,• o macaco, o c~maleão e o 

111.utum. 

(1) Santos (op. cit.: 35) comenta: 11CreiP·"' haver um relacionamento 
constante entre um homem e o filho de seu irmão, no tocante 

ao aspecto da formação das roças. Pd também uma obrigação 
de ceder alimento~ à mãe e aos irmios àa espoea.11 
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A produção artística arte~nal deetinada à venda é 

recolhida pelo P.I., que faz o regietro individual por proàutor. 

t encaminhada à sede da 2a. Delegacia Regional da FUNAI, em Belém, 

para oe procedimento~ nece~~ários a sua comercialização. 

Segundo informação da funcionária que respondia 

pela chefia do Po~to, h~ trêe anoe o~ Parakanán eetão coletando 

castanha em sua Reeerva. Em 1976, por ocasião de sua estada 

na área patrimonial (indí~ena) de Pucuruí, procederam à coleta 

da produção de caetanha de~te território vizinho à Reserva 

Parakan~n. 

Apenas 05 P~rakanán recolhem a castanha produzida 

na Reserva. Tem sido registrada na Reserva a preeença de 

castanheiros invasores; oe índio~, no entanto, estão instru.Ídoe 

pelo Posto Indígena para ee apropriarem da castanha que for 

encontrada era poder dos estranhos "brancos", pondo-os para 

fora do território indígena. 

Os ca5tanheiros Índioe cortam os ouriços na floresta, 

e levam a castanha em jawa.nchins conduzidos àe co~tas até o 

r: paiol. são principalmente ae mulheres que transportam a produção 

(ntrabalho pesado é com as mulheres11, referiu um informante) • 

.A cast~nha é trane;portad2.. ão paiol, em burros ou em c2.noa pelo 

. , 
igarape conforme as condições de tráfego de animais pela 

m~ta e de navegabilidade do igarapé-, até~ rodovia Transamazônic~, 

de onde é conduzida em caminhão da FUNAI até Belém (1). 

O controle da produção é processada pelo Chefe do 

Po~to Inãígerm individuadamente, ou eej~, aquele funcionário 

faz o reiistro do volume da nrodução de cada castanheiro. Índio. 

(1) O P.I. tem três jum~nto~ e dois burros, que no momento 
podem transportar a castanha, por estar-. 11estrada" da 

muito "fechada"• com grandes troncos atravessados •• 

- na o 
mata 
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Esta operação vai permitir ao órgão tutelar a possibilidade 

de remunerar o trabalho indígena, segundo os padrões estabelecidos. 

O Po~to não fornece mantimentos aoe índios que vão 

à coleta da castanha (1). Estes castanheiros devem prover-se 

a si mesmos de alimentos durante a safra. Uma exceção ocorreu 

no epis6dio de coleta em Pucuruí, ocasião em que a FUNAI forneceu 

algum alimento, para ser descontado por ocasião do paga.sento 

do trabalho doe Índios. 

- ' - Da mesma forma coao ocorre em relaçaa a produçao_ 

artesanal, os produtores de castanha ao entregarem o produto 

àe seu trabalho d~zea ao funcionário do Posto o que desejam 

receber em pagamentoº O pagamento é feito em espécie, de 

conformidade com os pedidos doe indi-05 e no limite do preço 

pago pelo órgão, tendo por teto a produção de cada um. Não 

conhecem o valor do dinheirot estão fora da economia monetária; 

a~sim, interessa-lhes a poese de objetos de origem "civilizada" 

que j4 conheçam e que considera• úteis. 

r>. A produção de caetanha-do-pará doa Pa.rakanán está 

integrando e Projeto da Castanha do D.G.P.I., no caso executado 

atrav~s da 2a. Delegacia da FUNAI. Segundo infor.maçãe do P.I. 

Parakaruín, em 1976, a Delegacia Regional da FUNAI pagará aos 

produtores de castanha Par-akanãn cerca de Cr$70, 00 o 

hectolitro (2). A FUNAI proce3sa a venda do produto em Belém. 

(1) O extrativiemo àa castanha-do-pará na. área ão Ri& Tocantin3, 
no que tange à participação da sociedade regional naquele 

sêtor da economi~ d~ Amazônia, ee processa eegundo o eiatema 
de aviam~nto, forma arcaica de exploração da força-de-trabalho 
servil do castanheiro. Nesse sistema o empresário fornece ma.ntimentoe 
ao castanheiro, contabilizando o fornecimento e descontando a quando 
dQ pagamento de sua produção. 
(2) O P.I. Mãe Maria (GaviÕee) informou que os preços do hectolitro 

da castanha na. eafra de~te ano, pago~ peloe intermediários, 
variaram entre Cr$145,00 e ~$272,00, em Ma.e Maria. 



índio 15 Parakanán~ Por éa, fl.riuiamentalmenti, , oa Pãràkanán . . ··· . '' ,. . .. _., .. ' ' ·.- ·. ·· ..... -:._:· ... :-:, ·:··,.·· .. - .... 

eetão empenhados nos afazefee de sua pr6pri~ eêon_dJÀi~:ytri.bii,l.! .. · 
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no âmbito da sua Reserva,. qµer. prestando' :é.erv~ç(?s aô'fosto, 
·. ,. . 

Indígena, ·quer CG'1Q proclu·tore!I no ~ró'jetó:>d~ ,CastaJµía~ --.·~, .. ·. 

Reserva. Parakanán nio há outr·c,e trabal~d.ore.e qu~ ~Ô ;$éjlill. 
.. . . . . ~ . . . i .- ,. . ... ·. . . : .. · ·. .. - ... 

funcionários· da Fundação Nactona.l do !pdi~,e ·9~ ·:p:r6~~:i.~s, 

. 
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Territ6rio Ind~g~~ 

O Decreto federal N.., 68"913 = de 13 de tTulho de 1971.~ 

s~guinte os limites àeste territ6rio indígana: ~1NORTEg partindo 

ou Jacundá; OESTE: d.aí; de~ce êste r.iv at~ o oou pont~ de 

1 ;· 

Par'akansín 
\ 

por Santos (op.cit. i 27)t no s aêguintee ter~oa.~ 0Aa f:,,"'a.ntoiras · 

da. Reserva siê natu.rai~; ele ade !."; 1:Zii?'ge~ dirGi ta à~ ri€> Pucuz-uâ 

·-.-.~ - 
,.•.:-., 



'( 

,.. -- 

• 1 ·. 

obtenção desonesta da cástanha não têm pos·to em risco e 

/ 
/ 
I 

aventuram a in.cursionar pela Re sez-va J.ndígenn em busca às 

paz interna do grupo , Devera, entretanto 9 eert õ.esrm.cora.js.dos 

na práticú da invasão e do furto da castann.s.~ 
--~-·-=' 

Riscos existem e~ relaçio ao t~rrit&rio 

Lne t ituc Lonc Lá za ó o do s Parak~rnin51 porém de cut:ra na ti..!re za .• 

li e onat ruçao da barr..:i.ge!l! da hiãroelétrica. de Tu.curuí pela 

d~ Eio Tocantins até a c0ta rrdxima de in~ndação 76º O reserv~tório 

t 
t 
l 

1 
! 

. ' ! de verá r-e pr-e saz- 8 .• 000. 000 m3 de água, e C-:li U.11!.R s-.~perf:fo Le ds 

dentro da áre~ .projetada total do r~serv~tóric da Tucuruí 

se encontram 7.5000-000 m3 de lli..9..dei.ra ooi1ercira.liz.ável1t 
- 

O reservatório dev·erá inundar 43c.000 h.ao dei. área 
t 

conjunt~ da Reserva Indígena Parah~nán ~da.Ressr~ de )?l.icurui 

' (território ão patrim6nio indÍgêr...a.)1 ezte~são qua cQrrespo~d~ 

tl. 22% das duas R~fH::l"Vas aomadsso Nesta árGs natT-i.manial i.r.dÍ;zena .• -:_.,....,- 
1'· 

a aer Lnundada nas duas Re ael"'Vae são r~gir~t·i~aüt)H L, 290;; 000 m3 

de madeire. comercia.lizáveii:iloi Para efeito de LlB:tG eat:tEt1:!:iivc. 

ãe ~$400,00 o m3~ verifica=se que e valor bruto da" êo~ercializaçio 

A inundação :p~netrarâ pe. Res!';rva Pa.rakanáil pelos 

. ~ ,r I r a.noxg enaj vi» mapa 

______________ __:., ~-·-·-----· 
... ·· ·------r· 
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não ae tornará inadequada ao e seue fine de, pl"eG~rvação 

15-3 .. 

pelae águas represadase A espectativa ê de que e Ree~rva Parakanán 

1 
:1. 
u : 

necessiria de estudo antropológico enpecífioo do problo~e 

Integrado na quest~o rn~iB geral da 

na dre~ de inundaçioj juetamente ao longo d~ li~ite l~stG 

e nor de et e da Re se rva ; por onde ss alonga a e,diTuda~ t. 

/> 'fransa:::nazônica nec e s sar í.arsen t e teri 5é't. trsi.çado 

õ.eslocado zsa í,e para oeste, a-fim-d~ ficar a salvq da área 

inundada~ Ã passagem dá rodovia pelo iut~rior da R~eorva 

seria certamente prejudicial aos Parakaruin~ Ex,eriênciav 

anteriores de passagem de rodovias pelo int~riox· {:J. terri t6ric•s 

indígenas ev.í de nc áam que esse erro dev e ser fü2sts.. v~~ evitado~ 

me smo porque há a al t~rnativa de a ei3tr.a\'ia ter seu novo 

~raçado passando a. oeste!! da Reserva (l}e 
' 

A prévia exploração económica da madeira exii;;t~rrl.;f3 !a.e âr"'~' 

patrimonial indíg~na a ser inund~da ~m Pu'eu:ruí ~ na Roe~rv~ 

aaotad.a e cuja viabilidade deveris ser de ieediatc@xan1ínad.ao 

A implantação fü; um. projeto m.adeiroiro da FUnA:t 

na área de ?v.curuí e Pe.rakanán~ com o fim ~spGcifioo d~ explore? 

• 
área e somente ela~ talvez pudesse contar com e apoie e o 

(1) Os 6~g;~;-;Úblicos rodo~iários eotàdú~t - DER-PA - ~ federal 
- DNER - consultadas :informaram nã2 ha,ver ainda definicio do novo traçado a eer- a,9gf.iaao pa r-a os~e i.;rec.no clã 1's>ansa.mazBn;c~ •. 



• 

incentivo de outro5 6rgãos governamentais, entr~ Ofl qu.ai~ a 
1 
'I ,, 

•·1 

lf .1 
t 
! pr6pria SUDAM, desde que o projeto Be insor.~vess~ l'!Ea noFmae 

exigidas pelo órgão de planejamento r©gion.il da Ac~~ônia~ 

Trata-se de uma riqueza 11.a.tural t:;::,~ co ne,o fOl" 

- 1 e c onoraí.camerrt e aproveitada pe l.o 6rgac pÚblicc qtlG a a.ék,tl:niatre 

arredioe ao contato caro a e frenteg de a:'c;;ação <f.i~ ao longo i; 
f. 
t·' 

~ t~ ,, 
-- --··-- f 

e o:!'.lt.;.!!l e cm ure outro território 9 que se enc (JJJ.'trn. à. düspo,5j_ção 

o e ursa área Loc aâ Lzada na região doe f ormaden."'eg; di;:J Rü.Í' Oajaz~il·as9 

um afluente pela margem e eque r-da do Rio Toe&ntiI:u;;& Í..'1.diot;3 Paral{;.1.ná11 

arredios estav~m nest~ regiãoº A FUNAI nela mt.tUtir~~a u~ frente 

de atração subordinada. d:i.ret-.ment~ à :3ae@ A,;an.çada de 

rucuruí.. Uma e qu Lpe miata FUN.h I-INCRA vie'i t ou o tar~en~ 

e ~delimitou a área, que ficou sob interdição adm.ü1i,~'tr~tiva 

da Direits.i ao su.l pelo :rio dr~ fü~~~t?á:Y. (tsr;b~5l:.i obs.cado Cnja?.c::ir-aeJ); 
'~ 

e s t e a dois rios 5e ano ozrt r-am fo5,:maudo c oes o Z'io elo Dio,, e, 

ó.o Rio do Meioi isend.o qu.e e5te corta a 
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nesta ãr-ea , nem o e Parakaruh1 têm apresentado 

s~nt~do oeete/lesto hrº mapa , .. 
\ 
I" 

- V nf - l d h f ~ • . ~ " . ..:1 -~ • -~ ~- e o orme cec.ra ra çoe s o e e e e e da h:fUCH-illO::.c co fr.a.rs.na G aa 

Ba 1=..1e Avançada de Pucur'uf ~ se to rs B da FU NA I e O IN'CR.t-1 aguar-da 

a decisão dG-fini tiva da Fundação Nac ional do 5iut'1:to qu.ant..a à 

-, 

.J 
J 
1 

/ 
J 
1 

/ 
j 
j 
! 
! 
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le4a5 - ConclusÕea 
--- ••• ,,. 1111' 

Com base no estudo r~alizado~ r~giatram-s® as SQgu.inte~ 

-· e onc Luaoe s t 

a - Os Parakanán do igarapá Lontra~ grup0 Tupi11 atraí.do ~ 

ªpacificadonhá ap~nas seis ano!':.1, êlncontram-se no inte:rior 

de uma Reserva Indígena, situaçâQ que lhGe garante relativa 

paz interna para o quotidiano da vida tribal1t fü~ Vê~ que 0etão 

pÕ~ o grupo a salvo fü~ c orrta t c s i.ndiecrir:i.inador.J oom ~ @CCiGô.ad;:1 

envolvente.; 

r-e Lac í.onade s com a economia. e a vida soc:i.al tr.:roaie~ se11.t.:"iv 

lento o pr-oc e.aeo de incorporação pelo ~,,1po ~G ~,.?$.fluênci;'Hs l 
! 
t 
j 

l 
l 
j 

ainda viverem. e ae orgru.üze.rem segundo pa.órÓcs da [;''1.a G,n.1.l"tu.l"'a 

em estado de aoentuada pureza; 

c:ie.iaográfic·o; 

- p ~ .J,. ,_ ( -.-. ,-;,-,: ria o ~ e ouvem .ser aempz-s a ss~ ssoraua p,~r an ~:r·.:>po...togo ~ .Vu-.r.v 

e/cu pesqui8Eidor que não faça parte do quadro ft:..ne~ona.l du 
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e - A população Paralrap~{n está carante de uma ação m.e.i~ 

enérgica do eetor de eatlds- do érgão prote(::ionj.sta~ 

por bronquite or8nica9 que atinge a todos; 

meà.icinte: uma reorientação na for~ p®la q_u.e.l tc:m eid.v 

g - A ameaça que paira aobr-e a Rl!.a1;:rva Indígena Para~.?.'lán 

deo or'r-errne da e onatrução da barragem de Tucuru:! e o onacqi1,eut~ 

inundação de Rio Tocantine, que ati.ngirá partei do territ&rio 

protecionif!ta. cm articulacão com a Eletronort!S e Qutras fu:~ 

6rgão$ públicoe interessados; 
\ 

h 

- 

PucuruDi uma vez e projeto aeja conside~do viival; 

pelo interior de ReBerva Parakar!ánt 

J - O território indígena não inatituciona.lizsdo do Rio Cajazeiras 

não esti sob o controle da FUNAI; a. Frenta da Atração d!:! 

