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""'· Respostas aos quesitos: 

Da Fundação Nacional do Índio 

r 1 º) Ao final do século passado, como compreendia-se o território de 
ocupação dos índios denominados Tapirapé e Karajá? Relacionar suas 
principais aldeias em relação ao território ocupado. 

/""", 

Ao final do século XIX, os índios Tapirapé ocupavam um território 
que se estendia a partir da margem esquerda (setentrional) do rio Tapirapé para o 
norte, até uma distância aproximada de 500 Km, e a partir da margem esquerda 
( ocidental) do rio Araguaia para o oeste, até uma distância aproximada de 200 
Km. Exploravam esse território, a partir de cinco aldeias simultâneas. 

Na mesma época, os índios Karajá', habitavam o rio Araguaia, 
estendendo seu território para o leste, sendo que tinham três aldeias a montante 
da foz do rio Tapirapé e mais de quatro a jusante. 

,,.-, 
Corno o presente Processo da Terra Indigena Urubu Branco, diz respeito ao 

território Tapirapé, as menções ao território Karajá serão menos detalhadas. 
Essa distinção apoia-se na observação da antropóloga Leão, que observou relação 
diferenciada com a terra: 

"A situação atual Tapirapé/Karaj á é de conflito em relação a terra. A 
visão de posse da terra é totalmente diferente entre os dois grupos. O 
Tapirapé como agricultor sente a real necessidade da terra (gn), para 
sobrevivência do grupo. O Karajá culturalmente voltado para o rio, não 
valoriza a terra. A grande dependência. do grupo em relação a sociedade 
envolvente, leva-os a ficarem do lado das fazendas e dos posseiros, que o 
supre com o material necessário para sobrevivência" (Leão, 1980:24). 

"A reivindicação Karajá da metade da Terra Tapirapé, é praticamente 
inviável. Em primeiro lugar pela própria condição da área, com metade das terras 
alagadas. O grupo Tapirapé está restrito a uma pequena área de terra fértil, 

,......., 
' 
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Quanto às terras tradicionais dos índios Tapirapé, estas localizam 
se, segundo Baldus (1970), ao norte do rio Tapirapé. 

"Os campos da hinterlândia da margem esquerda do rio 
(Tapirapé) são limitados, ao norte, por essa imensa floresta na qual 
muitas gerações de índios Tapirapé (gn) encontraram bastante mata 
virgem para fazerem, todos os anos, grandes roças novas que lhes deram 
abundância de bananas, milho, amendoim, cucurbitáceas, feijões, 
mandioca, cará, batata-doce, pimenta, fumo e algodão. É uma selva que, 
além de estar inundada, em parte considerável, até no tempo da seca, 
contém arroios em espraiados leitos de areia clara, que oferecem água 
límpida e fresca para beber e tomar banho, variedades de peixes e 
peixinhos para comer" (18). 

Em relação ao rio Tapirapé, o ponto de referência mais citado por 
esse e outros autores, é a aldeia Tampiitawa ( corresponde à atual aldeia 
Tampiitawa2). Esta aldeia localiza-se junto às encostas cobertas de floresta 
tropical, a uns 40 Km a norte do rio Tapirapé, partindo-se da confluência do Rio 
Xavantinho, de um local denominado São Domingos. Wagley referindo-se a esse 
local, menciona sua distância em relação à foz do rio Tapirapé. 

. " ( ... ) Viajamos durante quatro dias, talvez uma média de 50 
milhas diárias, antes de alcançarmos São Domingos. Este lugarejo não 
passava de um abrigo coberto com folhas de palmeiras, sendo, por isso, 
dificil de ser encontrado na espessa floresta da galeria que margeava o 
rio 11• 

"Um índio Tapirapé com uma bagagem leve pode, normalmente 
fazer a viagem de Tampitawa a São Domingos em um dia" (Wagley, 
1988:37-38). 

- 
- 

Baldus (1970:18) descreve o meio-ambiente citando uma caminhada 
desde as margens do rio Tapirapé até Tampiitawa, passando por campos, 
pernoitando junto ao lago Tucunaré, local onde os índios costwnavam pescar, 
chegando finalmente à região da mata, onde encontrou suas roças e a aldeia. 

- imprescindível para reprodução da comunidade. Segundo, a tradição Karajá está 
voltada para a pesca (gn}, a terra teria assim pouca utilidade para o grupo, que 
não se interessa pela produção agrícola. Terceiro, a doação da Fazenda 
Tapiraguaia foi ao grupo Tapirapé" (Leão, 1980:24-25). 
2 O local da aldeia Tapi'itawa, atacada pelos Kayapó em 1947, situa-se a 
aproximadamente 100 m da atual aldeia. Observa-se que há divergência de grafia do 
termo que designa essa aldeia. No presente texto utiliza-se indistintamente 
Tapi'itawa e Tarnpiitawa 
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A aldeia Tampiitawa encontrada por esses dois autores, situa-se na 

parte meridional, de seu extenso território, conforme seus registros: 

_,..._, 

"Dizem que moravam, antigamente, ao norte de Conceição e 
mais perto do Araguaia do que hoje, mas que vieram pouco a pouco, 
mais para o sul, por medo dos Kayapó, e mais para o oeste, por medo 
dos Karajá. Acrescentam, porém, nunca terem morado ao sul do rio 
Tapirapé, que representa o limite meridional do seu atual território" 
(Baldus, 1970:24-25). 

- 

r: 

O território habitado pelos Tapirapé 
"em 1900 e antes dessa data, estendia-se para oeste do rio Araguaia e 
norte do rio Tapirapé. Era uma imensa área, inexplorada em 1900, e 
ainda hoje pouco conhecida dos brasileiros. Até 1900, os Tapirapé 
nunca ultrapassavam o sul do rio Tapirapé com medo dos Xavante 
(Maybury-Lewis, 1967:3). Sua expansão para o norte era considerada 
perigosa por causa dos vários grupos Kayapó, que ocasionalmente os 
atacavam. Acreditavam ter sido a terra a oeste, habitada pelos Ampanea, 
os quais podem ter sido apenas um povo mítico. Tampouco se 
aventuravam a leste do rio Araguaia por temor aos Karajá. Em 1900, a 
fronteira ocidental do Brasil terminava no rio Araguaia, e os Tapirapé 
ignoravam os poucos sertanejos e as expedições científicas que, 
ocasionalmente, viajavam ao longo desse rio. Em 1900, não havia razão 
para os Tapirapé perambularem mais além de seu próprio território, pois 
este cobria centenas de milhas quadradas (gn), o que era mais do que 
suficiente para suas necessidades de subsistência" (Wagley, 1988:49). 

Baldus fornece outros dados que permitem avaliar a extensão do 
território Tapirapé a partir do tempo dispendido no percurso entre as aldeias. 

- 
"Interessante é o fato de terem mantido os habitantes de 

Tampiitawa relações contínuas com outra aldeia Tapirapé situada "dez 
dias de marcha ao norte" "(1970:25). 
"( ... ) as jornadas de quarenta a cinqüenta quilômetros pela mata e pelo 

campo que os Tapirapé costumavam fazer em companhia de mulheres e 
crianças sem que alguém se cansasse demasiadamente, como também as 

-- 
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noitadas dançantes desta tribo, são provas da força vital" (Baldus, 
1970:440). 

- 

Supondo que a aldeia distante 10 dias de Tampiitawa tenha sido a 
mais afastada, considerando-se que percorrem uma média de (40 a) 50 Km por 
dia, chega-se à distância correspondente de (400 a) 500 Km. Conforme a 
ilustração do mapa 2 de Wagley, a localização das aldeias segue uma linha na 
direção norte, com pequeno desvio para a direção nomordeste. Desse modo 
define-se uma faixa de terras que parte das margens setentrionais do rio 
Tapirapé, a partir da confluência com o rio Xavantinho, seguindo na direção 
indicada, penetra 350 Km no Estado do Pará, sendo que a divisa entre os dois 
Estados dista uns 150 Km do rio Tapirapé. Desse eixo para leste, seu território 
estende-se até o rio Araguaia, enquanto não se define a extensão para o oeste. 
Supostamente, as aldeias localizavam-se nesse "eixo central" de seu território. 

Até aqui ficam devidamente claros três aspectos, que ajudam a 
determinar o território Tapirapé no princípio do século: a) nunca ocuparam as 
terras ao sul do rio Tapirapé, por medo dos Xavante; b) evitavam ultrapassar o 
rio Araguaia, por temerem os Karajá''; e) não adentravam muito o Estado do Pará 
(norte e noroeste) porque temiam os Kayapó (Ver croqui 1 e mapa 1). 

-- 

r- Quanto à segunda parte do quesito, que pede relacionar suas 
principais aldeias em relação a esse território, há que considerar também o seu 
processo histórico. 

Segundo os registros de Wagley, os Tapirapé exploravam seu 
território a partir de cinco aldeias, que nessa época, abrigavam uma população 
estimada entre 1000 e 1500 indivíduos. Quando Wagley descreve sua 
localização, o território Tapirapé já fora reduzido, em parte, sendo mais reduzido 
nas décadas subsequentes. 

"Os Tapirapé lembravam claramente os nomes de cinco aldeias, 
que existiram em 1900, e podiam também descrever suas localizações 
aproximadas. Além de Tampiitawa (tampi, "tapirs"; "tawa ", aldeia - 
aldeia do Tapir), na qual vivi e estudei de 1939-40, existia Chichutawa 
( aldeia do Peixe), embora em 193 9 ela tivesse uma população muito 

3 Os KaraJé denominavam os Tapirapé pelo termo uêú, que significa que esses ã nda.os eram fornecedores de 

flechas (of , Baldus, 1970:42). Segundo os Tapirapé, o único flechal da regiao, sa cua-se na serra de Urubu 
Branco, em local próximo (uns 15 Km) de Tarnpiitawa. 
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reduzida. Outras aldeias, que não mais existiram em 1939-40, eram: 
Mankutawa (aldeia da Árvore de Mouwa) e Anapatawa (aldeia do Peixe 
Anapa). A distância entre uma e outra aldeia girava em torno de um dia 
de caminhada ou, como diziam os Tapirapé "uma dormida". Elas 
formavam um arco que começava cerca de 50 quilômetros ao norte do 
rio Tapirapé e prosseguia em curva, para o norte e leste, em direção ao 
rio Araguaia. Os Tapirapé eram um povo de floresta e as trilhas entre as 
aldeias, através de densas matas, não eram claramente marcadas. 
Contudo, pode-se conjecturar, segundo a memória tribal, que cada aldeia 
nunca estava afastada mais de 30 a 40 quilômetros de uma savana 
aberta, onde gostavam de caçar. Uma das queixas a respeito de 
Chichutawa era a de situar-se a uma distância maior da região de savana: 
a seis dias de viagem a pé ao norte de Tampiitawa. Todas as aldeias 
situavam-se na floresta distantes dos tributários do rio Araguaia. 
Tampiitawa estava a 40 ou 50 quilômetros do rio Tapirapé. Na região 
ocupada pelos Tapirapé em 1900, não havia, certamente, escassez de 
terra" (Wagley, 1988:54-55). (Ver mapa 2). 

W agley indica outro aspecto importante relativo à territorialidade. 
Se, por um lado, suas aldeias situavam-se na região da Floresta, cujo solo era 
considerado propício para sua agricultura, por outro lado, elas não podiam situar 
se muito distantes da região da savana (varjão). E mais, a extensão do território 
Tapirapé pode ser calculado pelos dados que Wagley e Baldus apresentam: a) a 
distância entre duas aldeias vizinhas correspondia a um dia de caminhada (Cf. 
Baldus, 1970:440); b) Tampi'itava situava-se a 50 Km do rio Tapirapé; e) a 
aldeia Chichutawa encontrava-se entre 21 O - 250 Km a norte do rio Tapirapé, 
isto é, uns 60 a 100 Km a norte da divisa entre os Estados de Mato Grosso e 
Pará (ver croqui 2). Esse cálculo revela uma redução territorial, se comparado ao 
exposto anteriormente por Baldus (1970:25), segundo o qual o território 
Tapirapé estendia-se 3 50 Km a norte da divisa entre os dois Estados. 

- 
- ' 

- 

Torai define com relativa precisão o território Tapirapé no primeiro 
quartel do século XX, reduzindo um pouco mais os limites norte e oeste, se 
comparado ao registro de W agley: 

"O limite dessas terras habitadas de 1900 a 1930 pode ser descrito da 
seguinte maneira: ao norte, imediações do rio Beleza; ao sul o rio 
Tapirapé; a oeste as imediações do rio Gameleira; à leste as 
proximidades do rio Araguaia. Esse quadrilátero inclinado abrange as 
matas de terras altas e os campos, marginais ao Araguaia, utilizados por 
este grupo indígena no período mencionado" (1994:13) (Ver croqui 3). 
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Retomando a segunda parte do quesito, após considerar o processo 

de redução territorial, processo que está relacionado com a dinâmica 
demográfica, que implica, por sua vez, na redução do número de aldeias de seis 
para três - essas reduções representam conseqüências da quebra de isolamento 
em relação à sociedade nacional: 

"Por volta de 191 O, quebra-se o isolamento dos Tapirapé com o mundo 
exterior. Naquele tempo, Anapatawa, localizada ao norte das seis aldeias 
originais, já tinha sido abandonada. Atribui-se seu desaparecimento aos 
repetidos ataques desfechados pelos Kayapó setentrionais. Os que deles 
fugiram, juntaram-se às aldeias mais ao sul. Em tomo de 1908, Moutawa 
foi abandonada. Segundo a tradição, metade da população foi eliminada 
pelos visitantes Karajá. Os sobreviventes foram viver em Chichutawa, 
onde tinham muitos parentes. Em 191 O, quando a primeira expedição 
brasileira alcançou Tampiitawa, a aldeia mais meridional, (restavam três 
apenas), os Tapirapé se encontravam bastante reduzidos. Logo depois, 
muitos Tapirapé morreram em todas as aldeias restantes, alguns de gripe 
e outros de simples resfriado, que chamam ó ó ( ó ó , é um sufixo 
aumentativo comum. Assim ó ó pode ser traduzido por "Grande 
Grande!). Por volta de 1930-32, Mankutawa estava com uma população 
tão reduzida que foi abandonada; seus sobreviventes foram viver em 
Tapiitawa, atraídos pelo comércio de artefatos manufaturados, tais como 
machado e contas, os quais eram fornecidos pelos missionários 
Dominicanos, que faziam visitas anuais ao porto de São Domingos" 
(Wagley, 1988:55-57). 

- "Não era sem razão que os Tapirapé, cada vez que entravam em 
contato com um branco, temiam contrair doença do aparelho 
respiratório. Bem viva estava, entre eles, a lembrança de gripes 
destruindo inúmeras vidas e afetando profundamente a cultura ( cf 
Wagley 2). Durante as minhas visitas a Tampiitaua não verifiquei 
catarros e resfriados, mas não tive dificuldade de obter os termos amyva: 
defluxo e muco, anchima: espirro, o: tosse (Montoya 2 I 491: uú)" 
(Baldus, 1970:445). 

_,......_ 

Em 1914, após terem sofrido · diversos ataques Kayapó, o seu 
território sofreu nova redução. Os Tapirapé recuavam ante o avanço dos Kayapó, 
que por sua vez, eram pressionados pela sociedade nacional. 
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A extensão territorial nesse momento pode ser inferida a partir da . 
distância entre as aldeias: 'Os Tapirapé formam três grupos, ou melhor, três 
malocas, separadas por cinco dias de viagem' (Baldus, 74). 

Enquanto Wagley menciona cinco aldeias Tapirapé, Torai (1994), 
em sua investigação elencou uma série mais numerosa de aldeias restrito à 
região de floresta de Urubu Branco, a partir do registro do local de nascimento 
dos índios. 

"Uma boa porcentagem dos Tapirapé contemporâneos nasceram e 
viveram nas aldeias da região do Urubu Branco. Em dezembro de 1993 
viviam em Tapi'itawa e em Tawyao os nascidos nas aldeias de: 
"Yawopetawa, Xakyrywatawa, Moo 'ytawa, lpirakwarootawa, 

Xexotawa, Tapi'itawa, Xeke'atawa, Tawyrywytawa, Tokynookwatawa, 
Xowawi'irywytawa, Tawoko, Paranytawa, I'axoratawa, Paranyrakawa, 
Mokaxatawa". 
"Na verdade é muito dificil, pelos depoimentos tomados, se determinar 

o número exato de aldeias existentes na região do Urubu Branco. O mais 
correto seria considerar que os Tapirapé habitavam a área do Urubu 
Branco numa série de aldeias que iam sendo ativadas e desativadas 
segundo uma série de determinantes de ordem social ou econômicas, tais 
como casamentos, acusações e/ou grupos, conflitos internos ao grupo, 
rendimento de roças, rendimento da caça, coleta etc.". 
"Em seus depoimentos e em seus croquis demonstrativos feitos a 

pedido do pesquisador os informantes Marcos Xako'iapari e Cantidio 
Taywi listam com facilidade cerca de três dezenas de aldeias, todas 
localizadas na região da serra do Urubu Branco ou em suas 
proximidades, nas quais os Tapirapé teriam vivido nos últimos cem anos 
e em épocas ainda mais remotas" (Torai, 1994:29-30). 

Essa informação supõe que essas aldeias da região de Urubu Branco 
não eram contemporâneas entre si, mas representam sucessivos aldeamentos, 
podendo haver simultaneidade de duas a três, levando em conta os critérios 
acima apontados por W agley e Baldus, quanto à distância ideal entre as aldeias. 

"As diferentes versões de informantes sobre a territorialidade do grupo 
corroboram-se mutuamente e, através do cruzamento e comparação de 
depoimentos, verifica-se que estes não foram alterados de forma a 
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manipular dados e informações na tentativa de iludir o pesquisador e 
criar uma ancestralidade inexistente na área" (Toral, 1994:30). 

r= 
\ 

Essas informações são complementadas por 
"A história do ponto de vista Tapirapé. 

"Três conjuntos de mitos abordam a implantação dos Tapirapé nas terras 
onde vivem atualmente. O primeiro deles fala da dispersão dos povos 
falantes de língua Tupi-Guarani na região dos rios Araguaia, Xingú e 
Tocantins. Essa dispersão teria ocorrido na travessia do Paranaxigoo, 
"grande rio" ou "mar", que poderíamos imaginar ser o baixo rio 
Tocantins em 1600, ou mesmo em data anterior. Nessa travessia os 
Tapirapé teriam se separado dos Asurini, Parakanã, Suruí etc.( ... ) 
"O segundo conjunto de mitos aborda a destruição dos Tapirapé pelo 
fogo, devido a infrações cometidas na representação e relação com seus 
ancestrais e outros seres cosmológicos. Esses mitos nos conduzem ao 
início de 1800, quando viviam na Ilha do Bananal, do outro lado do 
Araguaia. 
"O terceiro conjunto fala da implantação dos Tapirapé na serra do Urubu 
Branco, liderados por Xowawi'i, e corresponde aproximadamente à 
época de 1850. Sob a liderança desse chefe os Tapirapé fundaram, pela 
ordem, as seguintes ·aldeias: Kanine'ytawa (aldeia da arara), 
Tokynookwatawa (aldeia do tucano), Xakarewatawa (aldeia do jacaré), 
I'axoratawa ( aldeia onde se viu o pênis dos brancos), lpirakwaritawa 
( aldeia do peixe Ipirakwari) e Takarookywetawa ( aldeia da grande· 
takara, casa dos homens). Estas seriam as primeiras aldeias dos Tapirapé 
na região. 
"os Tapirapé enumeram, com facilidade, cerca de trinta aldeias em que 
viveram nos últimos 150 anos .na região de Urubu Branco. É dificil 
estabelecer o número exato. O mais correto seria considerar a região 
como local de um conjunto de aldeamentos, que iam sendo ocupados ou 
abandonados segundo a conjugação de muitos fatores, tais como: 
casamentos ou brigas de famílias, acusações de feitiçarias e execuções 
de paxe, incompatibilidades de lideranças, ataques de Kayapó, aumento 
ou declínio da produtividade das roças, da caça etc." (in Comunidade 
Tapirapé, 1996:32-34). 

Em suma: o território ocupado pelos Tapirapé em 1900 e período 
posterior, merece ser compreendido, pois, dentro desse processo histórico. No 

r 
' 

r> 

r: 

r: 

r: 

(' 
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r> 
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final do século XIX esses índios ocupavam um território que se estendia 
aproximadamente 500 Km, sentido norte, a partir do rio Tapirapé e uns 200 Km, 
sentido oeste, a partir do rio Araguaia, no qual viviam distribuídos em cinco 
aldeias, com uma população de 1000 a 1500 habitantes. 

,,..... 

2°) A partir dos anos 50, a expansão das fronteiras de colonização 
atinge o médio Araguaia, destacando-se, principalmente, a especulação de 
terras por grandes colonizadoras, notadamente CIV A, COMPANHIA 
IMOBILIÁRIA DO V ALE DO ARAGUAIA e a COMPANHIA 
COLONIZADORA TAPIRAGUAIA, sucessora da CIV A que encerrou 
suas atividades por força de insolvência no final da década de 50, desse 
modo, quais as conseqüências dessa ocupação na vida dos índios Tapirapé e 
Karajá? Descrever se houve comprometimento das terras tradicionalmente 
ocupadas? 

r». 

,,--. 

Os índios Tapirapé e Karajá sofreram conseqüências decorrentes da 
ocupação dessas colonizadoras, que comprometeram as terras tradicionahnente 
por eles ocupadas. A ação das companhias colonizadoras do médio Araguaia 
correspondem a uma parte da relação entre a sociedade nacional e a indígena. 
Essa relação efetua-se de diversas formas: a) por meio de exploradores, 
viajantes, missionários, antropólogos, sertanejos, fazendeiros, posseiros, 
comerciantes; b) por ação de órgãos do governo, companhias colonizadoras, 
construção de estradas e agro-indústrias. Nessas diversas formas, sempre é o 
contato entre as duas sociedades que se dá. 

Foi em decorrência do contato indireto e direto que os Tapirapé e 
Karajá sofreram as conseqüências mais significativas na sua história recente 
( século XX), perdendo o acesso a grande parte de suas terras, e ficando com 
possibilidade reduzida de exploração da parte que continuava relativamente 
acessível a eles. A perda territorial crescia em detrimento da exploração 
reduzida, como conseqüência do avanço continuado das frentes de expansão da 
sociedade nacional. - 

"E nos últimos anos, ao intensificar-se a grilagem das terras dos 
Tapirapé, com o avanço das frentes pioneiras de camponeses sem terra, 
eles passaram a ser notícia nos órgãos de imprensa do Brasil e dos 
Estados Unidos" (Wagley, 1988:16). 
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Dentre as frentes de ocupação, destaca-se a ação da CIV A 4 - 

Companhia Imobiliária do Vale do Araguaia e por sua sucessora Companhia 
Colonizadora Tapiraguaia, na medida que executava seu projeto de colonização, 
loteando as terras Tapirapé. 

"Em 1954, segundo Cardoso de Oliveira, instalou-se em Santa 
Terezinha a Companhia Imobiliária Vale do Araguaia (CIVA) a sete 
léguas da Aldeia Tampitaua. Esta Companhia recebeu concessão de uma 
larga extensão de terra, na qual achavam-se incluídas as Aldeias 
Tapirapé e Karajá e o próprio Posto Indígena" (Leão, 1980:31). 

,r- 

Com a ação das companhias imobiliárias, pontos de ap010 
colonizadores, transformou-se a geografia humana da região. 

r- 

"( ... ) a localidade denominada Morro de Areia cresceu passando a ser 
conhecida como Santa Terezinha. Em 1965, já havia um campo de pouso 
servido, semanalmente, por uma linha aérea comercial (Viação Aérea 
São Paulo) com vôos de Goiânia a Belém e vice-versa. Santa Terezinha 
tomou-se o centro de especulação de venda da terra. Por vários anos, a 
vila orgulhou-se de possuir um pequeno hotel equipado com um 
banheiro, água encanada e camas, onde podiam hospedar-se 
compradores de terra em potencial e pessoas à procura de excelente caça 
e pesca da região. O hotel deixou de existir quando a Companhia 
Imobiliária Vale do Araguaia foi dissolvida e substituída por outra, a 
Companhia Colonizadora Tapiraguaia. Esta última reclamava uma vasta 
extensão de terra, do lado oeste do rio Araguaia, que incluía não apenas 
a aldeia Tapirapé e a terra onde plantavam suas roças, mas a pequena 
cidade de Santa Terezinha e seus arredores" (Wagley, 1988:66-67). 

,,-... 

"O fim da década dos 60 e toda a década dos 70 marcaram a 
história Tapirapé com a luta pela posse da terra (gn). Assegurada a 
sobrevivência fisica pela ação delicada das Irmãzinhas de Jesus, a quem 
Welcome of Tears é dedicado, a frente de expansão pecuária, que 

"A partir de 1950, o médio Araguaia passou a ser aproveitado pela pecuãria e 
pela especulação de terras. Em 1954 a CIVA, Companhia Imobiliãria do Vale do 
Araguaia, instalou-se na nascente povoação de Santa Teresinha. A CIVA obtivera do 
Governo do Mato Grosso concessão para compra e venda de títulos de extensas áreas 
do Araguaia. A Companhia Colonizadora Tapiraguaia, sucessora da CIVA, continuou a 
negociar os loteamentos, muitos deles incidentes em terra indígena Karajá e 
Tapirapé. 
"Em 1959 o Departamento de Terras e Colonização do Mato Grosso, numa atitude 
ilegal, colocou à disposição de interessados, a totalidade do território onde se 
encontravam as aldeias Karajá e Tapirapé" (Comunidade Tapirapé, 1996:28-29). 
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adentrou a área em meados dos anos 60, obrigou os Tapirapé a se 
unirem aos Karajá em defesa de seu território. Suas terras foram 
compradas pela Tapiraguaia S.A. E as da cidade de Santa Terezinha, 
pela Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (gn) - Codeara - 
ambas fazendas latifundiárias de criação de gado. Foram anos de 
violência em toda a região do Araguaia, de arbítrio, de perseguições 
políticas, de mortes. O Pe. François Jentel, que junto com as Irmãzinhas 
de Jesus assistia os Tapirapé, foi expulso do Brasil e seus seguidores, na 
defesa dos índios e posseiros ameaçados e presos. Esse período de luta é 
relembrado pelos Tapirapé em seus mínimos detalhes: as tumultuadas 
reuniões com os poderosos representantes da Companhias de 
Desenvolvimento e as tíbias atitudes da FUNAI, a presença do exército, 
as reações traduzidas na forma de confisco e morte do gado dos 
agressores. Reforçou-se, porém, exatamente nesse período, o ser 
Tapirapé" (Leite in Wagley, 1988:21) 

W agley menciona um documento5 que reflete algumas 
conseqüências dessa forma de contato entre a sociedade nacional e a sociedade 
Tapirapé. 

· "Os índios Tapirapé vivem perto da cidade de "Santa Teresita" (sic ), ao 
longo do rio Araguaia, no lado de Mato Grosso. Protegidos na última 
década ( sic) por uma missão religiosa, sua população quase dobrou, 
alcançando perto de 104 pessoas em 1972. Contudo, o território 
Tapirapé estava incluído em imensas terras compradas pela 
Companhia de Colonização Tapiraguaia, uma firma imobiliária de 
São Paulo, apoiada por incentivos fiscais da SUDAM (gn) 
(organização governamental para o desenvolvimento da Amazônia). A 
FUNAI, não se posicionou em defesa dos índios; ao invés disso, 
decidiu recolocá-los para o parque do Araguaia na ilha do Bananal" 
(Wagley, 1988:270). 

- 
Em relação a esse documento, o mesmo autor comenta: 

"A decisão de mudar a aldeia Tapirapé para a ilha do Bananal foi 
felizmente revogada pela FUNAI. A questão do tamanho da reserva 
Tapirapé continua incerta. A Companhia Tapiraguaia cedeu alguns 
hectares aos Tapirapé e a Fundação Nacional do Índio prometeu 

5 Documento apresentado por um grupo de antropólogos brasileiros ao XLI Congresso 
Internacional de Americanistas, realizado em México, no ano de 1974, acusando, 
primeiramente, a ação da FUNAI. 
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-- 
estabelecer uma reserva florestal junto a essas terras. A área cedida aos 
Tapirapé parece ter sido principalmente em campo cerrado, ou seja, não 
agricultáveis em termos de seu sistema horticultor que requer área de 
floresta. Acredito que suas roças atuais não se localizam dentro desta 
escassa área. Os Tapirapé ainda estão exigindo que a FUNAI delimite e 
demarque uma reserva maior, que garanta sua sobrevivência futura 
contra as constantes invasões do seu território". 
"Na verdade, o problema da terra parece ser o mais sério enfrentado 

por qualquer grupo tribal que sobrevive após o primeiro impacto com a 
sociedade nacional. Este seria o principal problema que a FUNAI teria 
de enfrentar para dar assistência aos índios brasileiros, especialmente 
àqueles cujo isolamento foi quebrado e agora se encontram em contato 
intermitente ou permanente com a sociedade nacional" (W agley, 
1988:270-271 ). 

r- 

Continuando, pouco adiante Wagley comenta: 
"( ... ) a terra em que Santa Terezinha foi construída era de propriedade 

da Companhia de Desenvolvimento do Araguaia. Em 1960, 1.200.000 
hectares foram vendidos pelo Estado de Mato Grosso a uma companhia 
de investimentos, sediada em São Paulo. Esta enorme área foi negociada 
sem qualquer consideração ao fato de que já era habitada. Foi dividida e 
comprada por uma série de outras firmas, A Companhia de 
Desenvolvimento do Araguaia ficou com 320.000 hectares, incluindo a 
terra na qual está sediada a pequena Vila de Santa Terezinha. Pretende 
usar esse espaço para criar gado e com esse propósito começou a 
desmatar certas áreas florestais. Excluídas da área total, estima-se que 
as pequenas glebas dos colonos de Santa Terezinha ocupem uns 1.000 
hectares. Mas a Companhia reivindica a propriedade dessas terras, 
incluindo o vilarejo. Uma possível solução - vender os 1.000 hectares à 
Cooperativa de Colonos - foi ignorada pela CDA e pelo governo. Na 
impossibilidade de recrutar mão-de-obra local para desmatar as terras, a 
Companhia trouxe trabalhadores do nordeste. Houve revolta por parte 
dos trabalhadores nordestinos devido às condições subumanas de 
trabalho (trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde por um pouco mais 
de US$ 1,00 por dia e tinham comida e alojamento precários). Mesmo os 
colonos de Santa Terezinha, extremamente pobres e acostumados a uma 
vida dura, ficavam comovidos com a exaustão e subnutrição desses 
peões" (Wagley, 1988:273). 

-- 

- 
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Concluindo: a ocupação decorrente da ação dessas colonizadoras 
implicou a perda de acesso para os índios Tapirapé e Karajá de grandes partes de 
seus territórios, evidenciando-se o comprometimento das terras tradicionalmente 
ocupadas por esses índios. 

3º) A criação da Área Indígena Tapirapé/Karajá, com o condão de 
abrigar ambos os grupos, impediu que os Tapirapé abandonassem 
definitivamente seu território tradicional, em especial as terras indígenas 
denominadas Urubu Branco? 

Com a criação da Área Indígena Tapirapé / Karajá, os Tapirapé não 
abandonaram seu território tradicional, melhor, não deixaram de ocupar a parte 
do seu território que compreende as terras de Urubu Branco. Até hoje eles 
demonstram plena consciência histórica da dimensão do território que ocupavam 
no início do século XX. Mas, ao analisar o processo de depopulação e posterior 
recuperação demográfica, pode-se entender em parte a mudança de sua relação 
com a terra. 

- 

Segundo depoimentos dos Tapirapé de Tapi'itawa, "se a terra de 
Urubu Branco não fosse nossa, não estaríamos aqui". Tanto consideram como 
sua esta terra hoje que erigiram nela uma aldeia a cem metros do local da antiga 
aldeia. Significativamente denominam-na Tapi'itawa, o mesmo nome da aldeia 
atacada pelos Kayapó em 194 7. O local da aldeia antiga (194 7), coincide com 
um cemitério, um dos principais alvos de suas expedições anuais a Urubu 
Branco, parte de seu território. 

Entendem esse lugar como deles porque desenvolveram sua vida 
social e cultural relacionado com ele. Integra a floresta tropical, cujo solo é 
favorável a sua agricultura; integra uma área de varjão, na qual desenvolvem 
atividades econômicas complementares; corresponde ao lugar de nascimento de 
muitas pessoas idosas e seus ascendentes, que aí viveram até a década de 40; 
inclue ainda locais sagrados. 

Admitem que algum Kayapó tenha nascido na região da Serra de 
Urubu Branco. Lembraram que em julho de 96 Megaron e Raoni (Kayapó) 
visitaram-nos e prometeram apoio na defesa da Terra Indígena Urubu Branco. 
Recordam que os Kayapó atacavam-nos muito no passado, e que muitos outros 
índios (Bororo, por exemplo) tiveram problemas com os Kayapó. No entanto 
"essa é terra do Tapirapé mesmo", concluem. 
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A criação da Área Indígena Tapirapé I Karajá em 19816 não incluiu 
essa parte do habitat dos índios Tapirapé. Em relação a essa Área, Wagley 
questiona: 

"É de se duvidar que a área seja suficiente para os Tapirapé 
(gn) - população pequena mas crescente - se, continuarem seu atual 
sistema de agricultura itinerante. A Fundação Nacional do Índio está 
ciente da exiguidade do terreno.e, em 1975, um funcionário informou-me 
que a FUNAI está tentando assegurar 14.000 hectares adicionais, 
cercando a reserva Tapirapé com um cinturão "biológico" no qual tanto 
os índios como população local ficariam impedidos de fazer roças, mas 
onde poderiam caçar". 
"Pelo menos, no momento, os Tapirapé têm um título legal sobre 

uma parcela de terra e foram salvos da mudança forçada para um 
microambiente na ilha do Bananal, totalmente inadequado à sua 
economia tradicional (gn) "(Wagley, 1988:67). 

.- 

Wagley observa ainda a situação dos Tapirapé no contexto nacional. 

- 

"Nem os Tapirapé nem outras tribos do Brasil, que têm sido vítimas de 
extinção ou severa depopulação, foram objeto de alguma gigantesca 
conspiração da nação brasileira para livrar-se delas, ou de um genocídio 
consciente. Foram simplesmente vítimas de um processo histórico. 
Ficaram sujeitas a doenças do Velho Mundo contra as quais 
apresentavam pouca ou nenhuma imunidade, o que acelerou o processo 
de expansão europeu. Doenças importadas agiram com maior rapidez e 
foram mais letais do que as armas. O processo histórico no qual os 
Tapirapé foram envolvidos é o processo de expansão das sociedades 
metropolitanas sobre as sociedades periféricas. O colonialismo europeu, 
ao apossar-se da América, introduz este processo, já antigo no Velho 
Mundo, aos novos espaços. As nações européias demarcaram fronteiras 
coloniais e, pouco a pouco, o sistema econômico e os poderes 
burocráticos do Estado começaram a impor seu controle. O Brasil só 
estendeu seus domínios à região do rio Araguaia em fins do século XIX. 
Mesmo então, tratava-se de um controle débil e, apenas agora, no último 
quartel do século XX, a região vem experimentando o impacto total da 

r: 

r 

6 ,-. "Conseguida a demarcação e legalizada a·posse da terra, (Portaria 1093/E de 
26 de agosto de 1981, D.0.U. Ano CXIXM nº 167,1981) numa campanha que teve foros 
internacionais e que levou os Tapirapé às páginas amarelas da revista Veja (nº 
451, abril de 1977), a vida na aldeia prosseguiu em seu cotidiano sempre 
renovado" {Leite in Wagley, 1988:22). 

r-. 
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- 
expansão econômica e burocrática de uma nação- estado que é o Brasil moderno". 
"Em termos desse cenário melancólico, a história dos índios Tapirapé 

tem um significado adicional. Constituem um caso exemplar de uma 
pequena tribo que sofreu rápida depopulação e deslocamento de seu 
território aborígene e, agora, está ameaçada de ser removida das terras 
que ocupa. Contudo, eles têm resistido e tentado sobreviver como uma 
unidade cultural e social distinta. Se serão capazes de continuar a 
expandir sua população, alcançar um ajustamento com a crescente 
população de brasileiros que os rodeia, reter sua identidade como uma 
cultura e um povo distinto e resistir a invasão de novas forças 
econômicas, como aquelas representadas pelas companhias imobiliárias, 
tudo isso depende, em larga extensão, de fatores que estão fora de seu 
controle" (Wagley, 1988:69). 

