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RELATÔRIO DE REESTUDO E DEFINIÇÃO DA ÃREA DO PI 
TAPIRAP! CONFORME PORTARIA 841/E OE 30/09/1980 

I - Introdução 

Os tapirap,, grupo de origem Tupi, estão localizados a NE 

de Mato Grosso, a 4 km da cidade de Santa Teresinha, atualmente, sede do 

~uóic!pio. O PI está sob jurisdição do PQARA com sede em Santa Isabel do 

Morro, Ilha do Bananal. 

O PI Tapirapé está localizado junto a um assentamento Kar!!. 
j,, na confluência dos Rios Araguaia e Tapirap,. A aldeia Tapirapé encon ... 
tra-se às margens do Rio Tapirap~, distando do PI 3 km, sendo assistida p~ 
las Missões das Irmãzinhas de Jesus. A Missão atua junto a comunidada à 27 

anos, estando totalmente integrada a vida ind!gena. 

A região onde encontra-se o PI Tapirap~, está dentro da Am!!, 
zÔnia Legal, Polo Ido Programa Polo Amazônico estando previsto o 

vimento regional através da agropecuária. 

desenvo,! 

O GT partiu de Brasília, via aérea, para a cidade de Santa 1 

Teresinha, não se detendo na sede do PQ~RA que já havia sido comunicada da 

nossa presença na área. De Santa Teresinha nos deslocamos atá o PI 
ba para nos inteirarmos dos problemas da região, retornamos a Santa 

Plac1fo - 
Tera - 

( 

sinha e no dia seguinte nos deslocamos na "voadeiran da íUNAI atf o PI T!!, 

pirap~. A distância de Santa Teresinha ao Tapirapá á de aproximadamente 

duas horas por "vo ade I r e "; ,.H9ssa permanência na área foi de 9 dias. 

A maior dificuldade encontrada pelo grupo foi vencer a das~ - 
confiança inicial dos índios em relação ao nosso trabalho 

em relação a íUNAI como arg~o Tutor. N;o acreditavam que 

para nos inteirarmos dos problemas a partir do diálogo 

e especialmente• 

estavámos na ,. 
are a 

com a comuni - 
dada, acreditavam que mais uma vez a fUNAI estava mandando funcion~rios P!!. 

ra ficar ao lado das Fazendas. Colocaram aue a fUNAI, representada por 

seus funéionários, sempre defendiam os interesses da fazendas, deixando 

de lado os dos Índios. Esta desconfiança dos Tapirap6 em relação ao drgãa 
está sobremaneira ligada a uma descontinuidade de trabalho na região. A 

permanência de Chefes de Posto na área tem sido de duraçio mínima sendo 
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imposs!vál desta maneira ter uMa contiauidada nos trabalhos. O contato doe 

Tapirapé e Karaji com essas funcionários, na maioria das vezes não ami,! 

toso, gerando assim situações de conflito. 

"étodo Utilizado pelo GT 

A desconfiança do grupo Tapirap4 
B _J 

em relação~ f"UNAI e sa~s 

servid~res levou-nos a utilização de estratégias que permitassa• a raali - 
zação do trabalho. Sabíamos que a ~nica forma de nos inteirarmos das •i 
tuaçÕes vivenciadas pelo grupo indígena, seria conseguindo a confiança do 

( ••. i d , •• mesmo. A ausenc a a liderança Jovem, responsavel palas discussoes rafa - 
rentes aos problemas da terra, criou-nos mais uma dificuldade. Era importan - 
te encontr~-lo~mas como estavam no rio pescando não quisera• retornar a 
aldeia. Os mais velhos disseram que eles não queriam se encontrar conos - 
co, estavam no rio pescando para arranjar um dinheiro e poderem ir a Bras!, 

lia solucionar diretamente os problemas da terra Tapirapá, já que n~o acr!. 

ditavam no nosso trabalho. Resolvemos, n6s mesmos, procurá-los. Pedimos 

a ~arcos, Chefe da Aldeia, que nos acompanhasse e no dia seguinte part! 

mos numa caminhada. Este foi o primeiro passo para ganharmos a confia~ça' 

dos mais velhos, que nessa caminhada começaram a apresentar os problemas 

da comunidade frente aos representantes da sociedade nacional. ficou 

denciado a necessidade da terra para a comunidade, constituindo esta 

principal conflito dos Tapirapl com a sociedada envolvente. 

evi - 
o 

Os mais velhos começaram a nos mostrar a terra, a área que 

nas enchentes alaga, os posseiros que estão na ragi;o e o coeeço da picada. 