índioa Parakanán que n~le atuava se ®ncontra pre~&nt~ments 



I 
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insta1a".ê1°.~ ao rio Anapu , f ors daque Le terri t6rio; sendo a área 

~o ~io Cajazeiraa ~ítio de perambulação doa Parakamfn arrtd.oe0 

e onva to e om e. Fremtc do C!aje.zeire.s, não 

\ ... 

\ 

i 
l 

( l) No dia 8 ô e abril de 1972 9 .tiveram início os tre.balhoe d e 
at~açâo d.os Pariakanán, na .írea ao Ric,··Cajazeiras, i.nf o rraa 

um dos sertani~tas aue atuar~m na Frente de Atracão. No mês . - 
aeiguinte foi e:stabalecido o primeiro contato, quando os P~rakamín 
acarnps.:ram a cerca de 2 km ão acampamento ao Or-upo de1 Atra.ç~ü da 
FUNA I~ no Rio de, r.~e t o (este é um dos f o rma ôo r-e s do Rio Ca jaze iras). 
No mesmo ano , ch\?g..i.ram ao acampamerrt o da FUNA I, de- uma só v e z , 56 
Parakanán adu L toe a Em Q.gosto de 1973, doi~ ee r-tan í st.a e , viajando 

1 IJ • - .,.~ • .i. .•• - • pe o .10 uo me a o , enc on 1.r&'~ramr a margem ao rio 9 um grupo e ora e erc~ 
d~ 20 a 30 ÍnõioB, Lnc Lua í.ve mulheres e c r í.a nça s , Ne s ta ocaai:i'o, 
o pt:sso;;ú do FUNA I pediu âque Le o Par-akanãn que fossem chamar- seu 
0capi tão;1 com o r e e't o do ·grupo, que eles ficariam csper2.nõ'.o no 
ac&mpamento do Grupo de Atração. Esperaram durante meses~ Em 
19747 u~ dos ~ertanigtas, representando o órgãô tutelar, constituido 
~m comissão com um ftL~cionário (identificador) do INCR.~~ realizou 
um trabalho d@ delimitaçio da irea entre os rios da Direita e da 
E~quer&i, para ser re$ervada àquele gr~po indígena arredio. Em 
197 4 t!· Iicv:a~~nte el:i 19751 o pessoal ô o Grupo de A t:ração plar-ltou 
roças na tl!"éa do aca apaaerrt c 9 e om finf! de atração e de au t o e- 
... :zanutençãoo ·· Os Parakanán não voltaram ~.iso Era fins de 1975 9 

outro a0:r·te.niata da Fundação Nacional do índio empreendeu uraa 
ttlti~ ,riagé1' pél& rl.refl. do Rio Cs:.j~zeiras, tendo atingido o 
Rio Anapuo N2 áre~ deste Último rio encontrou veetígioo doe 
Parakanán arreàioe, incluaive um acampamento ~banõonado co~ 46 
tapi:rir.i, quantiõade que euge r-e o t~~'1.nho ão grupo. No Po erc o r1 ~ 
Atr~~in ao Rio A 

l 
i 
t 
l 1 e 

1: 1, 

1 \ 

1 1 
1 

. \ 
! 
! 
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venha a eer atingida. por pare i.al inundação füHHl!'l:"'tn1te da 

a terra a. esse gru.po ind:í.gem-:. ·~ e orno a qt.te.iQ-:..tez- out:vo ""' r$ 

c ond í.çao sina qua non para sua sobrevivt!-:o:t~~ 

ánundaçao , contorne essa Reserva Ind:!gen.a p~r eau limite oasta, 

ura gr~ve risco à sobrevi.vênci.a do grupo; 

,._ 
., 1 t - · " "' ae pro~anae quef por- ex~mp Ora enct&m ao g'?~Pv o~ õ~av ~ceGos2~s~~E 

na área de t.··m.úà~ i ao invés ãe reGpond~T ape:::m~ ~- ~.,H.:1e joo " - - -•--- ----~----·---.,---------w•--·---·------ ------- -·- e 

comunitário; 

à - Que a Fu...'1.dação N:...cio:nal do indiô5 êm sí~ pcsiçio de entidad~ 

promova o i~ediato estudo de viabilidade eoonScic& ' r . e ,:;ecn:i.ca 

e~ploraç;o d& irea flore&tal g ne~ inundada pelo reeervat4ric 

da barragem de Tucuru'Í.~ 
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~ He ee r-va lndÍgerui. Purakfanr.ín ( 8 QO terri t&'rio indígens de Pucuruf ) r 
.I ~ ,,,,:- . . "") ,, 

o-L -,, ri)'\f..,v-~ ~ /·,{..r.__ll. vv~.._.~ ,V'/c, ,•' ', ... ' . . ,., ., ,· ,·X,... ~ 1-- 
,' ._. - ~ ,- \, , r " • • _ ••• • ...,-- ••• *4 - _,., i 1~ •• #>- W" ~- 

• 

e - Que, de5de que sejam considerado6 vi~veia os procedimentos 

ticnicos e aa espectativas eoon8nicas e::;:ploração racíonal 

da cadeira especificada no itern anterior~ 

consideradas tecnicamente maia adequadas~ implant&çio d& 

p a r-t í.cu'ra r-merrt e pe Lo s Par-akanãn ( grupo a í.nda' em acentuada pur-e sa 

r>. cu í turrü) t ae ndo o t erri t6rio ds Pucuru f , pr~viavclmente., a área G.'2-is 

indicad~r de vez que os Par-akanãn ~ o cao qu.ptlqu.er outrG grupo .,. 

não habi tan:. em a.eu interior; 

f - Quet neste. caso, a .FUNAI podará pleitea;. ... · incentivvs e 

(l' -~ apoios fa.ne.nc e Lr-c s e técnicos de outr(H; ~rgaos gover:namentsds-.i 

entre o e qua í.e a SUDA M, para o que deveri apr.zit.H!ntar o pr.ojei.:ç 

técnico e econômico que se aju!ite 2.a normas estabelecidas naquele 

órgão federal para empreendim.entos dest~ natur(:za; 

g - Que a Reserva Pa rakanãn seja ~drainistrs.d~ pez fune ionários 

considerado o fato ae oe Parakard:o · estarem i;pl?.&ificad&~'- 

cultura e~ est~ão de evidente pure~a cultural-relativas 

h - Que seja!! ·-to.mad~s as raeàiôas indigenierta:s ne'.:.:ess4rias 

à de: finição da situação d2 d:r-ea ter-ri te;r:ial indÍg@r.:.!!. do Rio 

Á~~ Cajazeiras~ ~ ·pass~a integrar óefinitivamente o patrim8nio 

indígena~ como nóva reserva par~ indios Par&kan.íÍn ~incw. arredios. 

------ . 
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i - Qu.e sejam os Pa.rak:anári do igarapé Lontra objeto de i,:nediato · 

infecçÕal!! do aparelho. reepiratório 

que afetam à comu11idade~ . ,., 
v .. ~,.. 

.r>J 

j- - Que ·sejam 1~ealizadoe ,,;;tudoB eapec ÍficOa de caráter 

antropol6gico sobre as pos.eíveie repercua.sÕe:a rui. constr'llç.i'Q 
ti 

\ 

da hidroelétrica de Tucuruí e seu reservat(Í:s.~io aob::re a stleiediade · ·· 

ind!gell.4'. Parakanán. 
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Auto-aenominam-se Akuáwa, expressão que, na língua 

falada por este grupo indígena, significa Índio. são referi- 

dos em textos de antropología, ora como Asuriní (1), ora como 

Akuáwa-A suriní ( 2). Funcionários da Fl-NA I, particularmente os 

que trabalham no médio Tocantins, denominam Assuriní este grupo 

tribal, que habita em sua reserva localizada à margem esquerda 

do Rio Tocantins, a jusante da cidaae de Tucuruí,3). 

No texto inàigenista de cunho bibliográfico constante 

do "~lano de Desenvolvimento Integrado àe lrea da Bacia do 

Rio Tocantins", Hidroservice, Vol. III, São Paulo, 1973, consta 

a seguinte referência aos Akuáwa-A1ssuriní ·: "Os Akuáwa- 

-Asuriní, grupo indígena de fala· Tupi, prrsentemente habitam 

junto ao Posto Indígena da FUNAI, no igarapé Trocará, afluente 

da margem esquerda do Tocantins, Wunicípio de Tucuruí. 

;'No passado, estes índios viveram em pequenos grupos 

locais. Na granàe casa comunal residiam as famílias extensas. 

Adotando a linhagem de parentesco patriline.ar, os homens integrantes 

do mesmo grupo local faziam parte da mesma linhage~. A regra <"t 
t 
l 

ae residência era patrilocal. 

/Não havendo um chefe tribal, cada grupo local tinha 

seu chefe, escolhido em função de seu maior prestígio pessoal 

(1) V. g. Arnaua, E. - "Breve Informação sobre os !ndios Asuriní 
e ?arakanán: Rio Tocantins, Pará11, in Bol. do Museu Paraense 

E. Goeldi, N.S., nº 11, Bel,m, 1961, e "A Terminologia de 
Parentesco dos índios AsurinÍ", in Rev. do J'luseu Paulista, 
N. s., Vol. XIV, São Paulo, 1963. 

(2) Cf. Lar-a í.a , R. de B. e Mã.tta, R. da - "1nc3.ios e Ca at.anne í.r-o s v , 

· Dif.. E. ·do Livro, são Paulo, 1967. 

(3) Neste relatório, serão em~regadas indi~tintamente as expressões 
"A asur-Lnf " e 11Akuáwa-A ssurinÍ", para designar o grupo Lnô :Ígena 

do Rio Tocantins em estudo. 
t 
i 

.j 
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1 
' 

no interior ao· grupo, inexistindo, assim., modelos estruturais 

determinantes da chefia. 

í 

.J'Ítealizava-se intercâmbio matrimonial entre· os grupos 1 
! 
i 

locais. A regra de troca matrimonial impticava na união preferenciaj 

do homem com a filha da irmã de seu pai,ou seja, com sua prima 

' 
cruzada. Os termos para designar tios eram do tipo fusão bifurcada:) 

o mesmo termo para pai e irmão ao pai; o mesmo termo para mãe 

e irmã da mãe; e termos diversos para irmã do pai· e irmão da 

mãe. A terminologí~ ae primos se ffuliava ao tipo Sudanês: o 

mesmo termo para irmão e primos paralelos; o mesmo termo para 

irmã e primas paralelas, tendo os primos cruzaàos denominações 

diferentes. A poliginia era adotada, sendo considerada um 

fator de prestígio. No interior do grupo de parentesco havia 

um alto grau de unidade afetiva. Era adotada a prática do 

"e ouvade?' , 

~ cerâmica é uma reminiscência· do passado· cultural. 

;(À prolongada convivência com a sociedade nacional 

provocou profundas alterações na estrutura organizacional e 

na cultura dos .Akuáwa-Asuriní. 

~s grandes casas comunais foram substituidas por 

--casas ào tipo regional para a família nuclear; em consequência, 

foi adotada a neolocaliàade em lugar da antiga regra patrilocal. 

~ nequena comuniàaàe a que estão reduzidos impede 

o funcionamento ao sistema àe troca da esposa preferencial. 

Os Índios mais jovens hoje utilizam os termos ae parentesco 

brasileiro, âe vez que se encontram familiarizados co~ o sistema 



ae par~nteec@ e com o uso da língua nr6pria à sociedad~ envolvente. 

A poliginia já em 1962 começava a deeaparecer •. 

/Não tendo d~ ABsuriní uma chefia tribal, os chefes 

locais aspiravam àquela'chefia, o que provocou desentendimentos 

intratribais e mortes violentas. Os conflitos ae chefia e 

a regra àe trocas matrimoniais foram fortes determinantes, 

entre os li ssuriní, ae uma soe iedaae cs.rac t ez-Lzaôa por e ondiçÕes 

de instabilidade e insegurança, o que se refletiu nas relações 

da tribo com a sociedade nacional." 

Como acontece entre os Suruí (outro grupo Tupí ao 

méôio Tocantins estudado em páginas anteriores), os Assuriní, 

nos di~logos com "civilizados" e mesmo entre eles, em conversas 

em seu próprio idioma ou em português, que foram presenciadas, 

referem-se aos 11civilizados" ou "brancos" utilizando a expressão 

"camará", cuja origem, evidentemente, não é Tupi. Porém, como 

os Parakanán (grupo igualmente .de lÍ~gua Tupi_ já estudado neste 

relatório), fazem também uso de uma .expressão Tupi - nturí11 -, 

para referir-se ao 11civilizaao11 que chega as suas aldeias,1). 

A língua falada pelos Assuriní, filiada ao tronco linguístico 

Tupi, pertence à família linguística Tuni-Guarani. 