Em suma: os Tapirapé não abandonaram as terras de Urubu Branco, 
mesmo após a criação da Área Indígena Tapirapé / Karajá. 

_,...._ 

r> - 4°) A Área Indígena Urubu Branco pode ser considerada de 
ocupação indígena gozando de proteção constitucional? 

Ver resposta aos quesitos anteriores da FUNAI. 
A Terra Indígena Urubu Branco caracteriza-se como terra de 

ocupação indígena, segundo os critérios da Constituição. Para corroborar esses 
critérios, utiliza-se a reflexão de Morán: · 

.,,,-.. 

"Cada população tem idéias próprias sobre as suas relações com 
o meio ambiente. Tais idéias e teorias são em grande parte meros 
reflexos da situação geral dessa sociedade dentro do mundo. Uma 
sociedade relativamente autônoma, como por exemplo algumas das 
populações mais isoladas da Amazônia, terá relações íntimas e de 
profunda familiaridade com o meio ambiente do qual depende para suprir 
suas necessidades. Enquanto que uma sociedade na qual as comunidades 
são interdependentes e especializadas, como por exemplo as populações 
urbanas, dependerá tanto ou mais das suas relações institucionais com 
outras comunidades do que do ambiente fisico para sua sobrevivência. 
Portanto, quando falamos das relações entre o homem e o ambiente, 
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temos que observar com precisão o grau de relacionamento entre a 
população humana e seu ambiente. Em alguns casos, o ambiente com o 
qual interage a população é um ambiente tisico ( a natureza), enquanto 
que em outros casos tal ambiente será principalmente as instituições 
sociais (i.é, a sociedade). com a possível exceção dos bandos primitivos 
(i.é, sociedades caçadoras/coletoras), as comunidades humanas 
dependem da mediação social tanto ou mais do que dependem do 
ambiente tisico. Portanto, as relações ambientais do Homo Sapiens só 
podem ser compreendidas se se inclui o papel da cultura e das 
instituições sociais que intervêm entre nós e o ambiente (Ellen 1982) " 
(Morán, 1990:37). 

- 

Se cada povo tem suas idéias em relação ao meio ambiente em que 
vivem, os Tapirapé exploram sua terra a partir de suas aldeias, o que permite 
compreender a maneira como essa terra é indígena. 

A partir da aldeia, esses índios ordenam suas atividades 
econômicas, cultivando roças e pomares em suas proximidades e, num círculo 
mais amplo, exploram o meio-ambiente, tanto da floresta quanto da savana 
(varjão ), tanto dos rios como dos lagos e dos córregos, para caçar, coletar, 
pescar, valendo-se de técnicas diversas e seguindo regras de consumo peculiares. 
Esse ·meio ambiente inclue também lugares sagrados. 

Quanto à exploração do meio-ambiente, dois autores, Baldus e 
W agley frisaram, em suas pesquisas de campo, a predominância do consumo de 
peixe, na dieta Tapirapé, e a importância da caça, entre- suas atividades. 

"Os Tapirapé adquirem o seu sustento principalmente pela lavoura e a 
pesca. Isso não os impede de aproveitar as oportunidades para colher 
frutas silvestres e mel e para caçar. Frutas de certas árvores são 
apanhadas quando encontradas por acaso pelo caminho; mas as do 
tucum-açú (astrocharyum spec.), chamado de chavana em Tapirapé, são 
procuradas sistematicamente pelo mês de outubro. Em setembro mais ou 
menos, os homens, munidos de machados e cabaças vão ao mato em 
busca de mel. O mesmo mês serve-lhes para apanhar as tartarugas e seus 
ovos. Em várias épocas recolhem as larvas de diferentes vespas (kaua; 
vespa, em Tapirapé) e matam animais pequenos e grandes. Mas ainda 
que alguns cacem em todas as estações do ano, formam os meses de 
fevereiro e março o tempo essencialmente venatório, pois neles a 
enchente concentra a caça e, em especial, os porcos-do-mato, tatus e 
pacas". 
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"As armas de caça são arco e flecha e a maça. Em viagem, o índio leva, 
geralmente, arco e flecha e :freqüentemente, junto com eles a clava. 
Quando marchando da aldeia para o rio, em 5 de agosto, encontramos 
um casal de onças, Kamairá e Chapokó correram atrás com o arco e a 
maça nas mãos. Em 14 de julho de 1935, um Tapirapé matou um porco 
do-mato a cacete" (Baldus, 1970:165). 
"No tocante à caça, é preciso considerar o fato de, na selva, a espessura 

da vegetação, e, no campo, a altura do capim impedirem, 
:freqüentemente, o uso de arco e flecha e obrigarem a atacar de perto, isto 
é, a empregar o cacete. Apesar disso notei na marcha da aldeia ao rio 
que todos os homens levaram arco e flecha, mas nem todos a maça" 
(Baldus, 1970:173). 
"Os Tapirapé eram peritos no manejo do arco: com apenas cinco anos 

de idade, os meninos treinavam com miniaturas de arco e flecha, 
caçando lagartixas na aldeia. Os Tapirapé eram também ágeis e 
incansáveis corredores, varavam a floresta, entrelaçada de cipós e, 
algumas vezes, moitas de arbustos espinhentos, em perseguição a 
queixadas e caititus, os quais liquidavam com suas bordunas. Tinham 
vista aguçada para enxergar galináceos, como o jacu e o mutum nos 
galhos mais altos. Caçar na floresta não era tão produtivo quanto na 
savana e, certamente, mais dificil. Na estação chuvosa, o raio de ação 
para a caça era limitado pelos rios cheios. Naquele tempo poucos 
Tapirapé sabiam nadar" (Wagley, 1988:79). 
Quanto às armas, hoje acrescentaram a espingarda, que substitui em 

grande parte as outras. Essa arma presta-se para uma técnica de caça, a "espera", 
raramente utilizada, segundo eles, para surpreender um animal que freqüenta 
determinado local. 

Além do elenco de animais caçados pelos Tapirapé na Terra 
Indígena Urubu Branco (ver anexo 01), apresentam-se, abaixo, relação de 
animais que serve como ilustração. Com isso pode-se compreender o vínculo do 
Tapirapé com essa terra, que inclue dois ambientes distintos: mata e cerrado 
(savana). Observa-se que a dieta de carne de caça continua hoje como 
antigamente, com leves atenuações . 

-· 
,--. 

..-.. 

- 
r-1 - 
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animal 
porco 
caitetu 
veado cervo 
veado campeiro 
anta 
tatu 
tatu galinha 
tatu canastra 
tatu rabo-mole 
tamanduá-bandeira 
paca 
macaco-prego 
papa mel 
cu tia 
onça pintada 

_.,.... 
onça vermelha 
onça parda 
jabuti do campo 
mata-matá 
raposa (lobinho) 
lobo (guará) 
macura 
jacaré 
ema 
capivara 

,,,.....,_ 

r 

Anllnais caçados no cerrado 

guemcome 
todos · 
todos 
homem adulto 
todos 
homem adulto 
homem 
elemento masculino 
si especificação 
s/esp 
todos 
todos (hoje) 
todos 
homens adultos e ve1hos 
todos [no campo por causa do pequi]. 
elementos masculinos (interessa dente para colar, 

osso para ponta de lança, unha para adorno 
ritual 
idem 
idem 
todos 
velho [junto a lagos] 
[ matam porque come galinha] - não come 
idem 
idem 
homens 
não caça 
para tirar dente para colar de moça e criança 
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Entre os alvos da caça, incluem-se os pássaros: 

ave 

- 

mutum (preto e carijó) 
nambu 
perdiz 
jaburu 
pato 
gavião 
papagaio e arara 

- Jacu 
marreco 
arara pá . . jacamim 

quem come ou que parte é utilizada para quê 

só mais velhinho que come 
pena 
carne e penugem para enfeite ritual 
pena para flecha 
pena / os mais velhos comem a carne da arara 
amarela e do papagaio 

penugenzinha para enfeite ritual - festa 

- Animais caçados na mata 

-. 

Animáis 
veado mateiro 
porcão (queixada) 
caitetu 
macaco cunu 
guariba (não come) 
coa ti 
jabuti do mato 
anta 
tatu canastra 
tatu rabo mole 
paca 
macaco do mato (preto) 
macaco da noite 
macaco prego 
papa-mel 
cutia 
onças (pintada, parda e preta) 

- 

- - 
.- 

quem pode comer a carne 
mulher sem criança 

homens 
todos 

todos 
adulto sem criança 
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Quanto ao preparo da carne de caça 7 ou de peixe para servir de 
alimento: 

"Os Tapirapé não comem carne crua nem semi-crua, mas assada 
na brasa ou grelhada, sendo os peixes menores cozidos na panela. 
Muitos peixes são jogados inteiros na brasa, isto é, sem que lhes sejam 
tiradas as tripas. Lá ficam até estarem carbonizados por fora. Este 
preparo lhes dá um sabor delicioso" (Baldus, 1970:205-206). 

O peixe era obtido mediante diversas técnicas. 

- "Afora, a carne, o peixe era a principal fonte de proteína dos Tapirapé. 
Na estação seca, dispunham de peixe em quantidade considerável, 
principalmente no período em que acampavam na savana. Porém, ao 
baixarem as águas dos córregos da floresta, em maio e abril eram 
colocadas armadilhas trançadas com talas de buriti nas pequenas 
correntes para pegar os peixes miúdos. Eram assados ou cozidos e 
consumidos como sardinhas, isto é, com espinha, cabeça e tudo. Nessa 
época do ano escasseavam as fontes de proteína · de forma que os 
minúsculos peixinhos passavam a ser avidamente procurados. 
"Um homem construía várias armadilhas do tipo covo, colocando-as em 

pequenos rios não muito longe da aldeia. A quantidade de peixe que 
cada covo agarrava, variava de dia para dia. E, no caso de alguém 
enxergar pequenos peixes na corrente, nenhum deles era pego. Se isto 
acontecesse, o espírito (anchunga) da armadilha era considerado 
maléfico. Um anchunga podia tomar-se maléfico. Os homens que 
colocavam armadilhas nos rios não podiam comer abóboras, nem as 
mulheres que estivessem menstruadas deviam comer peixe pego na 
armadilha. Do mesmo modo, s_e um poraquê caísse na armadilha, o 
espírito poderia tornar-se maléfico e espantaria os peixes. Quando isto 
acontecia, a armadilha era removida da água e esfregada com folhas de 
uma erva chamada amumaia. Depois, era banhada em óleo de palmeira 
misturado com tinta de urucu, e, finalmente, soprava-se fumaça do 
tabaco sobre ela, da mesma forma que um xamã tratava uma doença 

- 

- 

7 Ver, em anexo, a listagem de animais, peixes e répteis, classificados pelos Tapirapé, conforme sua 

utilização e/ ou tabu alimentar, conforme registro feito por Baldus. 
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humana. Se a cura fosse executada corretamente, o espírito da armadilha 
ficaria bom e, dentro de poucos dias, começaria· a "atrair" peixes 
novamente. Pelo fato de a armadilha ter um espírito, poderia, também, 
tomar-se perigosa. Os homens evitavam fabricar tais armadilhas à vista 
de uma criança pequena. O espírito da armadilha poderia chamar a alma 
da criança (também denominava anchunga) e a criança morreria. 
Segundo os Tapirapé, esta teria sido a razão da morte do primeiro filho 
de Champukwi. Na verdade, Champukwi foi muito imprudente: havia 
permitido à criança, que ainda engatinhava, tocar na armadilha que 
estava fazendo. Parece-me significativo o fato de que, semelhante 
implemento, que contribui tão pouco para o suprimento alimentar dos 
Tapirapé, mereça tão sensíveis atributos. A importância sobrenatural 
conferida às armadilhas de peixes deve estar relacionada com o fato de 
oferecerem um elemento essencial em sua dieta num período do ano de 
extrema penúria. Com efeito, no fim da longa estação chuvosa, durante a 
qual só se obtém esporadicamente carne de caça, os pequenos peixes 
ensopados ou moqueados constituíam uma quebra bem-vinda na insípida 
dieta" 
"Com a descida das águas, os Tapirapé costumavam envenenar as 

pequenas lagoas que estavam secando com uma planta da família das 
Leguminosas, O timbó matava alguns peixes pequenos, mas somente 
atordoava os grandes, que subiam à tona e eram flechados. A maior parte 
da pesca, contudo, era realizada pelos homens que atiravam flechas nos 
peixes existentes nas águas claras das lagoas ou do rio Tapirapé. Ao que 
tudo indica, os Tapirapé não conheciam anzóis nos tempos aborígenes, 
nem tampouco as redes de pescar. Em 1939-40, não estavam de modo 
algum interessados nos anzóis e linhas que havíamos trazido. Exceto o 
ocasional envenenamento das lagoas com timbó, a pescaria era uma 
atividade econômica individual, limitada à estação seca e nunca 
organizada pelas Associações dos homens. Baldus (1970: 175, at 
passim) deu grande ênfase à pesca entre os Tapirapé porque na época do 
ano em que lá esteve havia grande abundância de peixe. Mas durante 
todo o ano, a grande preocupação dos Tapirapé era obter carne de caça" 
(Wagley, 1988:84-85). 

.--- 

- 

"Apesar da distância entre Tampiitawa e o rio, e não obstante a vida de 
habitante da mata e lavrador não permitissem assumir o peixe papel tão 
grande na alimentação dos Tapirapé como na dos aquáticos Karajá tem 
esse animal, para aqueles índios, maior importância do que qualquer 
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outro8• Desde pequeno vive o Tapirapé procurando peixinhos no córrego 
pegado à aldeia. Sonha haver abundância de peixe em determinados 
lugares e, admitindo-se rapidamente a notícia dada por tais sonhos, 
organizaram-se excursões coletivas para pesca. É o peixe sua principal 
fonte de gordura animal e de cálcio. O cálcio está nas espinhas que, 
trituradas e misturadas a um molho fortemente apimentado, são o 
quebra-jejum mais apreciado. Sendo esse um prato frio, a carne de 
peixes é comida no dia anterior, bem quente e obrigatoriamente 
acompanhado de farinha de mandioca" (Baldus, 1970:229) - 

Além do elenco de animais supra-citados, apresenta-se abaixo uma 
relação de peixes, pescados em diversos ambientes9, que serve para compreender 
o vínculo do Tapirapé com essa terra. 

Nos lagos: lambari, mandi, traíra, carazinho, tucunaré, pacu, piau, jiju'" 

- No córrego Ipirãkwãri!': tjani'á; ipirapexoa; wewytinga; tjankorowa (lambari); 
ituari; amoatã; 

_,,..... 

No rio Tapirapé: tartaruga, tucunaré, piranha, matrinchã, pirarara, prrarucu, 
poraqui, pintado (surubi), corimba (papa-terra), pacu, piabanha, caranha, 
carapirosca, jacaré, aruranã, peixe-cachorro; picudo, tjawaíwa (chinelo), moro 
( cascudo da pedra), curuy, pere'é, boca larga, filhote, curuvina, arraia. 

As técnicas utilizadas pelos Tapirapé na pesca são: flecha, timbó 
(atividade coletiva), anzol e armadilha. A predominância do peixe na sua 
alimentação, observada por Baldus, tem um correspondente na sua vida post 
mortem e também nas práticas mágicas: 

"( ... ) o peixe, ao lado da mandioca, é o único alimento 
mencionado na descrição do segundo céu, dada pelos Tapirapé, isto é, 
do mítico céu invisível que está acima do nosso céu visível. Não deixam 

8 Wagley comenta que essa observação de Baldus deve-se ao periodo de sua pesquisa, em que predominou o peixe 

em relação à caça. Segundo aquele, considerando o ciclo anual de atividades, o volume de carne de caça 

consumida pelos Tapirapé suplanta ao do peixe. 

- 9 Essa listagem corresponde a dados de campo de jul/97. 
10 O nome desse peixe é que deu o nome a uma aldeia - jijutawa, que escrevem: 
Xexotawa. 
11 Significa - "buraco de peixe". Aqui não tinha peixe, e foi um pajé que criou o 
peixe, que trouxe do Pará, e que veio nesse buraco. 
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de acrescentar que, nesse caso, se trata de "peixe com muita gordura"' 
(Baldus, 1970:230). 

,,,... 

"As (práticas mágicas) que observei representavam, na maiona, 
espíritos d' água, fato esse talvez de acordo com a importância da pesca. 
A época principal da pesca é de junho a outubro. Nestes meses, as águas 
são baixas e mais claras, permitindo em muitos lugares ver até o fundo. 
Os pequenos regatos secam pouco a pouco, sendo os peixes forçados a 
se aglomerar em determinados trechos do rio e nos lagos. Estes perdem a 
comunicação com o rio ou são fechados artificialmente pelas tapagens já 
observadas por Krause (2 409, fig. 7 e 267, prancha 29) que consistem 
em postes ligados por travessas e revestidos de espessa folhagem". 
"Os lugares assim encurralados são envenenados por meio dum cipó 

chamado chimá12 em Tapirapé. Batem a água com pedaços desta 
trepadeira, chamando tal ato anchimaká. A água toma-se azul-violeta. 
Mas só os peixinhos miúdos morrem. Os outros ficam atordoados. Para 
obter água potável, os índios cavam na margem buracos que, às vezes, 
não distam mais do que um metro da água envenenada, mas cujo 
conteúdo filtrado pela areia não faz mal ao homem". 

Contudo, 
"Apesar de ser a pesca um dos meios principais com que os Tapirapé 

adquirem o sustento, eles não podem ser considerados tribo 
essencialmente pescadora, designação essa que cabe perfeitamente aos 
seus vizinhos Karajá. Os habitantes de Tampiitaua não levaram a vida 
anfibia destes remeiros dum grande rio e os habitantes de nova aldeia 
perto da foz do Tapirapé, não obstante a mudança descrita por Wagley 
(ib.) continuam sendo essencialmente lavradores ( cf. fig. 102 e 103) e, 
no tocante a isso, típicos Tupí" (Baldus, 1970:178). - 

Se a caça e a pesca tem um acento importante na dieta 
Tapirapé, esses índios não prescindem do alimento advindo a partir de suas 
roças, como "típicos Tupí". Se o seu vizinho Karajá pode ser classificado como 
índio pescador, pescador de grande rio, o Tapirapé é agricultor da zona da mata. 
Desenvolveram diversos cultígenos que, segundo sua tradição, exigem 
determinada qualidade de solo e com técnicas singulares. A seqüência das 
atividades agrícolas empreendidas por eles, é comum a de outros grupos - 
12 Timbó. 
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horticultores. Na abertura de suas roças, aplicam a técnica da coivara que é 
complementada com técnicas singulares de plantio. 

r 

"Sendo a época das derrubadas a mais seca do ano, também as folhas e 
os galhos das árvores abatidas murcham mais depressa, tornando-se 
facilmente combustíveis. Os Tapirapé, então, ateiam fogo neles, para 
plantar por entre os troncos caídos e quase carbonizados, logo que as 
chuvas ajudem a vegetação. Assim, o tempo principal do plantio é em 
novembro e dezembro, mas em certos lugares mais úmidos plantam já 
em outubro" (Baldus, 1970:151). 

.- 
"Para plantar inhame, cará e mandioca, cavam com enxada um buraco 

em forma de funil com 1 a 1,50 m de diâmetro de profundidade no 
centro, em que, depois amontoam a terra em cone. Neste cone metem de 
quatro a cinco bulbos do inhame, ou igual número de gemas de cará, isto 
é, fragmentos ou "olhos" dos respectivos tubérculos, ou de quatro a 
cinco estacas da mandioca" (Baldus, 1970: 151 ). 

Quanto à importância dos vegetais na alimentação dos Tapirapé, 
pode ser compreendida pelas seguintes referências. 

,,.... 

"Em primeiro lugar está a mandioca. Ela é, ao lado do peixe, o único 
alimento mencionado na descrição do segundo céu dada por esses índios, 
isto é, do mítico céu invisível que. está acima do nosso céu visível. Os 
habitantes de Tampiitaua chamam as raízes daquela euforbiácea 
genericamente de mandiaga" (Baldus, 1970:186). 
"As pJantas de mais rápido amadurecimento, isto é, excluída a 

mandioca, passavam a produzir no fim da estação chuvosa e começo da 
estação seca. Em fevereiro, havia milho verde, que podia ter consumido 
na espiga ou como sopa (kawi). Em março, havia feijão, abóbora e 
alguns tubérculos. Em abril, as bananeiras com mais de um ano de idade 
começaram a produzir. Os Tapirapé colhiam cachos de bananas verdes 
pendurando-os nas vigas de suas casas para amadurecer. Em fins de 
abril, quando as plêiades desapareciam, começava o tempo do Kao ou da 
"roça grande". "Os Tapirapé têm muito· para comer. Eles estão felizes e 
cantam canções kao à noite", explicou-me um Tapirapé em 1940" 
(Wagley, 1988:76-77). 

.-. - - 
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- "Numa variedade de "mandioca doce", cultivada pelos Tapirapé e 
chamada vuaykyra por eles, a raiz alcança mais de trinta centímetros de 
circunferência e mais de meio metro de comprimento. Comi-a 
freqüentemente e com prazer, tanto cozida como também assada na 
brasa". 

- 
"Outros tubérculos assados da: mesma maneira ou cozidos e por mim 

experimentados entre esses índios eram das seguintes plantas: 1) 
Variedade da batata-doce (Ipomoea batatas Lam., em Tapirapé chetyka), 
alaranjados por dentro e de sabor de quase uma abóbora; 2) Cará roxo 
(Dioscorea spec., em Tapirapé urukú-ampaá), roxos por dentro, da forma 
de um nabo, do tamanho dum pequeno pião e de um sabor pouco mais 
intenso do que o cará branco conhecido entre nós; 3) Este último cará, 
tomado dos brancos como já mostra o nome Tapirapé mayrangkanakuera 
(mayra: "homem branco", kand: cará, kuera: que foi), tendo 
freqüentemente setenta centímetros de circunferência, meio metro de 
comprimento e pouco sabor; 4) Uma terceira ioscoreácea, existente em 
estado silvestre na mata e chamada de kanachinga, "cará branco" em 
Tapirapé por ser branco por dento, tendo a forma de cenoura, vinte 
centímetros de circunferência, trinta centímetros de comprimento e tão 
pouco sabor como mayrangkanakuera; 5) um cará menor ainda, chamado 
emanaé em Tapirapé; 6) Um inhame que alcança sessenta centímetros de 
circunferência e trinta e cinco centímetros de comprimento (Alocasia 
spec., em Tapirapé iampokumaé), mais saboroso do que os carás; 7) Um 
inhame menor, chamado wanchaira em Tapirapé. É sabido que a batata 
doce e os carajás são autóctones ~a América, sendo os inhames plantas 
introduzidas" (Baldus, 1970:188). 
"Ao lado dos mencionados tubérculos são as bananas o alimento 

vegetal mais importante para os Tapirapé" (Baldus, 1970:189). 
"Estes índios cultivam, além das plantas mencionadas ( ... ), ainda várias 

outras. O milho (Zea mays L., avandxi em Tapirapé) é pilado e usado 
para mingau e caui" (Baldus, 1970: 192-193 ) . 

- 
' - 
I .r-- 

,. - 
.,. r 

Esse vínculo com esse meio-ambiente é corroborado por Wagley, 
que observa a respeito de sua agricultura. 
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"Os Tapirapé plantavam suas roças em novembro e dezembro. O 
principal produto era a mandioca, tanto a variedade venenosa quanto 
não-venenosa. As manivas eram plantadas em montículos de terra 
preparados com enxada. Quatro ou cinco mudas tiradas do caule eram 
simplesmente enfiadas no solo afofado. Os Tapirapé conheciam, pelo 
menos, 12 variedades de mandioca. Cada qual tinha um nome específico, 
mas eles faziam uma distinção básica entre as variedades que continham 
veneno e as que podiam ser comidas simplesmente cozidas ou assadas. 
A mandioca é uma planta de crescimento relativamente lento. Em seis 
meses, os tubérculos estão suficientemente desenvolvidos para serem 
colhidos, mas podem ficar enterrados por 18 meses antes de se tornarem 
demasiado fibrosos, portanto, impróprios para o consumo". 
"Como a mandioca é uma planta que cresce vagarosamente, os 

Tapirapé cultivam outros produtos de desenvolvimento mais rápido na 
mesma área. A relação dos produtos cultivados ( nem todas as roças 
continham todos) é longa. Plantavam abóbora-doce, uma variedade de 
batata-doce, inhame, amendoim, milho, feijão de vários tipos, inclusive 
feijão-lima, pimenta, algodão, mamão, maxixe, foram certamente 
adquiridas através do contato. com outros grupos indígenas ou com 
brasileiros. Baldus menciona um tipo de cará que era chamada "cará do 
homem branco", embora outras variedades do mesmo tubérculo fossem 
aborígenes. Havia sete variedades de banana, reconhecidas e plantadas 
pelos Tapirapé, incluindo banana-da-terra (Baldus, 1970: 189-190). 
Além daquelas, plantavam tabaco - não em suas roças, mas a pequena 
distância de suas malocas, onde crescia sem nenhum cuidado especial - e 
annato ou urucu (usado como corante vermelho), que crescia na :floresta 
e daí era transplantado para perto da aldeia. Dois tipos de cabaça eram 
cultivados nas proximidades da aldeia. As cabeças eram usadas como 
tijelas, recipientes para água e também, como chocalhos. Como se vê, a 
variedade de produtos agrícolas disponível para os Tapirapé era 
relativamente grande" (Wagley, 1988:75-76). 

Além do produto da caça, pesca e de suas roças, esses índios 
utilizam plantas nativas para seu consumo alimentar, que são obtidas mediante 
coleta. No elenco das plantas objeto de coleta, encontram-se algumas que os 
Tapirapé utilizam para fins de construção e fabricação de instrumentos. Observe 
se que essa área não inclue argila apropriada para a tradicional indústria 
cerâmica, e nem quartzo, utilizado na confecção dos tembetás labiais. 

,.. •.. 
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r- Frutas, encontradiças em toda a região da mata, na Terra Indígena Urubu 
Branco: 

babaçu ( extração de óleo) 
ãpi 
iwa'i 
panku'ã (banana brava) 
pinawã (bacaba) 
inaxã (inajá) 
tutãwa (jatobá - tem muito na serra) 
urukukuruã ( ata da mata) 
xuruãwã 
kuniwã ( tarumã) 
piqui da mata 
iwãti (marmelo) 
iwa'una 
pau-brasil (também utilizada na fabricação de farinha, que serve para comer com 
carne e peixe) 
jenipapo. 

Frutas encontradiças na savana, objeto de coleta Tapirapé. 

- murici 
oiti 
p1qm 
buriti 
cagaita 
murici (pequeno, grande e vermelho) 
uiti 
caju (pequeno e grande) 
cogubabão 
puçá 
coco de piaçaba 
ma caba. 
tucum: extraem o óleo que, misturado com a gordura (banha) de tarturuga, 
utilizam para passar na pele; 
bacaba: comem a fruta; mulher tira óleo para passar na criança, e para o cabelo 

r: 
r: 

r: 

- r: 
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Da mata obtêm palha (folha) para cobrir casa: folha de pacova 
(banana brava, com durabilidade de até dois anos); sua vantagem está na rapidez 
da cobertura. 

.piaçaba 

.buriti 

. bacaba 

.taboca 

verificou: 

Da savana extraem palhas: 
- para cobertura, ( com durabilidade de até 12 anos) 
- sua folha serve para fazer cesto, aruanã (roupa ritual, para festa), 
- peneira ( do talo) e esteira . 
- fazer cesto de um serviço - como carregar caça (porco, veado, 
anta), ou para durar um pouco mais; com esse cesto podem 
carregar até dois quartos de anta 13; 
- serve para cobertura de casa ( durabilidade de dois anos); 
- fazer esteira (miiawa). 

Para obtenção de tempero: 
planta, antigamente utilizada para extração de tempero, mediante 
técnica de queima ou deixando de molho para extrair uma espécie 
de sal. 

Retomando a coleta no contexto alimentar Tapirapé, Baldus 

"Das plantas silvestres aproveitadas pelo Tapirapé para a alimentação 
sejam mencionadas: 
"A árvore por eles chamada de ampí cujas frutas vermelhas em forma 

de cereja, amadurecidas em outro, tem gosto duma doce cereja. 
"A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes, magaua em Tapirapé) 

( ... ), cujas frutas verde-amarelas em forma e tamanho de uma pequena 
maçã, amadurecidas em outubro, são comidas cruas, tendo, sem a pele, 
gosto duma maçã assada. No dizer de Hoehne (2 227) a mangaba é, no 
Chapadão dos Pareeis e em muitas outras localidades de Mato Grosso e 
do nordeste do Brasil, "a melhor fruta do mato". 
"A palmeira chamada de pinaua pelos Tapirapé e de "macaba" pelo 

meu camarada nortista, cujo côco um pouco maior do que cereja e 
amadurecido em outubro e novembro, é fervido até amolecer a carne, 
depois esfregado numa peneira posta nll:illa panela, de modo que a carne 

- 

,,..., 

13 A tira é passada pelas axilas ou pela testa e não pelo peito. 
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desligada do caroço cai neste vaso para, então, ser cozida com água. O 
gosto, por fim, lembra nozes, e é refrescante. 
"Pela sua substância oleosa é apreciado o coquinho de outra pahneira, a 

tucumã ou o tucum-açu (Astrocaryum spec., ou Tapirapé chavana), 
coquinho esse que é recolhido em outubro. 
"Uma espécie de cogumelo que os Tapirapé gostam de comer é 

chamada por eles de yvapá" (Baldus, 1970:232). 

Somando o elenco de plantas cultivadas e coletadas para fins 
alimentares, pode-se inferir a relativa variedade de plantas utilizadas, na 
complexa relação do Tapirapé com o meio-ambiente. 

"Para dar uma idéia da variedade da alimentação dos Tapirapé em 
determinada época do ano, quero enumerar os pratos que me foram 
oferecidos, quando, em junho de 1935, cheguei pela primeira vez a 
Tampiitaua: duas espécies de bananas aquecidas e frias, amendoim 
quente e frio, farinha de amendoim crua e torrada, cauí de amendoim, de 
milho e de mandioca, sementes de abóbora torradas, abóbora, inhame e 
cará cozidos e assados na brasa, grandes favas verdes cozidas, farinha de 
mandioca quente, peixinhos cozidos, sopa quente e mandioca com 
pequena pimenta verde e carne de galinha, sopa de mandioca com peixe 
moqueado, caroços crus e torrados de tucum, cana-de-açúcar para 
chupar. Não querendo ofender ninguém, comi na mesma tarde, em todas 
as casas da aldeia, grandes quantidades de cada um desses deliciosos 
pratos" (Baldus, 1970:232). 

Em outro momento, o mesmo antropólogo, além da variedade, frisa 
a abundância alimentar. 

,,.... 

- 
"Levam-nos, agora, de uma casa para outra, e o chefe de cada uma nos 

oferece tanta comida que logo me parece impossível poder comer mais, 
mas, apesar disso, o dever de honrar a hospitalidade obriga-me a 
continuar ingerindo bananas aquecidas ou frias, grandes e pequenas, 
amendoim frio e quente, farinha crua e torrada, mingau mastigado de 
amendoim, milho ou mandioca ( cauí), abóbora assada ou cozida, 
sementes de abóbora torradas, inhame e cará cozidos ou torrados, 
grandes favas verdes cozidas, sopa de mandioca quente com pequenas 
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- pimentas verdes e galinha, cana de açúcar, caroços de tucú crus e 
torrados, peixe moqueado com caldo de mandioca" (Baldus, 1970:448). 

Em termos produtivos, os Tapirapé repartem, rigorosamente, suas 
atividades. Em termos de consumo alimentar, igualmente obedecem a normas 
elaborados que impõem proibições a certas classes de pessoas, como se pode 
perceber por suas dietas, mencionadas no elenco dos animais de caça. 

Segundo essas considerações, a Terra Indígena Urubu Branco 
caracteriza-se como terra de ocupação indígena, segundo os critérios da 
Constituição, por ser um meio-ambiente em relação ao qual os Tapirapé 
desenvolve(ra)m suas atividades, segundo suas elaborações sócio-culturais. 

,,...... 5°) Qual a importância das terras indígena Urubu Branco na 
manutenção da sobrevivência físico e cultural do grupo Tapirapé? 

- 
A Terra Indígena Urubu Branco, terras próximas a Tampiitawa, 

representam o espaço territorial (chão) onde o Tapirapé se entende como ser 
humano. Isso já foi esclarecido, em parte, nas respostas acima. 

- Na relação com a terra, os Tapirapé aprenderam a lidar com a 
sociedade nacional bem como mantem .relações tradicionais com determinados 
locais. Desse modo, 

"os Tapirapé de hoje lidam conosco com a mesma perícia e cautela com 
que navegam nos igarapés, arte essa que lhes era outrora praticamente 
desconhecida. Sabem que a realidade que os cerca é outra. Tãpi'itãwa 
ficou na memória, como a terra sem males onde não havia nem malária, 
nem mosquitos" (Leite in Wagley, 1988:27). - - - 

- Essa terra de Urubu Branco representa a segurança física e 
emocional dos Tapirapé que depende do poder de seus Xamãs (segundo 
Wagley, 1988:189). Conforme os Tapirapé, para que uma mulher tenha uma 
criança é necessário que o Xamã, o paxe, entregue a alma da criança à mãe. Isso 
porque, no mundo sobrenatural dos espíritos anchunga, existe um número finito 

r>. 
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de almas. O espírito, ou alma, da criança entra na mulher, invocado pelo paxe. 
Dessa forma, a esterilidade ou a fertilidade das mulheres são explicadas pela 
intervenção de seus paxe. 

A Terra Indígena Urubu Branco constitui um lugar sagrado para 
os Tapirapé, onde fica sua "reserva de almas" das crianças, o guardião 
Terepiri, a morada de muitos seres sobrenaturais, bem como, importantes 
personagens de sua cosmologia. 

"E onde os paxe buscam as almas das crianças? Segundo os Tapirapé a 
principal "reserva" de almas de crianças, :fundamental para a 
continuidade do grupo, localiza-se precisamente na serra do Urubu 
Branco. Mais especialmente num grande paredão de pedra, que na 
estação das chuvas dá origem a uma majestosa queda d' água, e que se 
chama Yrywo ywawa, "local onde o Urubu branco (ou Urubu-rei) bebe 
água", e que deu origem ao nome regional da serra, por ser o habitat 
dessa espécie de pássaro. Esse local, considerado como sagrado pelos 
Tapirapé, é a morada de Terepiri, um personagem mitológico, que só 
aparece para os paxe que os procuram. Terepiri é considerado como o 
guardião de Yrywo ywawa e de Towajaawa, ou serra de S. João, outro 
local sagrado, também citado como morada do Urubu branco. Terepiri é 
considerado o "pai das crianças do lugar onde o Urubu branco bebe", 
Yrywo ywawa hakawa. Defende a integridade do local ante a presença 
de estranhos, franqueando seu acesso aos paxe". 
"Para garantir a continuidade dos nascimentos no grupo os paxe 

precisam dirigir-se em suas viagens de sonho, até Yrywo ywawa e 
capturar as almas das crianças para introduzi-las no vente das mulheres. 
Outro importante guardião de Yrywo ywawa e de Towajaawa é 
Karowara, o trovão, que também detém um grande número de almas de 
crianças". 