A tarde encontramos com a liderança jovem e com o gerente da fazenda Tap! 

raguaia que sabendo da presença da fUNAI na regiio resolveu nos procurar. 

Os jovens nos colocaram os problemas e resolvemos que deveríamos ir atá a 

área de conflito, Índios/fazenda Tapiraguaia. Aproveitamos a presença do 

gerente e fomos ver o pasto. O gerante mais uma vez tentou convencer aos 

índios que o pasto era mais necessário à fazenda e que o Dr. José Carlos•.!. 

tava disposto a trocar o pasto por outra área da fazenda. Os Índios nâoco!l 

cardaram e alegaram que a área que seria trocada estava em litígio com a 

fazenda Codeara. A discussão estava tomando maiores proporções e assim a 

liderança pediu uma entrevista com o propriet,rio da Tapiraguaia. aprove!, 

tando nossa estada na região. ~arcamos a reunião, que serie na aldeia CD!!, 
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forme desejo dos !ndios. A nossa conversa com a liderança Jovem foi basta.!!, 
te proveitosa, e Já então a par, dos problemas rasolva~os dividir o trab~ 

lho, ouvindo o maior número de membros da comunidade para uma 

mais real dos problemas. 

A picada não pÔde ser integralmente percorrida pela falta 

d'agua, porém foi vistoriada a área principal que constitui conflito co• 

a Tapiraguaia atl o limite com a fazenda Codeara. Esta a1tima utiliza a 

pr6pria picada indígena como referência do seu limite sul. foi vista a 

avaliação 

r 
1 

área de possível troca, ficando constatado ser -é~litigioaa. A picada na 
e - . seu limite oeste faz divisa COAI a fazenda Porr Vel~o, -~~º-, apresentando 

problemas por se encontrar em área alagadiça. /._....._ / 
~.,_. -.;' 

Na aldeia as entrevistas foram conduzidas de •aneira in ' 
formal, nas casas ou nos terreiros destas. As conversas varsstam se11pre 

sobre a terra ou sobre a antiga área Tapirepf, o ataque dos Kaiapó, o 

tato com a nossa sociedade. Os Tapirap~ sempre colocavam sarem eles 

dias pacíficos, da! a pouca atençio da FUNAI e a existência de tantas 

coo - 
!n - 
fa - 

zendas na área. Qualquer assunto que não versasse sobre a terra pouco int!. 

resse despertava nos Tapirapf, da! a necessidade da informalidade • 
• 

A medida que conseguimos a confiança da comun~ade, o rel.!, 

cionamento evidenciou o caratfr tranquilo dos !ndios,saa Índole aberta e 

disponível no relacionamento do dia a dia. De uma maneira clara se expre.! 

sou a personalidada marcante da liderança jovem, consciente do problema da 

terra com uma visio projetada no futuro, tendo em conta o evidente aument~. 

populacional, e o aflorar de exigências trazidas pelo pr6prio contato co• 

a sociedade envolvente. Mais do que tudo o que se evidenciou, foi a 

s;o de uma comunidade coesa, socialmente operante e din~mica.,na respon 
- ·-- 

sábilidade de seus membros e nas decisões comunitárias, visando uma corre.! 

pendência entre a estrutura~ tradicional e a atualidade, sempre com seri!. 

dada e harmonia. 

i 
// J 
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Os índios Tapirapé são conhecidos como send;?'h~tantes do 

Rio Tapirapé. Segundo Baldus, datam do sec. XVII as primeiras not!cias de~ 

sa tribo~ a partir de incurs~es das bandeiras paulistas na regiio Centro 

Oeste. A intensificação do contato dá-se somente no sec XX com a chegada 

II- Hist6rico 

dos primeiros seringueiros que começaram a povoaz a região. 