No vale do Rio Tocantins existem auas·~1deias dos 

Akuáwa-Assuriní, ambas à margem esquerda ao referido rio e 

localizadas em terras da Reserva Assuriní, ao norte da cidade 

de TucuruL, O Posto Indígena Trocará, sede .da administração 

da Reserva, encontra-se no aglomerado rnais .numer-o so de habitações 

dos Assuriní, a alaeia Trocarl, que se aispÕe em um arruamento 

ao longo do rio.~ outra alaeia está implantada no lugar chamado 

(ll Cfo os informantes. 
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"Urubu", uns poucos quilômetros a baixo da primeira, descendo 

o Tocantins (1) º 

Os Assuriní, que habitam na Reserva do igarapé Trocará, 

são remanescentes do prim~iro grupo pacificado em 1953 e de 

grupos que posteriorment~ vi~ram a se fixar n~quele territ6rio. 

Entre estes está o grupo proveniente ao Rio Pacajá constituido 

de elementos antigos habitantes das margens daquele ~io e de 

alguns elementos que integravam a comunidade indígena do Trocará 

e que .se haviam transferido para o ~acajá (2) (3). 

O prolongado convívio com representantes da sociedade 

nacional infringiu aos Akuáwa-Assuriní a perda de substanciais 

padrões óe sua cultura tribal acompanhada pela adoçao de traços 

psico-culturais da sociedade dominante "civilizada". Arnaud 

(1) No aecorrer da realização da pesquisa de campo, em maio 
de 1966, as alàeias Trocará e Urubu foram visitadas, ocasião 

em que Índios, funcionários da FUNAI e a linguista Velda Nicholson, 
missionária do Summer Institute of Linguistics, atuaram como 
informantes. 

{2) A linguista Nicholson deu o seguinte depoimento sobre o 
grupo originário do Rio Pacajá: "Uma cisão no grupo que 

se encontrava no Trocará, há cerca õe dez anos, levou uma parte 
do mesmo, aob a liderança do Índio Poraké, para o Rio Pacajá, 
onde ficou aquele índio como "capitão". Li não estavam protegidos 
pela FUNAI, não havia Posto. Encontrei-os no Rio Pacajá e comunique 
à FUNAI. Conduzi-os, ern embarcação da FUNAI, para o Troc~rá, 
onde uns poucos estão na sede da Res~rva e os demais no urubu". 

O Índio Poraké, entrevistado na Reserva Parakanán., declarou 
que seu grupo, no Pae a jsí , se dedicava- à caça -~ ·aó comércio 
de peleso 

(3) Existe outro grupo indígenatna zona entre os rios Tocantins 
e Xingu, também àenominado Assuriní, ainda isoladot mas 

sob trabalho de atração ~or turma da FUNAI, que está localizado 
na lrea dos afluentes àaquele Último rio, chamados Rio Bacajá 
e igarapé Ipixuna. Arnaud ~'A Ação Indigenista no Sul do Pará 
(1940-1970)", Bol. ao M. ?ar. E. Goeldi, Nº 49, Belém., 1971) 
refere-se a essse grupo informando não ter afinidades com os 
Índios de igual denominação, localizados no Trocará e Pacajá. 
llioreira Neto (11Relat6rio sobre a situação atual ô.os Índios 
KayapÓ", Rev. de Antropologia, Vol. VII, n s , 1 e 2, s. Paulo, 1959) 
revela que aquelas-comunidades parecem estar.D:1Cseparadas de longa 
data, opinião da qual participa o chefe do P.I. Trocará, sr.. 
s~tero Ramos. 
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(1967: 66) assim se pronuncia sobre as nerdas sofridas por 

estes Índios: ••• "os Asuriní do Tocantins, em treze anos de 

contato permanente com a sociedad~ nacional, além ae uma acentuada 

baixa demográfica, sofreram sensíveis muàanças no contexto 

s6cio-cultural" (1). 

Assim~ que a aldeia ao Tracará apresenta uma fisionomia 

caboclizada (2). A aisposição das habitações em forma de uma 

rua ao longo do rio e a conformação das casas pouco ou nada 

têm a ver com a grande casa comunal do passado tribal dos 

A ssuriní ( .3). Os mais antigos habitantes .Assuriní do ·rracarã 

moram em casas de tipo semelhante ·:ao das residências do~ caboclos 

regionais da área. 

A aldeia do Tracará se compõe de vinte casas, das 

quais quinze são habitações de indígenas, encontrando-se uma 

destas abandonada; Tr~s casas pertencem ao Posto Indígena ~rocará 

e duas são habitações de auas x±~EtzE missionárias do Summer 

institute o'! Linguistics •. Nesta aldeia :predominam os remanescentes 

dos ~r~~~~~aK Assuriní pacificados. em sequência ao ano ae 1953. 

Enumeranao-se as casas no sentido sul/norte, ao longo 

do arruamento da ald~ia do Trocará, verifica-se que ãa primei~a 

à oitava casa habitam famílias Assuriní;·a q~art~ casa é ocupada 

por duas famílias aparentadas entr~ si, .,.,que'. int.e.gram o grupo 

proveniente do Rio Pacajá, exceto uma mulher e sua filha nascidas ---· ·- 

(1) 1i.rnaud, E. - "Grupos Tu:pi do Tocant:i,.ns",. Atas do Simpósio 
sobre a Biata Amazônica, Vol. 2 - 19670 

(2) Sobre o conceito de caboclizaçãá~ v. Oliveira, R. Co,de 
- "0 Indio e o Mundo dos Brancos", Eif. E. ao Livro, s .. 

Paulo, l964c 

( 3) Cf º Laraia, R. d e B. e Matta, R. da - 111ndios e Castanheiros", 
Dif. E. do Livro, s. Paulo, 1967. 
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no Trocará; a quinta casa está abandonada. Na sétima casa mora 

o "segundo capitão, que é irmão de criação do "capitão", informa 

o chefe do Po I. O "c ap í tão II mora na oitava casa. A habitação 

seguinte é a residincia da linguista do Summ!r. A décima e 

a décima primeira har-itaçÕes são ocupadas por famílias Assuriní. · 

A décima segunda casai a habitação da outra missionária do 

Summe r , A e três casas seguintes são ao Posto Indígena. Em sequênc í.a , 

na décima sexta casa, mora o pajé ~ sua família, seguindo-se 

três habitações de famílias índias. A vigésima casa é ocupada 

por um Assuriní solteiro. 

A aldeia, artificialmP-nte construída por orientação 

ae antigos chefes ao P.I., tem, por assim dizer, uma distribuição 

hierarquizada das habitações que a integram. Ela é centralizada 

pelas instalações do Posto Indígena, que se situa em frente 

ao porto fluvial rústico, dispondo-se,aos seus lados, as habitações 

das missionárias do Summ~r I. of Linguistic s , do 11capi tão II da 

c omun í.da.de indígena, do 1tsegundo capi tão11 e do pa j é , Em· direção 

às extremidades, para o norte e para o sul,estão as demais 

residências indígenas. . 

A aldeia Urubu, distando cerca de 10 minutos por 

"voadeira" da sede da Reserva, guarda características inàígenas 

mais perceptíveis. Em grande isolamento,em meio à floresta 

que margeia o Tocantins, constitui-se de um aglomerado de 

casas constraídas em uma clareira da mata, às proximidades 

da margem do rio, todas contendo cobertas e paredes de palha. 

Ao contrário da aldeia do Trocará, as casas estão agrupadas, 

mui to pr6ximesumas das outras. 
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Em quatro easas da alaeia Urubu moram cuatro famílias .•. . 

e, em um tapiri, mora u~ rapaz solteiro. Ali!,1).ns índios,que residem 

no Trocará, mantêm casas no Urubu, para ona~ se deslocam óe 

quando em vez. As-habitações dos Assuriní, em regra, estão abri~ando 

famílias elementares. 

O índio Naterona mora com sua esposa "civilizada" e seus 

íilhos no interior da Reserva Assuriní, porém não alceado, 

em uma casa isolada à margem aa rodovia µA-156, em construção, 
·--·----··-·- ---- -- -·------ --· --- 

que ligará Tucurui à cidade de Cametá no baixo Tocantins~ ã ~ · · 

qual corta a Res~rva Inaígena de lado a laào (V. mapa}. 

Além da mulher casada com o índio AssurinÍ Naterona, 

outra mulher "civilizada" também convive com os AssurinÍ .na 

Reservaº Trata-se da esposa do Apohiaré, índio Assu.riní, braçal 

do Posto Trocará, que mora·na alaeia da sede do P.I. Ess~ mulher 

anteriormente morava no Posto Indíge~ Temb;, no Rio Guamá. 
,... 

Os contatos interétnicos formalizados, nos limites 

desse territ6rio indígena, se fazem também s.em a particiJ)ação 

de índios Assuriní,. como ocorre no caso de um funci_çmário 

braçal da FUNA I, "civilizado", que é casado com. uma Índia 

Tembé (1). Moram na aldeia Trocará. 

Contatos intertribais, por via de ca samerrt o s entre 

indivíduos Assuriní com indivíduos de out·ros ·grupos indíg.1.üias, 

são também registra.dos. Um índio .A ssuriní de nome Sa •é te.·m 

por esposa uma índia Gavião, ~ o índio T~robé chamado Bernardo 

é casado com uma ·-índia. .As·suriní. Am'\::-9.s as famílias estão .instaladas 

na aldeia do ·igarapé Trocará. - - -:---' 

-------- -------·- 

do 
do 

Os Tembi são um grupo tribal õe língua Tupi, que habita em 
uma região compr~endida entre o alto Rio Guamá, no Esta:Eo 

Pará, e o limite entre est~ Estado e o W~ranhão~~ ~~ngo _ 
Rio Gurupi. ~~ . - . } ' 

(1.) 
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Os grupos familiais que moram na aldeia Urubu se 

constituem todms ae índios do grupo Assuriní. 

" 

Além do índio Assuriní que é braçal do Posto Trocará, 

mais três elementos que pertencem a esse grupo tribal s[o 

funcionários da Fundação Nacional do 1ndio em outras dependências 

d~sse órgão. O ínaio Poraké ~ braçal na Reserva Parakanán, 

onée reside com suas duas esposas Assuriní e seus três filhos; 

o índio Namí é braçal na Base Avançaaa ae Pucurui; e o índio 

Pitínga se ~ncontra na Fr~nt~ de Atração Assuriní, no Rio 

Pacajá (1). 

Entr~ os Xikrín do Rio Cateté vive um rapaz ~ssuriní 

e~ franco processo de int~gração àquela sociedade KayapÓ (2). 
1 
1 - -- ·· 1 

Até um passado recente, os Assuriní mantiveram contatos 

conflitivos com índios Parakanán, aos quais se referem utilizanao 

esta mesma denominação ou então com o emprego da expressão 

11.Aruai tun( g) "'3).Este s e onfli tos são referidos e orno fatos que 

se teriam passaao antes da"pacificação11do grupo Assuriní, tendo sido 

a disputa de territórioe entre os aois grupos a causa provável 

de o primeiro grupo local A ssuriní se haver 'errt r e gue ao Serviço 

de Proteção aos !ndios, para a "pacificaçãottC4). 
- ----- ·- - --- - - ·-- - 

As comuniàades indígenas da Reserva A~su;inÍ, embora 

estejam distribuidas em dois aldeamentos, têm um único "capitão", 

o Ínõ.io Cajuanawa, que ?.mora. :com sua família na aldeia da sede, 
-------------------~--~-·----- - - 

I 

(1) Cf. Infor~ação ao chefe do P.I. e da linguista Nicholson. 

(2) Na visita realizaaa à aldeia Xikrín, ao longo da pesqui:sa 
ae campo que informou este relatório, o pesquiaaõor teve 

a oportunidade ae conhecer esse Índio Assuriní integrado entre 
os Xikrín. - - - 
(3) Cf. os infqrmantes. 
(4) V. Arnaud lop. cit., 1971: 6). 
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mas que, com frequência, se àesloca até a alãeia Urubu (1). 

Estão, dessa forma, os mais antigos habitantes desse território 

~ os que a ele chegaram posteriormente provenientes do Rio 

Pacajá con~regados sob uma Única liderança indígena~ 

Laraia ~ l'iíatta ( o p , ci t.: 38-9) referem-se a um passado 

dos Assuriní em que havia um intercâmbio matrimonial entre 

grupos locais e a participação comum ~m cerimoniais, bem como, 

regras matrimoniais "caracterizadas pela ênfase na união 

preferencial com a filha da irmã do pain. 

A narrativa que se segue tem importância na medida 

em que pode refletir a situação a que está r~duzida a ainâmica 

matrimonial entre os Assuriní de agora na Reserva Indígena, 

bem como o ritual do casamento: "0 rapaz quer a moça e a moça 

também quer o rapaz, então o pai entrega a moça, sem n~nhu..ma. 

cerimônia. As vêzes, dançam a noite c0m músicas civilizadas, 

como o carimbó. O "capitão" não interfere no casamento, nem 

nenhum missionário" (2). 

A poliginia foi um fator de prestígio entre os 

Assuriní; porém, em 1962, começava a desaparecer (3) (4). 

Em maio de 1916, o Índio Takarauna vive com suas àuas 

esposas e seus três filhos ( 2 de uma esposa e 1-· da - outra) na 

aldeia Urubu. O índio Poraké, ao mudar-se para o ~.I. Parakanán, 

(1) Por ocasião da v í.s í.na de e stuao à Reserva Assuriní, o "capitão" 
Cajuanawa s~ encontrava na a~d~ia Urubu. 

(2) Cf. informantes índios.e .não -Índios. 

(3) Cf. Laraia e N.iatta (op. cit.: 38 e 60). 
(4) Ar-naud , E., in "Bre.ve Informação sobre os 1ndios .Assuriní e 

Parakanán; Rio Tocantins, F2.rá11, Bol. do Mo ?ar. E. Goeldi, Nº 11 
Belém, 1961~ p. 13, assim se pronuncia, tendo por objeto os Assuriní: 
"No matrimônio a forma mais comum.ente observada, entre êstes Índios, 
é~ monogamia. Casos de poliginiai também, foram constatados por oca 
siao dos primeiros contactos, ea 953, restritos, no entanto, a ho- 
mens investidos em cargos de chefia". 

-·------- ---- - . ---· - -- - -·- - -- - -·· - . -- ----- 
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no igarapé Lontra, levou consigo suas duas esposas. Estes 

índios integravam a comunidade .Assuriní ao Rio Pacajá. Entre 

os antigos habitantes do Trocará não f'oí, registrada nenhuma 

fa~Ília poligínica. 