"A pequena serra de Towajaawa, regionalmente conhecida como S. 
João é também a morada de muitos seres sobrenaturais, importantes 
personagens da cosmologia Tapirapé. Dentre eles destacam-se o 
Kuwaxio e o Kokyo, descritos como coletivos de seres poderosos e com 
os quais os paxe entram em contato ou enfrentam para obterem 
conhecimentos e recursos mágicos" (Torai, 1994:68). 

r-. 

- 

Ainda em Urubu Branco, próximo ao local da cachoeira 
(Yrywo ywawa) encontra-se o taquari que os Tapirapé procuram regularmente 
para a obtenção da matéria prima básica necessária à fabricação de flechas (Cf. 
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- Torai, 1994:69). Segundo informação obtida in loco, esse taquaral dista uns 15 
Km de Tampiitawa, de modo que saindo de manhã cedo para coletar taquara, 
pode-se voltar no mesmo dia. Acrescentaram que sempre buscaram taquara 
nesse local, pois é o único taquaral em toda a região. "O Karajá agora também 
vem junto para buscar flecha aqui", no dizer de um informante. Lembraram que 
antes de se estabelecerem novamente nessa aldeia, costumavam vir duas a três 
vezes cada ano para limpar o cemitério (local das casas de aldeia antiga) e para 
buscar flechas, entre outras atividades. 

Torai apoia-se em outro autor para afirmar 
continuaram fazendo incursões anuais a Urubu Branco". 
respeito do Urubu Branco: 

"'o território ocupado pelos Tapirapé nunca foi de fato abandonado, as 
matas continuaram sendo usadas para plantio e os índios em suas 
caçadas periódicas caminhavam por toda a área circunvizinha. A redução 
territorial não implicou num abandono das terras, se elas não 
continuaram ocupadas, não deixaram de ser percorridas periodicamente' 
(Leão 1980, 5-6)" (Torai, 1994:22). 

que ""os Tapirapé 
E mais adiante, a 

- 

O período compreendido entre 1950 e 1980, os Tapirapé utilizaram 
essa região que tinha Tampitawa como centro, por um grupo que residiu na 
aldeia Xexotawa ( ou Chichutawa) até os anos 70. Simultânea e posteriormente, 
os Tapirapé de Orokotawa utilizavam, em várias expedições anuais, essa área 
como zona de caça, coleta e com fins religiosos. 

Os Tapirapé perceberam que perderiam totalmente o acesso a suas 
terras tradicionais que percorriam diversas vezes todos os anos. Por isso 
resolveram solicitar a intervenção da FUNAI e dos poderes públicos. 

Após vários anos os Tapirapé passam a reconstruir a aldeia 
Tampiitawa 14, controlando a ocupação de seu território, ante a inação dos órgãos 
oficiais. A estes encaminham um documento em que: 

"afirmam que não se trata de defender seu direito de retomo a um 
território que teriam abandonado em 1950 e ao qual pretendem retomar 
convulsionando a região e incidindo em direitos adquiridos por 
particulares nesse período. O que os Tapirapé pretendem é a 
documentação, em seu nome, de um território que ocupam 
continuamente desde o século passado. Trata-se, sim, de legalizar em 

14 Quanto à localizaçao dessa aldeia atual, info.tma~am que d~sta uns 30 Km da sede da fazenda Sapeva, que por eua vez dista 
10 Km {de varJa.o) do rio Tap1rapé. Este varj!o deve corresponder à savana descri.ta pelos dois antropólogos cita.dos. A 
distãneia do r.1.0 corresponde à registrada por Magley e Baldus, nas décadas de 30 e 40. 

-. 
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- nome do grupo terras ocupadas ininterruptamente segundo seus usos, 
costumes e tradições desde um período muito recuado no tempo" {Toral, 
1994:43). 

Quanto ao registro das visitas anuais à Terra Indígena Urubu 
Branco, Leão escreveu em seu relatório em 1980: 

"A redução e a conseqüente desestruturação do grupo, levou a uma 
redução do Território efetivamente ocupado. Apesar destes fatos, os 
Tapirapé continuaram fazendo incursões anuais a Urubu-Branco 
(gn), mantendo um elo mágico de culto aos mortos. O território ocupado 
pelos Tapirapé nunca foi de fato abandonado, as matas continuaram 
sendo usadas para plantio e os índios em suas caçadas periódicas 
caminhavam perto da área circunvizinha. A redução territorial não 
implicou assim num abandono das terras, se elas não continuaram 
efetivamente ocupadas, não deixaram de ser percorridas periodicamente. 
O aumento gradativo da população e a reificação do grupo levou-os 
diretamente a reivindicação territorial" (Leão, 1980:5-6) 

. ..-.. 
Pois, segundo a consciência territorial dos Tapirapé: 

"Em primeiro lugar, encontramos uma definição da divisa, baseado na 
memória tribal. Os anciões quando explicam a terra Tapirapé, definem 
na como indo da boca do Tapirapé, lugar onde hoje se encontram, até a 
divisa com o Pará. O marco principal desta área é o morro do Urubu 
Branco, lugar sagrado para o Tapirapé e local. de sua última aldeia 
(gn). Esta região está de posse da fazenda Sapeva, do grupo Tapiraguaia. 
Não está sendo reivindicada apesar de incursões anuais do Tapirapé a 
esta área" (Leão, 1980:30). 

,,,... 

.•••..... 

De acordo com os dados acima, incluindo os de respostas 
anteriores, a Terra Indígena Urubu Branco tem uma importância essencial na 
manutenção da sobrevivência fisico e cultural dos Tapirapé. 

- 
,r. 

- 
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- 
Finalmente, que os Srs. Peritos formulem outras considerações que 

tiverem por pertinentes. 

- 
Apresentar-se-ão, dados complementares com o objetivo de 

esclarecer a forma como os Tapirapé ocupam a terra, como se relacionam com o 
meio ambiente em que vivem, que transformaram, mediante seu conhecimento. 
Esses dados focalizam a aldeia, considerando que se situa no centro de seu 
território, e ela, por sua vez, tem como centro a takara, isto é, a casa dos homens. 

.••...... 
"Cada aldeia Tapirapé adaptava-se a um plano fisico e 

culturalmente determinado (ver Mapa 3). As aldeias eram, 
invariavelmente, construídas em uma clareira na floresta, perto de terras 
próprias para a horticultura e de córregos que fornecessem água para 
beber, banhar-se e pubar a mandioca. A habitação central da aldeia era a 
enorme tacara. A que Baldus viu em Tampiitawa, em 1935, media mais 
de 30 metros de comprimento por quase 7,5 de largura (1970: 141). 
Apresentava-se na forma de uma grande e alongada tigela emborcada. 
Constava de uma armação de caibros e ripas de madeira e taquara 
amarrados com embira, cobertura de folhas de palmeira e bananeira, 
tendo quatro portas. A que existia em Tampiitawa em 1939-40 era um 
pouco menor, mas quase idêntica à descrita por Baldus. ( ... ) ela 
constituía o centro da aldeia e o lugar de encontro das Associações 
Pássaros dos homens" (Wagley, 1988:103). - 

O local apropriado para aldeia respondia, pois, a uma série de 
condicionamentos determinados pela forma de exploração do território. 

- 
"Os Tapirapé eram, fundamentalmente, horticultores e suas 

aldeias localizavam-se na floresta. Um local ideal para se construir 
uma aldeia era justamente o de Tampitawa, em 1939-40. Situava-se 
no interior da floresta, cerca de 15 ou 20 quilômetros afastada da 
savana, em um terreno relativamente elevado, não inundável na 
estação chuvosa. A 50 metros da aldeia, havia um pequeno córrego 
de águas claras, e próximo a ela ficava a floresta, isto é, as terras 
apropriadas para a abertura das roças (gn)" (Wagley, 1988:71). 

- 



Processo 96.830-2 - Laudo Histórico-Antropológico/ Ago/97 35 

- - "Tradicionalmente, as aldeias eram mudadas de local a cada cinco ou 
sete anos15• As técnicas agrícolas empregadas pelos Tapirapé exigiam 
um desmatamento anual para a abertura de novas roças. Em 
conseqüência, wna floresta densa, apropriada a esta técnica de cultivo, 
só podia ser encontrada em locais cada vez mais distantes da aldeia. Tão 
logo as pessoas verificavam que suas roças estavam localizadas, a uma 
distância considerável da aldeia, tratavam de mudá-la. Foi o que ocorreu 
no caso de Tapitawa, em 1940, assentada no mesmo local passados, pelo 
menos sete anos, embora as áreas de cultivo não parecessem tão 
afastadas. Assim sendo, uma mudança de localização da aldeia não era 
casual, tampouco mudava para um local completamente novo. Os 
habitantes de Tampitawa se lembravam de pelo menos cinco lugares 
onde suas aldeias tinham sido localizadas. Todos eles preenchiam os 
critérios julgados necessários a uma boa aldeia: a terra era 
suficientemente alta para não ser inundada na estação chuvosa; 
havia um córrego perene, que nunca secava na estação seca; a aldeia 
ficava a uma distância razoável da savana e próximo de uma 
floresta densa apropriada para a agricultura (gn). Para atender esta 
última exigência, a floresta devia ter pousio de, pelo menos, 20 anos. ou 
mais. Ou seja, os Tapirapé nunca retomavam a um local habitado em um 
espaço de tempo inferior a esse" (Wagley, 1988:72). 
"A localização da aldeia era importante para os Tapirapé. Embora 

fossem um povo basicamente da mata, também dependiam da exploração 
da savana e do rio. Suas atividades econômicas eram sazonais e 
requeriam múltiplas condições ambientais. Não se pode dizer que os 
Tapirapé trabalhavam em tempo integral, em qualquer atividade 
econômica. Em ordem de importância eram, em primeiro lugar, 
horticultores, e em segundo, caçadores e pescadores e, finalmente, 
coletores" (Wagley, 1988:72). 

- 

"Em 1939-40 e anteriormente, as atividades múltiplas e sazonais dos 
Tapirapé levou-os a uma vida seminômade. Isto não significa que não 
tivessem uma aldeia fixa, uma vez que Tampitawa era um núcleo 
habitacional permanente. Ocasionalmente, contudo, durante as chuvas de 
novembro a maio ou junho, grupos de homens ausentavam-se da aldeia 
por um ou mais dias a fim de caçar. Durante a estação seca, os Tapirapé 
viajavam diariamente da aldeia para a savana, onde acampavam 

15 A mudança freqüente do lugar da aldeia pode explicar a quantidade de aldeias na regiao. Pois, S1lllultaneamente, fala-se, 
no máximo, de seis aldeias4 A partir de 1935, esse número é redu~ido para duas/três4 

- 
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enquanto caçavam, pescavam e coletavam castanhas e frutos silvestres. 
Um lugar favorito para tal acampamento era perto de um pequeno lago 
chamado Tucunaré (nome de um peixe muito apreciado). Os homens 
saíam a cada dia para pescar no rio Tapirapé, recolher ovos de tracajá, 
pegar tartaruga e caçar na savana. Tanto os homens quanto as mulheres 
coletavam frutos silvestres, tais como pequi e castanhas-de-bacaba, que 
cresciam nas florestas de galeria. Muitas vezes punham fogo na savana 
tão logo os tenros brotos de capim pudessem atrair a caça. No início de 
1940, a caça abundava na savana ao longo do rio Tapirapé, 
especialmente pequenos veados chamados campeiros. Mas não eram o 
objeto de caça favorito, pois sua carne constituía um tabu para grande 
parte da população. Havia também, perto do rio, queixadas, que 
perambulavam em bandos, caititus, tatus, marrecos-cablocos, patos-do 
mato e algumas variedades de galináceos. De qualquer maneira, nessa 
época do ano, a pesca era o objetivo principal, e os Tapirapé falavam na 
mudança para a savana "para comer peixe" ". 
"Durante aquele período, Tampitawa nunca ficava totalmente 

abandonada. As roças situavam-se perto da aldeia e sempre havia 
famílias ali residindo. As mulheres preparavam farinha de mandioca e os 
homens limpavam novas terras para o plantio no início das chuvas. A 
farinha de mandioca tinha de ser carregada para o acampamento na 
savana, pois, nenhum Tapirapé comia carne ou peixe sem ela. A 
derrubada da mata para a abertura dos roçados podia prosseguir durante 
toda a estação de seca, com um homem trabalhando por poucos dias 
consecutivos, ou um grupo de homens da aldeia limpando o terreno de 
uma só vez, em trabalho comunitário (mutirão) chamado apachiru" 
(Wagley, 1988:73). 

- - 

- 

A estrutura das aldeias Tapirapé obedece a um padrão que resiste ao 
tempo. 

- 
- 

"Dispostas em círculo, ao redor da tacara, situavam-se as residências 
das famílias. Em 1935, quando Baldus (1970: 141) visitou Tampiitawa, 
havia oito malocas no círculo da aldeia. Em 1939-40, havia nove. 
Embora menores e com uma porta apenas, eram construídas 
essencialmente como a tacara. Não serviam de habitação para uma 
única família nuclear, sim para três a oito. Contudo, nunca tinham o 
mesmo tamanho. Uma ou duas dessas malocas media 20 metros de 

- 
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comprimento por 5 de largura, sendo as outras menores. A área 
compreendida pelo círculo das casas, poder-se-ia chamar praça. 
Conservavam-na limpa de vegetação e freqüentemente varrida. Baldus 
informou que, em 1935, alguns troncos de árvore eram colocados na 
praça, para servirem de assento e muitas vezes, de lenha. Em 1939-40, 
não os encontrei na praça, e em frente das malocas menos cuidadas havia 
crescido alguma grama. Parece não ter havido qualquer orientação 
direcional especifica para a tacara ou as malocas. O plano da aldeia de 
1935 (Baldus, 1970: 141) e aquele de 1939-40 não obedeciam a 
qualquer orientação norte-sul ou leste-oeste. Nenhum informante falou 
de qualquer orientação tradicional com relação às residências familiares 
ou à tacara" (Wagley, 1988:103). (Ver mapa 3). 

A atual aldeia de Tapi'itawa, manifesta um traçado mais retilíneo / 
quadrangular, em cujo pátio interno erigiram a takara. 

Baldus e Wagley mencionam o hábito Tapirapé de enterrar os 
mortos na maloca. Desse modo, antigos cemitérios correspondem a locais de 
aldeia e vice-versa. 

,.-, 

,,....,, 

· "O piso da casa Tapirapé era construído ligeiramente acima nível do 
chão e havia uma vala para escoar a água da chuva ao redor da casa. O 
piso era feito de argila cinza batida e, a intervalos, apresentava 
montículos. Estes marcavam as covas de ocupantes recentemente 
falecidos, pois até os anos 50 os Tapirapé enterravam seus mortos no 
chão de suas malocas, exatament~ sob a área onde tivessem dormido" 
(Wagley, 1988:105). 

A descrição do interior de uma habitação Tapirapé, oferecida por 
Baldus, retrata aspectos de sua economia: 

"Enquanto apenas algumas redes-de-dormir e uns poucos objetos de 
uso masculino denunciam servir a tacara não só para a realização de 
festas, como também de habitação, o aspecto do interior das malocas 
revela com toda a intensidade o seu caráter de morada. Eis, por exemplo, 
a casa a (ver mapa 4 e 5). Dentro dela estão, encostados na parede, o 
banquinho de Kamairahó, uma esteira de sentar, arco e flechas, peneiras 
e altas cestas de transporte cheias de frutos do urucuzeiro e de cabaços. 

- 
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- Fincados na parede estão arcos e flechas, facões e fusos. Pendurados na 
parede estão cestinhos, cabaças, saquinhos, tiras para o fabrico do estojo 
peniano e grandes entrenós de tacuaruçú nos quais estão guardadas as 
penas caudais da arara vermelha. Colocados no chão, no meio da casa, 
encontram-se potes cheios de algodão para fiar ou de comida, cabaças, 
pequenos ahnofarizes feitos de um pedaço de tronco de pahneira, e fogos 
dos quais alguns tem ao redor de si pedras para segurar a panela. 
Penduradas nas travessas inferiores estão as redes-de-dormir, cestinhos e 
cabaças cheias de farinha de mandioca, um tr3:po qualquer, algumas 
espigas de milho e bananas em vésperas de serem consumidas. A 
despensa propriamente dita começa aqui e vai até as travessas 
superiores. Nestas estão penduradas grandes quantidades de espigas de 
milho. De compridas tiras de embira estendidas horizontahnente em 
todas as direções e mais ou menos na altura das travessas superiores 
pendem grandes quantidades de bananas. Em tiras de mesma espécie 
pendentes do "teto" até ao alcance da mão levantada dum adulto em pé 
estão atados cestinhos, cabaças e saquinhos cujo conteúdo ( em geral 
farinha de mandioca), como todos os comestíveis deve ser protegido da 
voracidade das baratas e dos cães. O chão da casa é de terra cinzenta 
clara e calcada. Sob pequenas e oblongas elevações estão os mortos. A 
casa impregnada de fumaça apresenta o interior de sua cobertura 
revestido de brilhante fuligem. A meia-luz que se conserva, via-se 
adelgaçando à medida que o dia penetra pelas fendas da parte inferior 
das paredes e pelas entradas!" (Baldus, 1970:147-148). 

- 

- 

- 

Pela descrição acima pode-se perceber que suas atividades 
econômicas são variadas, como é múltiplo o que utilizam do meio ambiente para 
transformar e consumir. 

No consumo, os Tapirapé continuam a obedecer dietas que, ao final, 
sustentam sua estrutura social, mantendo tabus que se apoiam na sua relação 
com o mundo sobrenatural. 

As dietas e cuidados alimentares referem-se à ordenação da 
realidade e determina, em parte as relações entre os Tapirapé. 

A classificação não está no objeto, mas no ser humano, enquanto 
membro de uma sociedade que se orienta segundo uma cultura. (Ver anexo o 
elenco de animais, consumíveis e não-consµmíveis e a quem se destinam, se 
consumível). 
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- "Apesar de sua fome de carne, os Tapirapé impuseram barreiras a si 
próprios na satisfação dessa necessidade. Em. 1939-40 e anteriormente, 
existiam rigorosos tabus a respeito. O consumo de carne de diversos 
animais se restringia a certas classes de pessoas de conformidade com o 
sexo, idade e status. Por exemplo, o pequeno veado campeiro só podia 
ser comido pelos adultos do sexo masculino. Era vedado às mulheres e 
crianças de ambos os sexos e ao homem que tivesse filho de colo. 
Poucas as espécies, a exemplo do queixada e caititu, podiam ser 
ingeridas por pessoas de ambos os sexos de todas as idades. Algumas 
carnes não eram consumidas de modo algum. Adultos do sexo 
masculino, cujos filhos tinham sido desmamados estavam sujeitos a 
menor número de tabus alimentares; e as mulheres após a menopausa 
podiam comer qualquer carne permitida aos homens adultos. Os pais dos 
bebês deviam observar os mesmos tabus a que se submetiam as mulheres 
e crianças. Isto porque, os alimentos afetavam a saúde da criança; a 
morte ou doença de um bebê era, muitas vezes, atribuída ao fato de ter o 
pai transgredido algum tabu alimentar. Nenhuma explicação lógica ou 
religiosa justifica estes tabus. Informaram-me, por exemplo, que o veado 
campeiro tinha um espírito forte. Contudo, não souberam explicar a 
razão pela qual esse atributo estendia-se a outros animais, nem por que 
mulheres e crianças eram mais vulneráveis a esta doença. Para que as 
mulheres pudessem comer aves, um xamã teria de extrair eangwurup 
baforando tabaco sobre a carne. Foi-me dito que o poraquê constituía 
tabu para as mulheres e crianças por causar calafrios. No entanto, não 
existia uma explicação ideologicamente consistente que esclarecesse, 
como um todo, o sistema Tapirapé de tabus relativos à carne. Eu próprio 
me sinto inibido de apresentar um~ teoria de adaptação ecológica sólida 
à respeito. Em vista do apetite por carne, todos os tabus me parecem 
'decididamente, sem propósito. Tratava-se, talvez, de um notável 
exemplo de que, por razões culturais, o homem não tem sido capaz de 
fazer uso completo de seu ambiente. Na verdade, o complexo, de tabus 
não poderia ser explicado, satisfatoriamente, apenas como um sistema 
conservacionista de recursos faunísticos, embora ele deva ser tido, em 
certa medida, com o seu resultado. Tampouco pode ser explicado como 
uma garantia de proteína para pessoas maduras mais dela necessitadas. 
Visto como um todo, o conjunto de tabus parece limitar as possibilidades 
de consumir proteínas para a maioria dos Tapirapé" (Wagley, 1988:85). 

-. 

-- 
- 

- 

-- 
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"Antes do parto não há abstenções alimentares para os futuros pais. 
Desde o nascimento do filho16, durante cerca de dois anos, os pais 
deixam de comer amendoim e bananas. Além disso, muitas vezes, até 
que a criança atinja a idade de seis anos, o pai abstém-se de alimentos 
animais que nunca são ingeridos pela mulher, especialmente anta, veado 
galheiro, ema e jacaré. Só sendo pajé pode comer de tudo. A mulher do 
pajé não goza, porém desse privilégio". 
"Os Tapirapé acreditam que a criança morre caso não sejam feitas as 

mencionadas abstenções" (Baldus, 1970:276) . 

r>. 

. --.. Wagley propõe uma explicação para os tabus alimentares: 

- "É de se assinalar, contudo, que esses tabus exerciam uma função 
social muito importante: tendiam a promover a troca de alimentos entre 
parentes e amigos dentro da aldeia. ( ... ) Em conseqüência, a limitação na 
dieta era compensada pela solidificação de laços sociais. A menos que se 
tratasse de um animal considerado repugnante paratodos os Tapirapé, a 
exemplo da preguiça, havia sempre algum candidato habilitado a receber 
carne" (Wagley, 1988:86). 

- 
- 

- 
"O Tapirapé fica em status de "iniciando", por mais ou menos dois 

anos. No segundo ano é tratado de auayahó. Durante todo esse tempo 
tem de abster-se de carne de veado e da de certos outros animais. As 
escarificações são várias vezes repetidas" (Baldus, 1970:288). 

- "Durante as menstruações, a mulher Tapirapé nada come além de iaui 
de milho ou de mandioca" (Baldus, 1970:290). 

,_....._ 

"Sendo o pai da pequena doente, alimenta-se só com kaui de milho e 
farinha de mandioca" (Baldus, 1970:450) 

16 

- 
Na visita a campo, foi mencionada uma dieta por parte de uma mulher 

(esposa de Xiwaery) que dera à luz recentemente, e que obedeceria á dieta do 
mingau por um mês. Isso foi ilustrado ao procurar saber se e como preparavam o 
mingau a partir do sumo da mandioca doce. 
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- Essa forma organizada de relacionarem-se com o meio ambiente não 
pode ser mantida em sua integridade a partir do contato indireto e direto com a 
sociedade nacional, e sua penetração no território tradicional dos Tapirapé. O 
avanço da sociedade nacional sobre seu território tradicional provocou mudança 
demográfica, social e cultural. Durante um período decresceram numericamente, 
voltando a crescer a partir de 1950. Sua relação com a terra é mediada pela 
presença de ocupantes não índios que impõe uma redução do território 
efetivamente ocupado por eles. Por outro lado, adotaram uma série de bens da 
sociedade nacional que se tomaram imprescindíveis. 

0 

.- . 
. - 

·r 
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Dos Autores 

1. Qual a distância, em quilômetros, entre a atual reserva do 
grupamento "Tapirapê" e a área ora pretendida pela FUNAI? 

- 
A distância entre Orokotawa e Tapi'itawa, aldeias Tapirapé situadas 

respectivamente na Área Indígena Tapirapé / Karajá e Terra Indígena Urubu 
Branco, é de, aproximadamente, 80 Km em linha reta, e 170 Km por estrada. 

- 

Os Tapirapé de Tapi'itawa, durante seus depoimentos, deixaram 
clara a consciência de que aquela é parte de sua terra. A FUNAI, segundo eles, 
demonstra apoio tímido, no sentido de assegurar-lhes a assistência devida; isso 
serve como indício de que a Terra Indígena Urubu Branco não é uma área 
"pretendida pela FUNAI", mas, sim, parte do território Tapirapé, reclamada por 
esses índios. 

Os índios não mantêm uma relação de submissão em relação ao 
órgão tutelar. Uma antropóloga da FUNAI registra, em seu relatório, diversas 
vezes a desconfiança que os Tapirapé manifestaram em relação ao trabalho dela, 
enquanto funcionária do Órgão. .. 

"A maior dificuldade encontrada pelo grupo ( de trabalho) foi vencer a 
desconfiança inicial dos índios em relação ao nosso trabalho e 
especialmente em relação a FUNAI como Órgão Tutor. Não acreditavam 
que estávamos na área para nos inteirarmos dos problemas a partir do 
diálogo com a comunidade, acreditavam que mais uma vez a FUNAI 
estava mandando funcionários para ficar ao lado das Fazendas (gn). 
Colocaram que a FUNAI, representada por seus funcionários, sempre 
defendiam os interesses das fazendas, deixando de lado os dos índios. 
Esta desconfiança dos Tapirapé em relação ao Órgão está sobremaneira 
ligada a uma descontinuidade de trabalho na região. A permanência de 
Chefes de Posto na área tem sido de duração mínima sendo impossível 
desta maneira ter uma continuidade nos trabalhos. O contato dos 
Tapirapé e Karajá com esses funcionários é na maioria das vezes não 
amistoso, gerando assim situações de conflito" (Leão, 1980:1-2). 

-- -· 
- 

-- --- - . ----- 
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Em outro momento de seu relatório- retoma essa relação entre os 
Tapirapé e a FUNAI: 
"Os Tapirapé reclamam da pouca assistência da FUNAI ao grupo. Sua 

. desconfiança está mais vinculada a Administração Central, na pessoa dos 
GT que estiveram na área para eleição. A comunidade alega que os 
:funcionários vão para área interagir com as fazendas, nunca ouvindo a 
comunidade para ter conhecimento de suas reais necessidades" (Leão, 
1980:25). 

r: 

- 

- 
Desse modo, a ocupação que os Tapirapé mantêm em relação a essa 

área de terras não pode ser entendida como resultado da manipulação da FUNAI, 
mas sim, de uma convicção e decisão da sociedade Tapirapé. 

,,,......_ 

2. Há habitação em caráter permanente dos silvícolas em toda a área de 
pretensão? Existe ocupação tradicional sobre a área em questão? Se 
existente, pergunta-se: data de quando? 

,- Segundo as respostas aos quesitos da FUNAI, a Terra Indígena 
Urubu Branco integra o habitat dos Tapirapé. A ocupação tradicional dessa área 
de terra é realizada desde, pelo menos a metade do século passado, sem solução 
de continuidade. Mesmo que não tenham mantido um aldeamento dentro dessa 
área de terra, mantinham visitas de caráter econômico e cultuai. 

r, 

- 3. Existe na área pretendida pela FUNAI alguma prova da ocupação 
tradicional dos silvícolas? Existe alguma benfeitoria realizada pelo 
mencionado órgão na área? Qual? - 

.- A ocupação tradicional da Terra Indígena Urubu Branco por parte 
dos Tapirapé encontra provas etnográficas nos antigos aldeamentos/ cemitérios, 
no registro das freqüentes expedições que esses índios realizavam a essa terra a 
partir de Orokotawa, bem como pela relação com esse meio-ambiente em relação 
ao qual desenvolveram seu modo de ser; em termos econômicos, sociais, 
culturais, religiosos. 
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"A falta de matéria prima ritual ou artesanal, a redução da caça, 
atividade produtiva tradicional, faz com que os Tapirapé continuem 
percorrendo a sua área tradicional (gn), incursionando pelas fazendas 
da região. Se hoje este fato não constitua problemas não podemos deixar 
de levá-lo em conta pelas conseqüências futuras" (Leão, 1980:6). 

Cabe considerar que os Tapirapé desenvolveram e mantêm uma 
forma peculiar de relacionamento com o meio ambiente. Nesse sentido, aquilo 
que representa uma "benfeitoria" para a sociedade nacional, para os Tapirapé 
corresponde a um dano. As extensas pastagens e canaviais significam uma 
destruição, que eliminou aqueles elementos utilizáveis pelos Tapirapé, conforme 
esclarecimento nas respostas aos quesitos anteriores. 

"Sendo uma cultura altamente especializada na exploração do 
ambiente de matas e cerrados do Brasil central os Tapirapé conseguem, 
através de suas atividades econômicas tradicionais, maximizar o 
aproveitamento do ambiente com um mínimo de interferência no mesmo" 
{Torai, 1994:71) . 

. - 

- 

Esse mínimo de interferência corresponde a uma estratégia 
econômica dos Tapirapé, no sentido de manter seu território "produtivo", 
adequado para sua forma de exploração. 

Desse modo, para o Tapirapé a vegetação nativa (verdadeira 
"benfeitoria" para ele): mata e varjão, representam mais vantagens econômicas 
do que qualquer área desmatada. Eles desmatam áreas reduzidas para aí plantar 
seus cultígenos, próximos a suas aldeias. Do varjão nativo e da mata virgem, 
incluindo lagos, córregos e rios, eles obtêm os produtos que necessitam. A 
relação desses produtos ( como amostragem, pois não pretende ser exaustiva, 
encontra-se em diversas tabelas/quadros, acima). 

Para corroborar, as benfeitorias para a sociedade nacional que se 
traduzem em extensas pastagens e canaviais, para os Tapirapé 
correspondem a danos irrecuperáveis também para o rito das caçadas, . pots: 
" ( ... ) A escassez dos animais imposta pelos grandes desmatamentos e 
mesmo a falta deles na área efetivamente ocupadas pelos Tapirapé, leva 
o grupo a ultrapassar a picada e ir caçar e colher buriti nas fazendas 
vizinhas. A caça é basicamente feita na Reserva Florestal da Fazenda 
Porto Velho, devido a maior abundância no Porco do Mato e do Caititu, 

-- 
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alimentação básica neste período de festa. Nesta época os Tapirapé 
fazem sua incursão anual a Urubu Branco, Fazenda Sapeva, para 
cultuar seus mortos. Há uma ligação mágica religiosa do grupo com 
esta localidade, pois além de ter sido lá sua última aldeia, habita esta 
região seu principal ancestral mítico (gn)" (Leão, 1980:7). 

A utilização de áreas contíguas às reservadas aos índios, pode ser 
efetuada "espontaneamente" da parte dos Tapirapé, ou decorre de um acordo, 
como o registrado por Leão, ao apresentar propostas no final de seu relatório: 

Que seja definida uma área de caça para a comunidade Tapirapé, para 
compensar a escassez de caça na região. Essa área pode decorrer de um 
acordo FUNAI / Fazenda Porto Velho que assegure o usufruto, por parte 
da comunidade Tapirapé, da área Florestal da Fazenda Porto Velho. Esse 
acordo formalizaria uma prática segundo entendimento entre os índios e 
a respectiva fazenda. (Conforme Leão, 1980:41). 

Retomando as considerações a respeito de benfeitorias, enquanto 
tomam um determinado ambiente mais habitável, a noção de habitat para o 
Tapirapé oferece um outro ângulo de percepção dessa realidade. 

"A noção de habitat aponta a necessidade de manutenção de um 
território, dentro do qual um grupo humano, atuando como um sujeito 
coletivo e uno, tenha meios para garantir a sua sobrevivência fisico 
cultural (Oliveira, 1988:92). 

- 
O Tapirapé desenvolveu sua economia de tal modo que obtêm o 

máximo de beneficio, com o mínimo de intervenção, mediante suas atividades 
econômica tradicionais. O desmatamento extensivo é motivo de preocupação: 

"A coleta do Buriti para a confecção das roupas rituais é também feita 
fora da área indígena devido a escassez desta matéria prima na sua 
reserva" (Leão, 1980:7). 
"A angústia dos Tapirapé frente as derrubadas e aos grandes 
desmatamentos está ligada à escassez da caça, do Buriti e a do Taquari, 
elementos essenciais para a continuação do grupo. Os Tapirapé tomam 
aos poucos consciência que a caça e a matéria prima utilizada pelo 
grupo, tenderá a acabar, se a comunidade não lutar para sua 
conservação" (Leão, 1980:7-8). 

,--. 

-- 
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Essa preocupação pela preservação de seu habitat, pode ser 
comprovada num incidente que ocorreu pouco após a chegada do perito deste 
laudo a Tapi'itawa Gul/97). 

O gerente da Fazenda Santa Laura, Sr. José Maria da Rocha foi a 
Tapi'itawa negociar a recuperação de moto-serras. Os Tapirapé tinham 
apreendido, naquela tarde, duas moto-serras e gasolina de dois trabalhadores que 
cortavam madeira, "para fazer lasca de cerca". Segundo os Tapirapé, o gerente já 
fora notificado para não cortar mais madeira, nem derrubar mato. No final da 
conversa os Tapirapé decidiram que manteriam as moto-serras e gasolina, e a 
Fazenda Santa Laura não poderia mais derrubar nenhuma árvore, nem arar o 
varjão, só poderia "mexer" no pasto antigo (reformá-lo, cercá-lo ... ). 

No debate os Tapirapé argumentaram que o prejuízo da derrubada 
já feita era muito maior do que as moto-serras. Para eles interessa recuperar a 
mata, a vegetação nativa, para que os animais de caça possam viver. 

A preocupação dos Tapirapé com a destruição do meio ambiente 
não é algo tão recente. É tão antigo quanto o contato com a sociedade nacional. 

Para caçar, atualmente, os Tapirapé ultrapassam a área reservada 
dirigindo-se à Reserva Florestal da Fazenda Porto Velho. Ressalta-se 
que apesar de não ser atividade constante, a caça não é minimizada pela 
comunidade, que não abdica dessa atividade tradicional. A restrição foi 
imposta pela escassez, vinculadas aos grandes desmatamentos 
realizados pelas fazendas e por posseiros que habitam a região 
(Conforme Leão, 1980:22). 

- 

A eleição desse território por parte dos Tapirapé deve-se aos 
diversos fatores apontados acima, que o caracterizam como seu habitat. 

- 
4. Há o desenvolvimento de atividades produtivas por parte dos 
silvícolas pretendentes? Quais as culturas às quais se dedicam? Qual a área 
efetivamente cultivada? Discriminar a cultura e a área do plantio. 

- Este quesito encontra-se respondido em parte na resposta anterior, 
como na resposta ao quesito nº 4 da FUNAI. 