( 

As notícias a partir de documentos seiscentistas mostram• 

os Tapirapé oi;a--habitando·peTto do Tocantins, orà m~is ao sul no pr6prio 

Araguaia, acima da confluência deste com o Tocantins. Os nomes encontrados 

para designação desses Índios eram "Pirapés" e 11Caatingasn, sendo a lÍ,!:! 
gua já identificada como de origem Tupi. Baldus coloca esses índios como 

antepassados seiscentistas dos atuais Tapirapé. 

No sec XVIII são várias as referências a esses índios, 

agora chamados Tapirapé, porém as maiores referências encontram-se em 

cumentos do sec XIX e XX. 

. , 
Ja 
do 

Kissemberth escrevendo sobre dois mapas dessa época assina • 

la que, o mapa do Brasil de C.F Kloden surgido em 1817 mostra ' índios 

Tapirapeques ao norte de um afluente do Araguaia que corresponde ao atual 

Rio Tapirapé. Também no mapa de A. Brué datado de 1829, encontram-se Tapi 

rapeques ao norte do Tributário do Araguaia atualmente chamado Rio Farto. 

Em 1879, Morais Jardim descreve os Tapirapé como índios df 

eles e mais industriosos do que outros, vivendo em aldeamentos na margem 

do rio do mesmo nome. 

O contato desses autores com os Índios Tapirapá são mais 
por relatos de mulheres e crianças Tapirapé que encontravam-se em aldeias 

Karajá. 56 no sec XX sabe-se de uma expedição comandada por Alfredo Ol!m 

pio de Oliveira que procurando seringais subiu o Rio Tapirapé e atrave~ 

sande os campos encontrou esses índios e conviveu com eles durante alguns 

dias. 

Em 1913, Glass escreve sobre os Índios do Araguaia e rel~ 

ta seu encontro com 1500 índios a 40 léguas a frente do Rio Tapirapé. Afi!_ 
ma que na região deveria existir cerca de 20.000 índios. 

Yio.: 115 
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A hip6tese levantada por Baldus, que contatou os Tapirapé 

1935, é que os Tapirapé habitavam ao norte de Conceição, mais perto do 

Araguaia do que atualmente, os constantes ataques dos Kaiap, os empurrou 

mais para o sul e os ataques Karajá mais para oeste. As declarações a 

tuais de índios mais velhos confirmam essa hip6tese, porém apoiados na m!. 

mor~a tribal gostaríamos de levantar que possivelmente os Tapirapé não s6 
desceram o rio por ataques, mas que tradicionalmente habitavam toda a r!. 

gião desde de Conceição do Araguaia, para isto estamos levando também em 

conta a exist;ncia da seis aldeias Tapirapé que mantinham contatos entre 

si. Daí os dados controvertidos encontrados em documentos que colocam os 

Tapirapé ora mais ao norte, ora mais ao sul. No local onde se encontram 1 

hoje foram descobertos um machado de pedra e resto mortais Tapirapé. o 
machado foi desenterrado na divisa da Tapiraguaia e os restos mortais fo 

ram encontrados em Urubu Branco, Última grande aldeia Tapirapé. 

Em 1959, Cardoso de Oliveira coloca que as reduções dos 

Tapirapé tiveram inicio antes do primeiro contato com os neo-brasileiros. 

Os vários surtos de gripe e varíola foram fatores determinantes para ex 

tinçaÕ das várias aldeias Tapirapé. 

Nas nossas 9onversas com os an~iÕes tivemos oportunidade 

de sentir esta problemática. A depopulação fez com que os sobreviventes 

de várias aldeias fossem reunidos em uma grande aldeia, gerando problemas 

para a estrutura Social. 

As doenças e os brancos constituiram problemas aos Tapir1!_ 

pé, além desvários ataques Kaiap6 e Karajá que contribuiram para a dimi 

nuição do grupo. A última grande aldeia foi quase que extinta exatamente 

pelo grupo Kaiap6, inimigos dos Tapirapé, desde tempo imemorial. O Ataque 

dos Kaiapó aos Tapirapé data de 1947. A aldeia foi queimada e saqueada 

tendo os Tapirapé se dispersado pela região. A maioria dos sobrevivent~fo 
.•.• c;cozx , ••• ~-~--- .•• -- - 

ram acolhidos por __ L6_pi.o.da -Luz,- um dos fazendeiros da região. Por volta 

de 1948 os-T~-pi~;·;p(_fcg'ªl!l f:-~-ª.9..<W.«19 •.• ~~-Pp~~~-~-~~ __ SPI _ f!,J_n~i:1~0. para contatá 
los. Esses fatos são ainda relembrados pelos Índios. 