A descaracterização cultural desse grupo se.reflete 

também na produção ae cerâmica, que foi abandonada. O artesanato 

A SS1.1!.iní_, pre se_ntemente, __ e st1( ma í.s voltado -.p~ra a e onfec_ção ~~- ªZ:?_?~! .. 
flechas,ºcapacetes"de penas e colares de sementes. Os colares 

e os'~apacetes" de penas de arara ou de papagaio, além de se 

destinarem à venda - como de resto toda a produção artesanal 

A ssuriní -, são usados pelos ínaios por ocasião da Festa do 

Milho Verde. 

A Única festividade de caráter indígena referida 

pelos informantes, que ainda é,:praticada entre os A ssuriní 

da Reserva do.Trocará,é a festa do milho verde, tj.ma vez cada 

ano, sendo realizada quanão o milho do roçado está bom e já 

pode ser comido assado. O ritual se desenvolve ao longo de 

dois ou três dias, incessantemente, noite e dia. 

Não ma.is executam a·pintura corporal. 

Não produzem bebidas da tradição indígena. Consomem 
:r: 

' 
cachaça adquirida dos "camartí "; · 

.Andam toaos vestidos com roupas de origem "civilizada". 

Porém a medida mais not6ria das novas necessidades engendradas 

entre esses Índios em consequência ao cmnta.to que vêm mantendo 

"0tt1 o "mund o dos brancos" está na presença, em abundância, na 

além de máquinas de costura e, até mesmo, 

\'ma eletrola. 
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Sao. agricultó!ea, caçadores e pescadoresº Praticam 

também a coleta vegetal (1). 

Há na reserva dois roçados, onde produzem ma.n9ioca, 

~ilho e arroz, os principais produtos, além de cará, batata~ 

dôce e Hii·· Jf banana s , Ambos os roçados pertencem à comunidade 

indígena e são coletivos, não havendo divisões familiai~, conforme 

os informantes. A produção é dividida de acordo com as necessidades 

de cada grupo ae família, queponsome sem interferência do Posto 

Indígena9E~te apenas intervém na ocorrência de excedent~, objetivando 

a cDmercialização. 

Caçam porcão (queixada), anta, veado, paca, macaco, 

gg.a.riba, quati, cutia,jabuti, capivara, mutum, jacu, nambu, 

arara, tucano, papagaio, gavião, todos destinados à auto-alimentação, 

exceto a capivara, que não consomem, apenas vendem. Não:usam 

em sua alimentação a mucura, a preguiça e o tamanauá, que, 

no entanto, também matam na caça. 

Na pesca, capturam tucunaré, traíra, jaraqui, :curimatã, 

pacu, piau, acari, poraqué, arraia, piranha, jacaré, sendo 

todas essas espécies empregadas em sua alimentação (2)º 

Produzem farinha e tapioca da mandioca. 

são auto-suficientes em matéria de alimentação. Na 

ocorrência de calamidaaes, tais como, grandes enchentes:do Rio 

Tocantins, que destroem os roçadost o ?osto fopnece complementação 

alimentar. O Posto. 45a -~ aos A ssuiriní, sempre que suas provisões 

particulares terminam, o sal e o querozene, produtos que j~ 

integram suas necessidades de subsistência. 

(l) v. item 1.5.3 - Economia. 
(2) As espécimes animais e vegetais estão referidas no relatório 

mantida a fidelidade à terminologia empregada pelos:informantes. 
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Não usam arcos e flechas na caça, apenas, na pe sca , 

A tecnologia ind~gena tradicional empregada na caça ind'ígena 

foi substituída pelo emprego de armas de fôgo, que alguns Índios 

têm e que empréstam aos que não têm. 

Os roçados são trabalhados apenas pelos homens em 

todas as fases da produção agrícola, bem como no transporte 

da produção. Os instrumentos-de trabalho qµe empregam na agricultura 

são o facão e o machado ll'c ivilizados". As mulheres não trabalham 

porque um chefe do Posto da FUNAI, em um período anterior,.- .: 

proibiu-as de trabalhar, cometendo um evidente erro em termos 

àe produção, além de·ferir costumes arcaicos dos Assurin!. 

As mulheres preparam os alimentas e, algumas, já 

sulnmetidas ao aprendizado necessário, confeccionam roupas! 

simples de tipos usados pelos "civilizados", para o que manuseiam 

máquinas de costura. 

A construção das e-asas é tarefa que cabe aos ~omens, 

que utilizam materiais extraídos da florestaº 

Há uma casa de farinha na ReBerva, na qual os-homens 

fabricam a farinha e a tapioca para o consumo interno. 

O xamanismo é amplamente praticado entre os Assuriní. 1 

! 

A narrativa feita pelo velho chefe do Posto Trocará, sr~ Sotero 

Francisco Ramos (1), expressa bem a ambivalência cultural em 

que se encontram esses índios, como no caso ao uso da medicina 

ofic·ial e das práticas xamanísticas: 11! aldeia tem pa j é , que 

faz tratamento. Tem índio que prefere o pajé. Usa cigarro de 

(1) Chefia o P.I. Trocará aesde 19ól. 

- - 
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tauari com um pouco de tabaco. Cigarro-grasso de meio metro 

de comprimento aproximadamente. Ele'chupa o cigarro e sente 

vorrt ade de vomitar, sopra a pessoa doer-.ite com a fwnaça e tíra 

a àoença: tira. do corpo do doente unha de preguiça. Trata qualquer 

ãoença. Entre os Assuriní s6 o pajé faz tratam~nt-o. Tem Índios 

que preferem a pajelança. Tem os que reêorrem â s. duas mêdic:_inas, 

mas se fica bom, diz que foi o tratamento do .paj é que cur-ouv T'ambém _--_ 

tem os que não procuram o pajé, s6 a f'ar-mãc ãa do Po·sto. O pr6prio 

é um ínaio que pouco conversa, vive emum estado muito primitivo. 

pajé, às vezes, chama o chefe oo Posto, quando adoece. Ele 

Ganha muito dinheiro vendendo artesanato. ,o pajé não faz pajel~nça 

em C'ivilizadoo" 

Todos, nas ôua s alaeias, falam o português, .emborra 

· ··.muitos adU:l tos e onservem a língua nativa, que é usada nos 

.A mitologia lissuriní ainda povoa o universo cultural 

contatos internos • 

desse grupo tribal. O mito da criação, narrado pelos informantes, 

exibe o heroi cultural Tupi, Mahíra: 11Turú (1) - o pai mandou 

Nahíra. - o filho 
í 

à terra, e Mahíra fez. a a.nta e tudo mais" (2}. ! 

( 1) Segundo· os informantes, Tu:r'll é um sêr superior, o pai. 

( 2) La.raia e Wiatta_ ( o p , cit •• ! 46} :refere~-se à crença. âos 
em Wiahíra, o herói e ivilizador dos Tupí •. 

1 
! 
1 

'/ 
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! 
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1.5.1 - População 

Na sede da Reserva Indígena Assuriní do Trocará habitam, 

além da população indígena, os funcionários não índios do Posto 
' ! 

Indígena da fUNAI e auas missionárias do Summer Institute of 

Linguistics. A população indígena, com 86 colilJ)onentes, vem 

registrada na Tabela , a seguir. 

TABELA 

População Indígena. .Aldeada na Reserva .Assuriní do Vale do Tocantins 

Maio de 1976 
População Indígema 

Classes de Idade Aldeia Trocará Alaeia Urubu Total 
(em anos) M F T Ir1 F T 1V1 F T 

de 1 ano (a) 1 - 1 - - - 1 - 1 

1 ano (b) - 1 1 - 2 2 - 3 3 

2 e 3 anos 5 2 7 - 1 l 5 3 8 

4 - 6 2 3 5 1 1 2 3 4 7 

7 - 11 7 6 13 2 - 2 9. 6 15 

12 - 15 2 4 6 2 - 2 4. 4 8 

16 - 18 1 2 3 - 1 1 1. 3 4 

19 - 24 3 4 7 1 - 1 4. 4 8 

25 - 29 4 2 6 1 2 3 5 4 9 

30 - 39 1 4 ~ 2 1 3 3 5 8 .., 

40 - 49 6 1 7 - - - 6 1 7 

50 - 59 2 1 3 - 1 1 2 2 4 

60 e mais - - - 1- - -·1- - 1 - 1 

Não estimada - 2 2 - 1 1 - 3 3 

Total 34 32 66 10 10 20 44 42 86 

(a) Nesta categoria estão incluídos aµenas os nascidos em 1976. 
(b) Nesta categoria estão incluídos os nascidos em 1975, ou seja, 

os que já· completaram um ano ou que completarão em 1976. _ _ _ -- - ----- - -- ·----- -- - ---- -- -- -- - . -- __..___ ----- --- ·- - -- - - -· -- ·---· --- ---- ·--- - . . . 

Observações: - As idades são estimadas pelo P. I., que ·não: che~ou a 
proceàer à estimativa 02.s iàaces êe três índias. 

- Neata.Tabela estão contiaos cinco mestiços, filhos 
de um .A ssuriní <e...om sua esposa "e ivilizada", dos . - ~ ---- quais 2 sao homens e----3,mulheres. 

------- , .,,-, I / \ 
Fonte: P. I. Trocará e demais informantes • ....._____ .r fl,J-..-c11'1,..f..,I./...) ) 

--·- ... : . - .... -· I , 
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Dos habitantes indígenas aldeados na Reserva Assuriníf 

51,1% são homens, cifra que exprime grande equilíbrio intersexos 

e que reflete o equilíbrio registrado nas populações das duas 

alffeias, de vez que, na aldeia Trocará, 51,5% dos indivíduos 

residentes são do sexo masculino, e no Urubu o equilíbrio é 

absoluto (v. Tabela ). 

Além aos indígenas alde~'dos, mora no interior da Reserva, 

isolado, à margem da roàovia PA-156, que atravessa e territ6rio 

indígena de sul a norte, o índio Assuriní chamado Naterona com 

sua família constituída da esposa não Índia e de seus cinco 

filhos mestiços (3 ao sexo masculino e 2 do sexo feminino) (1). 

Entre os indíg~nas alãeados na Reserva em estudo, um 

homem Bernardo é T embé; uma mulher Maria - , - e Gaviao, 

e outra mulher casada com um funcionário não índio da FUNAI 

é também Tembé. Isto significa que, aos 44 elementos indígenas 

aldeados ao sexo masculino, 43 são Assuriní; mas ao somarmos 

a estes o Naterona, que mora isolado, temos que a população 

masculina Assuriní na Reserva do Trocará se compõe de 44 in6ivÍduos; 

dos 42 elementos indígenas aldeados do sexo feminino, duas 

ínãias são originárias ae outros grupos tribais - uma é Gaviãô, 

grupo Timbíra. cie língua Jê,e.a outra é Tembé, grupo Tupí -, 

sendo assim· em 40 o número de mulheres AssuriníC2)(3)º 

(1) A linguista da Summer Institute of Linguistics, que e~tuda 
a língua Assuriní, µara a qual traduzirá os Evangélios, refere-si 

às mulheres não Índias casadas com ínãios sob a classificação de · 
11cristãs11 • 

.. /.(.. ~ ./'..}"<,'<·- - ---v.,· ~ 
( 2).· Em outras áreas: o índio Poraké, suas dua s esposas e três 

filhos moram na Reserva Indígena Parakanán; Namí mora na 
Base Avançada de Pucuruí; Pitínga se encontra na Frente de Atração 
do Pacaját e um rapaz está integrado entre os Xikrín do Cateté. 
Todos são Assuriní. Laraia e Matta (op. cit.: 62) se referem à 
existência de índios Assuriní entre os civilizados nas cidades 
e vilas ri'\:.:>_eirinhas do Tocantin.s.1.(~Nestes totais de .A ssuriní, estão 

<rnciuidos· ~ filhos~, filha§ mestiçQs do :'!1rbhiaréc ! 
--------· . ·-------- -------- . ------ - - ----~ -------- 
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1 Na Reserva dos.Assuriní não há um único índio do 

sexo masculino casado com menos de 20 anos de idade, não 

significando este fato a inexistência de indivíduos solteiros 

com.idades próximas (ou iguais) daquela idade, de vez que, 

nas duas aldeias, há quatro rapazes solteiros com 14, 18, 20 

e 22 anos de idaae. Nas comuniàades do Trocará e do Urubu, 

~ os homens com 20 anof e mais d~ idade são ca~ados (43,1% 
...... ~ :---·--:<-:.- ":.':,-1.:,_ •• ," .•...• -~-:.}'" ~ .• , /~~ 5,..t"..c... ,:-'_,.. : -"'" -e_ .... · ~ .. ·-i,./~/-t..4-"':- ,,r_.:, \ 

do grupo mascu I í.no ) 9 -e~.to.-0a.-00.is-,referidos linhas acima. 
1--L _..-.,,,.'" ~~,. - , .:.. -~~ _.. -·------- ------~------·--·--- .,,. 

O mesmo não se verifica entre as mulheres, já que 

registra~-se casamentos de jovens com idades que se sucedem 

a partir de 15 anos. Porém, há moças de 12 anos (auas), 15 

anos (uma) e 18 anos (uma) (1) solteiras. Há, portanto, urna 

possibilidade latente de que novas famílias se formem pela 

união de homens e mulheres solteiros, cujas quantidades se 

equivalemo 47,6% ffo grupo feminino aldeado na Reserva Assuriní 

são elementos casados. Nenhuma mulher com mais de 18 anos de 

idade, nas duas aldeias, se encontra solteiraº 

Entre os ind!genas aldeaaos na Reserva Assuriní, 

19 homens e 20 mulheres são casados, sendo explicada a diferença 

quantitativa pela existência ã·e uma família poligÍnica na a'Lô e í.a 

Urubu. 