As atividades produtivas que os Tapirapé desempenham, pois, são a 
caça, coleta, pesca e a agricultura, ao lado de uma pecuária (modesta). Essas 
diversas atividades são constitutivas de sua economia tradicional. Assim como o 
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- 
conceito de benfeitoria é relativo para o indígena, também o conceito de "área 
efetivamente cultivada" merece uma consideração. Os Tapirapé cultivam sua 
terra, de forma singular, merecendo destaque na agricultura. Suas roças são 
abertas em terras de floresta tropical, não alagáveis no inverno. Nessas terras, 
como povo Tupi, agricultor, desenvolvem seus cultígenos formando roças 
comunitárias e familiares e pomares, sendo a comunitária a principal. Essa, em 
Tapi'itawa, ocupa dois alqueires Gul/97), na qual plantam: 

cultígeno 

- 
mandioca 
maniacaba (doce) 
banana (maçã e da 
terra) 
arroz - 
milho 

- 
batata 
amendoim 
cará(roxo e branco) 
abacaxi 
macaxerra 
abóbora 
andu (feijão) 
feijão fava 
cana de açúcar 

melancia 

utilização 

farinha (puba) 
mingau (misturando arroz, amendoim ou milho) 
crua 

pilado, é cozido para fazer mingau, em quantidade que é 
distribuído entre as famílias 
farinha ( obtida no pilão) mistura com a puba; mingau do 
milho verde ( que em parte é mastigado pela mulher, 
para azedar) 
assada e cozida 
mistura com tapioca 
ingrediente para cozinhar o "pirão de peixe" 
cru, ou ralado ( em forma de suco) 
crua 
assada e cozida (só) 
mistura com arroz; cozinha só o feijão 
mistura com arroz . 
chupar; pisa (no pilão) para tirar o sumo 
acrescenta no mingau 
crua'? 

que 

Dos produtos da roça coletiva, o arroz é repartido entre as famílias, 
imediatamente após a colheita. Os demais produtos podem ser buscados por 
cada um na medida de suas necessidades. Nas roça familiares, que medem de 
0,5 a um alqueire, plantam os mesmos cultígenos, e tem a finalidade de 
complementar a produção da roça comunitária. Afirmam que tudo é distribuído 

17 o milho, a 
manga, caju, 

"Os principais produtos cultivados pela 
mandioca, arroz, algodão, batata doce, inhame, 
amendoim" (Leão, 1980:21). 

comunidade são: 
abacaxi, banana, 
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- 
- entre os vizinhos. Eventualmente fazem farinha de peixe, com a qual preparam 

um pirão, tendo no cará o ingrediente complementar. 
Plantaram árvores :frutíferas que produzem: laranja, manga, caju, 

mamão, acerola, caja-manga, mexirica, pocã, bergamota. 
Plantam ainda urucum, cuité, algodão (utilizado na confecção de 

rede de dormir, e na indústria da flecha), pimenta, cebolinha; eventualmente, 
tomate. 

A maior parte da atividade na plantação cabe ao homem. À mulher 
compete cultivar amendoim, batata, algodão, entre outros. Há a plantação que é 
cultivada em cooperação entre os elementos dos dois sexos. 

- 
Assim como a roça comunitária ocupa o primeiro lugar nas 

atividades agrícolas, ficando a familiar em segundo plano, também o senso 
comum predomina sobre o individual, de modo que se dedicam a debates para 
obter um consenso a respeito de questões que lhes dizem respeito. Isso é tanto 
mais notável ao lembrar que os Tapirapé são reconhecidos como povo agricultor, 
agricultores de terras da floresta tropical. Além de cultivarem suas roças, mantêm 
uma relação cultural com todo esse habitat, que procuram conservar para ser 
mais utilizável ( cultivável) por eles. 

5. Há ocupação permanente dos aludidos indígenas sobre toda a área 
pretendida? Em caso contrário, indaga-se: desde quando tal fato ocorre? 

- Os Tapirapé mantêm continuidade de ocupação sobre toda a área. 
Até 194 7 mantinham a ocupação a partir de Tapi'itawa, A partir de então, como 
foi esclarecido na resposta aos quesitos da FUNAI, um grupo ocupava a região 
a partir de uma aldeia próxima a Urubu Branco, e outro, a partir de Orokotawa. 

6. O grupamento indígena pretendente da área em comento, é o mesmo 
que ocupa a Área Indígena denominada "Tapirapê", situada em São Félix 
do Araguaia? 

Há os Tapirapé que ocupam a Área Indígena Tapirapé / Karajá 
(municípios de Luciara e Santa Terezinha) e os Tapirapé da Terra Indígena 
Urubu Branco (município de Confresa e Santa Terezinha) os quais constituem 
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um único grupo. Entretanto, não há nenhuma área reservada aos índios Tapirapé 
no município de São Félix do Araguaia. 

Ver resposta aos quesitos nº I e 18 dos Autores. 
Segundo eles, não transparece em nenhum momento que essa Terra 

Indígena Urubu Branco seja de uma facção dos Tapirapé. Mas, é considerada 
terra dos Tapirapé: tanto dos que residem em Tapi'itawa, como dos que residem 
em Orokotawa. Isto é, consideram-se um povo, que vive num determinado 
território. Este é o único lugar que eles ainda tem. Fora este, afirmam não ter 
para onde ir. Segundo a percepção deles, o "branco vai para qualquer lugar", mas 
o Tapirapé só tem esse lugar. 

- 
7. Em tendo sido parte da área ocupada, ainda que transitoriamente 
pelos ancestrais dos indígenas em questão, sabem o perito e assistentes 
técnicos precisar, com exatidão, a área que por eles, no passado, foi 
ocupada? Desde quando teria sido abandonada? 

,r"""-- 

r' 

A Terra Indígena Urubu Branco abriga, há várias gerações, a 
população Tapirapé, constituindo-se como uma ocupação tradicional. 

Até 1947 mantinham a ocupação a partir da aldeia Tapi'itawa, 
situada no centro dessa Terra Indígena. Posteriormente, realizavam expedições 
anuais a essa área, para fins de obtenção de recursos necessários à sua 
sobrevivência física e cultural. Essas expedições foram mantidas pelos que 
residiam em Orokotawa e pelos que residiam em um aldeamento vizinho às 
terras de Urubu Branco, aldeamento que se manteve até o ano de 1970. Portanto, 
os Tapirapé não abandonaram esse território. Este quesito encontra-se nas 
respostas aos quesitos da FUNAI. 

- 
- 

-· 
- 
- 

- 
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- 
8. Qual a atual população dos silvícolas que ocupam a área pretendida? 
Se existente, efetuar censo do qual conste o nome, ascendência até o segundo 
grau em linha direta, tanto materna quanto paterna, especificando-se o 
nome, idade e local de nascimento de cada um ·dos índios. 

,- 
Ao falar da população que ocupa a Terra Indígena Urubu Branco, 

há que mencionar o total da população Tapirapé que soma 380 pessoas 18, pois na 
sua concepção, a Terra Indígena Urubu Branco integra as terras Tapirapé. No 
entanto, a população residente em julho de 1997 em Tapi'itawa somava 11 O 
pessoas. 

- 
Segue abaixo o censo" com nome, ascendência até a segunda 

geração, com idade e local de nascimento de cada índio residente em Tapi'itawa 
ou Orokotawa. Por esse censo ilustra-se a tradicionalidade dessa terra como 
Tapirapé, ressalvando que seu território não se restringe a sua aldeia, como se 
procurou esclarecer na resposta a outros quesitos. 

- 

Observação: Segue abaixo o registro dos habitantes de Tapi'itawa. A letra entre 
parênteses, no início do quadrinho de cada família, corresponde à casa em que reside, 
conforme mapa da aldeia. O número entre parênteses, corresponde a cada família. As 
siglas: AN, indica local de residência em Orokotawa; e T indica Tapi'itawa. Dados 
desconhecidos constam como espaço em branco. Sinal de = após o nome de um filho 
significa que está casado, quanto aos filhos, o sexo é indicado pelas letras Q = 
masculino, e ª = feminino. O primeiro nome em negrito de cada família corresponde 
ao indivíduo (Ego) em relação ao qual são mencionados os vínculos de parentesco: 

- 

- - - 18 Toral et allii, 1996:32. 
19 Conforme registro feito em julho de 1997, em Tapi'itawa, e posterior correção, 
em ago/97. Esse registro foi feito por família, de modo que sua distribuição é 
apresentada distintamente do registro feito na aldeia da Área Indígena Tapirapé I 
Karajá, em Ago/97, conforme segue abaixo. - ,.-. 
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E 
p 

= esposa 
=pai 

M =mãe 
PP = pai do pai 
MP = mãe do pai 
PM = pai da mãe 
MM = mãe da mãe 
PE = pai da esposa 
ME = mãe da esposa 
PPE = pai do pai da esposa 
MPE = mãe do pai da esposa 
PME = pai da mãe da esposa 
MME = mãe da mãe da ese_osa 

0 

0 



,-, 
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Casa (E) FAMÍLJA ill 

r,, 

local residência nome idade local de nascimento 
Ipa'arí 34 Orokotawa 

E Ekoxiwato 26 Orokotawa 

AN p Ixyre'i 63 Tapi'itawa 

M Eirowyxygoo (Porake'i)" 66 Tapi'itawa 

PP Xamare'yma Tapi'itawa 

:MP Karaxamori Taavyriwy 

PM Kaxawario Xexotawa 

MM Mypytygi Mãakotawa (V. Rica) 

PE Xawaraxowi 48 S. Pedro 

ME Eirowi Orokotawa 

PPE Ikorawatori Moo'ytawa 

MPE Araremé Tapi'itawa 

PME Okoriwa Xexotawa 

MME Marewira Xexotawa 

FILHOS 

o Okariwa 

Xepirawa 

Xakoriwa 

Makope 

11 

08 

06 

03 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

a 

o 

a 

20 Eirowytygoo chama-se também Porake'i 
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I", 

.-,.._ - Casa ( I) FAMÍLIA (2) 
r: 

r local residência nome idade local de nascimento 
r- 
,,.._ Xywaeri(José Pio) 48 S. Pedro 

r E Pawygoo 47 Orokotawa 
r: p Arapaxigi Tary'irywytawa 
r-. 

M Mytygoo Tapi'itawa - 
r-; PP Takwari'i Tapi'itawa 

,,-.... MP Ipa'ywa Tapi'itawa 
,..., PM Orokomy Xexotawa 
,...,, 

MM Eirowyxygoo (Porake'i) Tapi'itawa 
. .-...., 
,..., PE Paxeapara Xexotawa (P A) 

,-.. ME Akoxirawoo Tary'irywytawa 
,_... 

1 
PPE Wataramy Xoatawa 

r-. 
MPE Xoatawa (P A) 

r- 
r> 1\.1ME Maneri'i Tary'irywytawa 

r- PME Arawari'i Tawyrywytawatêt" Laura) 
r- 
r-, 

FILHOS r: 
,-_ T. Kamoriwa'i 28 = Orokotawa 
,,...., AN o Arowaxeo ( okareaxowi) 26 = Orokotawa 

AN o Oparaxowa 24 = Orokotawa r- 
1T. o Peinarei 22 = Orokotawa ( enferm e/sogro) ,.-..., 
T. Akoxirawoo 20 = Orokotawa (mora com ( I ) 

,-.. IT. Tapawytygoo 18 = Orokotawa (mora com ( I ) 
r--- IT. Taparawa 14 Orokotawa 
r-. IT. o Maxa'ikato 12 Orokotawa 
r-. T. a Xerawi 10 Orokotawa 

r-. T. o Xiwie 08 Orokotawa 

I"' 
T. a Ariawa 07 Orokotawa 
T. o Iexikã 03 Tapi'itawa r· T. Tomako O (*29-06-97) Tapi'itawa o 

/"", 

,,,..... 

r-, 
,-... 
r> 

T' 

r' ,.. 
_,--.., 
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Casa (E) FAMÍLIA ( 3) 

r: local residência nome local de nascimento 
r-. 

·"'"' 

Ararawytygi 37 Orokotawa 

E Taparawa 34 Orokotawa 

p Korira 58 Tapi'itawa (20) 

M Taparawoo 57 Tapi'itawa 

PP Kanio Tapi'ítawa 

MP Mytigoo . Tapi'ítawa 

PM Ixyre'i Tapi'ítawa 

MM Eirowyxygoo (Porake'i) (Porake'i) Tapi'itawa 

PE Taywi (Cantídio) Tawy'yrywytawa 
ME Taixowoo'i Tawy'yrywytawa 
PPE Makapy Makotawa 
MPE Mytygoo Tapí'itawa 
PME Irepa'i Makotawa 
MME Wexiro Tapi'itawa 

FILHOS 

a Maxiro 18 = Orokotawa 
o Makapokoi 15 Orokotawa 
o Axioj'i 14 Orokotawa 
a Ipairo 13 Orokotawa 
a My'a'i 10 Orokotawa 
a Ximira 09 Orokotawa 
a Taipoxowa 08 Orokotawa 
o Kaorexowa 06 Orokotawa 
a Apewi 03 Orokotawa 
a Araxiro 01 (04-10-96) Orokotawa 
a Wetykyei 01 (04-10-96) Orokotawa 

Obs. Seus pais moravam aqui, foram para Orokotawa e rotornaram (após um ano). Sua 
vida vai ser assim: mudar entre as aldeias; se tivesse mais aldeias mudavam ... 

·'""' 

Í" ,. 
r- 

r,, 
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/"',. 

Casa(A) FAMÍLIA( 4) 
r= local residência nome local de nascimento 

r: 
r, 

Xãrio 41 Orokotawa 

E Ipa'ywa 37 Orokotawa 

AN p Xako' iapari 71 Tapí'itawa 

M Mareapawygi 65 Tapí'itawa 
PP Awaetekato'i Tapí'itawa 

MP Tarímarú Tapi'itawa 

PM Orokomy (2) Tapi'itawa 
MM Eirowyxygoo (Porake'i) ( tia de 2 ) Tapí'itawa 

PE Ixyre'i (1) 63 Tapi'itawa 

ME Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 
PPE Xamane'ywa Tapi'itawa 

MPE Karaxamori Tapi'itawa 

PME Xaxawario Tapi'itawa 

MME Mypytygi Mãakotawa (V .Rica) 

.~ 

i~ 

1 :. 
1 

1 ,- 

1 r 

1:: FILHOS 

1 r-. 
1 ,....,, T. a Mypytygi 24 = 
r-. T. a Tapapytyga 22 
r-. 

T. a Mytyga 20 = r-. 
r- T. a Mareapawaxoqa 17 = 
r- T. a Manexa 09 
r-. 
r-. 
,"'\ 
r 
r-. 
,-. 
(• 

r-; 
r- 
0 

'" f' 

" 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 



r: 

,- 
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Casa(A) FAMÍLIA ( 5) 

local residência nome local de nascimento 

Kamoriwa'i 28 Orokotawa 

E Mypytygi 24 Orokotawa 

p Xywaeri ( 2) 48 São Pedro 

M Pawygoo 47 Orokotawa 

PP Arapaxigi Tary'irywytawa 

:MP Mytygoo Tapi'itawa 

PM Paxeapara Tapi'itawa 

MM Akoxirawo Tapi'itawa 

PE Xario (4) 41 Orokotawa 

ME Ipa'ywa 37 Orokotawa 

PPE Xako" iapari 71 Tapi'itawa 

:MPE Mareapawygi 65 Tapi'itawa 

PME lxyne'i (2) Tapi'itawa 

MME Eirowyxygoo (Porake'i) ( tia de 2 ) Tapi'itawa 

FILHOS 

Tapi'akori 08 Orokotawa 

Tyira 02 Tapi'itawa 

AN Ataxowoo (lª Esposa) Orokotawa 

AN PE Xaopoko Tapi'itawa 

AN l\1E Marepawygoo Orokotawa 

PPE Arapaxigi ( 2) (Anapatín'gi) Tary'irywytawa 

J\.1PE Mytygooi Tapi'itawa 

l\1ME Eirowyxygoo (Porake'i) ( 1 ) 66 Tapi'itawa 

PME Ixyre'i ( 1) 63 (Itina'j) Tapi'itawa 

FILHO 

T. a Xawe'i 11 Orokotawa 

r-. 

r-. 

r 

.!""\ 

,,-,. 

r-. 
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Casa(2) FAMÍLIA ( 6) 

local residência nome local de nascimento 

Kaorekato'I 48 rio Xavantinho 

E Mareapa 41 Orokotawa 

AN p Ixyrei 63 Tapi'itawa 

AN M Eirowyxygoo (Porake'i) (1) 66 Tapi'ítawa 

PP Xamare'ymi Tapi'ítawa 

MP Karaxamori Taavyriwy 

PM Kaxawario Tapi'itawa 

MM Mypytygi Mãakotawa (V. Rica) 

PE Atoã Tapi'itawa 

ME Taparawoo Tapi'itawa 

PPE Ikorawatori Xexotawa (P A) 

MPE Xexotawa (P A) 

PME Xexotawa (P A) · 

MME Xexotawa (PA) 
• r"" : 
1 i -.. . r-. 

.,.....,, 

,,--, 
r-. 
,,..... 

FILHOS 

T. Tamei 28 = Orokotawa 

T. o Xawapare 'ymi 21 = Orokotawa 

T. a Marawi 20 Orokotawa 

T. o Xajawytygi 18 = Orokotawa 

T. o Arioi 08 Orokotawa 

Obs Irmão de ( 1) 

. r' 
,(' 

,-. 
: (', 

i 
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Casa (A) FAMÍLIA ( 7) 

r: local residência nome local de nascimento 

Warinimyta 20 Orokotawa 

E Mareapawa.xowa 17 Orokotawa 

AN p Iakymytywyga 41 Orokotawa 

AN M Madideru (Karajá) 38 Ixalá 

PP Taywi (Cantídio) ( 3 ) 60 Tapi'itawa 

MP Tajwoxo'i Tapi'itawa 

T. PE Xãrio ( 4) 41 Orokotawa 

ME Ipa'ywa 37 Orokotawa 

AN PPE Xako' iapari 71 Tapi'itawa 

MPE Mareapawygi 65 Tapi'itawa 

AN PME Ixyre'i (1) 63 (Itina'i) Tapi'itawa 

MME Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 
í ,.... 

!r· 
l- i ! 
i ir'• 
1 
1 ,,-., 

! r i 
! '"" ! 
1 . r,., 

FILHOS 

Yaky 01 Tapi'itawa 



r: 

,,-,, 

r: 

~. 

r 

r> 

r- 
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Casa( E) FAMÍLIA ( 8) 

local residência nome local de nascimento 

Myry:xiwygi 

E Maxiro 

AN p Kamoriwao "i 

M Taparawi 

PP Arapaxigi 

MP Mytygoo 

PM Okariwa 

AN MM Marewira 

PE Ararawytygi( 3 ) 

ME Taparawa 

PPE Korira 
( 

* MPE Taparawoo 

PME Taywi (Cantídio) 

MME Taixowoi 

FILHOS 

20 

18 

41 

37 

Orokotawa 

Orokotawa 

Orokotawa (irmão de 2) 

Orokotawa 

Tary'irywytawa 

Tapi'itawa 

60 

37 

34 

58 

57 

65 

Moatawa (P A) 

Xexotawa (PA) 

Orokotawa 

Orokotawa 

Tapi'itawa (20) 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Sem filhos (grávida) 
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Casa( G) FAMÍLIA ( 9) 

local residência nome local de nascimento 

r 
Paxepytygi 32 Orokotawa 

E Eirowyxygoo (Porake'i) 29 Orokotawa 

AN p Awaroo 70 Tapi'itawa 

MM Mikato Tapi'itawa 

PP Makapi Mãakotawa 

MP Moo'i Tary'irywytawa 

PM Karatipã Tary'irywytawa 

MM Taipaxiri' i Tary'irywytawa 

T. PE Korira ( 3 e 20) 58 Tapi'itawa 

T. ME Taparawoo 57 Tapi'itawa 

PPE Kanio Tapi'itawa 

MPE Mytigoo Tapi'itawa 

PME Ixyne'i Tapi'itawa 

MME Eirowyxygoo (Porake'i) Tapi'itawa 

r 

r 

!'°". 
FILHOS 

r. 
r 

a Mareapatyroo 16 Orokotawa 

o Taroko 14 Orokotawa 

o Waraxowoi 09 Orokotawa 

o Arokomyo 11 Orokotawa 

o Xaraxi 04 Orokotawa 

a Karawi 02 Orokotawa 

. ,-..., 
r- 
0, 
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·r-, 

r-. 
r: 

Casa(D) 

local residência ~ 

Awarawyga 

E Taparawytygoo 
p Okariwa 

AN M Marewira 

PP Warai'i 

MP Iparamei 

PM Arowaxeoi 

MM Tokari 'i 

T. PE Xywaeri ( 2) 

T ME Pawygoo 

PPE Arapaxigi 

MPE Mytygoo 

P!\,ffi Paxeapara 

MME Akoxirawoo 

FAMÍLIA ( 10 ) 

idade 

19 

17 

r 
r 63 

local de nascimento 

Orokotawa 

Orokotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

48 

47 

S. Pedro 

Orokotawa 

Tary'irywytawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

FILHOS 

a Yaxowa 02 

01 

Orokotawa 

a Koaikato Tapí'itawa 

r- 
.r"'\ 



r. 
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Casa (D) FICHA Lill 
local residência ~ local de nascimento 

Warinicy'i 

E Katowyga 

p Okariwa 

M Marewira 

PP Woarai 

MP Iparame'í 

PM Arowaxeoi 

MM Tokari'i 

AN PE Awara 

AN ME Toixowoo 

AN PPE Maniaki 

MPE Taipá 

MME Taixowi 

PME Taywi (Cantídio) 

23 

20 

Orokotawa 

Orokotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

Tapi'itawa 

Aldeia Ixalá 

63 

40 

32 

60 

60 

65 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

FILHOS 

o Iakygapora 

Xapi'i 

01 

03 

Majityrytawa 

Majityrytawa a 
!"""'t 

-- 
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Casa ( B) FICHA Lill 
local residência nome local de nascimento 

r 

Peinare'I 22 Orokotawa 

E Mareaparygi 18 Orokotawa 

T. p Xywaeri ( 2) 48 S. Pedro 

T. M Pawygoo 47 Orokotawa 

PP Arapaxigi Tary'irywytawa 

MP Mytygoo Tapi'itawa 

PM Paxeapara Tapi'itawa 

MM Akoxirawo Tapi'itawa 

T. PE Awaetepytygi 41 Orokotawa 

T. ME Mareapa 36 Orokotawa 

PPE Ixyrei 63 Tapi'itawa 

T. MPE Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapiitawa 

AN PME Xawakato 66 Tapiitawa 

AN MME Ataxowoo 64 Takaroo kywera 

r>. 

'"' 1 

: ,,....., 
i 
1 i,... 
1 
1 ~~ 
: 
1 1~ 

/""'. 

r- 
,,.,..., 

FILHOS 

,-.., o Wapio 

Eawy 

04 

02 

Orokotawa 

Orokotawa . r, a 
,--,, 

r: 

'r' 
: r-, 
,-. 
·r 



- 
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Casa ( L) FICHA uu 
local residência nome local de nascimento 

""'· 

Xawapare 'ymi 21 Orokotawa 

E Eirowa 17 Orokotawa 

T. p Kaorekato 'i 48 rio Xavantinho ( em viagem) 

T. M Mareapa 41 Orokotawa 

AN PP Ixyre'i 63 Tapi'itawa 

T. :MP Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 

PM Atoa Xexotawa 

MM Taparowoo Xexotawa 

AN PE Awaeryni 36 Orokotawa 

ME Tapai Orokotawa 

AN PPE Kaorewygi Paranytawa 

:MPE Mareapawggi Tapi'itawa 

AN PME Makapyxowi Tapi'itawa 

AN MME Taixowô Tapi'ítawa 

~-. 

.~. 

«<: 

- 

FILHOS 

o Ipirão 

Ima "araxowa 

04 

01 

Orokotawa 

Tapi'itawa r o 
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,r", 

Casa(I) FICHA íill 
local residência nome local de nascimento 

r- 

r: 

Tawy'i 

E Akoxirawoo 

AN p Okariwa 

M Marewira 

PP Woarai 

l\tfP Iparame'i 

PM Arowaxeo'i 

:MM Tokorii 

PE Xywaeri 

ME Pawygoo 

PPE Arapaxigi 

:MPE Mytygoo 

PME Paxeapara 

MME Akoxirau'o 

27 

20 

Orokotawa 

Orokotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

63 

48 

47 

S. Pedro 

Orokotawa 

Tary'irywytawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

1 

! r-. 

r: 

FILHOS 

o Waropekyga 

Inarno 

05 

02 

07 

Orokotawa 

a Marixowa 

Tapi'itawa 

Orokotawa 

r a 

- ( . 

1 ,..-.. 

,-, 

1 ,...... 

1 ' ,-..._ 

r"\ 
1 . 

'---·------------------------------------------~--~----------~--------------~------------------------------------- 
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Casa ( L) FICHA illJ 
local residência nome local de nascimento 

.. -.. 

Paxeapara 

E Beri (Karajá) 

AN p Koarewrygi 

M Pawygoo 

PP Arawa.xeowi 

1v1P Noxai 

PM Pa.xeapara 

Wv1 Akoxirawo 

PE Buritxi (Karajá) 

ME Beloha (Karajá) 

32 

28 

56 
47 

Orokotawa 

Aldeia Ixalá 

Paranytawa 

Orokotawa 

Mãakotawa 

Mãakotawa 

-· Tawoo 

65 

Tapi'itawa 

Ixalá 

r". 
60 Ixalá 

FILHOS 

- o Arawani'i 15 Orokotawa 

o Okapytygi 13 Orokotawa 

o Waramiwara 10 Orokotawa 

a Myta'yma 08 Orokotawa 

a Xowytyga 06 Orokotawa 

o Taroi 04 Orokotawa 

o Marapa 02 Tapi'itawa -· 
r--. 

n 

' i •. ~ 

; I"" 
i 
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Casa ( G) FICHA illl 
local residência nome local de nascimento 

Xajawytygi 18 Orokotawa 

E Mareapatyroo 15 Orokotawa 

T. p Kaorekato 'i 48 rio Xavantinho (viagem) 

T. M Mareapa 44 Orokotawa 

AN PP Ixire i 63 Tapi'itawa 

T. MP Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 

PM Atoã Xexotawa 

MM Taparowoo Xexotawa 

PE Paxepytygi (9) 32 Orokotawa 

:ME Eirowyxygoo (Porake'i) 29 Orokotawa 

AN PPE Awaroo 70 Tapi'itawa 

MPE Mikato Tapi'itawa 

T. PME Korira ( 3) 58 Tapi'itawa 

T. MME Taparawoo 57 Tapi'itawa 

FILHOS 

a Tate'i 01 Tapi'itawa 

: r-. 



-.. 

:r, - 

-. 
.r: 

-- 

-- 
i /" 
1 :r--- 
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Casa( G) FAMÍLIA ( 17) 

local residência nome local de nascimento 

Xawye'yma 33 Orokotawa 

E Marea.kawa 29 Orokotawa 

T. p Korira 58 Tapi'itawa 

M Taparawoo (3) 57 Tapi'itawa 

PP Kanio Tapí'itawa 

MP Mytigoo Tapi'itawa 

PM Yxíne'i Xexotawa 

'tvfiv1 Eirowyxygoo (Porake'i) Tapi'itawa 

T. PE Kaorekato "i 48 rio Xavantinho (viagem) 

1v1E Tage'ymi (ou Mareapa) 44 Orokotawa 

T. MPE Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 

AN PPE Ixyre'i 63 Tapiitawa 

P:ME Atoa Xexotawa 

:MJv1E Taparawoo Xexotawa 

FILHOS 

Kamairai 13 Orokotawa 

Awíraxowa 10 Orokotawa 

Aratywa 07 Orokotawa 

Waxore 05 Orokotawa 

Katowa 03 Tapi'itawa 
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Casa ( C) FAMÍLIA ( 18) 

local residência nome local de nascimento 

Tato'i (Apaeoto'f) 77 Mo 'itawa (P A) 
E Iparewaro 'i 76 Tariyrinury (St" Laura) 
p Tapi'aoní Moitawa 

M T aipaxigo i Moitawa 

PP Kururu Moitawa 

MP Moitawa 

PM Antiana Moitawa 

MM Moitawa 

PE Ikarepetó i Moitawa 

ME Pawygoo Moitawa 

PPE Ryaeo'i Moitawa 

MPE T amparari' o Moitawa 

PME Awaráoi Mo'itawa 

MME Mareâpawynga Moitawa 

SEM FILHOS 

Obs Esposa carregada pelos Kayapó. 

Filha de criação 

Koioti (Kayapó) Pawygoo 15 

filha da filha de criação: Mono' ipiru 02 

Pai de Mono'ipiru é Myritinwingi 18 

Mekranoti 

Tapi'ítawa 

Orokotawa 

/'"'. 

r--., 
r» 

L __ ·------------------------------------------ 
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Casa ( F) FAMÍLIA ( 19) 

local residência nome local de nascimento 

Mani'aki 65 Tapi'itawa 

E Porake' i (Eirowyxygoo) 66 Tapi'itawa 
p Xiri'i Mo'itawa 
M Aranemé Mãakotawa 
PP 

MP 

MM Kotiwatoi Mãakotawa 
PM 

ME Mypytyngi Tapi'itawa 

PE Kaxowarí'o Tapi'itawa 

PPE Ikaía'xo Moitawa 

MPE Tarimaru Tapi'itawa 

PME Maxiru Tapi'itawa 

MME Mypytngi Tapi'itawa 

FILHOS (Só do Maniaki com a 1 ª esposa Taipá - Karajá) 

o Mankori'i Orokotawa 

o Awará'wã'i Orokotawa 

a Marissiru Orokotawa 

a Kwalaru Ixalá 

1 r-, 
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Casa ( F) FAMÍLIA ( 21) 

local residência nome local de nascimento 

a Maparawi* 20 Orokotawa 

p Kaorekato 'i (6) 48 Xavantinho (rio) 

M Mareopa 41 Orokotawa 

AN PP Ixyrei 63 Tapi'itawa 

AN MP Eirowyxygoo (Porake'i) ( 1) 66 Tapi'itawa 

PM Ato ia Tapí'itawa 

MM Taparawoo Tapi'itawa 

FILHOS 

1 f'"'. a Morixowa 07 Orokotawa 

(Pai de Morixowa.Tawy'i ( 14) 27 Orokotawa) 

Xawariu 01 Tapi'itawa 

(Pai de Xawariu: Xario'i 21 Orokotawa) 

Orokotawa 

Orokotawa 

,,..... PP Kaoneni 

MP Iparewã 

* Obs. desquitada 

,,....., 
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Casa(F) FAMÍLIA ( 22 ) 

local residência nome local de nascimento 

r>. 

a lparexanãto* 20 Orokotawa 

T p Korira( 3/20) 58 Tapi'itawa 

M Taparawoo 57 Tapi'itawa 

PP Kanio Tapi'itawa 

MP Mytygoo Tapi'itawa 

PM Ixyne'i Xexotawa. 

Mlv.l Porakei Tapi'itawa 

FILHOS: 

o 

a 

Uampiu 

Eãwy 

05 

02 

Peinare' i - 12 ) 

Orokotawa 

Orokotawa 

(Pai de Uampiu e Eãwy: 

r=. *Obs Desquitada 

r-. 



,-.. 

r- 

.- 

- 1 

. ,"". 
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Casa(F) FAMÍLIA ( 23 ) 

local residência nome local de nascimento 

Ararawytinga 22 Orokotawa 

E Mariampii 16 Orokotawa 

p Awarawyni 40 Orokotawa 

M Taixowoo ( 11) 32 Orokotawa 

PP Mani'aki 65 Tapi'itawa 

MP TaipáK. 64 lxalá 

PM Taywi ( Cantídio) 66 Tapi'itawa 

MM Taixowo'i Tapi'itawa 

PE Korira (3/20 ) 58 Tapi'itawa 

ME Taparawoo 57 Tapi'itawa 

PPE Kanio Tapi'itawa 

MPE Mytygoo Tapi'itawa 

PME Ixire'i Xexotawa. 

:MME Porakei Tapi'itawa 

FILHOS 

o Kyra'a 01 Orokotawa 
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Casa(F) FAMÍLIA ( 24 ) 

local residência nome local de nascimento 

Xajá 20 Orokotawa 

E Koxaera 15 Orokotawa 

AN p Kuranpa 41 Orokotawa 

AN M Tarewaja 40 Orokotawa 

PP Okaniwã Orokotawa 

AN MP Marewira 63 Xexotawa. 

PM Xario Tapi'itawa 

MM Mytingoo (2) Mãakotawa 

PE Korira( 3/20 ) 58 Tapi'itawa 

ME Taparawoo 57 Tapi'itawa 

PPE Kanio Tapi'itawa 

:MPE Mytygoo Tapi'itawa 

PJ\.ffi Ixine'i Xexotawa. 

MME Porakei Tapi'itawa 

FILHOS 

a Myampe'i Orokotawa 01 
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Casa( A) FAMÍLIA ( 25 ) 

local residência nome local de nascimento · 

•..... 

Inamoreo* 24 Orokotawa 

E Mytyga 20 Orokotawa 

AN p Xawaraxowi 49 S. Pedro 

AN M Eirowi 38 Orokotawa 

PP Ikorawatori Xexotawa 

MP Arareme Xexotawa 

PM Okariwa Xexotawa 

MM Marewira 63 Xexotawa 

T. PE Xario 41 Orokotawa 

T. ME Ipa'ywa 37 Orokotawa 

AN PPE Xako' iapari (4) 71 Tapi'itawa 

MPE Mareapawygi 65 Tapi'itawa 

PJ\.ffi Ixyre'i ( I) 63 Tapi'itawa 

MME Eirowyxygoo (Porake'i) 66 Tapi'itawa 

r 

r 

FILHOS 

!' 
T. 

T. 

o 

o 

Tatawi 

Awiokwera 

03 

02 

Orokotawa 

Tapi'itawa 

*Obs Estuda em faculdade - Luciara 

r-, 
r. 
r: 
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r Casa(B) FAMÍLIA ( 26 ) 

local residência nome local de nascimento 

r: 

Awatepytinga 40 Orokotawa 

E Mariampa 36 Orokotawa 
p Ixyre'i 63 Tapi'itawa 

M Porake 'i (Eirowytygoo )( 19) Tapi'itawa 

PP Xamare'ywa Tapi'itawa 

MP Myipytejngi Taauyriwy (S. Laura) 

PM Kaxowario Xexotawa 

MM Mypytegi Tapi'itawa 

PE Xawakato 67 Tapi'itawa 

ME Atanxoo 65 Moo'ytawa (PA) 

PPE Ipyni Xexotawa. 

MPE Araremi Moo'ytawa (P A) 

PME Okarãnxoa Moo'ytawa (P A) 

MME Kato'ywa Moo'ytawa (P A) 

r: FILHOS 

AN o Kumaroi 20 = Orokotawa 

a Mareaparygi 18 = ( 12) Orokotawa 

a Eirotingoo 14 Orokotawa 

o Antoã 12 Orokotawa 

a Ma'araãa 10 Orokotawa 

o Awa'íopawa 07 Orokotawa 

o Marawanko 05 Orokotawa 

,,--., 

·-- .,___ _ 



.r 
1 
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Casa(A) FAMÍLIA ( 21) 

local residência nome local de nascimento 

r- 
Oparaxowa 

E Tapapytyga 
p Xywaeri 

M Pawygoo 

PP Arapaxigi 

MP Mytygoo 

PM Paxeapara 

MM Akoxirawoo 

PE Xario 

ME Ipa'ywa 

PPE Xako "iapari 

:MPE Mareapawygi 

PME Ixyre'i 

MME Eirowytegoo 

24 

22 

48 

47 

Orokotawa 

Orokotawa r 
I""'\ 

,-. 
r-, 

S. Pedro 

Orokotawa 

Tary'irywytawa 

Tapi'ítawa 

Tawoo 

0 

. ,.... 

0 

r 

41 

37 

71 

65 

63 

66 

Tapi'itawa 

Orokotawa 

Orokotawa 

ir- 

1 r- 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 

Tapi'itawa 
'r- 

FILHOS 

o Makawa'i 05 Orokotawa 

r 

r: 

r 

r-, 

r' 
f 



r. 
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Casa (D) FAMÍLIA ( 28 ) 

local residência nome local de nascimento -- 
r. 

Wara'i * 
E Antâxowytynga 
p Okariwã 

M Mareririra 

PP Wara'i ( 11) 

MP Iparamei 

PM Anowaxewi 

MM Tokari'i 

PE Makapixowi 

ME Tãejowoo 

PPE Kurawá 

MPE Mane'hãja 

PME Tamanekwawa 

MME Awãxirao 'i 

32 

30 

Orokotawa 

Orokotawa 

Xexotawa (PA) 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Xexotawa 

Tapi'itawa 

Xexotawa (fugindo) 

Tapi'itawa 

63 

,......_, 

61 

47 
r-, 
·r 
.r 
("', 

r: 
r- 

Mãakotawa 

Xexotawa. 

FILHOS 

o Ipa'arãwí 14 Orokotawa 

a Tpatyra 12 Orokotawa 

o Manto ré 10 Orokotawa 

o Kuwanti 05 Orokotawa 

o Waritanti 02 Orokotawa 

* Obs Irmão ( 11) 

[ Segue o registro dos habitantes de Orokotawa. 
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Observação: Os quadros abaixo referem-se aos dados demográficos da aldeia Orokotawa 
da Área Indígena Tapirapé / Karajá'. Eles registram todos os habitantes com indicação 
do sexo, data e local de nascimento, o nome do pai, dos avós paternos ( o nome superior 
do respectivo quadrinho corresponde ao avô paterna, e o inferior ao da avó paterna), o 
nome da mãe seguido dos avós matemos . 

...ll NOME I SEX I NASC I LOCAL I PAI I Avos PAI I MÃE I AvosMAT 1 

,JJ Karawa M 17.12 Xexotawa Paxeparyga Mara'Awi 
11 17 

- Awaxirawi F 18.04. Xexotawa Xiwa'i Atapaxowoo'i .1 21 
~ Takarimy M 10.05 Xexotawa Ima'arawy'i Mareapi'i 
JI 22 

,..li Maxarawoo M 20.10 Tapi'itawa Awaetekato'i Xako'iapari Tarimaro 
21 Mareapawygi 

lxyre'i M 19.02 Tapi'itawa Warokaxi Mareapawyga Awaeteo 
,Jl 28 Awaxirawi 
_il Taywi M 13.03 Makotawa Makapy Taixowoo Xari'i 

li 28 Awaxirawi 
.-!! Ataxowoo F 18.05. Okareaxowa Mareromyo 

30 
Xawakato M 30.07. Koro'i Tapimaro 

,..JJ 30 
,,.li Awarao M 18.12 Makapi'j Moo'i 

,, 31 
~ Xawaraxowa M 15.11 Tapi'itawa Orokomy Eirowa 

31 
..li Tokyna F .10.01 Tapi'itawa Kaxamario Mypytygi 
,JJ 33 
,...11 Mareapawygi F 14.08 Orokomy Eirowa 

27 
)1Maniaki M 16.05 Tapi'itawa Paxe'Awi Arareme'i 
-ll 34 
.Jl Makapyxowi M 15.05 Tapi'itawa Korawa Paxeparyga Mareaja Ixyima'e 

,, 39 Mara'Awi Mareaja 
,...Korira M 19.02 Tapi'itawa Kanio Pawawari Mytygoo Arowaxeo 
)l 41 Mareapawa Eirowa 
Jl Tokari F 15.09 Xexotawa Arowaxeo'i Kaorewygi lparame'i Tawy 

-" 42 Mareapawyga Iparame'i 
.Jl Warini M 1944 Tapi'itawa Xawapikato Xawapikato Mikato Karaxipa 

Marapy'i Taipaxiri 

Conforme cópia gentilmente fornecida pela Ir Odila de J que copiou do livro 
de registro da Aldeia Tapirapé - Majtyri, em agosto de 1997 
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NOME j SEX j NASC LOCAL PAI Avos PAI MÃE AvosMAT li 
,....u Xakareo'i M 13.06 Tapi'itawa Arapaxigi Takwari'i Mytygoo'i Uarareo'i 

" 44 lpa'Ywa Kai'i 
JI. Kaorewygi M 21.05 Tapi'itawa Arowaxeo'i Kaorewygi Noxa'i Xawatamy 

45 Mareapawyga Marapy'i 
JI Y akymytywygi M 13.01 Tapi'itawa Kamoriwagato Arawy'O Ta'ari Arowaxeo'i 
)l 45 Maiterao Taiaki 
JJ Xawaraxowi M 07.09 São Pedro Ikorawaatori Paxawari Arareme'i A waetekato'i 

48 Maray'i Tarimaro 
-4 Xawarete'i M 06.07 São Pedro Xako'iapari Awaetekato'i Mareapawygi Orokomy 
.Jl 49 Tarimaro Eirowa 
,.Q Taixowoo F 09.02 Xexotawa Xari'i Awaraxawari Awaxirawi Xiwa'i 

li 50 I parexagato Atapaxowio'i 
,Jl Awaxirawoo F 16.11 Tapi'irape Ipawygi Makapy Taixowoo'i Awaeterato 

. 51 Taixowoo Taixowoo'i 
Mareapawygoo F 12.04 Tapi'irape lxyre'i Waromaxi Poraka'i Kaxawario 

.Jl 51 Mareapawyga Mypytygi 
...li. Awaetekato'i M 01.09 Tapi'irape Xako'irapari Awaetekato'i Mareapawygi Orokomy 
..JI 51 Tarimaro Eirowa 
-11 Awaeteo M 23.05 Xexotawa Tamawari Kamoriwagato Myta'i Xiwawytyga 

,1 51 Myaxowi Myta'i 
,~ Myryxiwyga M 15.05 Orokotawa Arapaxigi Takwari'i Mytygoo Arowaxeo 
.Jl 52 lpa'Ywa Eirowa 

Kamoriwao'i M 09.05 Orokotawa Arapaxigi Takwari'i Mytygoo Aromaxeo 
.Jl 54 Ipa'Ywa Eirowa 
:U Kwalaru F 07.09 Orokotawa Ararawytyga Paxe'Awi Taipa Zawaro 

li 53 Arareme'i Kadiro 

..JJ. Maixa F 15.11 Orokotawa Xawaraxowa Orokomy Tahanaru Wekoma 
55 Eirowa Atahiro 

Korapa M 23.06 Orokotawa Okariwa Wara'i Marewira Arowakeo'i 
...ll 55 Eirowi Iparame'i 
,.Jl Xario M 27.07 Orokotawa Xako'iapari Awaetekaio'i Mareapawygi Orokomy 
,.Jl 55 Tarimaro Eirowa 

..JJ. Iakymytywyga M 30.07 Orokotawa Ipawygi Makapu Taixowoo'i Awaetekato 
,, 55 Taixowoo Taixowoo'i 
- A waetepytygi M 07.08 Orokotawa lxyre'i Waromaxi Porake'i Kaxawario 
...Jl 56 Mareapawyga Mypytygi 
\.il Eirowytygi F 23.08 Orokotawa Okariwa Wara'i Marewira Arowaxeo'i 

-" 57 Eirowi lparame'i 
)l Makapyxowa M 16. l O Orokotawa Ipawygi Makapy Taixowoo'i Awaetexato 
li 57 Taixowoo Taixowoo'i 

_j Ixenahiru F 20.04 Orokotawa Xawaraxowa Orokomy Tamanaru Wekomi 

" 57 Eirowo Atam ir 
Tariwajoo F 20.02 Orokotawa Xario Koria Mytygoo Arowak 

-'I 58 Tariwajoo Eirowa 

- - 
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~li NOME I SEX I NASC I LOCAL I PAI I Avos PAI I MAE I AvosMAT 1 

,-Jl I pa'ywa F 12.02 Orokotawa lxyre'i Waromaki Eirowytygoo Kaxanai 
.--11 59 Mareapawyga Mypyty 
,.JI I parewa F 09.04 Orokotawa Araraxigi Takwari'i Ataxowoo Okareako 

59 Ipa'Ywa Mareromi 
,....JIAwarawygi M 05.10 Orokotawa Ararawytyga Paxe'Awi Taipa Zawaru 
_11 59 Arareme'i Kadiru 
,.-JI I pa'ywa F 12.02 Orokotawa lxyre'i Waromaki Eirowytygoo Kaxanai 
.JI 59 Mareapawyga Mypyty 
,.-JI I parewa F 09.04 Orokotawa Araraxigi Takwari'i Ataxowoo Okareako 

11 59 Jpa'Ywa Mareromi 
~~ Awarawygi M 05.10 Orokotawa Ararawytyga Paxe'Awi Taipa Zawaru 
~ 59 Arareme'i Kadiru 
,,J1 Taparawi F 14.03 Orokotawa Okariwa Wara'i Marewira Arowaxe 
.....li 60 Eirowi lparame'i 

li Xaokato'i M 12.04 Orokotawa lpawygi Marapy Taixowoo'i Awaetekai 
,.JI 60 Taixowoo Taixowio 
.-li Waromaxio M 25.10 Orokotawa Awarno Makapi Mikato Karaxipa 

60 Moo'i Taipaxiri 
•.• I, A waeryni M 08.11 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Mareapawygi Orokomy 
)l 60 Noxa'i Eirowa 
,JI Taixowoo F 22.06 Orokotawa lpawygi Makapy Taixowoo'i Awaeterat 
,...JI 62 Taixowoo Taixowo 
,,...Jl T amanaxowa F 28.08 Orokotawa lxyre'i Waromaxi Eirowytygoo Kaxowari 

_11 61 Mareapawyga Mypyty 
·, Werekina M 13.04 Orokotawa Xawaraxowa Orokomy Tahanaru Weroma 

,.Jl 61 Eirowa Atamiru 
A tapa F 11.07 Orokotawa Korira Kanio Taparawoo lxyre'i 

_li 62 Mytygoo Eirowyty 
..Jl Wakaiwa M 12.08 Orokotawa Okarywa Wara'i Marewira Arowaxe 
li 62 Eirowi lparame 

,..! Xawapa'i 06.03 Orokotawa Xamaraxowa Orokomy Tahawaru Wekom 
63 Eirowa Ataepi 

Mareapawyga 12.04 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawi Xiwa'i 
J! 64 Myta'i Atapaxou 
_11 M akorawygi 01.05 Orokotawa Ararawytyga Paxe'Awi Taipa Zawar 
..Jl 62 Arareme'i Kadir 
..Jl Tapa'i F 29.08 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 

,/ 65 Mareaja Awaxirawi 
,.. Maxirapa M 20.06 Orokotawa Xawaraxowa Orokomy Tahanaru Wekoma 
...Jl 65 Tirowa Atahiru 
..JI Komaoro'i M 22.07 Orokotawa Kaorekato'i Ixyrhi Awaxirawoo lpawygi 
_li 66 Eirowytygoo Taixowoo'i 
.-li Kwawala F 27.08 Orokotawa Xawarete'i Xako'iapari Irarixoko Wereneni 

,...JI 66 Mareapawygi Simanaki 

- 
- 
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1L NOME 1 SEX l NASC LOCAL PAI Avos PAI MAE AvosMAT 

Jj..J(opariwygi 02.09 Orokotawa Takarymy Ima'arawy'i Awaxirawi Xiwa'i 

IL 68 Mareapy'i Atapaxowoo'i 
~vfarea'a'i M 23.06 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Pawygoo Watanamy 

67 Nova'i Koxirawoo 
li 

,-..:amoriwagato'i 11.09 Orokotawa Yakymytywygi Kamoriwagato Mareapawygi Orokomy 
)L 67 Ta'ari Eirowa 
lLMytygoo'i 01.06 Orokotawa Xaopoko'i Arapaxigi M areapa wygoo lxyre'i 
JL 68 Mytygoo'i Porake'i 

JLi<axanapio 15.07 Orokotawa Korira Kanio Taparawoo Ixyre'i 

li 68 Mutygoo' Porake'i 
,...fapapytyga 06.09 Orokotawa Xywaeri Arapaxigi Awaxirawoo Jpawygi 
Jl 68 Mytygoo Taixowoo'i 
JCximanaki 06.11 Orokotawa Xawarete'i Xako'iiapari lrarixoko Wereheni 
.lL 68 Mareapawygi Simanaki 
)li parexagato 18.07 Orokotawa Awarao Makapi Taipa Zawaro 

n 69 Moo'i Kadiru 

~.\rawykato'i M 14.11 Orokotawa Ixyre'i Waromaxi Porake'i Kaxawario 

.. 69 Mareapawyga Mypytygi 
~rokomy'i 25.12 Orokotawa Makaoyxowi Korawa Taixowoo Xari'i 
JL 69 Mareaja Awaxirawi 
JLJ<anio 02.03 Orokotawa A waetekato'i Xako'iapari Kwalaru Ararawytygi 

.JL 70 Mareapawygi Taipa 

JJ..Mytygoo 21.08 Orokotawa Ipawygi Makapy Titywoo'i Awaetekato 

n 70 Taixowoo Taixowoo'i 

~.eremy'i M 13.03 Orokotawa Yakymytywygi Kamoriwagato Mareapawygi Orokomy 
71 Ta'aki Eirowa 

Jl'akygi M 13.03 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo Ipawygi 
JL 71 Myta'i Taixowoo'i 

.ILTaxowoo F 08.06 Orokotawa Xaopoko'i Arapaxigi Mareapawygoo lxyre'i 

11 71 Mytygoo'i Purake'i 

JL1vf orokoto F 07.08 Orokotawa Awarao Makapi Taipa Zawaro 
71 Moo'i Kadiru .. 

~kareaxowi M 27.08 Orokotawa Xywaeri Arapaxigi Pawygoo Watanamy 
JL 71 Mytygoo Koxirawoo 

.ILXario'i M 09.01 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Araraxigi 
JL 72 Nova'i Ataxowoo 

.u_M arewypytyga F 24.05 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
n 72 Mareaja Awaxirawi 
Jl Koxamokop F 21.11 Orokotawa Awaetekato'i Xako'iapari Kwalaru Ararawytygi 

uytyga 72 Mareapawygi Taipa 

J. Xaopoko' i M 23.11 Orokotawa Korira Kanio Taparawoo Ixyre'i 
72 Mytygoo Eirowyty 

Ta rapa wytygoo F .08.01 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo Ipawygi 
.JI 73 Myta'i Taixowoo'i 
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NOME LsEx I NAsc LOCAL PAI. Avos Pxr AvosMAT 

ILrparewao F .10.03 Orokotawa Korapa'i Okariwa Tarywajoo X a rio 
IJ.... 73 Marewira Mytygoo 

JL0paraxowa M 26.06 Orokotawa Xywaeri Arapaxigi Pawygoo Watanamy 
h 73 Mytygoo Koxirawoo 

~ Nariniay'i M 21.09 Orokotawa Okariwa Wara'i Marewira Arowakeo'i 
73 Eirowi lparame'i 

~aorewygi M 24.09 Orokotawa Xawaraxowi lkorawaatori Eirowytygi Okariwa 
L 73 Arareme'i Marewira 
JU<oxamaxowoo F 21.05 Orokotawa y akymytywygi Kamoriwagato Mareapawygi Orokomy 
li 74 Ta'ri Eirowa 

~\xawaj'i M 25.08 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
,, 74 Mareaja Awaxirawi 
~.(orira'i M 10.10 Orokotawa Xaopoko Arapaxigi Mareapawygoo Ixyre'i 

74 Mytygoo'i Purake'i 
.D..l(apitomy'i M 26.11 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo Ipawygi 
Jl 74 Myta'i Taixowoo'i 
uvfakato F 15.12 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
li 74 Mytygoo Awaxirawoo 
Jl una'ararawi M .01.08 Orokotawa Kwadji Maixa Xawaraxowa 

75 Tahanaru . 
~areapawyga F 16.01 Orokotawa Awaetekato'i Xako'iapari Kwalaru Ararawytygi 
JL 75 Mareapawygi Taipa 
JlKanio'i M 18.02 Orokotawa Korira Kanio Tapawaroo 
JL 75 Mytygoo 

JLMytygoo F 15.03 Orokotawa Korapa Okariwa Tarywajoo Xario 
11 75 Marewira Mytygoo 

~f amanaxowoo F 23.07 Orokotawa Okariwa Wara'i Marewira Arowakeo'i 
75 Eirowi lparame'i 

JJ...Warinimytygi M 12.08 Orokotawa Myryxiwygi Kamoriwao'i Ixenahiru Xawaraxowa 
JL 75 Taparawi Tamanaru 

Jl..lraero F 28.09 Orokotawa Awarao Makapi Taipa Zawaro 

li 75 Moo'i Kadiru 

JLJ(e'akawyga F 23.11 Orokotawa Xako'iapari Tokyna Kaxamario 
,. 75 Mypytygi 

~tymywyga M 25.11 Orokotawa Yakymytywygi Kamoriwagato Mandideru 
JL 75 Ta'ari 
Jl..J\1arapy'i F 08.01 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Araraxigi 

JL 76 Nova'i Ataxowoo 

Jl Ararawytyga M 11.02 Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i 
li 76 Ararawytyga Awaxirawi 
JI.Amo'aaxowa F 26.06 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
.. 76 Mareaja Awaxirawi 

,... Yakymytywygi M 27.07 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo lpawygi 
jJ 76 Myta'i Taixowoo'i 
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11.Marewipytyga F 30.08 Orokotawa Xawaraxowi lkorawaatori Eirowi Okariwa 
)L 76 Arareme'i Marewira 
j.Myryxiwygi M 27.01 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
li 77 Mytygoo Awaxirawoo 
IL _._<.omaoro'i M 24.05 Orokotawa Awaetepytygi lxyre'i Mareapa 
.. 77 Porake'i 

2kario'i M 01.06 Orokotawa Kaopoko Arapaxigi Mareapawygoo Ixyre'i 
77 Mytygoo'i Purake'i 

lb(atowyga F 09.11 Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i 
.Jl 77 Taipa Awaxirawi 

JL.Xako'iapari M 28.11 Orokotawa Awarao Makapi Taipa Zawaro 
11 77 Moo'i Kadiru 

ll~\1areapatyri F 02.02 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo lpawygi 
78 Myta'i Taixowoo'i 

,u._\1areawaxowa F 02.04 Orokotawa Myryxiwygi Kamoriwao'i Ixenahiru Xawaraxowa 
ll 78 Taparawi Tamanaru 

JLEikowytygi F 03.09 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Araraxigi 
u 78 Nova'i Ataxowoo 

.Jl Atapaxowa F 07.09 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
78 Mareaja Awaxirawi 

~aixowytyga F 02.10 Orokotawa Makapyxowa Ipawygi Tamanaxowa lxyre'i 
Jl 78 Taixowoo'i Eirowytygoo 
.lLlparame'i F 04.10 Orokotawa Xawaraxowi I kora waatori Eirowytygi Okariwa 

Jl 78 Arareme'i Marewira 

j Karaxipa'i M 01.03 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 
li 79 Mikato Awaxirawi 
,-_, .• 

F 25.08 Orokotawa Awaeryni Kaorewygi Tapa'i Makapyxowi .Jl ,_:<,lfOWa 
79 Mareapawygi Taixowoo 

.U...X.oaro F 20.12 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
Jl 79 Mytygoo Awaxirawoo 
Jlxaopoko'i M 03.03 Orokotawa Xaopoko Arapaxigi Mareapawygo lxyre'i 

l 80 Mytygoo'i o Purake'i 

JL[parewao F 04.03 Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i 

li 80 Taipa Awaxirawi ,.. 
15.04 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo lpawygi .lL f aparawi F 
80 Myta'i Taixowoo'i 

.u-.crypyxowytyea F 04.06 Orokotawa A waeteka to' i Xako'iapari Kwalaru Ararawytygi 

.Jl 80 Mareapawygi Taipa 

À. Watanamy M 21.09 Orokotawa Xywapare'i A tapa Korira 

lL 80 Taparawoo 

,11. W arin.irnytygi M 02.10 Orokotawa Xawaraxowi lkorawaatori Eirowi Okariwa 
80 Arareme'i Marewira . 

,.11..Xawatamy'i M 06.11 Orokotawa Korapa Okariwa Tarywajoo Xario 
Jl. 80 Marewira Mytygoo 
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)LJ(oria M .01.10 Orokotawa Korapa'i Okariwa Tarywajoo Xario 

JL 83 Marewira Mytygoo 

ltJ{.abibi F 21.11 Orokotawa Awarawytygi Taixowoo Xari'i 
IL 83 Awaxirawi 
lLJrokomy M 10.12 Orokotawa Awaeryni Kaorewygi Tapa'i Makapyxowi 

h 83 Mareapawygi Taixowoo 

~paxi'awyga M 19.12 Orokotawa Myryxiwygi Kamoriwao'i Ixenamiru Xawaraxowa 
83 Taparawi Tamanaru 

Jll<.otowaxowa F 26.03 Orokotawa Xawaraxowi Ikorawaatori Eirowi Okariwa 

Jl 84 Arareme'i Marewira 

JL.t<.oxama F 27.03 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Araraxigi 

11 84 Nova'i Ataxowoo 

;vfarayky M 13.05 Orokotawa Yakymytywygi Kamoriwagato Mandideru 
84 Ta'ari 

u..Taikora F 13.05 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo lpawygi 
l 84 Myta'i Taixowoo'i 

JLKoxare F 04.05 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 

li 84 Mikato Awaxirawi 

Jl1 ma'ara wykato' i M 30.05 Orokotawa Xaokato'i Ipawygi Mytygoo'i Xaopoko'i 
84 Taixowoo'i Mareapawygoo 

;i..Stymywygi M 14.07 Orokotawa Mare'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
Jl 84 Pawygoo Taipa 
JlPaxeawi M 18.1 O Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i 
JL 84 Taipa Awaxirawi 
,lJ...Mareaparegi F 21.03 Orokotawa Werekina Xawaraxowa Ipare 
Jl 85 Tahanaru 

J1 Okapytygi M 10 Orokotawa Paxawari Beri 
li 85 
JLAto'a M 13.05 Orokotawa A waetepytygi lxyre'i Mareapa 

85 Porake'i 

11..Kaxowari'i M 27.05 Orokotawa Xywapare'i A tapa Korira 
Jl 85 Taparawoo 

JLMiaraxowa F .12.06 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
Jl 85 Mareaja Awaxirawi 
JLTanaxowa F 22.07 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
li 85 Mytygoo Awaxirawoo 
, 

M 31.07 Orokotawa Maixa Xawaraxowa Jl Mahuru 
85 Tahanaru 

1 

Tewaxo M 27.09 Orokotawa Awaeryni Kaorewygi Tapapytyga Xywaeri 
85 Mareapawygi Awaxirawoo 

Arokomyo M 31.03 Orokotawa Paxepytygi Eirowa Awaeryni 
86 Tapa'i 
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- 
Weci F 11.04 Orokotawa Kaxanapi'o Korira Koxamokopy Awaetekato'i 

86 Taparawoo tyga Kwalaru 

Axiako M 24.04 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
86 Mareaja Awaxirawi 

Xarowe M 25.06 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 
86 Mikato Awaxirawi 

~ ~· F 26.06 Orokotawa Arawykato'i lxyre'i Mytygoo Ipawygi Jl .c,traw1 
86 Porake'i Titywoo'i 

JLT akwari'i M 01.07 Orokotawa Myryxiwygi Kamoriwao'i Ixenahiru Xawaraxowa 
Jl 86 Taparawi Tamanaru 
)L)(awe'i F 25.07 Orokotawa Kamoriwa'i Arapaxigi Ataxowoo Okareako 
IJ 86 Mytygoo Mareromi 

JlJrokomy M 23.09 Orokotawa Maxirapa Xawaraxowa Tapa'i Makapyxowi 
86 Tahanaru Taixowoo 

"Taporo F 15.11 Orokotawa Xawaraxowi Ikorawaatori Eirowi Okariwa 
Jl 86 Arareme'i Marewira 
JlMare'i'i F .08.04 Orokotawa Awaeryni Kaorewygi Tapapytyga Xywaeri 
Jl 87 Mareapawygi Awaxirawoo 

JlNudjaki F 14.04 Orokotawa Werekina Xawaraxowa Ipare 
li 87 Tahanaru 
~,\1arawawyga F 18.04 Orokotawa Kanio Pawawari Iparewao Korapa'i 

87 Mareapawa Tarywaioo 
)L.Eakatowyga F 04.05 Orokotawa Okareaxowi Xywaeri Marewypytyga Makapyxowi 
JL 87 Pawygoo Taixowoo 
JlTora'i F 03.08 Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i 
JL 87 Taipa Awaxirawi 
JLXekato M 22.08 Orokotawa Mare'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
JL._ 87 Pawygoo Taipa 
j I'awyxi'O M 26.08 Orokotawa lakymytywyga lpawygi Mandideru 
li 87 Taixowoo'i 
~faneaxiwa F 07.10 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 

87 Mytygoo Awaxirawoo 
Jl...'4-ma'arawy'i M 05.09 Orokotawa Kamoriwagato'i Yakymytywygi Haniwiro 
JL 87 Mareapawygi 
JJ..Makarore M 14.12 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Ataraxigi 

JL. 87 Nova'i Ataxowoo 
Jl.t<.aroriwagato M 17.12 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo Ipawygi 

87 Myta'i Taixowoo'i 
" ......_Awaetekato'i M .O 1.01 Orokotawa Kopariwygi Takarymy Taparawytygoo 
JL 88 Awaxirawi 
.JlMywana F 27.038 Orokotawa Korapa Okariwa Tariwajoo Xario 
Jl 8 Marewira Mytygoo 
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kxowi F 09.06 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
IL 88 Mareaja Awaxirawi 
11.-tmyko'A F 10.07 Orokotawa Kaxanapio Korira Koxamokopytygi A waetekato'i 
)1 88 Taparawoo Kwalaru 
IL Áikiriro F 29.07 Orokotawa Xywapare'i Atapa Korira 

li....N ,. 
88 Taparawoo 

M 31.08 Orokotawa Paxepytygi Eirowa Awaeryni IL araxowoo 1 
88 Tapa'i 

IL..Xakona'i F 27.10 Orokotawa Makapyxowa Ipawygi Tamanaxowa lxyre'i 
l 88 Taixowoo'i Eirowytygoo 

ILJapoxiro F 16.04 Orokotawa Myryxiwygi Kamoriwao'i Ixenahiru Xawaraxowa 
li 89 Taparawi Tamanaru 

11.· víareakywa wa F 18.06 Orokotawa Arawykato'i Ixyre'i Mytygoo Ipawygi 
89 Porake'i Titywoo'i .. 

µ.... akymytywygi M 11.05 Orokotawa Kamoriwagato Yakymytywygi Haniwiro 
D... 89 Mareapawygi 

JLApexigi F 20.07 Orokotawa Mare'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
IL. 89 Pawygoo Taipa 
Jt...fatokoa F 08.08 Orokotawa Maxirapa Xawaraxowa Tapa'i Makapyxowi 

li 89 Tahanaru Taixowoo 

lL. Xemy kwera M 31.10 Orokotawa Xawaroxowi lkorawaatori Eirowi Okariwa 
89 Arareme'i Marewira 

Jl..:<oxana F 15.11 Orokotawa Komaoro'i Kaorekato'i Ko'aro 
JL 89 Awaxirawoo 

JLXowe'i F 2.0.12 Orokotawa Werekina Xawaraxowa Ipare 
JL 89 Tahanaru 

u_iv1areawy F 15.01 Orokotawa Kanio Pawawari Iparewao Korapa'i 
li 90 Mareapawa Tarywajoo 
~ Neiro F .08.02 Orokotawa Iakymytywyga lpawygi Mandideru 

90 Taixowoo'i 

JL\rikota'i F 22.02 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
í, 90 Mytygoo Awaxirawoo 
1-Arokamyo'i M .06.03 Orokotawa Xario'i Kaorewygi Makato Kamoriwao'i 
JL 90 Iparewa Taparawi 
j.Fataxowa F .10.03 Orokotawa Okareaxowi Xywaeri Marewypytyga Makapyxowi 

JL 90 Pawygoo Taixowoo 
JlWyrawyga 21.03 Orokotawa Kopariwygi Takarymy Taparawytygoo 

90 Awaxirawi 
h 

1apekwani M 14.05 Orokotawa Awaeryni Kaorewygi Mytygoo'i 
.Jl 90 Mareapawygi 

J..Axikwawa'i M 22.05 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 
Jl 90 Mikato Awaxirawi 

.JL Taxowa F .09.06 Orokotawa Oparaxowa Xywaeri Mareapawyga Awaeteo 

_jJ 90 Pawygoo Awaxirawi 
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)LMakaxi M 19.09 Orokotawa Korapa'i Okariwa Tarywajoo Xario 

Jl 90 Marewira Mytygoo 

Ako'o M 04.109 Orokotawa Kanio Pawawari Ataxowoo Okareako )l 
" o Mareapawa Mareromi 
> M 25.03 Orokotawa Xaokato'i Ipawygi Habibi Yewaxowa )l 91 Taixowoo'i 
)l.Xowytyga F 06.06 Orokotawa Paxawari Beri 
)l 91 
Jl.Apitaja F 07.06 Orokotawa Kaxanapio Korira Kaxamokopy 

'"' 
91 Taparawoo tyga 

)lXowiete F 12.06 Orokotawa Xywapare'i A tapa Korira 

)L 91 Taparawoo 

)Orowa M 16.06 Orokotawa Awaeteo Tamawari Awaxirawoo Ipawygi 
91 Myta'i Taixowoo'i 

" ..._Atorio M 21.06 Orokotawa Marea'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
,Jl 91 Pawygoo Taipa 
)lKawa'i F 01.09 Orokotawa Arawykato'i Ixyre'i Mytygoo lpawygi 
Jl 91 Porake'i Titywoo'i 

).Areyja M 01.10 Orokotawa Makapyxowa Ipawygi Tamanaxowa lxyre'i 

li 91 Taixowoo'i Eirowytygoo 

)líkokana M 08.10 Orokotawa Kamoriwagato'i Y akymytywygi Haniwiro 
91 Mareapawygi 

)L."Paxe' awa M 17.12 Orokotawa Ikolari Xe'akawyga Xako'iapari 
)L 91 Tokyna 
JL.xawarema M 22.12 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Iparewa Araraxigi 
JL 91 Nova'i Ataxowoo 

Jl.Apyraxowa M 28.03 Orokotawa Werekina Xawaraxowa Ipare 
ll 92 Tahanaru 

Jlfarawa M 29.04 Orokotawa Maxirapa Xawaraxowa Tapa'i Makapyxowi 
92 Tahanaru Taixowoo .. 

~ai M 11.05 Orokotawa Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
JL 92 Mytygoo Awaxirawoo 
41yto M 20.05 Orokotawa Kopariwygi Takarymy Taparawawyt 
IL 92 Awaxirawi ygoo 
JLJ\,fakawyna M 18.05 Orokotawa Xaopoko'i Marewypytyga Makapyxowi 
Jl- 92 Taixowoo 
JLKoxito F 09.06 Orokotawa Korira'i Xaopoko Tamanaxowa lxyre'i 

lL 92 Mareapawygoo Eirowytygoo 

Jl_Araroo M 20.06 Orokotawa Makapyxowi Karowa Taixowoo Xari'i 
li 

92 Mareaja Awaxirawi 
~Taika F 23.07 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 

92 Mikato Awaxirawi 
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lLMywyni F 14.08 Orokotawa Awaereni Mytygoo'i 
JI_.. 92 
IU'ixo'i M 25.10 Orokotawa Xario'i Kaorewygi Makato Kamoriwao'i 
li 93 lparewa Taparawi 
11-Áapara M 26.11 Orokotawa Komaoro'i Kaorekato'i Koxamaxowo y akymytywygi 
h 93 Awaxirawoo o Mareapawygi ..... r • ,. M 01.01 Orokotawa Awarawygi Ararawytyga Taixowoo Xari'i IC s.airapy 1 

,. 93 Taipa Awaxirawi 
~ano'i F 05.01 Orokotawa leremy'i Yakymytywygi Mytygoo Ipawygi 
ll 93 Mareapawygi Titywoo'i 
li..fjygi F 15.04 Orokotawa Iakymytywygi Jpawygi Mandideru 
l 93 Taixowoo'i 

u...<.orexowa M 18.05 Orokotawa Marea'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
li 93 Pawygoo Taipa 
l)roja M 11.07 Orokotawa Okareaxowi Xywaeri Marewypytygi Makapyxowi 

93 Pawygoo Taixowoo .. 

JL-Xapi'i F 11.07 Orokotawa Warini'ay Katowyga Awarawygi 
l 93 Taixowoo 
JI..-Tamanima M 30.07 Orokotawa Xaokato'i Ipawygi Habibi 
JL. 93 Taixowoo'i 

'J!.,.Wakaiwa M 15.08 Orokotawa Ikolari Xe'akawyga Xako'iapari 
JL 93 Tokyna 
.JLWapura M 29.01 Orokotawa Kanio Pawawari Ataxowoo Okareako 

94 Mareapawa Mareromi ,, 
~~(amaxiwi M 14.02 Orokotawa Warinimytygi Xawaraxowi Amoaxowa 

94 Eirowi 
11.1:;' ,. F 18.02 Orokotawa Kaxanapio Korira K axomokopytyga zry 1 
IL 94 Taparawoo 

lLMorio F 18.02 Orokotawa Kamoriwagato'i Yakymytywygi Haniwiro 
l 94 Mareapawygi 

.ll.Wawere F 23.03 Orokotawa Waromaxio Awamo Mareapawyga Awaeteo 
94 Mikato Awaxirawi .. 

~(onomiata M 21.06 Orokotawa Werekina Xawaraxowa lpare 
11.. 94 Tahanaru 

JLXoko'i F 14.04 Orokotawa Kasiwera lparewao Korapa'i 
li- 94 Tariwaioo 
ll.Monowia F 23.05 Orokotawa Arawykato'i Ixyre'i Mytygoo lpawygi 

li 94 Porake'i Titywoo'i 

Jl Taxirawa F 28.05 Orokotawa Kanio'i Korira Ipareme'i 
.. 94 Tapawaroo 
,....Konomita'yra M 30.05 Orokotawa Xaopoko'i Korira Marewypytyga Makapyxowi .u. 94 Taparawoo Taixowoo 
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JUry waxe'i M 21.06 Orokotaw Korapa'i Okariwa Tarywajoo Xario 
94 a Marewira Mytygoo 

awakuri M 06.07 Orokotaw Makorawygi Ararawytyga Idjanaru 
94 a Taipa 

Warakaona M 15.07 Orokotaw Kamoriwao'i Arapaxigi Taparawi Awaeteo 
94 a Mytygoo Awaxirawoo 

Ywyreo M 01.08 Orokotaw Xywapare'i A tapa Korira 
94 a Taparawoo 

areaxrro F 22.04 Orokotaw Oparaxowa Xywaeri Mariapawyga Awaeteo 
94 a Pawygoo Awaxirawi 

vlorikawa M 02.10 Orokotaw Maxirapa Xawaraxowa Tapa'i Makapyxowi 
94 a Tahanaru Taixowoo 

aywe'i F 11.10 Orokotaw Koparawygi Taparawawytygi 
94 a 

OI M 28.11 Orokotaw Korira'i Xaopoko Tamanaxowoo Okariwa 
94 a Mareapawygoo Marewira 

[patyraxowa F 09.01 Orokotaw Axawaj'i Makapyxowi Mareawaxowa Myryxiwygi 
95 a Taixowoo Ixenahiru 

Xawataja F 19.01 Orokotaw Awarawyga Ararawytyga Taixowoo Xari'i 
95 a Taipa Awaxirawi 

?axe'awytygi M 11.03 Orokotaw Makapyxowa Ipawygi Tamanaxowa Ixyre'i 
95 a Taixowoo'i Eirowytygoo 

Werearo'i F 14.04 Orokotaw Korira'i Xaopoko Typyxowytyga 
95 a Mareapawygoo 

raio'i F 18.05 Orokotaw Awaereni Mytygoo'i Xaopoko'i 
95 a Mareapawygoo 

!\. wa' i' ayra M 26.05 Orokotaw Iakymytywygi Ipawygi Mandideru 
95 a Taixowoo'i 

(oxame F 25.07 Orokotaw Yakygi Etekato 
95 a 

Werekodi M 27.07 Orokotaw Xaokato'i lpawygi Habibi 
95 a Taixowoo'i 

Apeywa'i F .01.08 Orokotaw Marea'a'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
95 a Pawygoo Taipa 

Marakaxa M .05.08 Orokotaw Komaoro'i Kaorekato'i Koxamaxowoo y akymytywygi 
95 a Awaxirawoo Mareapawygi 

lLL 
JL. 