Considerada a população indígena total aldeada, 

constata-se que para 19 homens com menos ae 14 anos de iàade, 

há 16 mulheres com menos de 12 anos ae idade, com idades que 

propiciarão a efetivação de casamentos mais cêdo ou mais tarde 

entre os integrantes àestas faixas et~rias. A superior,dade -:_. · _;_ · ·> 
._: ;:- ~--·\~,'--\~ t-; ;._ · . ., ... .:-_;~\.i,,,!:.I__~_.'> ;-:;I.;:.- ~ /r 

(1) Há uma índia c a.aa da e auas solteiras,'/cujas idades não.-,·.·:· . _ 
foram estimadas pelos informantes_,_ -al-'énr--:y-homen-s--.e...-duas .(·~_(' ... e· . 

--muln~s so):t·e·ir-0s,-.f'-i-l-h-o-s vme s·tiç-os··c não aldeados) do Índio . __., 
Assuriní Na terona com sua mulij.er "civilizada" (Fz-anc â eca }; 

: - e~"'---_: - .,. .. _ . ·-e- ~ -C- 
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numérica de elementos do sexo masculino sobre os do sexo feminino 

, ' 6 e bem·menor, uma vez que aquelas 1 mulheres se somam 4 que 

não tiveram suas idades estimadas~ todas solteiras, das quais -., . rr..:;_ .. -:- 1 .-- ~ .- • • ;'"" 

duas residem aldeadas e auãs~·são filhas mestiças do índio 

Naterona.:com sua espos9: "branca" residente_s ÍSol~li~.s no interiDr 
1 

da Reserva, à margem ãe uma e straaaae·--ro·aàge·m~ A o grupo masculino 

se poaem somar também os três filhos mestiços solteiros 

desse- :ín'3.io. 

Entre Índios e mestiços (índio-"brancott) residenues 

na Reserva Assuriní, em síntese, registram~se 26 elementos do 

sexo masculino e 24 ao sexo feminino, q~e estão solteiros, 

sendo este mais um indicador do atual equilíbrio demográfico 

inter-sexos experimentado por esses indígenas. 

A população indígena e·mestiça (índio-"branco") total 

habitando na. Reserva Assuriní se compõe de 48 homens (52,1%) 

e 44 mulheres, dos quais 86 vivem aldeados e os 6-restàntes 

moram isolados, compondo um total de 92 habitanteso Os mestiços 

índio-"braneo" são oo.5 filhos do índio Apohíaré com sua mulher 

"civilizada" (2 meninos e três meninas) e os 5 filhos do índio 

Naterona com sua esposa igualmente "civilizada" (3 meninos e 

2 meninas). 

Presentemente, a regra, entre os habitantes indígenas 

da Reserva Assuriní, é a resiaência unifamiliar, habitando 

em cada casa uma família elementar. As exceções estão em duas 

residências, que contêm cada qual duas famílias.~.JDEEE~~~~ 

Aliás, em um dos casos,configura-se a presença de umg_ família 

extensa, composta do casal de pais, sua filha casada, o esposo 

desta e a filhinha do jovem casal. Ambos os casos estão 
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localizados na aldeia da sede da Reserva (Trocará). 

Os dois grupos locais Assuriní, que se deixaram 

"pac·ificar11, no Trocará, em março de 1953, compunham-se de 

190 Índios (1). Destes, possivelmente, o paji Nakawa'é resta 

como o Último sobrevivente entre os Assuriní da margem do 

Tocantins. 

Surtos de gripe e ae aesinteria levaram à morte 

mais de 50 Assuriní antes que chegasse o final de 1953 (2). 

Em 1955, a população Assuriní no Trocará se compunha 

de 66 inaivíduos, vindo a atingir 26, por volta de 1959 (3). 

Arnaud (1967: 62) informa aue o n1mero de Índios Assuriní naouela ~ ~ 

mesma área chegou a 25, em 1961, devendo-se essa depopulação 

às oe·orrências de epidemias, d·ispersÕes e migrações ( 4). No 

ano seguinte, Laraia (1967: 34-5) constata a presença no 

Trocarl de 34 Assuriní, além de se encontrarem 10 membros 

desse grupo tribal vivendo entre os t1civilizados11 e 14, na 

mata ( 5). 

Em fins de 1965, aquela população indígena aumentara 

para 53 pessoas (6). No trabalho entregue por Arnaud para publicação~ 

em junho de 1971, o autor info~ma que os Assuriní do igarapé 

Trocar~ "agora totalizam 35" (7). 

(1) Cf. Laraia e Watta (op. cit.: 34-5) e Arnaud (op. cit., 1961: 8)c 
! 

(2) Idem, como a nota ae rodapé nº-1-. 

(3) Cf. Arnaud (op. cit.1 1961: 8). 

(4) Op. cit., 196~: 62. 

(5) Op. cit., 1967: 34-5. 
(6) Cf. Arnaud (op. cit., 1967: 62).· 

(7) Op. cit., 1971: 7. 
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Em maio de 1976, po r ocasião do desenvolviment.o da 

pesquisa de campo, que informa este relat6rio, a Reserva Indígena 

Assuriní, do Rio Tocantins, abrigava 82 Índios, dos quaie 79 
•••• r • • -- , ' ' - ,t .1 ~ •• _. • 

:' ~----..:.,.. _.._ -;:l -e, ~ · • .:-• •.. ~• .t, •,... .. ~ .P. ~. • \{. ~ ""'..-, r1. ::·~ .$ i. t ,..[• " , •••••. \ c-, .. l-'1 :,. " 

são Assuriníf_(mãis.-:-_10 mestiços-filhos de _indígena com "branco", 1 
:'.' - . ' /7 ~ \ / 

,A- f°:,,J-J_ .,-,- ?- ' .? :. •. ,( 

al.é.rri. de duas mulheres ''e ivilizadas" que vivem entre> os Índios(l). 

A instabilidade na população Assuriní da região do 

igarapé Trocará, onde hoje existe a Reserva Indígena, se deve 

a fatores diversos, tais como, movimentos migrat6rios entre 

o Rio Tocantins e o Rio Pacajá, retornos à vida na floresta, 

dispersÕes em váTios pontos da área, inclusive em meio a cidades 

e vilas, ocorrências àe enidemias diversas, que dizimaram muitos 

índios, e ao cresrrimento que se vem registrando na população 

nos Últimos anos decorrente do retorno de elementos de outras 

áreas para a Reserva, do aumento vegetativo e de nova. situação 

experimentada pelo grupo tribal ao ter seu territ6rio indígena 

assegurado, no qual vive sob a ação tutelar da FUNAio 

{l) Fora da Reserva Assuriní, porém em outras áreas indíge1m.e, 
~ivem. 8 Índios Assuriní. Textos antropo16gicos já citados 

neste relat6rio, referem-se à existência de índios Assuriní integrados 
à população regional de cidades e vilas. 
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1.5.2 - Situação de Contato 

~ pacificação dos Akuáwa-Assuriní teve início em 

1953 (1), quando u~ bando foi atraído pelo SPI.para o Trocará, 

à margem esquerda do Tocantins. Outros bandos ficaram arredios, 

no meio das matas. Os Índios atraídos e pacificados atingiam 

o total de 190, logo reduzidos a 140, em decorrência das mortes 

determinadas pela ocorrência àe gripe e disenteria. Em 1955, 

estavam sob a proteção do órgão tutelar, no Trocará, 66 Í1 ~os. 

Jf'Ds A ssuriní se aefrontavam e om ãuas frentes de , )nfli tosT 

a da castanha e a de índios inimigos, certamente os Parakanán. 

Seus inimigos indígenas os expulsaram de suas terras, levando-os 

a procurar o Posto Indígena Trocará. 

/''Os sobreviventes aos surtos epidêmicos retornaram 

às florestas, numa tentativa de autopreservação biológica. 

Enfrentanao dificulaades para obter alimentos, 
, 

em uma area 

da mata amplamente explorada por caçadores profissionais, oe 

Índios.visitaram algu.ma5 vezes o Posto Trocará, onde também 

não eram assistidos ao nível de suas necessídades alimentares. 

Ap6s perambularem em bandoe de pedintes e de saqueadores de 

roçados, sob a liderança õe um regional, ~etornaram ao Posto 

em um pequeno bando, metade dos que o·haviam abanaGnado dois 

anos antes. Em 1961, o grupo se constituía de 25 pessoas1 aos 

quais se vieram somar quatro ínaios que se encontravam residindo 

com brasileiros; crianças nascidas nesta etapa, proporcionando 

um pequeno salào ae crescimento vegetativo, e os Últimos grupos 

de Assuriní que se mantinham arredios~ que se aeslocaram ao 

(1) Texto constante do "P'l ano d e Desenvolvimento Integrado 
de, .J(rea da Bacia do Rio Tocantins", Vol. III, Hidroservive, 

são Paulo, 1973. 
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Rio Pacajá em 1963 e em 1965. Em 1966, os Assuriní, do Posto 

Trocará, atingiam o total ae 53 Índio5, encontrando-se reduzidos, 

em 1970, a 35. 

,,~ão integrados à sociedade nacional, que não conseguiu 

transformá-los em mão-de-obra barata, estão, entretanto, em 

contato permanent~ e pacífico com ela, enquanto protegidos 

pelo Órgão tutelar e segregados junto ao Posto Trocará. Este 

eista cerca de 30 km de Tucuruí, ao norte desta cidade, em 

local de difícil acesso ••• "No Posto trabalham ao lado dos 

trabalgadores contrataaos. Cooperam na sua manutenção, praticando 

a coleta de castanha, babaçu, baca.ca, inajá, outras frutas 

e tapurus; plantam roçado e produzem farinha de mandioca; pescam 

e caçam. O exc~dente, em sua produção, é comercializado através 

do Posto da FUNAI. A tecnologia tribal deu lugar às técnicas 

empregadas pelos regionais. Armas ae fogo são utilizadas em 

lugar dos anteriores arcos e flechas; utensílios de metal; 

f6sforos. Falam português e conhecem o valor da moeda. 

~m 1962, havia notícias da existência de 10 j 
1 
·j 
' 
1 
1 

1 

.-l 

Akuáwa-Assuriní dispersos entre os regionais, em Tucuruí, ~auá, 

J'ucuruí e rfontanha, lugares onêe eram vítimas de discriminação 

e pr-ec onc e t t o s , Há a referência de que _no ano _seguinte, 18 

Índios Assuriní viviam em promiscuidade com a população local. 

lf-Os Akuáwa-A ssuriní durante longo período marrt í.v e ram 

atituae aguerrida face à sociecaõe nacional, com a qual vivenciaram 

intenso processo de fricção interétnica. Atacaram ciãades e 

vilas i margem do Tocantins. Fora~ vítimas de re9resálias. 
~ 

Com sua pacificação, se fõram descaracterizando enq~anto índios. 
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O xamanismo foi sendo eliminado. Os ritos de passagem não mais 

se realizaram ••• "0 enterramento direto e simples no interior 

da casa em que resiaia o morto, presentemente não mais aí se 

realiza~'.º 

t<"Em Tucuruí são objeto de estereótipos em todas a~ 

classes sociais, onde são tidos como "inôolentes", "sujosu, 

11traiçoeiro511, "ladrões". Deeejam aseemelhar-se aos civilizadoa, 

cujos objetos e ueos valorizam; dizem, por e~emplo, que s6 

quem perfura os lábioe são os "caboclos brabos.,, em uma referência 

aos Índios arredios. No Posto Trocará, em 1970, ~stavam meno3 

infensos às exteriorizações preconceituosas, dado ao relativo 

isolamento em que vivem. Em contrapartida, ante as dificuldadee 

enfrentadas face à situação de contato com a sociedade inclusiva, 

e à lembrança dos conflitos que mantiveram com os regionais, 

buscam apegar-se a sua identidaàe étnica, como é comum nos 

agrupamentos indígenas em situações idênticas. A estrutura 

de suas personalidades se encontra em aesagregação, produto 

da à.esarticulação de sua sociedade e da aesestrutura.ção de 

sua cultura 11• 

Hoje, os Assuriní, enc·ontrando-se em contato permanente 

com a sociedade nacional, com esta convive discretam~nte, de •. - - - 
vez Q.Ue, sua condição de e;rupo tribal sob proteção em uma R~serva 

Indígena, lhes assegura um anteparo contra a atuação adversa 

da sociedaae envolvente. A comunidaàe da alaeia Trocará se 

õistribui em torno de duas instituições: a FUNAI, atravé~ àe 

seu~ funcionários do Posto Indígena (entre o~ quais um ~ssuriní), 

e o Su~er ln3titute of Linguistics, por interméàio de duas 
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da comunidade, com o beneplácito do drgão tutelarõ O contato 

entre os ínaioe e eetes repr~.sent2.ntes "civilizados" das frentes 

governamental e missionária e~ faz de forma constante. 

O P.I., inetalado em 1951 (1), a qtjando aos trabalhos 

de atração do grupc, já t~ve três ch~:es; o primeiro, Telésforo 

Martins Fontes, é e onsideraào o "pac·ificador" dos A ssuriní; 

-teve um ae.gundo ch e f e de nome CorrnÍlio (o qual, em seu tempo, 

cometeu ãlguns grf;Ves erros do aspecto inaigenista, conforme 

testemunhe,s), e o terceiro é o a tua'l , Sotero Francisco Ramos, 

ã.~sde 1961 (2). 

A atuação do p~8soal ào Summer é discretaº A linguiata (3) 

dedica-~e inteiramente ao estudo da língua indígena, o qual 

propiciará produtos no plano miesionário e um saldo positivo 

no plano científico pela documentação linguística da fala 

).. ssuriní. 

Já funcionou uma ~scola indígena na alaeia da sede 

da Re~erva, a qual e8tá fechada há um ano. A professôra era 

11civilizada" (4). Alguns Índiog são alfabetizado~, porém quase 

a totalidade aos homens consegue assinar seus nome5, 1;.sa.ndo 

sempre o sobrenome 11A aeur í.nf ", 

(1) Cf. o chefe óo P.I. Trocará. 

(2) O sr. Sotero Francisco Ramos, já iàoso, com toda sua vida 
passada entre grupos indÍg~nas, hoje se encontra enfermo, 

apesar de continuar no exercício a~ sua função. Está cirr6tico, 
conform~ seu depoim~nto nessoal. 

(3) Deve-se agrade:cer à linguieta Velda Nicholson, por sua 
atenção e pera pronta colaboração pr~staaa a esta pe~quisa, 

no levantamento e regi~tro dos grupos familiais indígenas e 
de nomes pr6prios. 

(4) Entre o~ casos âe inva~Ões esporádicas ao território Aseuriní, 
registra-se um em que esteve envolvido uma pessoa ligada a 

esta profes~ôra. Essas invasÕest em geral, têm por objeto o furto 
de madeira tcf. o chefe do P.I.J. 
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A sedê da Reserva é visitada, vez por qutra, por 

padr e s e paet or-e s evE'!ngélicoe. Apesar destas investidas eom 

caráter catequético., bem como da presença na aldeia das mo ça s 

do Summer I. of Linguistics, os ínaios da Reserva Assuriní 

não podem ser classificaaoe como filiados a qualquer religião 

"ociàental"~ Receb~m afavelmente o~ missionáriois, têm a 

espectativa de receber presentes àe coi~a~ e objetos de origem 

"civilizada", que já integram suas necessidades, como roupas, 

por exemplo; mae se têm recusaao a u.ma filiação sistemática 

a religiões estranhas, preferinào conservar aeus mitõs e 

rituais xamaní~tico3 (cf. os informantes). 

A Reserva, certamente por sua relativa proximidade 

de um núcleo urbano, que, presentemente, passa pG.X intenBO 

processo urbanizador, e.-ecorrente da construção da hidroélát:riiea 

de Tucuru!t é, com frequência, visitada pelo8 mais variadoe 

tipos de pessoas, conforme diz o chefe ao P.I.: o Prefeito 

ae Tucuruí, o Juiz de Direito, médicos, engenheiros da Eletronorte, 

outras pessoas de diver5os Estados. vão por curio~idade e para 

comprar artesanato indígena. 

Ocagionalment~, os indígena~ vão a Tucuruí, porém 

apenas acompan..~ado~ de um funcionário do Posto ou de um·doa 

elementos do Summer. As visitas a Tucuruí objetivam a realização· 

de compras e/ou a efetivação da venda, de'1algum produto, tal 

,, 
como o aça.10 

São proibidos pelo P.I. de saírem em visita aos regionais 

que moram na vizinhança da Reserva. Há Índias que manifesta:m 

o deeejo de comparecer a festas, que se realizam i3 proximidad~3, 
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mas o eh e f'e do Po s't o não permite, justificando sua a't í.tude 

pelo temor que tem de que ela~ venham a contrair doenças. O 

referido eervidor referiu ao caao a~ uma Índia que foi acometida 

de doença ven~rea e que se foi tratar em Belém. 

No s~tor ssúde, são asEistidos pelo Poato Indígena, 

1 

1 
l 
J 
l 
i 

1 

que mantém uma farmácia-ambulat6rio com medicamentos fornecidos 

pelo eE~.o Posto não tem atendente de enfermagem; os ser'tlii.ços 

nessa área são executado8 p~lo próprio admínistrador da Reserva, 

que aplica injeções, faz curativos, administra glico~e, sSro, 

vacina tríplice, além de outros meaicamentos. 

Os ínaios aoentes permanecem em suas casas. Nos casog 

graves, o P.I. transporta osenfermospara um hospital particular 

existente na cidade de Tucuruí, com o qual a FUNAI não mantém 

convênio. As aespe3as correm por conta do órgão tutelar. 

~ Equipe Volante ae Saúae da FUNAI visita a Reserva 

Assuriní de três em três mêse~. Por ocasião da visita às aldeias, 

havia dois casos de índio1' inftt-etados pela. malária. Um Índio · 

tuberculoso está em tratamento em Belém. 

O alcoolismo é um grave problema entre os Assuriní. 

Segundo o administrador do P.I., os Índios que moravam há muitos 

anos no Trocará não bebiam cachaça. O vício foi·· introduzido 
., 

p~lo~ que vieram ao Rio Facajá, que eram dependente~ do alcool • 

.Adquirem bebida alcoo-líca nas vendas de regionai3, principail.mente 

na·:·vila Múru existente àe proximidades da Reserva, do lado o pc e't o 

ào Rio Tocantin~(?). 

(1) ! farmácia-ambulatório do P.I. também nresta serviços aos 
regionai~, que habi taro na v Lz i.nh an ça da Reo serva. 

(2) A venda de bebiãa alcoolica aos índiqs é crime passível de 
pena de detenção d~ sei~ meses e àois anos {Art. 58, III, 

da Lei Nc 6.001, de 19/12/1973 - Lstatuto do !ndio). 
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O Chete do P. I. (que·r forneceu todas as informações referen-. 

tee: -a& setor saúae constante deste texte sobre a Reserva Assuriní) 

fez a aeguinte revelação ::r.eJà.tiva:ao que con!:!!idera ser a ocor~ência 

de um caso de loucura na área sob sua juri~dição :· "Tem um índio 

maluco na aldeia, que vive por aí na Re~erva, pelas estradas, 

em Tucuruí. Ninguém controla êle. Foi moràido por uma cobra 

e foi tratado por uma at~ndente de enfermagem que trabalhava 

aquiº Gosta de fumar e de beber cachaça. Come jabuti por aí". 

O epis6aio narrado por aquele velho indigeni~ta 

sintetiza no personagem Ínàio inàividual um passo a frentt 

no processo de alienação psico-eocial que a comunidade dos 

sua"pacificação", há 24 anos. A Re~erva As3uriní foi demarcada 

em 1972, portanto, há apenae 5 ano.s. O ei:,tabelecimento.definitivo 

dos limite~ territoriais de~ Aesuriní no Tocantins, trouxe-lhe~ 

mais tranquiliãade, pela redução doe confrontas conflitivQ~ 

com a 5ociedade dominante, com a qual estabeleceu fricçÕe~ 

desastrosas ao longo de várias décadas. Nos ano~ de 1961 e 
então 

19ó2, Sotéro Ramo3, o/novo chefe do P.I. Trocará, enfrentou 

constantes conflitos com ,::) Prefeito a~ Tucuruí - e com a. 

pe Lfe-La a serviço do me ame -, que exigia que a castanha-do-pará 

produzida na área indígena dos Assuriní fo~se vendida necessariamente 

a ele (Prefeito), conforme informou aquele funcionário inãigeni3ta. 

No momento, os Assuriní não se têm emnenhad~ em conflitos 

com a ~ociedade envolvente, nem mesmo cóm o~ e~netante~ inva3ores, 

que penetram na área da Res~rva para apropriar-ee ilicitamente 

àe madeira, caça, peixes, ch~ganâo me:smo a furtar caistanha 
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da pequena produçã& alcançaaa naquele territário indígena. 

Qti.ando e aee s ãnvascr-e s i~o1aao3 são apanhade e na 

área do patrimôniG indígena, o~ índios devem tomar-lhee e 
/ 

objeto d~ furto e pS-lo~ para fora de eeu~ limite3, conforme 

a orientação que rec~bem do P.I. Porém, hi vêze~ que, por 

ingenuidade, aceitam um "pr'e ae nt e " do invasor uma parte 

do furto, p. ex. e deixam-no ir embora cGm objet~s~furta- 

dos·-(cf. narram os informante5). 

Os invasore~, ~~ geral, ~ão elementos humildee que 

ora atuam por conta própria, ora a mando de donos de serrariae, 

em alguns caso~ de furtosae madeira~(cf. o chefe do P.I.)o 

A pa~s~gem da e~trada de r0dagem Tucuruí-Cametá 

pel@ interior da Reserva Indígena, cortando-a próximo aos 

seu~ fundos, abriu maiores facilidades para as inva3Õee, furte~. 

e e ent'Lã t~s e om a.e f'r-errt e s ec anômica:! em ~xpan~ãe no médie 

Rio Tocantinsº 

Pe e e as e Lr-cuns tâncã.a e acima expostas, é provável 

que 03 Assuriní, entre toõo~ os grupo~ tribaiB do vale d~ médit 

Tacantin~, seja aquele que rnaís sofr~u influência~ sóciô-culturais 

da ~oeiedade envolvente. Hoje oe índioe da Reeerva ~ssuriní 

sentem necessidade de roupas, eal, querozene, armas e munição. 

Alguna têm armae de fogo, que empregam na caça. Pr6ximo àa 

totalidade da~ famíli&s tem rádio~ a pilha. Du.a3 Índiae são 

donas ãe máquinas de costura. Há um Índio que tem uma eletr.o1a(l). 

(1) Nenhum Índi0 da Reserva AssurínÍ fei emancipado. Nã~ sã• 
portaderes ae documentaçãQ civil, exceta o~ que sãQ funcienáries 

da FUNAI, ne Trocará e em outras áreae indígenas. 
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A traneform~ção qu~ há ano~ vem atingindo 83 Asauriní, 

levand~-os a um lente.proces~Ó ae de~caracterização estrutural, 

se vem f'a ze nde c.•m,·a .. pr-é eeriça de marcadoree "eabec Lí.zant.e s ", 

Per exemplo, ae caeae em que mora a mai~ria da~ 

integrantee da cêmunidade a. Trocará eio G prêduto ae múltipla~ 

influênciag, entre ae quaie es modelo~ ae uma arquitetura ~implee 

de introduçã& portuguê8a implantada na5 cidade~ e vilae da 

região, pGrém cem adaptaçÕee f0rmaie (palafitas) e com 0 use 

ae materiaie (palha, caules de árvore5 aG natural), que exprimem 

a adequação adaptativa entre o ambiente geográfico, o deeenhs 

da3 habitaçÕe~ ·e a5 cendiçÕe~ econômica5 marginaie das populaçQe8 
.;. 

caboclas~ q~~ utilizam, muitas veze3 sem e saber~m, s~luçÕes 
_u--·· 

eimples, mae engenhesas, ~riginária5 de indisfarçaveis empréetimos 

da criatividade indígena. 

A cultura cabecla da área faz aquela 8Ínte3e de influência~ 

da cultura 11branca11 f' ae culturas indígenas. O índi~ Assuriní, 

que. s~ cabec L'í sa , penetra em um mund e cultural que reflete 

a intermedeaçã~ 50cial em que se enc&ntra entre a s~ciedade 

tribal e a sociedade nacional em sua conetaçã~ regional. O 

relativo isolamento em que se encontra na Reserva Indígena 
e; 

garante-lhe um nich@ protet~r. 

A~ habítaç0e~ do5 que provieram mai~ recentemente 

ão Ri0 ~cajá, na alaeia ae Trocará, ma~ principalmente na 

aldeia urubu, exprimem@ emprege d~ mGdelos habitacionais que 

cQntêm con~taçÕes àe uma fase anterier no proceesG de mudança 

cultural de e se e índi~:!3. A aldeia Urubu, ma.í s isolada, localizada 

em rneie à flore~ta que margeia ~ T&cantin~ e ~stanàê distante 
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da Bede admini15tratíva da Reserva, aesegura aoa Aseuriní e 

seu. lugar mai5 privad~ e maia caracteríetice, ande ainda 5e 

p&dem 15entir ÍndiQe mais autênticos. Ml!'~rno algun15 .Aseuriní 

antig~e habitantee do Trocará construiram .caeas n~ Urubu. í -; 

tete é e refúgio ne qual 5e ieolam(l). 

} 

, 
' ·j 

(1) 03 índios AssurinÍ caelaàes com mu'Lhe r e e "civilizadafl" sa e 
juetamente doiB el~mentee em process~ avançado de mudança 

e6ciô-cultural; um é funcionári~ àa ?UNAI ·e o 0utro nã& quer 
viver alaeade junto aa seu grupo, r,referínd~ morar à màrgem 
da estrada de rôaagem, onde um cenvívio mais frequente c•m 
"civilizadG,s11 lhe; aceesívelt sern controle d~ -P. Inãígena, ' ·1 

tendo o casamento sida nara este índi~ mai~ um nae5ê dado · ·1 

na Gpçãe pe~ uma aproxi;ação- maior õa s~ciedade~ 11branca" envêlvente. 
~ ! 

l 
·i 
f 
t 

~--~--- ~. 
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1.5.3 - EconQmia 

Oe As~uriní são autc-suficientee quant~ à pr~dução 

àe gêneros para sua alimentaçã•. sã~ agricultere~, caçadorea, 

pe~cadore~ e c&let6ree. 

Sua ~conomia, voltada para a ~atisfação de suaB 

n~cessidaô!s internae, uos~ui caracteríaticas predominantemente 

tribais. Em seu~ aoi~ roçadoe prôauzem G necessário à sua 

alimentaçãe. Excepcionalmente há exc~dente na produçãG de arroz e 

milho, 0 que nã3 deverá ecorrer n~ safra de 1976. 

Dos produto~ da caça, venàem a capivara, ~ue não 

c0mem. Ne pas~ad~ venderam mai~ intenearacnte as nresas aa 

caça, o que deixaram de fazer, per ser pr&ibide. Vendem peixe3. 

O.açaí c~letade na mata, além de ser con8umido pele.e 

índi•~, também é parcialmente d~3tinaa~ à c0mercialização. 

A produção arte8anal ét em parte, destinada à 

venda. 

Ae transações comerciais são processadas diretamente 

pelos produtore~ ínai~s, ~em interferência de Peste Indígena, 

exceto a predução ae ca~tanh~ e e eMcea~nte de milha.e arroz, o que 1 

não se tem registraàG n~~se~ Úl~im~3 an~s •. Da yr~auçã• indígena, 

e • ar-t e sana t e , 

processam a vista e a dinheiro, já participando, p~rtanto, 

esee~ Índioe à.a economia monetária. As tran~aç@e~ 5e pr~ceesam 

na aldeia, e E>mo no ca e e da venda de peixe :!5, que também vendem 
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no peveade chamado Murú e em Tucuruí, para õnde se desl~cam também 

eep&radicamente para Cêmercializar o açaí. O peae~al de PoetD 

Indígena ee limita a a~3i~tir, sem interferir, ~e negóciee 

realizaao3 pelo3 pr~dutorea Índio~. 

Heuve uma ép,ca em que a produção arte~anal Ae~riní 

era encamin..haaa pelo P~~to 1 delegacia àa FUNAI em Belém, para 

a venda. Porém, os art~sãa~ indígenas optaram por prGceder 

diretamente a cemercializaçio de seu~ o~jet~s artíetico5, 

porque, no ~i~tema anteri,r, ~cerria grand~ dem~ra para 

receberem o dinheiro, que apenas era ~ncaminhad& pela FUNAI 

após a ~fetivaçã, da~ vendas (cf. os inf~r~ante3). 