IL 
IC 
Jl 
jLM 

Jl 

Jt.Ar 
Jl 
JLX 
.Jl 

JL 

)L 

JL 

Jl 

JL 
JL 
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Jl.J(orapinera F 15.09 Orokotaw Ikolari Xe'akawyga Xako'iapari 
Jl_ 95 a Tokyna 
JLT akyapara M 08.10 Orokotawa Wariniay'i Okariwa Katowyga Awarawygi 
JL. 95 Marewira Taixowoo 
WCawakwara M 27.10 Orokotawa Waromaxio Awarno Mareapawyga Awaeteo 
IL. 95 Mikato Awaxirawi 
ILJCermci F 08.11 Orokotawa Xajawytygi Koxa'era 
~ 95 
JL.2iray'i F 21.12 Orokotawa Ieremy'i Y akymytywygi Mytygoo lpawygi 

95 Mareapawygi Titywoo'i 
JL<\..wiokwera M .12 Orokotawa Kaorewygi Arowaxeo'i Mytyga 
Jl 95 Nova'i 
j.lxowama'e F 08.01 Orokotawa Maurehi Mareapatyri Awaeteo 
JL 96 Awaxirawoo 
JL imagatyro F 12.01 Orokotawa Karaxipa Waromaxio Marapy'i Kaorewygi 
li 96 Mareapawyga Iparewa 
.JlAwaxoio M 25.01 Orokotawa Okareaxowi Xywaeri Marewypytygi Makapyxowi 

96 Pawygoo Taixowoo .. 
""'Waxanyma M 10.04 Orokotawa Warinimytygi Xawaraxowi Amoaxowa 
JL 96 Eirowi 
JlEnygari M .08.07 Orokotawa Xaopoko'i Korira Marewypytyga 
)1. 96 Taparawoo 
llXa'e'i M 22.07 Orokotawa Arawykato'i lxyre'i Mytygoo Ipawygi 

JL 96 Porake'i Titywoo'i 

.JlXoaxiga F 25.07 Orokotawa Kamoriwagato'i Y akymytywygi Haniwiro 

" 96 Mareapawygi 

~fapi'ixi F 27.07 Orokotawa Komaoro'i Kaorekato'i Ko'aro 
96 Awaxirawoo 

lxira'i M 01 .08 Orokotawa Kaxanapio Korira Koxamokopytyga Awaetekato'i 
Jl 96 Taparawoo Kwalaru 
JIJ(airapy'i M 17.09 Orokotawa Ipawygi Awaeteo Mikato Waromaxio 
JL 96 Awaxirawoo Mareapawyga 
JLfata'i F 18.08 Orokotawa Kanio'i Korira Ipareme'i 
li 96 Tapawaroo 
;Eiri F 16.09 Orokotawa Werekina Xawaraxowa Ipare 

96 Tahanaru 
)llxadidi F 24.09 Orokotawa Makorawygi Ararawytyga ldjanaru 
.Jl 96 Taipa 

JLKoxipia F .01 Orokotawa Kopariwygi Takarymy Taparawytygi 
li 97 Awaxirawi 

..Jl Majxawero F .01 Orokotawa Maxirapa Xawaraxowa Tapa'i Makapyxowi 
97 Tahanaru Taixowoo 
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11-i\ro'a M .09.02 Orokotawa Oparaxowa Xywaeri Mareapawyga Awaeteo 
JJ... 97 Pawygoo Awaxirawi 

JLT dj aroari M .09.03 Orokotawa Komaoro'i Kaorekato'i lraero Awarao 
Jl_. 97 Awaxirawoo Taipa 
JLWataxa'i F 18.04 Orokotawa Yakygi Etekato 
IL 97 
ll_Birywa 26.04 Orokotawa Kanio Pawawari Ataxowoo Okareako 

97 Mareapawa Mareromi .. 
\tiurata'ypari M .09.05 Orokotawa Marea'i Kaorewygi Morokoto Awarao 
ll 97 Pawygoo Taipa 
llt\topa M 30.01 Orokotawa Kadrewygi Iparewa Araraxigi 
ll 97 Ataxowoo 

IAgo/1997 1 

- 

Para entender a dinâmica populacional, de redução e posterior incremento 
dos Tapirapé, pode-se traçar um paralelo com a dinâmica territorial e com os 
processos sócio-culturais. Os dados a seguir permitem entender a depopulação - na 
primeira metade do século XX, e o incremento demográfico, na segunda metade do 
mesmo século. 

"( ... ) 'Os Tapirapé formam três grupos, ou melhor, três malocas, separadas 
por cinco dias de viagem. Pode o índio percorrer cinqüenta quilômetros por 
dia. Daí vê-se que região imensa ocupa uma tribo relativamente pouco 
numerosa. A aldeia visitada tinha dezesseis choupanas, cada uma abrigando 
diversas famílias. Bem verdade é que, ao aproximar-se dos padres, 
esvaziaram-se alguns ranchos e arrastadas por um chefe desconfiado, 
famílias correram a esconder-se na floresta. O pessoal encontrado não 
excedia 160 almas: disto é fácil inferir que a tribo não vai além de uns mil 
habitantes" (Baldus, 1970:74). 
"O mesmo se dá com a acima citada informação acerca da viagem do 

inspetor dos índios que só declara terem sido descobertos "cerca de 1000 
ou 1500" Tapirapé ainda existentes (Glass 139)" (Baldus, 1970:75). 

"Em 1935 ouvi e em 1937 publiquei que os Tapirapé tinham, antigamente, 
cinco aldeias cujos descendentes constituíam a população de Tampiitaua de 
então (Baldus 7 86). Wagley (2 408-409) confirmou isso, acrescentando ( 4 
5) que essas cinco aldeias "provavelmente existiram até o limiar do século e 

- 
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que dizem tiveram população de aproximadamente duzentos indivíduos 
cada uma"" (Baldus, 1970:81). 
"Pouco antes de 1900, havia cinco aldeias Tapirapé dentro desse imenso 

território. A dar-se crédito à história oral dos Tapirapé, transmitida pelas 
duas ou . três últimas gerações, cada uma das citadas aldeias tinha uma 
população de 200 a 300 pessoas. Estimo este número pela quantidade de 
malocas que diziam ter existido em cada uma delas. Cada maloca - que era 
a moradia de inúmeras famílias - abrigava de 30 a 40 pessoas e, algumas 
vezes, mais. Cada aldeia contava, geralmente, seis a dez malocas. O 
tamanho da aldeia Tapirapé e a forma como era construída seguiam padrões 
dos Tupi da costa, segundo a descrição dos cronistas ( cf. Métraux, 1928a; 
Fernandes, 1949). Além disso, meus cálculos são de que, dada a adaptação 
ecológica, suas aldeias possivelmente não devem ter excedido 300 a 400 
pessoas. Parece-me que a organização cerimonial Tapirapé, com suas várias 
associações em equilíbrio, não poderia funcionar em sua plenitude, a não 
ser que uma aldeia contasse, pelo menos 200 habitantes. Dessa forma, em 
circunstâncias normais, uma estimativa de 200 a 300 pessoas por aldeias 
parece lógica por várias razões. Isto daria aos Tapirapé, antes de 1900, 
uma população de 1.000 a 1.500 almas" (Wagley, 1988:54). 
"Até 1939, os Tapirapé tiveram somente contatos esporádicos com 

brasileiros ou quaisquer outros ocidentais. Somente Kegel tinha passado um 
tempo apreciável numa aldeia Tapirapé. Muitos dos seus contatos com 
ocidentais tinham ocorrido fora de suas comunidades nativas. Mesmo assim 
a depopulação continuou e, em 1939, restavam somente Tapiitawa e 
Chichutawa. Chichutawa era muito pequena, com cerca de 40 pessoas , e 
Tapiitawa contava somente 147 habitantes. Contudo, os eventuais 
visitantes "influenciaram" os Tapirapé mais do que imaginavam, pois 
continuavam a trazer doenças. Durante minha residência em Tapiitawa, em 
dezembro de 1939, os moradores de Chichutawajuntaram-se a nós, ficando 
os Tapirapé reduzidos a uma única aldeia" (Wagley, 1988:60). 

- 

-. 

"A despeito desta perda catastrófica de população, os Tapirapé, em muitos 
aspectos, viviam em 1939-40 tal como em 1900. Possuíam - e necessitavam 
- ferramentas, mas sua vida econômica ainda estava baseada na horticultura 
de floresta tropical, suplementada pela caça e pela pesca na estação seca. 
No entanto, suas roças tomaram-se certamente mais produtivas e mais 
fáceis de preparar com o emprego de instrumentos de aço do que machados 
de pedras ou com o fogo. A caça era farta, especialmente na savana, e, na 
estação seca, os peixes e tartarugas abundavam no rio Tapirapé. Havia 
períodos de escassez de carne e peixe e tempos em que os produtos frescos 
da roça estavam em falta; em outros meses havia superabundância, quando 

-· - 
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- 
jovens brincavam de jogar bananas maduras uns nos outros. Poucos tinham 
cobertores de algodão industrial para protegê-los das picadas de piuns e 
mosquitos, pois todos viviam nus. Mas fabricavam suas redes de algodão 
nativo. Poucas pessoas possuíam panelas de ferro fundido. As mais usadas, 
porém, eram as de cerâmica feitas por eles próprios. Não tendo contato 
direto com a frente de expansão brasileira, os Tapirapé não chegaram a 
adquirir nova tecnologia ou novas necessidades, exceto os instrumentos de 
aço, para suplementar a vida aborígene" (Wagley, 1988:61). 

"Dos 130 habitantes de Tampiitaua que contei em 1935, 35 de cada sexo 
estavam casados. Os números correspondentes eram em 1947: 62 
habitantes dos quais 20 homens e 22 mulheres estavam casados, havendo 2 
casos de biginia" (Baldus, 1970:291). 

"O fato sociologicamente mais importante revelado pela comparação dos 
grupos residenciais de 193 5 e 194 7 é que a depopulação teve como 
conseqüência a diminuição do número não das casas, mas apenas de seus 
habitantes. Significa isso que a tendência de conservar a estrutura do grupo 
local (aldeia) na sua totalidade prevaleceu sobre a de fortalecer o grupo 
residencial (casa). Convém notar que a composição dos grupos deste último 
tipo mostrava, por ocasião da minha última visita, mais ainda do que em 
1935, como é problemática a aludida possibilidade de integração matrilocal 
por meio de moças 'adotadas"' (Baldus, 1970:317). 

- 

- 

"A partir do início do nosso século os Tapirapé passaram a sofrer ataques 
Kayapó cada vez mais freqüentes, o que forçou o abandono de suas aldeias 
setentrionais, no sul do Pará e norte do Mato Grosso, próximas ao 
hinterland da atual Conceição do Araguaia e Vila Rica, e se concentrarem 
naquelas localizadas nas proximidades de serras, matas e campos do médio 
curso do rio Tapirapé, já em terras matogrossenses" (Torai, 1994:13). (Ver 
croqui 3). 

"De 1941 a 1947 continuou a depopulação, pois quando Baldus (1970: 77) 
visitou Tampiitawa, em 1947, encontrou somente 59 indivíduos. Foi 
informado de que a aldeia Chichutawa tinha mais uma vez se organizado no 
norte mas com um pequeno grupo de pessoas. Estimou que a população 
Tapirapé, naquele ano, não ultrapassava uma centena. Neste período, 
tinham ocorrido evidentemente, alguns movimentos de ida e volta de 
Tampiitawa para Chichutawa. Em fins de 1947, após a visita de Baldus, a 
tragédia abateu-se sobre Tampiitawa. Os Kayapó, evidentemente um grupo 
Gorotire-Kayapó atacaram-nos. Segundo os Tapirapé, a investida ocorreu 
pela madrugada. A maioria dos homens Tapírapé estavam distante na 
savana e outros se ocupavam da derrubada da mata para as roças. Os 

- 
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poucos homens que permaneceram na aldeia tentaram defender as mulheres 
e crianças. Consta que um deles, Tanopanchowa, lutou bravamente e matou 
alguns Kayapó. Isto é muito duvidoso, pois os Tapirapé sempre foram 
tímidos guerreiros. De qualquer maneira, os Kayapó queimaram pelo menos 
três malocas e a casa dos homens, levando consigo algumas mulheres e 
meninas. Também saquearam a aldeia, carregando tudo que pudesse ser 
transportado. O povo de Tampiitawa fugiu: muitos procuraram refúgio na 
fazenda do Sr. Lúcio da Luz, no rio Tapirapé. Outros caminharam para a 
desembocadura do Tapirapé, no rio Araguaia, onde Valentim Gomes, 
devido à sua experiência com esses índios, tinha sido contratado como 
agente do novo posto do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) 
apropriadamente chamado Posto Heloísa Alberto Torres. Tampiitawa foi 
abandonada e nunca mais voltou a ser habitada. Contudo, em 1965, alguns 
Tapirapé disseram-me que talvez ainda houvesse algumas pessoas vivendo 
em Chichutawa" (Wagley, 1988:61-62). 

: :.7' 

"Valentim (funcionário do SPI) só reencontrou os Tapirapé nas suas 
ocasionais visitas à aldeia, até que, em 194 7, um pequeno grupo de 
refugiados Tapirapé apareceu no posto para contar-lhe o devastador ataque 
Kayapó. Como vimos, depois disto, os Tapirapé dispersaram-se. Alguns 
mudaram-se para uma fazenda no rio Tapirapé, outros para o posto do SPI e 
outros voltaram para Chichutawa, sob a liderança de Kamairá, dando início 
a 25 anos de isolamento na floresta (gn)" (Wagley, 1988:266-267). 

Após o último ataque Kayapó, a maior parte dos Tapirapé 
sobreviventes 1 se dispersou, sendo reunidos na foz do rio homônimo, três anos mais 
tarde. · 

---. 

"Quem salvou os fugitivos foi o Sr. Lúcio Penna de Luz, dando-lhes 
abrigo e comida. Em setembro de 1948, Harald Schultz, meu saudoso 
assistente no Museu Paulista, encontrou a maior parte deles morando em 
galpões da fazenda São Pedro, propriedade do Sr. Lúcio, situada na margem 
direita do Tapirapé. Outro grupo se retirou até o posto do Serviço de 
Proteção aos índios instalado próximo à foz do mesmo rio. Assim, todos os 
remanescentes de Tampiitaua ficaram na dependência direta de 
representantes da nossa civilização. Em 1950, o encarregado daquele 

1 Segundo informação in loco (jan/97), um homem (50a) declarou que seu irmão fora 

capturado, nesse ataque, pelos Kayapó, tendo uns sete anos de idade. Cresceu entre 

os Kayapó onde hoje é casado e tem seis filhos. Já o visitou uma vez. O informante 

não fora capturado por não encontrar-se em Tampiitawa. 
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Serviço conseguiu reuni-los a fim de construir a poucos quilômetros do 
posto uma aldeia chamada por eles Tauiaho ("Tawiáho", isto é, Aldeia 
Nova, segundo Wagley 8 102)" (Baldus, 1970:50). 

- No entanto um grupo voltou à área, mantendo assim a continuidade de 
ocupação de uma parcela de seu território, na região de Urubu Branco. 

- 

"Entre 194 7-1950, os Tapirapé deixaram de existir como sociedade 
organizada, exceto o mencionado pequeno grupo de Kamairá afastado ao 
norte, na floresta de Chichutawa. No curso desses anos, podiam engrossar a 
extensa lista de grupos indígenas extintos do Brasil. É possível que devido à 
atuação de Valentim reuniu os remanescentes Tapirapé numa nova aldeia 
instalada junto ao posto indígena, fornecendo-lhes alimentos até que suas 
roças começassem a produzir. Em 1953, Valentim Gomes contou-me das 
dificuldades que teve de enfrentar nos dois primeiros anos. Recebeu pouca 
ajuda da Inspetoria regional do SPI em Goiânia. O parco salário que recebia 
levava normahnente meses para chegar. Escrevia constantemente pedindo 
não só o pagamento pelos seus serviços como os recursos necessários para 
alimentar os Tapirapé. A escassez de recursos obrigou-o a contrair dívidas 
pessoais para comprar farinha de mandioca e outros itens necessários aos 
índios. Fez longas e fatigantes viagens subindo o rio até Goiânia ( duravam 
dez dias de barco e dois de caminhão) a fim de pedir ajuda a seus 
superiores, ou seja, os fundos necessários para resgatar seus débitos. Minha 
experiência demonstrou que esta situação foi vivenciada por outros chefes 
de posto do SPI, localizados a grande distância dos centros burocráticos, 
sem qualquer supervisão ou apoio das inspetoras regionais ou da 
administração central. Não é de admirar que muitos deles, obrigados a 
ganhar a vida de alguma forma, resolvessem explorar os índios sob sua 
guarda. Seja como for, os Tapirapé sobreviveram àqueles anos cruciais. Em 
1953, ·encontrei somente 51 indivíduos na Aldeia Nova (gn)" (Wagley, 
1988:267). 

A metade do século (1950) coincide com o momento em que os 
Tapirapé alcançaram o mais baixo volume demográfico. Os registros posteriores 
revelam o crescimento progressivo da população Tapirapé. 

- "Em 1957, quando retomei para uma curta visita, havia somente 55 
pessoas na Aldeia Nova; em 1965, minha esposa e eu contamos 79; 1966, 
Shapiro (1968:14) informou sobre "mais de 80"; em 1972, as Irmãzinhas 
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de Jesus disseram que havia mais de 100; e em 1976, o governo brasileiro 
afirmou em relatório que havia 136 Tapirapé. Obviamente, a população era 
jovem e em crescimento. É provável que, em mais uma geração, os 
Tapirapé elevem sua população ao nível da que existia em 1940" (Wagley, 
1988:66). 

"Os Tapirapé são um povo amazônico, já que seu modo de vida 
representa, no sentido mais amplo, uma adaptação à floresta tropical 
úmida, modo de vida este compartilhado com povos nativos de todo o 
sistema hidrográfico do Amazonas. Hoje, contam pouco mais de 200 
habitantes, - remanescentes de cerca de 1.500 índios Tapirapé que 
habitavam cinco aldeias, em 1900" (Wagley, 1988:49). 

A sociedade Tapirapé, antes do contato com a sociedade nacional, em 
determinadas circunstâncias, praticavam o infanticídio, para assegurar seu equilíbrio 
demográfico. 

"Segundo fui informado, acham ruim ter um casal mais de três filhos e 
mais de dois do mesmo sexo, matando, por isso, os que excedem esses 
números" (Baldus, 1970:279). 
"Foi-me dito, em 1939-40, que um casal nunca devia comer bananas 

gêmeas, pois, se assim procedesse, a mãe poderia morrer no parto ou teria 
gêmeos, os quais, um ou ambos, seriam enterrados" (Wagley, 1988:144). 

Os ataques Kayapó impuseram uma redução demográfica, de modo 
imediato. Mas, antes, a sociedade nacional transmitira doenças, embora 
indiretamente, enfraquecendo-os. 

"Em relação aos tempos aborígenes, sua sociedade havia sido altamente 
modificada. Doenças antes desconhecidas, que precederam os contatos 
primários com os ocidentais haviam diminuído o número deles. E a 
depopulação causada por estas doenças havia modificado seu sistema social 
e sua vida cerimonial e ritual. Além disso, os machados de ferro e facões, 
adquiridos em esporádicos encontros com forasteiros, já haviam se tomado 
uma necessidade vital para eles, e alterado suas técnicas de cultivo. Em 
1939-40, eu assistia, na verdade, a um período de mudança social e cultural 
que sucedeu o período de primeiros e permanentes contatos que tinha fixado 
em meu plano de pesquisa" (Wagley, 1988:46). 
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A acelerada penetração da sociedade nacional na sua terra provocou 
rápida queda na qualidade e duração da vida dos Tapirapé. 

- "Infelizmente, a fartura e a variedade de víveres que vi em Tampiitaua, nos 
meses de junho e agosto de 193 5, desapareceram. Como já escrevi, em 
relatório enviado ao diretor do Serviço de Proteção aos índios, "em 194 7, 
na mesma época do ano, percorrendo todas as casas, quase não achei nada 
disso. Tinha se tomado dificil obter umas bananas, um pouco de cará e 
beiju. A diminuição de tudo mostrava-se até no tamanho do amendoim, 
sendo o comprimento de seus legumes e sementes reduzidos quase à 

metade, devido, aparentemente, à qualidade da terra das novas roças". 
"Não faltavam, porém queixas do seguinte teor: - Tapirapé só come peixe 

pequeno; não pode mais comer tucunaré e tartaruga e ovos dela. - Estas 
palavras aludem à ocupação do rio inteiro pelos sertanejos que, com~ isso, 
se apoderaram da fonte principal de proteína animal e gorduras. Convém 
lembrar, ainda, que anualmente, no tempo da seca, em que desaparecem 
córregos e lagos, a fauna e com ela também os seres humanos da região tem 
de concentrar-se naquele curso d'água para poderem matar sede e fome. 
Não resta dúvida que os sertanejos, fixando-se para sempre em todos os 
lugares habitáveis do rio e tomando-se cada vez mais numerosas, 
diminuirão contentemente a caça e a pesca que os índios só em determinada 
época do ano costumavam aproveitar. Em todo caso, o fato de Tampiitaua, 
nos últimos tempos, ter sido transferida para mais longo do rio e mais para o 
norte, parece evidenciar que os Tapirapé se sentiam ameaçados pela 
proximidade dos povoadores brancos" (Baldus, 1970:233). 

- 

Em outro momento, Baldus (1970) menciona a mudança de vitalidade 
Tapirapé, observando o sorriso, a alegria estampada no seu rosto. 

- 

"Evidentemente, não era eu, o visitante deitado na rede vizinha, quem 
provocava este sorriso - um sorriso espontâneo, não aquele estereotipado da 
hospitalidade. Embora tenha sido um sorriso leve da madrugada, afigura-se 
me hoje com a grave beleza de um por-do-sol. Não era só o sorriso do 
indivíduo Kamairahó. Era o sorriso da cultura Tapirapé de então. As fontes 
do bem-estar cultural que, naquela época; alimentavam o sorriso, exauriram 
se. Ignoro o bem-estar cultural dos Tapirapé que, agora, bem perto do 
Araguaia, vivem em contato intenso e permanente com o branco. Suponho, 
porém, que, entre eles, um sorriso semelhante aquele sorriso matinal de 



- 
Processo 96.830-2 - Laudo Histórico-Antropológico/ Ago/97 100 

Kamairahó, se é que brotam ainda hoje tais sorrisos, tem de provir de outras 
fontes" (Baldus, 1970:465). 

- 
Certamente, a sociedade nacional (indiretamente via Kayapó e Karajá) 

e os Kayapó (diretamente) são os que causaram o maior volume de depopulação na 
sociedade Tapirapé. Ante os ataques Kayapó, os Tapirapé recuaram, aglomerando 
se até não mais ter para onde ir, pois o lado sul e leste já vinha sendo ocupado pelas 
frentes de expansão da sociedade nacional e pelos Xavante e Karajá. Os Kayapó 
pressionaram os Tapirapé, a partir do norte e noroeste, até atingirem sua aldeia mais 
meridional -Tampiitawa. Com o massacre de 1947, desorganizaram-se socialmente. 
Após o período de dispersão, a maior parte dos sobreviventes Tapirapé foi reunida 
próxima ao Posto do SPI, em 1950 onde estabeleceram Orokotawa. Os Tapirapé aí 
sediados continuaram a percorrer a serra do Urubu Branco ( cf. Torai, 1994: 16). 

-- 

O meio ambiente em que se situa Orokotawa é muito diferente daquele 
- região de Tampiitawa - que ocupavam até o final da década de 40. 

"Passaram do isolamento de uma região de matas altas e morros, propícia 
à agricultura e caça, para outra marginal ao Araguaia e ao trânsito no rio, 
menos propícia à agricultura e mais à pesca" (Torai, 1994: 17). 

- 
- Baldus (1970) registra a situação dos Tapirapé, que logo se deparavam 

com mais um problema de terra: 

- 

"Sobre a situação de seus habitantes (de Tawiáo) em 1957 há um relatório 
de Roberto Cardoso de Oliveira que, então, os visitou em companhia de 
Wagley. Informa que a partir de 1954 instalou-se em Santa Teresinha que 
dista poucas léguas da Aldeia Nova "A Companhia Imobiliária Vale do 
Araguaia (CIV A), que obtivera concessão de uma extensa área, na qual se 
acham incluídos não só as aldeias dos Tapirapé e dos Karajá, como também 
o próprio Posto Indígena Heloisa Torres" (50). 

- 
Certamente foi essa Companhia Imobiliária que representou o 

instrumento mais eficaz da sociedade nacional para apropriar-se das terras que até 
então eram território Tapirapé. A evolução da situação fundiária é acompanhada da 
dinâmica demográfica. 
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- 

"Àquele tempo (1950), em termos das categorias de Darcy Ribeiro, os 
Tapirapé encontravam-se em contato permanente com a sociedade 
brasileira. Famílias sertanejas estabeleceram-se ao longo do rio Tapirapé e 
em 1953 havia três fazendas de gado, localizadas no curso do rio, onde os 
índios muitas vezes iam caçar e pescar durante a estação seca. Os vastos 
campos ao longo desse rio, nos quais anteriormente andava a caça, 
forneciam agora pastagem ao gado. Além disso, embora o povoado Furo de 
Pedra tivesse diminuído, Santa Teresinha que, em 1939- 70, contava apenas 
com umas poucas casas, e distava somente 30 quilômetros do posto do SPI, 
era agora um pequeno mas florescente centro urbano. Dispunha de um 
aeroporto, melhor dito, uma pista de pouso, onde semanahnente aterrissava 
ou decolava um avião comercial. Dificihnente passava uma semana sem que. 
os Tapirapé fossem visitados em sua aldeia; da mesma forma eram 
constantemente as visitas dos índios a Santa Teresinha. Em 1953, as 
mulheres Tapirapé usavam saia, principahnente, penso eu, pelo fato de os 
brasileiros se escandalizarem diante de sua nudez. E os homens ansiavam 
por adquirir bermudas para suas idas a Santa Teresinha, bem como para se 
apresentarem vestidos aos visitantes de sua aldeia" (Wagley, 1988:267- 
268). 

r>, 

. Apesar dos revezes, houve um incremento populacional de Aldeia 
Nova (Orokotawa), de forma contínua a partir da década de 50, recebendo novo 
estímulo, 20 anos depois, com a vinda dos Tapirapé de Xexotawa. 

"Grosso modo, pode-se dizer que depois da reunião do total da 
população Tapirapé em 1970 em Tawyao iniciou-se um vigoroso processo 
de recuperação populacional, conforme se vê pelo quadro abaixo" (Torai, 
1994:47). 

O quadro abaixo ilustra bem a dinâmica populacional dos índios 
Tapirapé no decorrer do século XX. 

Ano População Fonte 

1900 1500 Wagley (1988, 49) 
1912 1000-1500 Mandacaru apud Wagley (1988, 57) 
1939 187 Wagley (1988, 60) 
1947 menos de 100 Baldus apud Wagley (1988, 61) 
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1953 

1955 

1965 

1976 

1988 

1989 

1990 

1991 

1993 

(*) 

- 
51 (*) 

55 (*) 

79 (**) 

136 

254 

262 

284 

309 

363 (***) 

Wagley (1988, 65-66) 

Baldus (1970. 75) 

Wagley (1988, 65-66) 

FUNAI (apud Wagley: 1988, 66) 

Irmãzinhas de Jesus ( dados de campo) 

Irmãzinhas de Jesus ( dados de campo) 

Irmãzinhas de Jesus ( dados de campo) 

Irmãzinhas de Jesus (dados de campo) 

Irmãzinhas de Jesus ( dados de campo) 

Excluídas as populações de Xoatawa e Xexotawa 

(**) Excluído o grupo de Xoatawa 

(***) Incluindo-se· grupos domésticos formados por Karajá e Tapirapé" (Torai, 
1994:49). 

- 
_,,..... 

- 
"De acordo com dados de 1982 a população é composta de 92 mulheres e 

95 homens, totalizando 187 pessoas. Três homens moravam na aldeia 
Karajá (um regressou recentemente devido à morte da esposa). Nas 
mulheres estão incluídas três Karajá e uma menina tori filha de moradores 
locais, adotada por Kãko' iãpãri, Entre os homens, 48 pessoas e, entre as 
mulheres, 56 têm de 15 anos para baixo. Como se vê, crianças e 
adolescentes constituem quase que a metade da população e a proporção 
entre população masculina e feminina se equilibra" (Leite in Wagley, 
1988:23) . 

. Em 1982 a população Tapirapé alcançava o número de 187, igual ao 
registrado pelo mesmo autor em 1939, conforme a tabela acima. A diferença é que 
em 1982 há uma outra estrutura etária, em que predominam os jovens, revelando o 
processo de crescimento. - 

Os Tapirapé, ao atingirem o grau mais baixo de depopulação, em 1950, 
retomam a recuperação demográfica em condições singulares. Isso se dá quando sua 
aldeia principal (Tawyao) situa-se na periferia do território tradicional, em local 
relativamente inadequado segundo seus padrões econômicos. Nessa aldeia, próxima 
ao Posto do SPI, entram numa situação de convívio com os Karajá, com quem no 
passado tiveram relações comerciais e bélicas. Alguns casamentos intertribais 
favorecem o incremento da população Tapirapé. A partir de 1953, contam com a 
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- 
presença das Irmãzinhas (Congregação francesa fundada por Charles de Foucault), 
que atendem em parte a saúde dos Tapirapé. A ação das religiosas católicas inibiu a 
continuidade da prática de infanticídios já que os Tapirapé não admitiam que um 
casal tivesse mais que dois filhos do mesmo sexo (isto é, no máximo 4 ). O quarto 
fator, já implícito nos anteriores, é que sua evolução demográfica deve-se em parte 
à tutela do governo, quando antes, as maiores epidemias foram provocadas por 
doenças transmitidas pela sociedade nacional. 

- 
- 

A recuperação populacional possibilitou, quando não exigiu, a 
retomada de suas práticas culturais. Ao alcançar determinado quantum 
populacional, permitiiu que sua sociedade funcionasse adequadamente. Isso levou a 
necessidade de reavivar formas tradicionais de relacionamento econômico, · de 
agrupamentos internos, e de cerimoniais religiosos2• No relacionamento econômico, 
segundo Torai, intensificaram as visitas à região central de ocupação mais 
tradicional qual seja, Tampiitawa e arredores. Posteriormente .recorreram à 
legalização de seus direitos junto ao governo quanto à posse e usufruto de sua terra, 
no que conflitam com outros, que, a partir da década de 60 adquiriram títulos legais. 

- 

2 "A definição de uma terra indígena - ou seja o processo político pelo qual o 

Estado vem a reconhecer os direitos de uma "comunidade indígena" sobre parte do 

território nacional - não pode ser pensada ou descrita segundo as coordenadas de um 

fenômeno natural. Longe de ser imutáveis, as áreas indígenas estão sempre em 

permanente revisão, com acréscimos, diminuições, junções e separações. Isto não é 

algo circunstancial, que decorra apenas dos desacertos do Estado ou de iniciativas 

espúrias de interesses contrariados, mas é constitutivo, fazendo parte da própria 

natureza do processo de territorialização de uma sociedade indígena dentro do marco 

institucional estabelecido pelo Estado-Nacional. 

"Na linha de raciocínio aqui apresentada não faz sentido julgar que um laudo 

pericial possa estabelecer com exatidão e de uma vez por todas qual é o território 

de um povo indígena. As propostas dos próprios índios mudam porque também se alteram 

os interesses, as ideologias e as conjunturas. Ou seja, as práticas e representações 

de um povo indígena sobre o território (isto é, o que alguns chamam de 

territorialidade) não podem ser avaliadas senão dentro de um preciso contexto 

situacional {Oliveira, 1994:133). 

"Ainda há centenas de anos atrás, isso não significa necessariamente que esse 

seja o território reivindicado pelos seus membros atuais. Só a pesquisa 

antropológica poderá dizer corno o território é pensado pelo próprio grupo étnico no 

momento presente. Colhidos pelas frentes de expansão, os povos indigenas 

freqüentemente foram deslocados centenas de quilômetros das áreas que habitavam 

anterionnente, passando por processos de reterritorialização em missões religiosas, 

fazendas, cidades, seringais, etc. Como fazer para definir o seu território se 

persistimos em pensar as terras indigenas como imemoriais, pretendendo dar realidade 

ao mito da primitividade? (Oliveira, 1994:134-135). 

- 

- 



r: 
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- 9. Qual a etnia do grupo pretendente da área? Seria ela descendente direto 
ou mesmo grupo dissidente dos tradicionais habitantes da área indígena 
"Tapirapê"? Habitam eles a região que lhes foi destinada pela FUNAI em São 
Felix do Araguaia? Ou são eles, os mesmos habitantes da mencionada área? 

A tribo dos índios Tapirapé integra o Tronco Lingüístico Tupi. Os 
Tapirapé residentes em Tapi'itawa e Orokotawa constituem um único grupo tribal, 
não manifestando, neste momento, faccionalismo. Por isso não cabe a classificação 
de "grupo dissidente". Eles consideram como parte de sua terra tanto a Área 
Indígena Tapirapé I Karajá (Santa Terezinha e Luciara) quanto a Terra Indígena 
Urubu Branco (Santa Terezinha e Confresa). Como os Tapirapé consideram como 
sua terra, tanto uma quanto outra parte, sentem-se à vontade para morar numa ou 
noutra área, ambas necessárias à sua sobrevivência físico-cultural. 

I O. Existem projetos agro-pecuários e agroindustriais e fazendas de criação 
de gado implantados na área pretendida? Quantos? 

' - 
A maior parte das fazendas não exercem mais atividades econômicas. 

Segundo informação obtida em Tapi'itawa e junto à Prefeitura de Confresa, podem 
se listar as seguintes fazendas que se sobrepõem à Terra Indígena Urubu Branco: 

Fazenda ou à Agro-indústria 

Game leira 
Faz. Sta Laura 

Codebra 
Sapeva 

Porto Velho 
Luc iara 
Otílio 
Ronaldo Jordão 
Vilela 

Sobreposição em relação Terra Indígena 
Urubu Branco 
uma parte 
maior parte(seu rebanho bovino é de 4 a 5.000 
(ou 5 a 7.0003) 

inteira 
inteira ( essas duas juntas criam 10.000 
cabeças de gado) 
uma parte pequena 
uma parte pequena 
inteira ( fazenda pequena) 
inteira (fazenda pequena) 
inteira ( fazenda pequena) 

3 Conforme informação de seu esc_ritório. 
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- 
Diversas dessas fazendas, encerraram suas atividades, em respeito ao. 

decreto que define a Terra Indígena Urubu Branco. 