Nos últim~3 anos, &s As~uriní, de fato, ~~peraram 

a dependêneia do Pasto da FUNAI, em que viveram ae longo de 

extense períedo. Atuam com muita auten3mia e, ne setor econSmict, 

apenas 2nte m~tiv~ grave~ de ferça maior sã~ ~Gcerrià•s pele 

Pe~te Indígena, no que concerne a 5Ua subsi3tênciac 

Per ocasii~ da grande enchente ãe Rie Tocantins ~corrida 

em 1974, e P~ste ft1rneceu à c.Jr.mnidade indígena t~aes ~~ g;n~re:! .,, 
alimentício5. ·Entãet tinham plantada,na várzea, um reçad& com 

3.000 bananeira5t que a enchente Ce5truiu. A Delegacia da FüNAit 

c~m sed~ em Belém, encaminava, men8almente, Cl:$5.0úO,ôO, ao 

P.I. Tr~cará, para a aqui~ição ae arr@z, farinha, feijão e 

eutre~ gênero~, que eram distribuid$s ao~ Índi~e. Presentemente, 

s chefe d~ P@sto fornece, v~luntária ~ pess~alm~nte, café, 

sal, sabãe, quer&zene, quando uma ou outra famíli~ neceBsita. 

Algun8 índio~ receberam espingarda~ deaaa~ pelo ?03to; outr~e 

compraram-na/3 C!)m o pr'1aute àa vend.a. da castanha que celetaram. 

"---·-=-= •... .>~ 
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O Po3t• ante~ fGrnecia muniçã•. Heje 03 Índi~~ adquirem-na. 

A predução de casta~.ha-a~-pará a~a Assuriní ·é pequena, 

ma5 é atravé~ dela, baeicamente, que essee Índi~5 estabelecem 

uma pGnte entre ~ua ecanomia interna e trihal, e a ec~nomia 

regional, em seu setor extrativi5ta veg~tal. Quando a pr~duçãe 

de ca s'tanna , na Re e e r-va Assuriní, é c en e í.de r'a ôa "bea'~ e La atingiu 

limite3 máxim~3 que vãe ae 100 a 135 hectelitrêso 

A pr~dução aa ~afra de 1976 fêi àe 45 hectolitros! 

·1 
l 
1 

1 
l 

d~~ quais 24 foram vendido~ diretamen~e a c~mprad~re~ particulare5 

e• restante fei entregua à FUNAI, para a comercializaçã~. 

Na venda direta, i hectelitrt fei adcu í.r í.ôe per C::$80,00, na 
"l 
1 

1 

aldeia ã• Tr~cará (1). 

O dinheir~ apurado é exclu3ivamente dos Índi•~, que 

• usam livremente, muitt emb ara fl P. I. _procure orientar para 

A FUNA I paga • pr-e du't e r inaígena em dinh~ir~ eu • valor c ar-r-e ependerrte 

em mercad~ria~, de cênfermidade c~m e~ pedido~ dts índi~s. 

Apena~ oe Índiee celetam e transportam a ca~tanha 

na Re~erva Assuriní. Nãê há castanheir~e, nem tropeiros não 

ÍndiDs. A- ca~tan11.~ é transp~rtada em paneir~s c~nduzidêe à~ 

c e s'ta.s , Há "colocaç;es" que diBt,:?,rn ôa a.Lde í.a dua·é h«.ra5 e meia 

de viagem pela mata, distância censideraaa demasiadamente 

grande, para que o~ ca~tanheiro~ Índi•~ transp•rtem sua preduçãe 

àe c~sta~. ?3ri5st que• P•et• éelicit3u ~ 2ao Delegacia da 

FUNAI a aqui~içãe de burro~, que 5eri~m empregad~~ ne tran~p•rte 

d~ ca3tan..~a (2), porém b~ animaie ainaa n~e ferara adquidid~s. 

(1) 

(2) 

A quando da realização da pe~quisa ainda nã3 ~ra conhecid• • 
preç• que a FUNAI pagaria a• prtduter índi• pel• hectolitre. 
O chefe d• P.I~, ae dar e~~as infermaç•es! afirm•u que, tran8p•r-1 

tand• a ç~stai;tlla em burr&s, ~ pr•auça~ poaeria atin~ir 250 hcl. : 
j 
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O~ produtore~-ca~tanheiro~ ABeuriní nãe recebem 

nenhuma ajuda de ôrgã• tutelar, para aua preduçã• caeta~.b.eira, 

· sal v• a. venda d• proaute e a e ensequente remuneraçã• d•·· _preduter, 
• 

revelam ~~- Lnf'e rmarrt e e , A comercializa.çã• direta da. ca stianha 

de P~sto Indígena. 

A mãe-de-obra ao~ indígena.e que habitam na Reserva 

Aaauriní nã~ é empregaaa diretamente per particulares, ou meem• 

per qualquer reps.rtiçãa, exc f't• • Índit .A s~uriní que é braçal 

eu da intermeoea.çãe na venda-, principalmente 

cendiçã• de indigência, que vem vãvenc Lahde de sde que ft.i 

"pac·ificado ••. Nenhum pro j et• de de senvol vimente e emun.í, tári• 

f~i, até agora, implementad• entre o~ Assuriní. 

_j 
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1.5.4 - Territórie' IndÍ.!!:ena 

A Re~erva aee Índio~ Assuriní se eitua n6 municípi• 

paraen~e ae Tucuruí. Sua ~eae di~ta cerca àe 20 milha~ (marí~ima~) 

da cid.2.de de Tucuruí, dietincia que p~a~ ser cebert:a per "veadeiran 

(pequena embarcaçã• ~ mõtar) em, apr~ximaaamente, meie h0ra. 

lj Re ee rva -~ s sur í.nf é administr:ada pele P~ st$ Indígena. 

Trocará, da Funaaçã~ Nacional ae !ndi~. 

O levantam~nt• planimétric~ da Reserv~ f~i iniciad• · 

em 21 de dezernbre de 1971 e concluído n~ ai& 25 de abril de 

1972, an, em que, afinRl, encentranc~-se e territéri~ indígena 

Assuriní demarcade, institucionalizou~3e a Reeerva àea3e grupo 

Tupi, à margem esquerda d• Rio Tecantinf'!, em seu trecho ??tédi•(l}. 

O pe.r fme t r-e da Re ee rva , ee gunô e a firma Ji-.iT Guim.arãee, 

executante dê leva.ntament$ planir,iétrico,- é de 740332,43 me 

sua irea atinge 20.?91,92 ha. A r~aevia PA-156 Tucuruí-Cametl - 

corta a Reeerva nróxime ao5 eeu~ fundo~!V. mapa). - . 

Em eeu interier ee e ncerrt r'am dua s a.Lde í.a s indígena~: 

Tr~cará e Urubu ; e at anô e a sede locali:iad@. na primeira e.là.eia, 

em frente a~ Ri• T~cantin~, em l•cal de grande b~leza paisagística. 

As c&~rdenada~ geográficae de p~nta em Be ergue o P.I. Tr~cará 

sã• a s se gu í.rrt e s r 49• 39' 40" W Gr. e 4• 24' 3011 s. 

~XR casas de madeira, em uma õae ~uaie funciena a sede do Post•, 

é a re·siàênc-ia d• l5ÊRXKU:f.JE func i{'nário seu re spen.e,ável, erie entrande-; 

e eastanha-de-pará. 

( 1) O t . . t , . . d, t , . t· - a t f . Rde!!;~;:'tsro . de erri eri• in igena e~ a regi~ raa• n• uar ~ri• e/.Li!lovei~ 
de Tueuruí, se~ncio inf orma.ção ão chefe io P_9 I0 Trocará- 
. -··---·-------·--· ··---··· -----. - -·· ---------·--· - ---· 
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O P. I. e~tá de spr•vid• de tr:in~porte prlprio. Tém 

uma lancha m•têrizada pequena, cuje mottr ee encentra. ,tnu:tilizª-do. 

A r-e pr-e ea que irá fermar.::.ee em deccrrêneia da comitruçi•. 

da Hidr&elétrica de Tucuruí r...ã• afetará • territlrie a~~ A3suriní,· 

Nã• há na Reserva Assuriní qualquer invasor in~tialado, 

pc3te que a mesma ~e l~calizará a mêntante da cidade de Tucuruí" 

enquant<t e.e terra!l A9euri11í ae e-ncentr.i.m a jusante daquela 

cidadeº 

aí residindo ou fazenà~ benfeit1ria.e, tais com, roçad!t~. Parem, 

a :pa.esi?.-tem de uma r•dovia por seu int~ricr, pee-na sob a 

d~s bene na tu_reti3 existente 1', já l!i!f tend• a ameaça .ee e &ncretiza.de 

-- -- ·--··----~-..;-,.,. 
d

·verae.f! vêzes (l). ----~-------------~;;;afj,JJ --:.-n--~-e;·:sse 
1 ----.~- ~enoi ----· -- --- ----·· . . e . io aspecto ·._ . . 

t evieente qu, 

fio patrimônio in0.Ít;ena, mai~ correto teria si«o o traçaio àa 

estrada ter pa.asa âo a.Lém ao limite da Re ser-va ; ao invés ie 
J 

àivicií-la em aua8 pa.r t e s , Dessa mane í.ra, mesmo que a e s t ra âa .pµcie~fJe \\ 
-·-·----- .-·- ."·-··-·-··· ' .. ---·-'·--. '.·,·. ..:; - -----·-···--· ·---· - --·-----··· --· ·----~-- --·---~ ------- ·-···--·- . ' ' ' -· 

servir ao esc~amento da preduçã• indí~ena (2), !leria maie 

.•.... , +e r em , •s 

. 
factível o cent.r ê Le d e índies e f'une ienário5 da FUNA I sobre 

~ territérie indígena, desde qu~ eeee c~ntrôle f11see c~nveni~ntemente 

planejadt. 

Ae, cemunidades-indígena~ e~tãt localiza.das na extrern.id2,de 

~pesta da Reserva, à margem do Tocantin~, situaçã• que ãs d~i,;;a 

(1) V. item 1.5.2 - Situaçã~ ae Cent~ta, nest~ ~elatérieo 

( 2) Dm caminhãs da FUNA I a pa.nh eu a pr&auçãe de c a e+anna Ae8Ul:'iní 
àa safra ô e s t a ane , na Re ee rva , u t í.Lí.zande a referidé,.,estr:a.dao 

.~ ·: ,:~ .. ~~.:;.:-, ... 
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bens naturais existente~, que ievem ser nre~ervaàos nesae 

nicho eeol6~ico, para usufruto do~ indíienae, ficam sob 

ameaça permanente. Em re~ra, as exp~riência~ anteriores je 

Re~ervas InjÍ~ena~, no território brasileiro, serem cortadas 

por roiovia5, em áreas OC'Upadas por i!;rupos no~ maia diversofl! 

níveis oe contato com a sociedad~ nacional e pertencentes 

a. e.iferentes culturas, têm se c onc r-e t Lza êo em a t o s agressivos 

contra os Índios e seu patrimônio •. 
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1.5.5 - Cencluaee~ 

D~ e~tua, realizade entre e~ Ae~uriní, C&Rc+ui-~e: 

a) Oe Assuriní, grupo ae língua Tupi ao vale do médio Rio 

Tocantins, são,possivelmente, o agrupamento indígena, entre 

os aiversos que hs.bitam naquela região, que já passou. por mais 

drásticas transformações na sua estrutura sócio-cultural, 

em face dos contatos que tem mantido com a sociedade inclusiva. 

b) Apesar d~s transformações e ae.sorganizacão sofridas em 

seu universo á6cio-cultural, os Assuriní ainda conservam 

alguns padrões culturais de seu nassaâo, tais como os mitos, 

alguns rituais, o xamanismo e, em uma parte das comunidades, 

a língua e a or~anização familiar poligÍnica. 

e) Se no passa~o mais ou menos recente enfrentaram graves 
hoje, 

fricções com a socieaaae dominante,/principalmente ap6s 

a institucionalização ae seu territ6rio indígena, com o sur~imento 

da Reserva Assurinít no Trocará, os conflitos foram superadoso 

d) A Reserva Assuriní tem sido objeto de invasões esporádicas 

por elementos que, sem a intenção de ocu~á-la, dela logo ! 
l 
! 
< 
\ 

se retiram,~ante~a~corióietizaçio:de:seu objetivo, ou seja, 

o furto de bens naturais, 

e.) O furto de caça, peixes aos igarapés, castanha e essências 

madeireiras é facilitaco pela passa~em de uma estrada de 

rodagem pelo interior da Reserva Indígena~ em um tra~ado que, 

eviaentemente, contraria os interesses vitais e, consequentemente, 

também,os patrimoniais dos ínaios que aí habitam. 

f) ~ inaispensável à sobrevivência sócíál_e-biológica das 
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comunidades indígenas da RPserva Assuriní, que a elas seja 

assegurada a integridade de seu território e da floresta que 

o cobre, refúgio natural do grupo tribal e das espécies P..E 

animais e vegetais aí existentes9 

g) A li~ação dos Assuriní com o setor econômico da sociedade 

nacional se faz, nrincipalmente, através da pequena produção 

de castanha-do-pará obtida na Reserva, mas q_ue, de forma indireta, 

insere aqueles ínaios na economia extrativi3ta vegetal da região. 

h) Presentemente, os Assuriní vivem em paz interna e sem conflitos 

abertos com a sociedade nacional, inexistindo qualquer 

relacionamento agressivo com outros grupos indígenas. 

i) A população indígena ãa Reserva Assuriní, hoje, guardando 

um salutar eq~ilíbrio inter-sexos, cresce p~ogressivamente. 

j) As terras dos ínaios Assuriní não serão atingidas pela 

inundação decor~ente ta construção aa Hidroelétrica de 

Tucuruí. 
- ·-- -------- ---· --- --·--·-·--·-•-.-· ••• r •.. .,.-----~irn;G.:-::J'$"-·'"---- ...•. ~. - . 