11. Os empreendimentos se deram com recursos exclusivos da iniciativa 
privada ou contaram com financiamentos da SUDAM, BANCO DA 
AMAZÔNIA S.A., etc.? Quando da aprovação dos aludidos projetos o órgão 
tutelar dos indigenas era consultado? Há quanto tempo ditos projetos foram 
implantados? 

·"' 

Diversos empreendimentos agropecuários realizaram-se, contando com 
financiamentos governamentais. Para tanto, exigia-se a certidão negativa da FUNAI, 
que era consultada. 0f er anexada cópia de Certidões Negativas). 

''No princípio da década de 60, o Governo de Mato Grosso iniciou a 
venda das terras da região para criação de gado. Foi o início da expansão 
agropecuária na região. A partir do ano de 1965, as grandes empresas vão 
aos poucos tomando conta da região, adquirindo as terras de seus antigos 
proprietários. Nesta ocasião teriam sido aprovados, projetos da SUDAM 
para o desenvolvimento agropecuário na região. A área dos Tapirapé 
estava definitivamente cercada pelas grandes fazendas e por povoados. 
Atuahnente existem três grandes fazendas na divisa com os Tapirapé: A 
Fazenda Tapiraguaia, Codeara e Porto Velho, todas com titulação ( ... ). 
Encontramos ainda duas fazendas do Grupo Tapiraguaia em terras que 
seriam imemorial (sic) indígena" (Leão, 1980:31). 

12. Qual é o tamanho da área pretendida pela FUNAI? Destacar os limites e 
confrontações da mesma, se possível com memorial descritivo. 

,--. 

Em resposta a esse quesito, transcreve-se parte da "PORTARIA nº 
599, de 2 de outubro de 1996" 

O Ministério de Estado da Justiça ... resolve: 
"Art. 1 º Fica declarada de posse permanente dos índios a Terra 

Indígena Urubu Branco com superficie aproximada de 157.000 ha (cento e 
cinqüenta e sete mil hectares) e perímetro também aproximado de 178 Km ( cento e 
setenta e oito quilômetros), assim delimitada: NORTE - partindo do ponto 01 de 
coordenadas geográficas aproximadas 1 Oº 26'24" S e 51 °22'45" W gr, localizado nos 

- 
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- 
limites das terras da Destilaria Gameleira, segue por uma linha reta com azimute e 
distância aproximados de 95°26'25" e 29.500.000 metros, até o ponto 02 de 
coordenadas geográficas aproximadas 10º27'56"S e 51 °06'38" W gr.; LESTE - do 
ponto 02, segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados de 
78°23'30"' e 46.300.000 metros, divisando com que de direito e Fazenda Tapirapé, 
até o ponto 03 de coordenadas geográficas aproximadas 10º53'04"S e 
51 º05'56"W gr., localizado na margem esquerda do rio Tapirapé; SUL - do ponto 03 
segue pelo Rio Tapirapé, a montante, até o ponto 04 de coordenadas geográficas 
aproximadas de 10º57'14"S e 51º25'57"Wgr., localizado na margem esquerda do Rio 
Tapirapé; OESTE - do ponto 04, localizado na margem esquerda do rio Tapirapé, 
segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados de 00°18'09" e 
56.800.000 metros, divisando com terras do grupo FRENOVA e destilaria 
GAMELEIRA, até o ponto 01, início deste descritivo. A base cartográfica utilizada 
está referendada às folhas SD-22-y-B e SC-22-Y-D, do IBGE, escala 1 :250.000, 
ano de 1982." 

--- 

- 

.--. 

(a) Nelson A. Jobim 

- 

Há que considerar que o conceito "limite territorial" utilizado na 
sociedade nacional não é adequado para compreender plenamente a relação de um 
grupo indígena com o seu território. Na sociedade nacional, o conceito limite está 
relacionado com o de propriedade. Sua exatidão é tão mais precisa quanto maior o 
valor que representa. Na sociedade tribal, o território corresponde a "terra", "chão", 
espaço onde o índio vive e que necessita para sua sobrevivência, segundo seus usos 
costumes e tradições, como descrito na Constituição. Isto é, reconhece-se como 
território indígena as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo-lhes o direito 
exclusivo "das riquezas do solo, dos rios e dos lagos neles existentes" (Par. 2° do 
Art. 231). As observações quanto ao conceito "terra/chão" feitas por Franchetto, em 
relação aos xinguanos, elucidam essa questão. (Ver ainda resposta ao quesito nº 18 
dos Autores). 

- 

r- "' O que se procura é sempre a prova de uma relação com a terra/território 
que se configure no esquema do indivíduo ou do grupo individualizado, 
exercendo um domínio transacionável fixado pela lei. Achamos que esta 
conceituação não toca em quase nada o viver e pensar dos índios xinguanos 
que conhecemos e que nos falaram. Terra é, para eles, 'chão', no sentido 
literal e figurativo do termo, mais do que qualquer outra coisa. Não é 
mercadoria, não se fecha, e é todo absolutamente 'explorado', material e 
simbolicamente. É um espaço contínuo, sem divisa e picadas. Seria, porém, 
ingênuo não pensar na reestruturação violenta que o espaço sofreu depois 
que a picada do Parque tomou a terra definitivamente delimitada. Houve 
transformações no sistema de relações políticas entre os grupos, com a 

.--. 
' 
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,r criação de novas identidades. Mas a manutenção de um controle de alguma 
maneira grupal e coletivo sobre a terra permitiu fazer de um território agora 
fechado, 'chão' de um identidade 'xinguana'. Ora, impor por força da lei 
um sistema de idéias e de valores a outra cultura nos parece desrespeitar o 
princípio de 'preservação' de cultura, usos e costumes que à própria lei 
preza. Além disso, viola um princípio de igualdade exigido pela 
Constituição. Uma vez imposta, tal norma, mexe exatamente no 'chão' de 
um grupo/grupo, seu suporte, e tem o poder de desencadear práticas 
legítimizadas de invasão de terra e de fraccionamento dos territórios 
indígenas ainda existentes"' (1987:4-5). 

Segundo outro antropólogo, o conceito de chão/terra 

"( ... ) inclui desde as práticas de subsistência (como coleta, caça e 
agricultura) até atividades rituais (como o estabelecimento de cemitérios ou 
outros sítios sagrados), passando por formas sociais de ocupação e 
demarcação de espaços ( como a construção de habitações e a definição de 
unidades sociais como a família, a aldeia e a "comunidade política" mais 
abrangente) (Oliveira, 1994: 131 ). 

- 
13. Existe uma linha seca que extremou a área de pretensão da FUNAI 
daquela ocupada com a cultura da cana, por uma agroindústria. Sabem o 
perito e assistentes declinar o motivo pelo qual se deu dita exclusão? Porque 
restaram inobservados limites naturais (cursos d'água, modificações no relevo, 
etc.)? 

- 
A definição dos limites dessa terra indígena Tapirapé, segundo seus 

usos e costumes tradicionais é determinada por elementos etno-históricos, como os 
acima expostos, bem como pela conjuntura retratada pelo pesquisador Torai. A 
conjuntura atual inclue o estabelecimento de fazendas que ocupam a quase 
totalidade de seu território tradicional. 

"Apesar das intervenções que desrespeitaram as características da 
vegetação e ocupação originais, a intervenção recente dos atuais ocupantes 
não foi suficiente, até o momento, para descaracterizar o meio ambiente em 
termos gerais. Este apresenta-se, grosso modo, preservado em suas 
características originais. Os Tapirapé, ao identificarem a área que lhes 
seria proveitosa, evitaram ao máximo a inclusão de áreas modificadas 
pela ocupação recente, que não lhes seria de nenhuma utilidade (gn)" 
(Toral, 1994:71) 

- 

- 
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"Na definição dessa área os Tapirapé abriram mão de importantes 
parcelas de seu território, que reconhecem, embora com tristeza, 
irreversivelmente ocupado pelos "brancos", como a parte ao norte da 
serra do Urubu Branco, no município de Vila Rica e as áreas a leste e a 
oeste da atual Área Indígena Urubu Branco. Ao norte os Tapirapé deixaram 
de fora da Área Indígena Urubu Branco os territórios das aldeias de 
Xexotawa, Moo'ytawa, Xaapekwawa e Makotawa. A oeste deixaram de 
fora o território das aldeias de I'axoratawa, Taroko'atawa, Xoatawa, 
Xakyrywatawa e Xeke'atawa. Além do local dessas aldeias, onde 
nasceram e viveram boa parte dos Tapirapé, deixaram de fora a área 
proposta importantes áreas de caça, coleta e agricultura que 
tradicionalmente exploravam. Segundo os Tapirapé, eles cederam o que 
puderam ceder, buscando uma acomodação territorial com os chegantes. Os 
limites da Área Indígena Urubu Branco representam por essas razões, a 
"última fronteira" possível" (Torai, 1994:74). 
"No interesse de estabelecer uma área de usufruto exclusiva para o grupo e 

terem um documento legal que iniba conflitos com os "brancos' no futuro 
os Tapirapé estão dispostos a limitarem a utilízação de seu território 
tradicional, cedendo a maior parte dele aos neo-ocupantes da área" (Torai, 
1994:74). 
"A avaliação dos membros do GT (grupo de trabalho de estudo e 

identificação da Terra Indígena Urubu Branco (nn)) é a de que os Tapirapé 
procuraram sempre definir uma área mínima que fosse absolutamente 
necessária à sua sobrevivência, evitando, ao máximo, incluir terras que 
não fossem absolutamente essenciais de forma evitar prejuízos aos 
demais ocupantes da área (gn)" (Torai, 1994:78). 

,,,-... 

,,.....,, 

- 

- 
- 

Essa atitude registrada· por Torai pesou na definição dos limites que 
respeitam linhas secas (retilíneas) nos lados Norte, Le_ste e Oeste. 

14. No perímetro da área existem ocupantes outros que não os indígenas, 
inclusive, sem-terras? - r: 

- 

A partir de 1995 estabeleceram-se diversas famílias de posseiros 
(antes: sem-terra). A ocupação dessa área por parte dos posseiros deve-se a 
influências políticas, segundo os moradores de Tapi'itawa. As mesmas "influências" 
teriam impedido a negociação entre os posseiros e o INCRA, quando este propôs 
àqueles um reassentamento. 



Processo 96.830-2 - Laudo Histórico-Antropológico/ Ago/97 109 

- Segundo informação do Secretário de Agricultura da Prefeitura de 
Confresa, os posseiros "não querem se retirar de lá de jeito nenhum". A Prefeitura 
encontra dificuldades para negociar com a FUNAI, no sentido de trocar essa área 
ocupada por outra, de mata virgem, em local vizinho. 

15. Na hipótese da resposta anterior ser positiva, indaga-se: qual a 
população de sem-terras que habita a área? Há quanto tempo? 

-- A população de posseiros dentro da Terra Indígena Urubu Branco é de 
103 famílias, que ocupam uma extensão de 10.000 ha. Encontram-se lá desde 1995, 
segundo informação obtida na Prefeitura de Confresa. 

- ·- 
,,...... 

- .• -. - 
r> - - 
,......_ 

- 
17' 

!'-. 
'-. ,... .- - - 

r: - - - 
,- - - -- .,..... - 

16. Há nos limites dos imóveis abrangidos pela pretensão da FUNAI algum 
assentamento ou mesmo desapropriação realizada por órgãos oficiais? 
Quantas famílias foram assentadas? Qual o órgão foi o responsável pela 
titulação? 

A parte noroeste da Terra Indígena Urubu Branco encontra-se 
parcialmente ocupada por um assentamento de posseiros, realizado pelo INCRA. 
Este órgão do Governo Federal ofereceu uma área alternativa como solução para o 
problema dos posseiros situados na Terra Indígena Urubu Branco, conforme 
observação de campo Gan/97). O total de famílias assentadas é 103. 

17. A origem dominial dos bens imóveis expropriados é a mesma dos 
contidos do perímetro de pretensão da FUNAI? 

Ver informações anexadas. 

18. Os índios Tapirapé Zé Pio e Zé Antônio e seu grupamento são 
tradicionais ocupantes da área denominada "Urubu Branco"? Há quanto 
tempo? Ou são tradicionais habitantes da área "Tapírapê"? Desde quando? 
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A Terra Indígena Urubu Branco é terra Tapirapé e não exclusivamente 
dos que aí residem. Isto é, essa terra é tanto dos residentes em Tapi'itawa como dos 
que residem em Orokotawa, parte de sua terra tradicional. Em outros termos, a 
Terra Indígena Urubu Branco é terra Tapirapé, onde todos os membros da tribo 
Tapirapé tem direito de residir, não se restringindo a alguns indivíduos, ou a 
lideranças isoladas. (Ver resposta ao quesito nº l dos Autores). 

Os índios Tapirapé Zé Pio e Zé Antônio, como os demais Tapirapé 
ocupam a área "Urubu Branco", a partir de Orokotawa (desde 1950), e desde 
Chichutawa ( de 1950-70). Anteriormente a maior parte dos Tapirapé residia em 
Tapi'itawa e aldeias próximas. 

Í 
·-· 

19. Existem pessoas ou entidades estrangeiras trabalhando junto aos 
"Tapirapé"? Qual? Qual a atividade que se dedicam? 

r"> 

/" 
,-.. 
,..... 
,..,.._ 

r- 

r: 
r-- 

r- 

- -- 
r- 

;:;. - ,-.._ - -- 
,- 

- - 

Numa das casas de Tapi'itawa reside uma comunidade das Irmãzinhas, 
pertencentes a uma Congregação fundada pelo católico francês Charles de Foucault. 
Sua atividade é de presença respeitosa, não tendo uma atuação definida na área de 
educação, saúde ou catequética, como é freqüente em outras missões. Ver ainda 
resposta ao quesito nº 2 da FUNAI, onde transparece a ação das Irmãzinhas. 

"Os Tapirapé tem podido interagir com as frentes pioneiras da 
sociedade nacional com que se defrontam a cada dia, mas ainda não se 
ajustaram perfeitamente a elas. Na verdade tem podido conviver com o 
novo sistema econômico que os engolfa talvez pelo fato de as Irmãzinhas 
de Jesus estarem presentes. As Irmãs tem lhes dado um apoio indireto; 
não intervém nas relações entre os índios e a sociedade circundante, mas 
seu apoio é decisivo, simplesmente por existirem. Elas também discutem 
planos econômicos com os Tapirapé, os quais, ao fim e ao cabo são os seus, 
já que com eles convivem. Os Tapirapé constituem hoje um grupo étnico de 
mais de 200 pessoas. Contam com um sistema social em funcionamento, de 
uma forte identidade cultural e alguma proteção que lhes é dada pelas 
freiras e pela FUNAI. Em contraposição, o sertanejo continua analfabeto e 
carece de qualquer proteção especial. De certa maneira, os Tapirapé podem 
enfrentar o impacto das frentes de expansão melhor do que os sertanejos 
desorganizados. Nem os índios, nem os camponeses pobres chegam a 
entender as motivações das gigantescas companhias imobiliárias, que 
exigem suas terras e delas podem removê-los a. qualquer pretexto. Ambos 
estão sendo devorados por um sistema econômico que não conseguem 
compreender" (Wagley, 1988:100). 

- 



- 
Processo 96.830-2 - Laudo Histórico-Antropológico/ Ago/97 111 

Outro autor igualmente registra a presença dessas missionárias, 
caracterizando sua relação com os Tapirapé: 

"Há uma total integração entre comunidade indígena Tapirapé, e as 
Missões das Irmãzinhas de Jesus. A integração comunidade/missão, não 
implica, porém, numa submissão da comunidade em relação a 
Missão. O Tapirapé mantém uma autonomia frente as Irmãzinhas, que por 
seu lado respeitam o Tapirapé como uma comunidade indígena. Há um 
incentivo por parte da Missão da manutenção da cultura e da identidade 
étnica Tapirapé. O calendário do grupo é respeitado, assim como toda a sua 
Organização Social" (Leão, 1980:27). 

20. Qual é a subsistência alimentar básica do grupo indígena em questão, ao 
qual a FUNAI pretende destinar a área? 

Ver as respostas aos quesitos da FUNAI e dos Autores. 
A subsistência alimentar dos Tapirapé resulta da transformação dos 

produtos obtidos nas atividades de caça, pesca, coleta, agricultura, criação de 
animais e comércio. As duas últimas decorrem da situação de contato com a 
sociedade nacional. 

Os produtos da caça e pesca são consumidos após processo de limpeza 
e cozimento ( ou assado). Mas, seu consumo é feito sempre com acompanhamento 
de farinha de mandioca, ou um similar, como a farinha obtida a partir da fruta do 
pau-brasil. Os produtos da lavoura são utilizados de diversas formas, como foi 
exposto acima. Dentre esses produtos merece destaque o arroz, que serve como 
matéria prima para o mingau tradicionalmente feito com milho. 

Sua dieta integra igualmente frutas e mel, obtidos na sua coleta. 
A par das atividades econômicas· tradicionais, atendem suas 

necessidades decorrentes do contato com a sociedade nacional, através do dinheiro 
obtido por diversas formas: aposentadoria, salário de funcionários (professor e 
enfermeiro), venda de artesanato (Brasília, Cuiabá e São Félix). Não trabalham para 
terceiros como diaristas, bóia-frias ou como empregados. 

Apesar da relutância, os Tapirapé estão se habituando à idéia de criar 
animais para o fim de abate. Em quantidades variadas, nas diversas famílias, criam 
porco, galinha, pato, angola; em Tapi'itawa projetam a criação de gado, a exemplo 
do que eles realizam em Orokotawa. 

No entanto, lembre-se que o alimento não supre apenas as 
necessidades do corpo, mas tem a finalidade de os realizar como pessoas, 
reforçando continuamente sua rede de relações, entre si, com o mundo e com o 

- 
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sobrenatural. Isso é evidenciado pela série de tabus alimentares aos quais se 
submetem, como obedecem a dietas em determinadas circunstâncias de seu ciclo de 
vida. Os Tapirapé, igualmente, definiram alimentos rituais, marcando momentos 
importantes de sua vida, como do ciclo anual. Nesses é imprescindível o produto da 
caça de determinados animais (mais raros hoje, devido ao desmatamento regional). 

No presente contexto, a carne dos animais de criação introduzidos em 
sua dieta não substituem a da caça, em termos de significado. - 
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Mapa 1 - Localização dos Tapirapé e tribos vizinhas. 
(Wagley, 1988:51) 
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Mapa 2 - Localização de cinco aldeias Tapirapé 
(Wagley~ 1988:56) 
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Mapa 3 - Plantas das aldeias Tapi'itawa (1939) e Tawaiho (Orokotawa) 
(Wagley, 1988:104) 
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Mapa 4 e 5 - Planta da aldeia 
(Baldus, 1970:141-142) 
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Mapa 6 - Aldeia Tapi'itawa 
Ago/1997 
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Croqui 1 - Área de ocupação Tapirapé na passagem do século XIX para o 
século XX 
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Croqui 2 - Área ocupada pelos Tapirapé, ao cederem às pressões Kayapó do 
Norte 
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Croqui 3 - Território ocupado pelos Tapirapé 
Conforme Torai, 1993. 
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Croqui 4 -Aldeia Orokotawa (Área Indígena Tapirapé / Karajá) 
Aldeia Tapi'itawa (Terra Indígena Urubu Branco) 
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TABELA 1 

Carnes que podem ser consumidas por todas as pessoas 

Português Nomenclatura científica 

queixada Dlcotyles alblrosiris 

Dicotyles tayassu 

Coelogenys paca (também Canlculus 
paca) 

Dasyprocta, sp. 

Myrmecophaga [ubat« 

Testudo tabu/ata 

peca 

cotia 

tamanduá-bandeira 

jabuti 

quati Nasua narica 

macaco-prego 

tartaruga" 

tracejá 

Cebus, sp. 

Poâocnemis expansa 

Podecnemis unifilio 

• Os ovos de tartaruga também podiam ser consumidos, mas eram considerados 
perigosos para as crianças. 
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r-. TABELA 2 

Carnes proibidas para mulheres, crianças e pais de inlantes 

Português Nomenclatura ·científica 

veado-campeiro Dorcelaphus bezcariicus 

veado-mateiro Mazama americana 

sussuapara Dorcelaphus dichotomus 

tatu Euphractus sexinctus 

guariba Alouaua, sp. 

anta Tapirus americanus 

tamanduâ-mirlm Tamandua tetradactylus 

peixe elétrico; poraquê Electrophorus electricus 

onça Felis onca 

gato-do-mato; maracajá Fells, sp. 

r 
r- 

jacu Penelope. sp. 

mutum Crax. sp , 

inhambu Crypturus, sp. (pode ser consumida pe 
las mulheres e crianças sob a condição 
de ser tratada previamente pelo xamã). 

pato-do-mato; marrecão 

Dendrocygna discolor 

Alopochen jabata (pode ser consumida 
observadas as restrições assinaladas para 
o inhambu). 

marreco-e a bacio 

Ara, sp. 

jacaré Caima11, sp , 

plrarucu: piraucu Arapaima, sp , 

plrarara"> Phractosephalus hemiliopterus 

rii Rana L. 

• As araras são caçadas principalmente· para o uso da plumagem. A carne é muito 
dura, só podendo ser consumida depois de horas de cozimento. 
*"' O pirarucu e a pirar ara são os únicos peixes sujeitos a restrições para o consumo. 

1 r> 
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Mapa 7 - Localização de algumas aldeias na região de Urubu Branco, conforme 
desenho de um Tapirapé - jul/97 
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Território e Aldeias Tapirapé entre 1900 e 1930 - Ver mapa pág. Anterior. 
Legenda: 
nº - Aldeia Tapirapé 
nº e nome da aldeia 
O 1 - Xexotawa 
02 - Moo'ytawa 
03 -Tawyrytwytawa 
04 - Maakotawa 
05 - I'axoratawa 
06 - Xakyrywatawa 
07 -Xoatawa 
08 - Xeke'atawa 

O 1 - Aldeia do peixe xexo 
02 - Aldeia da árvore moo'ywa 
03 - Aldeia do cemitério do Pajé Tawy 
04 - Aldeia do Karajá Mako 
05 -Aldeia onde se viu o branco nú. 
06 - Aldeia do besouro 
07 - Aldeia do varjão 
08 -Aldeia da armadilha para peixes 
09 - Aldeia da anta 09 - Tapi'itawa 

10 -Takynookwatawa 
11 - Takaookywera 

17 - Wouhâwa 

1 O - Aldeia onde o tucano faz o ninho 
11 - Aldeia da grande casa dos homens 
- takara 
12 - Aldeia da árvore ykyrywa 
13 - Aldeia do córrego lpirakwaroo 
( córrego Gameleira). 
14 - Aldeia da formiga branca 
15 - Aldeia do peixe branco 
16 - Aldeia do cascalho 
(denominado pelos Karajá) 
17 - Aldeia dos Tapirapé 
(Denominado pelos Karajá 

·"' 12 - Ykyrytawa 
13 - lpirakwatrootawa 

r- 
14 - Taroko'atawa 
15 - Ipiraxiga 
16 -Tytema 

Obs - Esta não é uma relação completa de todas as aldeias habitadas no período 
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ANEX0-01 

Relação dos animais conhecidos dos tapirapé, conforme Baldus (1970), incluindo referência 
ao consumo. 

MAMÍFEROS 
r: 

1. ANYRÁ - morcêgo em geral. Não come. 

2. TATU -tatu peludo ou peva (Euphracius sexcincius). Homem come. 

3. TAMANUA- tamanduá-bandeira (Myrmecophagajubala). Come-se. 
r: 

4. TAMANUÁ-BEVA- tamanduá-mirim (Tamandua tetradactylus). Homem e rapaz comem, 
menino e mulher não. 

5. CHINGÓ - preguiça (espécie [?] da família dos Bradipodídeos). Não se come. A palavra 
Tapirapé pode provocar dúvidas, pois difere completamente do designativo tupi 
mencionado por numerosos autores e grafado aig por Anchieta (2 119), Hay por Léry 
(145) ahy por Gabriel Soares de Sousa 9301) e Ai e Oú por Stradelli (299) 

6. TAPINDJÍ - tapiti (Sylvilagus minensis). Homem adulto come. 

_.,..... 

7. KUANOHÓ - rato (espécie ?). Assim chamaram tanto o rato do mato (Oxymycterus 
nasuius) na figura 20 como o ratão do banhado (Myocastor coypus) da figura 22. 
Considerando a grande diferença no tamanho e aspecto geral destes dois roedores e 
aceitando a informação do R. von lhering (1 25) de que o último "no Brasil habita só os 
Estados do Sul", suponho que os Tapirapé se enganaram. Declararam acerca de ambos 
que só o homem os come. Digno de nota é ainda o sufixo aumentativo ho quão lemos 
sobre o ratão do banhado: "O corpo tem o feitio de um enorme rato, mas pelas dimensões 
é quase uma cutia de pernas baixas e o rabo de rato quase do comprimento do corpo; que 
mede 45 a 44 cm". A mesma palavra Tapirapé com o sufixo diminutivo i, isto é, kuanoi, 
designa o ouriço-cacheiro de que tratei sob número 12. 

8. KEREROÁ- rato da taquara (Calomys longicaudatus). Homem come. 

9. ANUCHÁ - camundongo que vive em troncos de árvores e não no chão. Não é 
representado por R. von Ihering. 

10.ANOCHAÓ - camundongo que faz ninho de palha. Não é representado por R. von. 
lhering. 

11.VUA VEDEÍ - serpente (Sciurus spec. ). Homem adulto come. 

12.KUANOÍ - ouriço (Coendu spec.). Homem come. O parentesco do termo com as formas 
tupí cuandú (Stradelli 423) e coendú é evidente, sendo, como acima se mencionou, oi um 
sufixo diminutivo. 

,,...... 
I ! J) Q ,'<..Q 
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13.AMPEREÁ- préa (Cavia aperea). Homem come. 

14.ANKUCHÍ - akuti, aguti (Dasyprocta spec. ). Come-se. 

15.KANOANÓ - paca (Coelogenys paca). Come-se. É necessário notar que os Tapirapé 
ignoram o termo tupí paca. 

16.ANGKAMPIYVUANA - capivara (Hidrochoerus capybara). Homem adulto come. 

17. YPIRA VUIRA - bôto branco (lnia geoffroyensis). Não se come. Esta espécie, de água 
doce, não é representada por R. von Ihering. Joaquim Branco (XVI 213) indica para o boto 
branco da Amazônia o nome ''pirayaguara", acrescentando que isto quer dizer ''peixe 
cão "( cf. também Stradelli 132 e 603). O termo tapirapé porém, significa "peixe-ave", 

18.AUV ANÁ- guará, aguará (Canis jubatusi. Não se come. -- 
19.KOANDJÍ- coati (Nasua narica). Come-se. 

20.EIRANA - irara (Tayra barbara). Homem come. 

- 21.MYKURA - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo o zorrilho representado na figura 45 
de R. vom lhering acompanhada do seguinte comentário: "Zorrilho .. No Rio Grande do 
Sul é só este o nome que se dá ao pequeno carnívoro da família Mustelídeos, do gênero a 
que pertence o cangambá". No "Dicionário Enciclopédico Brasileiro" (Porto Alegre, 1943) 
lemos: "Cangambá (Conepactus chilensis). Espécie de carnívoro da família dos mustelídeos 
afim do zorrilho. É encontrado no sertão do Brasil Central". É sabido, porém, que 
''mycura" ou ''mucura" é o designativo dado no Amazonas aos marsupiais do gênero 
Didelphus chamados de "gambá" no sul do pais ( cf. Stradelli 568, de R. vom Ihering 1 9). 
Os Tapirapé não conheceram o gambá (Didelphys aurila). representado na figura 1 de R. 
vom Ihering, o que, aliás, se deu também com os Karajá e Xerente, em contraste com os 
Kaingáng. Todos os informantes destas três tribos, porém, ignoraram o zorrilho da figura 
de R. vom lhering. - os Tapirapé não comem o animal chamado por eles de mykura. 

22.CHAUATANANGKA - ariranha (Pteronura brasiliensisy. Não se come. 

- 
23.CHAUVUANOHÓ - onça (Felis onza). Homem come. - O termo tapirapé compreende 

tanto a chamada ''pintada" ou "canguçu", como a ''preta'. Em tapirapé , chavuana é "cão" 
(Canis familiaris), sendo ho o sufixo aumentativo. O designativo tapirapé para "onça" 
corresponde, portanto à palavra composta jagyareté (Gabriel S. de Sousa 286) yâgüareté 
(Montoya 2 II 186) ou Iauareté (Stradelli 275), sendo "cão"em Montoya 2 II 126 e 
Stradelli 444). 

24.CHAUV ÁPINIMA - "onça pintada". Stradelli (275): Iauareté piníma, sendo ípiníma: 
"pintado", "colorido"(ib 601). ,--, 

25.CHAUNGPYTYNGÓ - suçuarana (Felis concolor). Homem come. 
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26.MANANGGANCHAÍ - gato do mato ou maracajá (Felis spec. ). Homem come. 

27.TAMPIIRA- anta (Tapirus americanus). Homem come. 

28.CHIUNGÁ- catêto ou caitetu (Dicolyles tayassu). Come-se. 

29.TANCHAHÓ- queixada ou taiaçu (Dicotyles albirostris). Come-se. 

30.0POKÚ - veado galheiro (Dorcelaphus dichotomus). Homem come. 

31.0CHINGA - veado campeiro ou veado branco (Dorcelaphus bezoarcticus). Homem 
come. 

32.:MIANÁ- veado pardo ou mateiro (Mazama americana). Come-se. 

33.ANAKUAHÓ - veado virá ou catingueiro (Mazama simplicicornis). Come-se. 

34.ANTAMANÍ - saguí (espécie?). homem come. - Os Xerente me disseram o nome de um 
sagui que é comido pelos meninos de sua tribo. 

35. Y AÍ - japuçá-de-coleíra ( Callicebus torquatus). Come-se. 

36.KAÍ -macaco prego ( Cebus spec. ). Come-se. 

37.KAI-IÓ- bugio ou guariba (Allouata spec.) Homem come. 

38.KOKYKOKY - coatá (Ateies spec.). Não se come. 

39.VUYRÁ, UYRÁ - ave em geral. Muitas aves são comidas somente pelos homens, 
contrastando os Tapirapé a esse respeito com os Xamakóko, pois nesta tribo chaquenha a 
maior parte das aves é comida pelas mulheres, supondo-se que os homens ficariam 
imediatamente velhos e impedidos de andar se a comessem. (Baldus 1 96). O Tapirapé 
Kamairá deu ao meu companheiro F. C. Kegel 97 nomes de aves. 

40.VUYRANCHAMPOKÁINIA - galinha doméstica. Come-se. no nhêengatú do Amazonas, 
reproduzido por Stradelli, é simplesmente sapucaia, sem acréscimo de uirá: ave, 
significando sapucai: gritado (Stradelli 122,218 ,640 ,641). - Enquanto nessa língua e no 
tapirapé, o sexo é distinguido só pelo acréscimo dos designativos de macho e fêmea, os 
Karajá não tem nome que compreenda os dois, chamando o galo habú e a galinha hanekê. 

!· 

41.CHANOÓ - ema ou nhandu (Rhea americana). Homem come. 

42.0RÓ- uru (Odontophorus spec.) Come-se. 

43.MUITÚ - mutum (Cax spec.). Distinguem os sexos, chamando o macho muitunoó por ser 
maior do que a fêmea, e esta muitupinima, pois ela, em constraste com ele, é "pintada'. 
Come-se. 
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44.INAMÓ - inambu (Crypturus spec). Come-se. 

- 45.CHANGKÚ - jacu (Penelope spec.). Come-se. 

46.TEPANGKUÁ-jaó. (Crypturus noclivagus). Come-se. 

r: 
47.UYRAHÓ - jabiru (Mycteria mycteria). Homem adulto come. o nome tapirapé significa 

literalmente "ave grande". 

48.MAUANÍ - magoari (Euxenura maguariy: Come-se. Os Tapirapé disseram este nome 
vendo a gará representada na figura 91 de R. von Ihering, portanto uma pernalta não da 
família dos ciconiideos, mas da dos ardeídeos. 

49.VUANÁ - colheireiro (Ajaja ajaja). Come-se. O nome tapirapé lembra o do uarái ou 
guará (Stradelli 222 e 695), ave da família dos ibidideos (Eudocimus ruber) e pernalta 
como o colheireiro. A respeito deste, escreve de R. von lhering (1 76): " a delicadeza de 
sua cor rósea sobressai ainda melhor com o tom purpúreo dos ombros ", acrescentando 
acerca do guará: "Vermelho escarlate, todo inteiro, é o guará, ave um tanto menor, mas 
que em certs regiões, como na Amazônia, ainda hoje se encontra aos milhares ... "(ib) 

50.AKAKÓ - saracura (espécie ?). os Tapirapé disseram esse termo vendo Aramides 
saracura da figura 99 de R. von Ihering e declararam que os homens comem esta ave da 
família dos ralídeos. 

51.KARAKARAKA - tapirucú. Homem come. Os Tapirapé acharam essa ave da família dos 
ibidídeos, não representda no livro de R. von Ihering, parecia com a saracura da figura 99, 
distinguindo-se ela por ter o bico mais comprido. Gostei da sua carne. Meu companheiro, 
Sr. Kegel, achou-a muito "oleosa". 

52.ANANGKURA - seriema iMtcrodactylus cristalusi. Homem come. Quando colhi esta 
palavra tapirapé, a sua semelhança com "saracura' me fez pensar que houvesse confusão 
entre as duas pernaltas representadas no livro de R. von Ihering uma ao lado da outra. mas 
os Tapirapé me tiraram as dúvidas e, além disso, encontrei no pequeno vocabulário 
tapirapé de kissenberth (2 59) o termo arãkori com a tradução alemã 'Straussart ", isto é, 
"espécie de avestruz", o que não pode ser outra coisa que seriema, visto que o mesmo 
autor (ib.) apresenta para "ema" a mesma palavra tapirapé indicada com ligeira diferença 
gráfica sob número 41, na presente lista. - 53.VUANGKÁ- biguá-tinga (Plotus anhinga). Come-se. 

,-._ 

- 54.UREVÚ P~VÓ - urubu comwn ou preto (Catharista atratus brasiliensis]. Não se come. 

55.YREVÚ CHINGÚ - urubu-rei (Gypagus papa). Não se come. 

r: 
56.YREVÚ AMPAÁ - urubu de cabeça vermelha (Cathartes aura). não se come. Não 

perguntei aos informantes das outras tribos acerca desta espécie não representada no livro 
de R. von lhering. 
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-. 
57.TAMPIIKYV ANCIDNGA - caracará (Mi/vago chimachima ou espécie parecida). 

Homem come. 

58.TAMYNGÓcarancho (Polyborus tharus ou espécie parecida). Não se come. 

59.PYPYPYPYÓ - harpia (Thrasaetus harpyia) Homem come. 

r: 

60.URUKUREÁ- mocho orelhudo (espécie?). homem come. A palavra dada pelos Tapirapé 
era conhecida pelos Tupi da Bahia quinhentista, pois Gabriel Soares de Sousa (272) 
escreve: "Urucuream é uma ave, pontualmente como as corujas de Hespanha; umas são 
cinzentas e outras brancas; gritam como corujas; as quais criam no mato em tronco de 
arvores grossas, e em povoado nas igrejas, de cujas alampadas comem azeita". No seu 
vocabulário nheêngatú do Amazonas, diz Stradelli (708): ''Urucuriá - Casta de Strix, do 
tamanho do Strix flammea europeu, mas muito mais claro quais branco, que vive na 
espessura da mata e passa o dia, conforme os indígenas afirmam, no oco dos paus". 

,,-..,, 

,,-,, 

61.VUANTORI(N)IÁ- cigana (Opsthocomus cristatus). Só os velhos comem esta ave e para 
isso tiram-lhe a pele, o que, aliás, é feito também pelos poucos neo-brasileiros que não 
desprezam sua carne, pois pelo seu cheiro penetrante, a cigana é chamada também de 
"catingueiro" pelos sertanejos, usando os Tapirapé a palavra ikanching: "fedendo", com 
referência a ela. A cigana abunda nas margens do Tapirapé e médio Araguaia e por ser 
lerda e desajeitada é fácil de caçar. aqueles índios a matam para emplumar a flecha com 
suas penas. 

- 62. YPEKÚ - picapau em geral. Homem adulto come. Os Tapirapé assim chamam não só as 
aves trepadoras da família dos picídeos, mas também o arapaçu da família dos 
Dendrocolaptídeos representado na figura 132 de R. von lhering. 

r: 63.CHYRYV Á ~ juruva (Momotus spec.). Adultos comem. 

64.TATAUANTÍ - martim-pescador (Ceryle spec.). Homem adulto come. 

65.VUINOMY - beija-flor em geral. Come-se. Os Tupinambá chamavam a estas minúsculas 
aves da família dos troquilideos gyatnumbi na grafia de Anchieta (2 124), gainambi na de 
Gabriel Soares de Sousa (274) e gonambuch na Léry (155). 

- 66.YVYCHANGÓ - taperá. Homem adulto come. Os Tapirapé disseram essa palavra vendo o 
Chaetura cinereiventris da figura 117 de R. von Ihering. 

67.URUTAUÍ- urutau (Nyctibius spec.). Homem adulto come. Os Tapírapé disseram o termo 
vendo o curiango tesoura representado na figura 118 de R. von Ihering, ave de gênero 
diferente, mas da mesma familia dos Caprimulgídeos. 

68.TUCIDNGA - periquito. homem come. Os Tapirapé disseram esse termo, isto é, ''tuí 
branco", vendo o Pyrrhura vittada da figura 119 de R. von Ihering, não reconheceram o 
tuí (Psittacula passerina) representado na figura 123 do mesmo autor, e chamado 
djahidjá pelos Karajá. 

r- 
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69.ARANA- arara-vermelha, arara-canga (Ara spec.). homem adulto come. 

70.KANINÉ - canindé (Ara ararauna). Homem adulto come. 

r: 
r: 

71.ANCHORÓ - papagaio (Ara ararauna). Homem adulto come. Os Tapirapé me deram o 
termo vendo o Amazona aestiva da figura 121 de R. von Ihering. 

72.TOKYNÓ - tucano (Thamphastus spec.). Come-se. 

73.PYCIDVA- espécie de "tucano pequeno", menor do que tokynó. Come-se. 

r- 74.ANÚ - anu preto (Crotophaga ani). Homem e menino comem. 

75.ANACHYCHYÓ - anu branco, quirirú ( Octopteryx guira). Homem e menino comem. 

76.PYTAUVUYÓ - bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Come-se. No nheêngatú é pitaua 
(Stradelli 609). 

rr-. 77.A VIÁ - sabiá (Turdus spec.). Mas o sabiá branco (Turdus amaurochalinus) da figura 135 
de R. von Ihering não era conhecido nem pelos Tapirapé nem pelos Karajá e Xerente. 

78.ANCHOICHINGKÓ - soldado, sofre, corrupião (Xanthornus jamacai). Homem adulto 
come. 

r: 

79.ANGKAÉ - gralha (Uroleuca cyanoleuca ou Cyanocorax spec. ?). Homem adulto come. 

80.CHAMPOHÚ - japu (Ostinops decumanus). Homem adulto come. Essa ave grande da 
família dos Icterídeos é também chamada japu-guacú, correspondendo "guaú" aop hu em 
Tapirapé. - Não havendo figura representando o japu no livro de R. vom ihering, não colhi 
seus nomes em Karajá, Xerente e kaingáng. 

RÉPTEIS 

81.CHANGKANÉ - jacaré em geral. Homem come. 

82.CHAUV ATÍ-PEVOÚ - cágado. Assim disseram os Tapirapé vendo o Hydraspis hilarri da 
figura 14 7 de R. von Ihering. Comem a carne e os ovos. 

-· 
83.CHAUV ATIÓ - tartaruga. Come-se. Esse termo, que significa "tartaruga grande", foi dito 

á vista da ''tartaruga do mar" (Talassochelis carreta) representada na figura 147 de ) 
representada na figura 147 de R. von Ihering. É provável, porém, que se referia a 
''tartaruga da Amazônia" (Podocnemis expansa). - O mesmo se dá com a palavra karajã 
krodni. 

84.CHAUV ATÍ-ÉTÉ - jaboti (Testudo tabu/ata). Come-se. 

85.CHAUV ACHÍ-AMPERANCHÍ - matamatá (Chelys fimbriadai. Homem come. 
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- 
86.Vendo a "cobra de duas cabeças" (Amphisbaena alba) representada na figura 153 de R. 

von Ihering, os Tapirapé disseram simplesmente maiá ou máia, termo que designa cobra 
em geral. Declararam que não comem este animal. 

r- 

87.TANÁ - lagartixa. Não se come. Os Tapirapé deram esse nome tanto ao Hemidactylus 
mabuia da figura 154 de R. von lhering, como também ao Diplog/ossus fasciatus, da 
figura 155. 

88.AMEREV A - (Mabuia agilis). Não se come. 

r 89.CHICHUPUTEREVA- teju ou lagarto (Tupinambis teguixin). Não se come. 

90.ANEMY - sinimbu (Iguana tuberculata). Homem come. 

91.KAMECHORÁNIA - Assim disseram os Tapirapé vendo o papa-vento (Anolis punctatus) 
da figura 161 de R. von Thering. Declararam que não comem. 

92.KOVIANÁ - truira-peva (Hoplocercus spinosus). Não come. 

93.MAICHININGÓ - cascavel (Crotalus terrificus). Não come. Boicinga em Gabriel Soares 
de Sousa (308) e Mboia-cininga em Stradelli (142-521). 

r: 

94.MAIAYA - jararaca (Lanchesis lanceolatus). Não se come. Gabriel Soares de Sousa (307- 
308) escreve o nome tupinamba gereraca e afirma que "os índios" comem a carne dessa 
serpente. 

95.0KUMANI - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo a coral falsa (Oxyrhopus 
trigeminus) da figura 181 e R. von lhering e a coral verdadeira (Micururs coral/is) da 
figura 183 do mesmo autor. Não se come. 

96.URUK.UKÚ - surucuru (Lachesis mutus). Não se come. 

r: 
97.MAIOÓ - sucuri ou boiuçu (Eunectes murinus). Não se come. Literalmente, a palavra 

Tapirapé significa "serpente grande". Segundo Gabriel Soares de Sousa (306), "os índios e 
alguns portugueses comem" a carne desta serpente, "e dizem ser muito gostosa". 

98.MACHUKYRY - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo a cobra-cipó (Chironius) da 
figura 187 de R. von Ihering e declararam que não comem este animal. 

ANFÍBIOS 

(, 

r' 

99.TAYRA - Os Tapirapé disseram este termo, vendo os girinos representados na figura 191 
de R. von lhering, a lagarta da borboleta da figura 464 e a crisália de borboleta é 
designativo de filho, usado pelo homem. 



r: 

r: 
r- 
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100.CHOÍ - rã. Homem adulto come. Os Tapirapé disseram essa palavra vendo Nototrema 
fissipes da figura 192 de R. von Ihering. 

101.KORORÓ - sapo (Bufo marinus). Não se come. Segundo Gabriel Soares de Sousa (313), 
os Tupinambá da Bahia comiam cururú. 

102.CHYIOÓ - untanha (Ceratophrys spec.). Homem adulto come. 

r"> 
' 

103.VUAVÁ - rã. Homem adulto come. Os Tapirapé disseram essa palavra vendo 
Leptodactylus caliginosus da figura 197 de R. von Ihering. 

,---. 
104.MANTEREV A - Assim disseram os Tapirapé vendo a rã (Dendrobates tinclortuss da 

figura 198 de R. von Ihering. Acrescentaram que não comem este batráquio. 

105.KURTÁUA- perereca (Hula spec.). Homem come. 

106.CHOIPAPEVÓ- rã (Phyllomedusa spec.). Homem come. 

PEIXES 

107.YPIRÁ- peixe em geral. Meu companheiro de viagem Rev. F. C. Kegel colheu 54 nomes 
de peixe em Tapírapé, 

108.CHAVEVUYRA- raia dágua doce em geral. Come-se. Gabriel Soares de Sopusa (338) 
escreve jabubirá e observa que as raias da Bahia "são muito saborosas e sadias". 

109.PIRAMPOKÓ - Literalmente, ''peixe comprido". Assim chamaram os Tapirapé e bicuda 
(Sphyraena barracuda) da figura 224 de R. von Ihering, afirmando que comem este peixe 
do mar que também entre em água doce, segundo me informou o Dr. Antenor Leitão de 
Carvalho do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

r= 

110.AMPAKOCIDNGÓ - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo o peixe-galo (Selene 
vomer) da figura 226 de R. von Ihering, e acrescentaram que comem este animal. Sem 
dúvida confundira-no com outro peixe pois o Dr. Leitão de Carvalho me informou que 
aquele peixe do mar não entra em água doce, onde hão, porem, peixes de aparência 
semelliante. 

111.CHAUEVYCHANCHÉ - Os Tapírapé disseram este termo vendo o linguado (Achiurus 
lineatus) da figura 227 de R. von Ihering, acrescentando comerem este peixe que, segundo 
o Dr. Leitão de carvalho, entra em água doce. Também R. von Ihering (158) afirma que há 
linguados "perfeitamente adaptados à água doce, e que por isso se encontram mesmo no 
Alto Amazonas e em Mato Grosso". A palavra Tapirapé parece ser composta de 
chavevuyra: raia ( cf. nº 108) e chanché: irmã do pai ( dito pelo homem), significando, 
portanto, ''tia paterna da raia". Esta hipótese toma-se mais razoável se considerarmos que 
ambos os peixes tem o corpo completamente achatado e os olhos numa só face. Convém 
lembrar também que a denominação kaingáng da centopéia significa literalmente "sogro da 
cobra" (Baldus 11 157). 



- 
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- 
112.MAIRAMPEYÁ - Os Tapirapé disseram este termo vendo o baiacu pinima (Spheroides 

spengleri) da figura 234 de R. von Ihering e acrescentaram que come este peixe marinho. 
Segundo o mesmo autor (ib. 158) há baiacus adaptados à água doce no alto Amazonas e 
em Mato Grosso. 

113.MOÓ - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo a moreia (Lycodontis moringa) da 
figura 248 de R. von Ihering e afirmaram que, entre eles, o homem come este animal. 
Provavelmente, confundiram o peixe marinho como o muçum (Symbranchus marmoratusy 
que muito se parece com a moreia e vive na água doce. 

114.PURANGKÉ- puraquê ou peixe elétrico (Electrophorus electricus). Homem come. 

115.C:HECHOÓ - pirarucu (Arapaima gigas). Homem come. 

116.CHECHÓ - Este pequeno peixe muito parecido pelos Tapirapé é, provavelmente, o jeju 
(Hoplerythrinus unilaeniatus). No capítulo V aludi à possibilidade de ser a palavra 
Tapirapé parte do nome da aldeia Chechotaua. Acerca das relações entre o chechõ e o 
chechoô, isto é, "chechá grande", convém citar o que Stradelli (467) observa sobre esses 
dois peixes de escama, de água doce, com tamanhos tão diferentes. Segundo este autor, os 
pescadores· do baixo Amazonas dizem ser o jeju a melhor isca para pegar pirarucu de anzol. 
Indica esta especificação uma relação mágica ? 

117.0ROVÍ - sorubim (Pseudoplatystoma corruscans). Come-se. 

118. TAUV AUNÁ - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo o bagre do rio 
(Pseudopinelodus zungaro) da figura 261 de R. von Ihering e afirmam comer este peixe. 

119.TOROROPY - Assim os Tapirapé chamaram o bagre ou mandi pintado (Pimelodus 
clarias) da figura 262 de R. von Iheríng, afirmando que comem este peixe. 

r- 120.CHANIÁ - bagrinho (Pinelodus). Come-se. 

121.ITAIAÍ - cambeva (Pygidium brasiliensis]. Come-se. 

122.CHANIAillIÓ - mandi (Pimedodella brastltensisy. Cf. n 120: chaniá. Come-se . 

. - 123.ATAVACHIPEVA- cascudo-espada (Loricaria spec.). Come-se. 

124.MORÓ- cascudo (Plecostumus spec.). Come-se. 

125.AMOATÁ - tamboatá (Callichthys spec.). Come-se. Lévy (166) escreve Tamouata e 
Gabriel Soares de Sousa (355) Tamoatá. Segundo Plinio Ayroisa (4 148), "o sentido desse 
nome provavelmente encontra-se na variante camboatá, de kaábo-atá, o que ainda pelo 
mato (apud Rodolfo Garcia, in Revista Inst. bist. bras., vol. 94, 75) 'porque esses peixes 
dotados de fechos papilosos ricamente vasculares, que lhes servem para a respiração, 
podem perambular livremente por terra, quando pretendem mudar de águas.' Convém 
ventilar, porém, a possibilidade de uma relação entre as palavras Tapirapé amoatá e 

r= 
r: 
r: 
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(' 

amatáua, podendo, desta última, que significa "bigode", aludir às barbas do peixe em 
questão. Aliás, os Tapirapé pegam e apreciam muito o tamboatá e tem uma dança para 
representá-lo. 

r 
r- 

126.AMOATAÚ - Os Tapirapé chamaram com esta palavra o cuiú-cuíú (Doras marmoratus) 
representado na figura 2 71 de R. von Ihering afumando que o comem. Este peixe, 
distinguido pelo sufixo aumentativo do amoatá, assemelha-se a ele por ter igualmente 
barbas, mas também pela particularidade de viajar por terra. 

127.ANAlvfPÁ- tuvira (Carapusfasciatus). Homem come. 

r: 128.ASNfANGKOPANÁ- 

r: 129.AKANÁ- acará (Geophagus brasiliensisi. Come-se. 

130.CHAGKONÁ- joaninha oujacundá iCrenicichla spec.). Come-se 
r: 

131.TUKUNARÉ - tucunaré (Chichla spec.). Come-se. Este peixe, que alcança meio metro 
de comprimento, é um dos mais apreciados pelos Tapirapé e por eles morto com arco e 
flecha. Como é representado no livro de R. von Ihering, deixei de perguntar a seu respeito 
aos informantes das outras tribos. 

132.VUANANAÓ- corumbatá (Prochilodus spec.). Come-se 

133.VUNANAÍ - Os Tapirapé disseram esta foram diminutiva do termo apresentado sob nº 
132, vendo o chimboré (Anostomus kneri) da figura 279 de R. von Ihering junto à figura 
278 que mostra o corumbatá. De fato há, com exceção da cabeça, muita semelhança entre 
esses peixes nas figuras, sendo a figura 278 um pouco maior que a outra. Afirmaram os 
Tapirapé que comem vuananai. 

134.IPIÁUA- paiva iLeporinus spec.). Come-se 

r: 135.IPIRÁPECHOA V A - lambari-guaçu. Come-se. Os Tapirapé disseram neste termo, que 
literalmente significa "peixe chato amarelo", vendo Tetragonopterus rutilus da figura 282 
de R. von Ihering. 

136.PEKAKUHAMA - lambari-mirim ( Characidium fascialum ). Come-se . 

. r 
r: 

137.AIKYNGAPEVA-peixe cachorro ou saicanga (Acestrorhamphus hepsetus). Come-se. 

138.TANA YRA- traíra. (Hoplias malabaricus). Come-se. 

139.IPIRÁNIONÓ- piranha em geral (gêneros Pygocentrus e Serrassalmus). Come-se. 

r: 
MOLUSCOS 

140.ITY - Concha em geral. 
r 
(' 

r: 
r- 
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141.CHAMPOROÁ - Assim disseram os Tapirapé vendo Planorbis peregrinus na figura 316 
de R von Ihering. Não se come. 

142.TATYTÁ- Strophocehilus oblongus. Não se come. 

CRUSTÁCEOS 

143.MACIDY - camarão de água doce ou pitu (bithynis spec.). Come-se. 

144.VUANONÓ - caranguejo de água doce em geral. Literalmente: caranguejo grande. 
Come-se. segundo Gabriel Soares de Sousa (358-360), os Tupinambá da Bahia davam aos 
"caranguejos do mato" que se "criam na terra, sem verem nem tocarem água do mar", o 
nome "guoanhamú ou guanhamú". 

145.VUPEMA - Esta palavra, que significa literalmente "caranguejo chato", foi dito ao verem 
os Tapirapé e "guaíá das pedras" (Panopaeus herbsti) na figura 356 de R von Ihering. 
Afirma que come este caranguejo. 

ARACNÓIDES 

146.CHINA - Os Tapirapé disseram esta palavra vendo o escorpião (Tytius bohiensisy da 
figura 362 de R. von lhering, e afirmaram que não o comem. 

147.CHANÓ - aranha em geral. Não se come. O termo corresponde ao iiandú emMontoya (2 
182) e iandú em Stradelli (109). Os Tapirapé conhecem várias das aranhas representadas 
no livro de R. von Ihering, sem distingui-las, todavia, por nomes especiais. Chamam a teia 
de aranha chanâ-ini também o designativo da "rêde-de-dormír". 

148.TANTEVOGA- carrapato em geral. Não se come (com exceção daqueles carrapatos que 
são tirados diretamente do corpo humano). 

MIRIÁPODES 

149.AMOÉV AÍ- piolho de cobra (Leptodesmus). Não se come. 

150.AMOÁ - piolho de cobra (Rhinocricus). Não se come. 

151.CHAPEAUÁ- centopéia (Scolopendra). Não se come. 

INSETOS 

152. TOKORÍ - gafanhoto em geral. Não se come. 
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153.TOKORÓ AMBIPÉM- esperança. Não se come 

154.TOKORÓ - Os Tapirapé disseram esta palavra à vista de jequitiranaboia (Fulgora 
lantemariai da figura 430 de R. von Ihering. Não consegui averiguar se estabelecem 
alguma relação entre este homóptero e os insetos mencionados nos verbetes 152 e 153, ou 
se trata de uma confusão. Em todo caso, não tem palavra parecida com jequitiranaboia ou 
jaquiranaboia. No vocabulário nheêngatú de Stadelli, "tucura" é gafanhoto. 

1.--.... 155.KYNGEYMA - taquarinha seca. Fasrrúdeo. Não se come. Provavelmente, a palavra 
Tapirapé é composta de kynga: osso, e yma: sufixo negativo, o que seria bem significativo 
considerando-se o aspecto desse inseto quando imóvel, pois então parece-se com um 
graveto, sendo por isso, também chamado de "bicho pau". 

r 
r: 

156.TIRANÁ- louva-a-deus. Mantídeo. Não se come. 

r- 
157.PYKAPYKAUA- grilo (Gyllus spec.). Não se come. A palavra Tapirapé está relacionada 

com o termo genérico para borboleta, isto é, pykápyká ( cf. nº 170). 

158.YGECHUCHAUANA- paquinha (Gryllotalpa spec.). Não come. 

r 159.ANAVÉ, ANAÉ, ARAUÉ - barata (Blatella germanica L.). Não se come. Já no capítulo 
VII tratei do importante papel desempenhado por este inseto na vida dos Tapirapé, 
mencionando também a correspondência entre o termo empregado por estes índios e o 
designativo tupinambá indicado por Léry. 

,- 
(' 

r: 
160.KUPÍ- cupim em geral. Não se come. 

161.CHICHINÓ - libélula. Os Tapirapé disseram esta palavra, não só à vista do cavalo-do-cão 
(Aechnidae) representado na figura 412, como também no neuróptero da figura 409. 
Chamaram chichina o icneumonídeo da figura 511 e o vespídeo (Synoeca) da figura 529. 
Os quatro insetos mencionados estão representados com as asas abertas, fato esse que, 
talvez tivesse levado os índios a ver semelhanças e pronunciar os termos, que se distinguem 
um do outro pelo sufixo aumentativo. No vocabulário nheêngatú de Stradelli (248), libélula 
é Iacina. Os Tapirapé afirmam que não comem os quatro insetos em questão. 

r: 

r: 

162.ÁMPEÁMPEÍ - Os Tapirapé disseram e repetiram esta palavra vendo as representações 
de insetos tão diferentes, como os seguintes: psocídeo (Atropos), da figura 413; 
tisanóptero, da figura 415; barata dágua (Belonostoma) da figura 422; motonecta da figura 
423; percevejo da cama (Acanthia lectularia), da figura 424; cercopídeo, da figura 425; 
afideo, pulgão de roseira (Aphis rosae) da figura 428; cicacídeo, cigarra (Zamara 
tympanum), da figura 429; buprestídeo (Conognatha), da figura 450; meloídeo (Lytta),d a 
figura 451; brenthidade (Brenthus), da figura 452; curculionídeo (Heilipus) da figura 453; 
curculionídeo (Entimnus) da figura 454; cerambicídeos, das figuras 455 (Lophnocercus), 
456 e 457; cocinelídeo (Neda), da figura 458; estafilinídeo (Paederus), da figura 459; 
hidrofilideo (Hydrophilus) da figura 462.Não se come. 

r: 

r: 

163.KYV A - piolho de cabeça (pediculus capitis). Come-se estes parasitas catando-se das 
pessoas queridas. Aliás, devido ao fato de esse inseto estar sempre relacionado com 
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determinada pessoa, ouvi o designativo Tapirapé somente em ligação com o possessivo, 
isto é, chekyva: meu piolho, anenekyva: teu piolho, ikyva: seu pio1ho. 

r' 

r: 

164.INIMÁKYRYNGA - pio1ho da rede-de-dormir (iní: rede-de-dormir), provavelmente a 
muquirana (Pediculus vestimentiy. É maior que o piolho da cabeça, e me atacou 
dolorosamente, ao passo que nunca tive qualquer dos inúmeros piolhos-de-cabeça dos 
Tapirapé, apesar de ter-Iehs oferecido muitas oportunidades de transmigração. Os 
habitantes de Tampiitaua comiam da rede, quando o pegavam em flagrante. Segundo 
Soares de Sousa 9325), este inseto existia também entre os Tupinambá. 

r: 
165.:tvffiCIIDÁ - Os Tapirapé disseram e repetiram esta palavra vendo as representações dos 

seguintes hemípteros geocores; reduvídeo, barbeiro (Triatoma megistus) da figura 417; 
pirrocorídeo (Dysdercus ruficolis) da figura 418, coreídeo, da figura 419; pentatomídeos 
das figuras 420 e 421. Não se come. 

,.,.... . , 166.YPEHAGA - Os Tapirapé disseram e repetiram este nome vendo as representações dos 
seguintes coleópteros: passalidae (Neleus) da figura 439; lucanidae (Leptinopterus), da 
figura 440; cetonidae (Gymnetes), da figura 442; melolonthidae (Macrodactylus), da figura 
443; rutelidae (Pelidnota), da figura 444; carabidae (Galerita), da figura 445; cicindelidae 
(Tetracha), da figura 446; erotylidae (Cypherotylus) da figura 447. Não se come. 

167.BYREMA- dynastidae (Coelosis) e escarabídeo (Phanacus). Não se come. 

r· 168.ANERECHINGA- lymexilonidae (Atractocerus). Não se come. 
r 

169. T AKÁPYUKÁ - vagalume em geral; takú: quente. Não se come. 

r: 
r: 

170.PYKÁPYKÁ - Os Tapirapé denominaram com este termo, genericamente os 
lepidópteros, tanto as borboletas como as mariposas, não distinguindo familias e espécies. 
Disseram ainda o mesmo nome vendo os membracídeos das figuras 426 e 427 e o 
tricóptero da figura 463. Como já foi mencionado no verbete 9+9, chamam tyra a lagarta e 
a crisálide. Em oposição a outros "povos-naturais" ( cf Thurnwald 106), os Tapirapé 
conhecem a metamorfose das borboletas em geral; idjerema-yb( e )do: mariposa em geral; 
idjaré; lagarta e crisálide de ambas. Não se come. Não conheceram os insetos das :figuras 
426, 427 e 428. 

e 

r 

- 171.IÍ - mosquitinho noturno jhematófago, talvez espécie de gibui ou birigui (Phlebotomus). 

r: 172.IPIÓ, IPIOETÉ - borrachudo, pium (Simulium spec.). Come-se, pegando-o em flagrante. 
A palavra pium e a descrição do simuliídeo já aparecem em Gabriel Soares de Sousa (283 ). 

/· 

173.ipiochinga - lambe-olhos (Trigona duckei). Pegando-o em flagrante, come-se. Esta 
abelha, aliás a menor de todas as abelhas do mundo, não figura no livro de R. von Ihering, 
razão pela qual deixei de averiguar o seu nome nas outras línguas índias. 

r>. 

r 

174.TANCIIlÓ, TANCIIlÚ - mosquito-muriçoca (Anopheles spec.). Pegando-o em flagrante, 
come-se. Entre os mosquitos descritos por Gabriel Soares de Sousa (283) figuram 
"inhatium" e "nhatium-açú'', Claude d'Abbeville (255) escreve "Iation" e Marcgrave 

r: 
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(257) "Nhatiu" e "Yatium", No vocabulário kamayurá de Karl von den Steinen (2 539) 
lemos "yatsiu ". 

,-. 
1 

175.MERÚ - Os Tapirapé disseram e repetiram esta palavra vendo as representações da 
mosca dos estábulos (Stomoxys calcitrans) da figura 494, os estratiomiídeos (Tachina 
melanopyga e Hermetia illucens) das figuras 497 e 498, e a varejeira (Cochltonyia 
macellaria) da figura 499. Não se come. Gabriel Soares de Sousa (282) escreve: ''Merús 
são outras moscas grandes e azuladas que mordem muito ... ", No vocabulário nheêgantú de 
Stradelli (525) merú é "mosca" e merurupiára é "varejeira". 

(' 

176.MUTUKA- mutuca (Chrysops e Erephopsis). Não se come. 

177.IORA - pulga (Pulex irritans ou Ctenocephalus canis?). 

178.TONGÁ - bicho-do-pé (Tunga penetrans). Staden (v 2) escreve ''Attun", Léry (160) 
"Ton", Gabriel Soares de Sousa (326) "tunga". 

179.CHAUANAKAÓ - Os Tapírapé disseram esta palavra vendo o mutilídeo representado na 
figura 518 e conhecido por "formiga chiadeira" por causa do som que emite quando se o 
segura, e por "oncinha" ou "piolho de onça" por causa de seu desenho. Um etimólogo 
audacioso talvez possa explicar a palavra Tapirapé como "canto do cão" ou mesmo "da 
onça", considerando ao lado do som e das manchas os termos mencionados no verbete 23, 
considerando ainda o fato de ser kaá o nome de determinado canto em Tapirapé e de 
corresponder ao termo guarani guahú, que significa "o latido dos cachorros" (Recalde 1 
68). Os Tapirapé não comem este inseto. 

180.TAIYV A - formiga de fogo (Solenopsis geminata). Não averiguei o seu nome em outros 
idiomas índios pelo fato não figurar no livro de R. von Ihering. 

r= 

r 

181.MAMANGAO - mamangaba (Bombus spec. ). Os Tapirapé afirmam que comem o mel 
desta grande abelha, o qual é classificado como "imprestável" por R. von Ihering (256). 
Chamam todas as espécies de abelhas e de mel: ei ou eirá e comem o mel de vinte abelhas 
diferentes. O meu companheiro F. C. Kegel colheu 29 nomes em Tapirapé. 

182.KAUEAUÁ - mandaçaia (Melipona spec.). Come-se o mel desta abelha, aliás 
considerado saborosíssimo também pelos brancos. 

r: 
r 

183.TAPEÍ - jatai ( Triagona spec.). Come-se o mel gostoso desta pequena abelha, cujo nome 
no idioma das outras tribos deixei de averiguar por não haver sua figura no livro de R. von 
Ihering. - De outra espécie de trigana, a saber, do lambe-olhos, tratei sob número 173. 

r: 184.ANCHOVA - Os Tapirapé assim chamaram uma pequena abelha preta que se enrola no 
cabelo e que, segundo eles, não produz mel. Talvez seja a irapuã ou arauuá (Trigana 
ruficrus) cujo mel, de fato, é pouco e, no dizer de R. lhering (256), ''não presta'. Não 
figura no livro desse autor. r 

r. 

185.KAUA - vespa em geral. Come-se larvas assando-as nas células do ninho e tirando-as, 
depois, de seus cubículos, com uma vareta ou por meio de pequenas pancadas da mão. 

,...-., 
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Homens e mulheres comem as larvas de vespas. Consideram-nas petiscos especiais e 
comen-nas, em geral, misturadas com farinha de mandioca. 

186.YVYRAANTANA - urna vespa que vive em árvore (espécie?). Comi com os Tapirapé 
suas larvas brancas de 2 cm de comprimento. O gosto acentuadamente de farinha e, nas 
partes não afumadas, adocicado, não era desagradável. Provinha da substância quase 
liquida da larva e não da sua pele. Muitas larvas ainda se moviam por não terem ficada tão 
perto do fogo como as outras. Vivas e mortas, porém, foram comidas sem distinção " 
(Baldus, 1970:207 - 225). 

- 1 

Quanto à comestibilidade, acrescenta algumas observações: 
11XI). Com referência aos conceitos de comestibilidade, a idade tem, entre os Tapirapé e 
Xerénte, menos importância que o sexo; muito pouca entre os Kaingáng; entre os Karajá, 
nenhuma. Na enumeração dos animais comidos exclusivamente pelo sexo masculino, os 
Tapirapé mencionaram, acerca da maior parte, que só o "homem" os come, especificando 
acerca de dois (anú preto, n 74, e anu branco, n 75), que "homem e menino" os comem, e 
explicando em relação ao resto: "homem sim, menino não". Os animais comidos, segundo 
essas informações, só pelo "homem adulto" são; o tamanduá-mirim (n. 4), o tapiti (n. 6), o 
serelepe (n. 11), a capivara (n. 16), o jabiru (n. 47), o mocho (n. 60), o urutau (n. 67), araras e 
papagaios (ns. 69- 71 ), o soldado (n. 78), a gralha (n. 79), o japu (n. 80), o sinimbu (n. 90), a 
rã (n. 100) e a untanha (n. 102). Acêrca da cigana (n. 61), os Tapirapé declararam que só os 
velhos a comem, e com referência ao juruva (n. 63) disseram que esta ave é comida 
exclusivamente pelos adultos. Entre os Xerénte, os picapaus (n. 62) são comidos só pelos 
meninos, ''por serem muito pequenos", e, entre os Kaingáng do ivai, só os velhos comem 
tapiti (n. 6). 

"XII) Os animais não comidos por Tapirapé algum, são: o morcego (n. 1), o boto (n. 
17), o guará (n. 18), a ariranha (n. 22), o coatá (n. 38), os urubus (ns. 54-56), o caracho (n. 
58), a lagartixa (n. 87), Mabuia agilis (n. 88), o teju (n. 89), o papa-vento (n. 91), o truia-peva 
(n. 92), as cobras (ns. 93-98), o sapo cururu (n. 101), os moluscos (ns. 140-142), os 
aracnóides (ns. 146-148) (excetuando os carrapatos tirados do corpo humano, os miriápodes 
(ns. 149-151) e os insetos (ns. 152-186) (com exceção dos que são pegados em flagrante 
sugando sangue humano e excetuando também certas larvas e mel). a maior parte dos animais 
não comidos pelos Tapirapé e conhecida pelos Karajá Xerénte e Kaingáng e também não 
comida por estas três tribos, excetuando-o morcego, comido por "alguns homem" Xerénte, o 
coatá, comido pelo homem Karajá, e o teju, comido por "algum homem" Xerénte e alguns 
modernistas Kaingáng. 

"XII) Assim como fui informado de que a mulher tapirapé não fazia mal comer os 
animais cuja carne costuma ser consumida só pelos homens ( cf, item X), ouvi também que os 
animais não comidos por nenhum Tapirapé tampouco prejudicariam aquele que os comesse. 
Há, porém, certos animais comidos exclusivamente pelo homem, a saber: a anta (n. 27), o 
veado galheiro (n. 30), a ema (n. 41) e o jacaré (n. 81), que, comidos pelo pai de criança 
pequena, fariam esta adoecer e morrer. 

XIV) Todas as diferenças acerca dos conceitos de comestibilidade, tanto entre as 
diversas tribos como entre estas e os brancos, são fenômenos exclusivamente culturais, 
contribuindo para evidenciar, portanto, a importância da cultura na vida humana" (Baldus, 
1970:28-229). 

r>, 
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I - Nomeio como Perito o Antropólogo EUGÊNIO GERVÁSIO 
WENZEL, com endereço na Secretaria. 
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 
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Por seu advogado, 

\"-...·. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, Fundação Pú 

blica, nos autos da CARTA PRECATÕRIA, nQ 96.000830-2, extraída dos 

autos da AÇÃO ORDINÃRIA que lhe move CARLOS ROBERTO TARALLO RODRI - 

GUES e OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., REQUERER' 

sejam deferidos os quesitos que ora se formulam, protestante por que 

sitos suplementares na forma do art.425 do Cód.de Processo Civil. 

Nomea-se na oportunidade para funcionar corno 

assitente técnico, a Dra. ANNA MARIA RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DACOS 

TA, historiadora e pesquisadora, dos quadros permanetes da Ré Funai, 

com emdereço no Centro Político e Administrativo, Rua 08, Quadra 15, 

nesta cidade. ~ 

~, 
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0 U E S I T O S 

Queiram os Srs. (a) Peirtos (a) respoderem. 

Ao final do século passado, como compreendia- 

se o território de ocupação dos índios denomindos TAPIRAP!: e KARAJA? 

Relafcionar suas principais aldeias em relação do território ocupa - 
do. 

A partir dos anos 50, a expansão das frontei- 

ras de colonização atinge ao médio Araguaia, destancando-se, princi 

palmente, a expeculação de terras por grandes colonizadoras, notada 

mente a CIVA, ·COMPANHIA !MOBILIARIA DO VALE DO ARAGUAIA e a COMPAN - 

HIA COLONIZADORA TAPIRAGUAIA, sucessora da CIVA que encerrou suas ati 

vidades por força de insolvência no final da década de 50, desse mo 

do, quais as conseqüencias dessa ocupação na vida dos índios TAPIRA 

P! e KARAJA? Decrever selnuve comprometimento das terras tradicional 

mente ocupdas? 

JQ) A criação da Area Indígena TAPIRAPt/KARAJA, 

com o condão de abrigar ambos os grupos, impediu que os TAPIRARf: 

abandonassem definitivamente seu território tradiconal, em especial 

as terras indígenas denomindas URUBU BRANCO? 

A área indígena URUBU BRANCO pode ser consi 

deradas terras de ocupação indígena indígena gozando de proteção 

constitucional? 

SQ) Qual a importância das terras indígenas URU 

BU BRANCO na~anutenção da sobrevivência físico e cultural do grupo 

'l'APIRAP!:? \ \ 
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Finalmente, que os Srs. Peritos formulem ou 

tras considerações que tiverem por pertinentes. 

Termos em que 

e. r. - m. 
Cuiabá, 19 de agosto de 1996 

L-- 
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