1) As muéanças econômicas e soc ía í e , que .se processarão no 

médio Tocantins, em decorrência da inetalação @e potente 

usina hiaroelétrica e êe outros projÊtos econômicos de gran~e 

porte, ~eede agora, exercem, eireta e ~nfiretamente, influêneia8 

sobre os intlí~enas da Reserva Assuriní; para enfrentá-las, 

torna-se indispeneável preparar as co~unidaàes indígenas, 

~anão-lhes sup~eB àe sustentação peico-sociais, reforçanio 

a soli~arieeate interna, introguzin~o novas técnicas de proõuçao, 

p~ouicianêo, enfim, o ~e~envolvimento co~unitário ~o grupo. 
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1.5.6 - Su~estÕes e Diretrizes 

O estudo realizado e as conclusEes que fluiram do 

me.smo sugerem as seguintes rec omen6.açÕes e spec ft'Lea s relacionadas 
1 
1 

-i 

com as comuniaades indígenas da Reserva Assuniní: 

a) Para eliminar ie vez a~ invasões nredaforas que ocorrem na 

Reserva Assuriní, recomen~a-se que a FUNAI, através ào PoI. 

per::na.nentes caquela área patrimonial indígena, particularmente 

Trocará, pr-oe e âa , s.e ime111iato, à fiscalização e a guarda 

no treehó cortaào pela roiovia PA~J56, que ligará Tueuruí a Cametáº 
'~·--- ·-·---~- - 

1,) Sugere-se que, concomitantemente com a providência recomenda.da 

no item anterior, sejam procedidos estudos específicos que 

conduzam a -soluções definitivas, objetivando a preservação 

da área reservada em sua integridade e evitanâo-se furtos e 

depredaçÕeff aos bens naturais nela existentes. 

é) A flora e a f auna existentes na Reserva: Inà.Ígena dos Assuriní 

devem ser conservaàas em sua integridade, destinando-se 

exclusivamente ao usufruto dos indÍ~enas, a.través de suas 

formas econômicas tribais e, em fases sucessivas, mediante 

a implementação de ·projetos ae desenvolvimento comunitário, 
... ··--- - . . "·--------····. ·- - 

tecnicamente elaborados, sob a r~sponsabilidade de antropólogo- 

e com a efetiva participação lia~ comunidades indÍge:nae (l)c 

~) A preparação psico16gica, social e econômica dos Assuriní 

para a convivência livre com a socieda~e r~gional em muGança na 

área do médio Rio Tocantins, deverá operar-se por via dos 

p r o j e t o e ~lobais ô e ô e ee nvo Lv í.me rrt o e omun í, tários jf recomendados 

(1) No estudo referente aos índios Parakanán, constante de'ste 
mesmo relat6rio, su~eriu-se a implementação ae ~ proj~to 

madeireiro na área patrimonial de Pucuruí. 

illlllÍIIIIIÍIIIÍf 
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no item imediatamente anterior. 

e) o atual sistema ae produção de castanha-ao-pará, arcaieo 

e -pouco rentável, podertí' ser substi tuíao por outro sist.ema 

mais dinâmico, que promova aac·ial e econômieamente as c omunâ da de s 

indígenas, no bô jo de um projeto ae desenv-olvimento comunitário. .• 

- .!- 

f) A escola inaígena da Reserva Assuriní deve ser reaberta, 
,'-:· 

para proceder o ensino ~ilin~e, com o emprego de monitores 

indígenas. 

! 
•. 1 
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2. Conclusões 

. ·-----=---------. - 
Foram v í.s í ta ôo s e, na medida das p o as.í.b í.Lâ dade s , , 

J 
1 
l ... 

estudaaos todos os ~upos indígenas existentes no vale do 

~édio Rio_Tocantins, a saber: 

Gaviões (2 grupos locais) 

Xikrín (1 grupo local) 

Suruí (1 ~rupo local) 

Parakanán (1 ~runo local) ~ - 

Assuriní (2 grunos locais)tl). 

En~ontram-se em uma área da Amazônia, na:qual:parcelas 

locais da sociedade nacional estão em mudança.! ~em provável 
i 

. , 
que esta área seja, na Re~ião Amazônica, aquela na qual as frentes 

1 

1 
1 
] 

econômica~ pioneiras estão atuando com maior Ímpeto.e de formas 

mais.diversificadas. O maior ainamismo é re~istrado nos grandes 

projetos de produção de energia elétrica - Hidroelétrica de 

Tucuruí -, extração inôustrial ôe minera.is - Mineração Amazônia 

S.Aº -, transformação industrial ae minerais - Albras SoA. - 

e pecuários. 

A implantação c.eeses urojetos, _particularr:ente os 

inaustriais, já estão re~ercutinõo.agora e, a médio e a longo 

prazos, interferirão na área de forma drástica, oom ã produção 

de energia elétrica intensarnen7e, com as rnude.n;:::1.s de tecnolo~ias 

introauzidas na proõução ô e riqueza, c.:>m a ampliação e inovação 

ao mercado de tra~alho e com a exacerbação ao ~rocesso de urbanização.: 

As formas econômicas tradicionais, entre as qua í e o extrativismo 

(1) Na realidade oe inõígenas resicentes na Reserva Assuriní são 
originários àe diversos grupos locais, que àquela área che~aram 

em momentos àiferentes e que habitam em duas aldeias, a do Trocará 
e a ao Urubu. 

• • ,,.· " •••• ;~ •.•• ::.;;.. ~ • .i ·~ •• '4-'" 



da castanha-do-pará, tendem a se~ superadas e substituídas 

por novas formas de produção, com tecnologias mais avançadas 

e que contenham relações de trabalho mais dÍgnas para os 

atuai~ extratores,no setor extrativista vegetal, onie sio 

emF)reg-a~.os em con(jiçÕes servis &e trabalho o-. 
.. - ----- -· ·- - -- ----- --- ---------- 

Os grupos tribais sobreviventes no médio Rio Tocantins 

já co~eçam a receber e receberão cada vez mais intensamente 

os reflexos das mudanças elobais que se pro~essam 
, 

'na area. 

Algu_~s mais, outros menos intensamente, de conformidade com 

a maior ou a menor distância entre os focos de muaança e as 
que 

terras indígenas, bem como o maior ou menor isalamento em/vivem, 

o que vem exposto exaustivamente nos relat6rios particulares 

sobre cada ~rupo. u~~e prepará-los, para enfrentar as mudan~as 

que se operam na sociedade inclusiva, c~m a qual convive e 

terá de conviver, na mesma área.~eográfiea. 

·Trata-se de grupos tribais diante da sociedade 

ucivilizada" em mudança a~ressiva e acelerada. 

, .. Uma estráté~ia que objetive oraenar o processo 

de desenvolvimento econômico-soc·ial ao vale do médio Rio 

Tocantins, porém salvando os trupos indígenas remanescentes 

que vivem secular~ente nessa Re~ião, neceesita $er.sensível 

às seguintes premissâs: 

l viável o õesenvolvimento econômico e social do vale 

do M'dio Rio Tocantins em p~esença de grupos e territ6rios 

indígenas existentes na mesma área geográfica • 

• t possível aos grupos inàÍ~enas localizados no vale 

do médio Rio Tocantins sob.réviver0às mudanças que se 

_,,_- .•. ~ 
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operam na sociedade envolvente e conviver com esta. 

A crença nestas duas nremissas ée fundamenta· 

na percepção de dois dados da realidade: 

Para. a 
Y sobrevivência biol6~ica e s6cio-cultural dos grupos 

inàí~enas é absolutamente necee0~ária a preservação dos 

territórios indígenas em sua integridade e institucionalizados. 

Os grupos indígenas se podem desenvolver também 

ecorrô.rnic2. e socialmente• para. um convívio livre com 
\ 

a socieaaae inclusiva, desde que participem motivados, 

voluntiria e efetivamente ae projetos àe desenvolvimento 

comunitários, que atua.nae forma ~lobal nas comunidades, 

infundindo-lhes um sentimento de auto-confiança e 

preservando suascultura~o 

Os fátos·,recentes relacionados com os ~rupos tribais 

do médio Rio Tocantins comprovam estas afirmações. Todos os 

grupos indígenas estuaados - ou seja, a totalidade dos ~rupos 

existentes na área em referência passaram por um processo 

de depopulação, que os estava conduzindo à extinção, até o 

momento em que lhes foram asseguraoas áreas territoriais pelo ,· 

poãer tutelar do Ôrgão protecionista. U!!Ia vez seguros· de suas 

terras, mesmo em fases anteriores à institucionalízâção das 

Reservas· Inaígenas, como nos casos aos Xikrín e dos Suruí, 

esses grupos nassaram à reconstrução de suas sociedades, 

o que repercutiu em suas populações, que passaram a crescer. 

Os Índios Gaviões da Reserva Mãe :rlaria, após muitos 

e.nos em que enfrentaram conflitos àesastrosos com os "civilizac.os", 

tendo atr~v.essado, em consequência.,i~EJE uma longa fase de desestruturação 

..•...• :.•.".. 
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psico-~ocial, que levou-os à jesprgan~?ação :intrà-tribal e· 

ao abanãono tie expr-eas í.vo e t"ra<}O~ êle sua cultura, pas~am,· 
. . . : .· :. 

nesse primeiro seme e t r-e ae 197~, por um perfo~o &e t._;E3.l}quilida.tie, 

como produtores autônomos se castanha--10~:r;ará, no bôjo io 

projeto àe iesenvolvimento comunitârio emimplementaç5o •. : 

Esses Íncil.ios sentem renascer a confiança' em si mesmos; 

:reorganizam-se em torno de suas trae'líçÕes, vloTtam à prática · 

ge rituais antes .abanâonado s, ganham uni@atle:, ao mesmo tempo 

em que ee preparam para conviver com u munê o Gbs "br-anc o a" 

em conãliçÕes que lhee assegure 1iber~aee e €2i6niàaàe, não 

mais :partici:panio do trabalho servil, que o sistema anterior 

de proli.ução tie c ae't.anha impunha. 
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3o Su~estÕea e Diretrize~ 

Dest'arte, são apresentaias sugestÕ~e com o earáter 

de proposta ~e ~iretrizee básicas ~erai~ (1), para o problema 

indi~ena, na atual conjuntura, no val'e 00 mériio Rio 

Toeantin~: 

I) Sugestões Geraie 

a - Aos ~rupos tribais ~o mé~.io Rio Tocantins e seus 

afluentes Gevem ser aseeguraQO~ seu5 territórios 

inií~enas, em sua inteEriia~e quanto à extensão e 

quanto ao~ bens naturai~ neles existentes, na 

forma ja le~islação in~i~enista brasil~irao 

b - ~ e~tratégia inõigenista mais a~equa~a à preparação 

da3 comuníàaiea indígenas QO vale do ·méiio Rio Tocantins, 

para a convivência autônoma e com dignifila~e humana, laio 

a Laéo com a sociee.aàe ::nclusiva em mu dança , encontra-se 

na execução ãe projetos Ge ~esenvolvimento comunitários 

aàequai:os â e cona.içÕe:s econômicas e s6cio-cul turais 
t 

a.e caia grupo e q_ue lhes .í.nf'unêa sentimentos ie aut o-o cnf í.ança' 

1 
l 
1 

! 
1 

j 
t 

(1) As ~~~eBtÕee e eiretrizee particulares para ca~a ·grupo ••....• . . . ' 

in~Í~ena constam dos capítulos referentes aos ~iversos 

grupos, neate relat6rio. 
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estreite e reforce os laços de solidariedade interna 

e de identidade tribal; os projetos de aesenvolvimento 

e omun i tário devem ser elaborados e implementados1 .sob 

a responsabilidade ce antropólo~o. 

II) Sug~st;es Específicas (1) 

a) Atração ae grupos arredios (Parakanán) situados em 

áreas de expansão pioneira, mas mantenão-os afastados 

das proximidades das frentes ae trsealho dos projetos 

de ocupação e expansão econômica governamentais e 

particulares. 

b) Proceôer-se, ae imediato, a demarcação definitiva das 

territórios·indígenas ainda não demercados (Xikrín e 

Suruí), com os consequentes re~istros em eartório 

ce Registro de Im6veis, institucionalizando, dessa 

~neira,os territórios indígenas, que passarão à 

condição de Reservas Ind~~enas. 

e) Reorganização aas reservas indí~enas já existentes, 

mediante a implantação de administrações sempre presentes 

e preparadas para o exercício ae sua função. 

d) Atenção médica curativa e preventiva, mediante: 

exames em toda a população indÍg9na.do.Vai~, objetivando 

o co~Jlecimento das condições epidemiol6gícas atuais 

dos vários grupos; 

ministração aos tratamentos inaicaaos, com vistas 

à cura imeaiata e à prevenção contra novas infestações 

e infecções; 

- medidas de proteção objetivando evitar ~ue os índios 

(1) Estas su~estÕes já constam do "?lano ae Desenvolvimento 
Inte~rado de lrea da Bacia do Rio Tocantins 11, Hidro service, SP, 197 3. 
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sejam contaminados por enfermidades contra as quais1 

não têm resistêneia or~ânica, .e· que· lhes são 

transmitidas ao contato indiscriminado e descóntrolado 

com os "civilizados"; 

educação sanitária das comuniaades indÍ~f~Sq 

e) Ãtendimento educacionai, mediante: 

- alfabetização bilingue dos inaígenas, a :partir· do 

ensino da escrita e da leitura em seu pr'ó:prio idioma, 

através ao empre~o ãe cartdlhas e gramáticas âe 

transferência; 

•... - , 
- o ensino das letras e operaçoes fundamentais devera 

ser articulado com o aprendizado pelQs ín6ios de 

técnicas agrícolas mais moaernas, o que será possível 

na prática da agricultura, que se desenvolverá 

livremente no interior das Reservas Indígenas; 

_o ensino deverá ser ministrado por e or-po de professores 

deviàamente treinados, com o necessário emprego ae 

monitores bilingues e eom a assessoria ae antrop6lo~o, 

sendo aefeso o uso de métodos eoercitivosº 

.. 

-----~ '···· - . ·-·· 

1 

l 
! 

d 
f 
1 

·_[ 
1 
1 
'J 
··1 

1 

.:j 
·'J 

'{ ;l 
1 
1 
1 
i 

J 
\ 
·/ 

1 
.\ .. 
! 
j 

j 
-A 
l 
r 

J 
·:1 

1 
\ 
! 

i 
' 