A ;eduç:o e a consequente dsseEtruturação do grupo, l~vou • 

a uma..redução do Territ6rio efetivamente ocupado. Apesar destes fatos, 
os Tapirapé continuaram fazendo incursões anuais a Urubu-Branco, mantendo 
um elo mágico de culto aos mortos. O territ6rio ocupado pelos Tapirapé 
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nunca foi de fato abandonado, as matas continuaram sendo 

tio e os Índios em suas caçadas peri6dicas caminhavam por toda a área ci~ 

cunvizinha. A redução territorial não implicou assim num abandono das ter 

ras, se elas não continuaram efetivamente ocupadas, não deixaram de ser 

percorridas periodicamente. O aumento gradativo da população e a 

ção do grupo levou-os diretamente a reivindicação territorial. 

rei fica - 
A ocupação gradativa da região por membros da sociedade 

envolvente, os desmatamentos constantes feitos pelas fazendas, conduziu 1 

os Tapirapé a reivindicarem a área estritamente necessária para a sobre ~,--. ~ 
Â ~~~-..,.., •• - ••. , t1 

vivencia do grupo e que é efetivamente ocupada pela comunidade. 

A falta de mat~ria prima ritual ou artesanal, a redução e 

da caça, atividade produtiva tradicional, faz com que os Tapirapé cont! 

nuem percorrendo a sua ,rea tradicional, incursionando pela fazendas da 

região. se·~·hoje este- fato não constitua problemas não podemos deixar de 

.Lauáwlo em conta pelas consequências futuras. 

-'f MOD.: 115 [: 
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III - Mágico - Religioso 

Os rituais tomam forma muito concreta para o ~ruprf, sendo 

indispensáveis para a manutenção de sua identidade étnica e para continu~ 

Ç30 de sua organização Social e Política. Através das festas anuais, os T~ 
pirapé se mantém a se afirmam como grupo indígena. 

Entre os rituais mais importante podemos destacar,_ o da mor 

te, do nascimento e a iniciação dos rapazes e moças. 

O ciclo de festas tem início em maio com oAruanã. Coincide 
/ - 1 com o final d3s chuvas, sendo seu fundamento, uma elevaçao a natureza. por 

aquilo que ela proporciona a comunidade; a boa colheita, a abund;ncia de ca ,~- .•. -- .•..•.. ,, ... - - 
~a fartura das roças. Representa a integração natureza/sociedade, na 

dicotomia Tapirapé. 

Neste ciclo, a festa d~ Cara Grande tem papel primordial 

na cultura Tapirapé. E uma festa basicamente masculina, a participação da 

mulher se restringe a preparação dos alimentos e a assistência a festa. O 

homem se prepara na Tacan; e s6 pode ser visto pelos membros da comunidade 

ap6s estarem pintados e enfeitados. A Cara Grande se reveste de todo um as 

pecto mágico. 

As c3çadas neste ciclo tem, também, um aspecto ritual. As o 

escassez dos animais imposta pelos grandes desmatamento e mesmo a falta de 

las na área efetivamente ocupadas- pelos Tapirapé, leva o grupo a ultrapas . - 
sara picada e ir caçar e colher buriti nas fazendas vizinhas. A caça I ba 

sicamente feita na Reserva Florestal da Fazenda Porto Velho, devido a 

maior abundância do Porco do Mato e do Catitu, alimentação básica neste pe . - 
ríodo de festa. Nesta épo~a os Tapirapé fazem sua incursão anual a Urubu- 

Branco, Fazenda Sapeva,para cultuar seus mortos. Há uma ligação mágica-rel! 

giosa do grupo com esta localidade, pois além de ter sido lá sua Última al 

deia, habita esta região seu principal ancestral mítico. 

A coleta do Buriti para a confecção das roupas rituais 1 • 
também feita fora da área indígena devido a escassez desta matéria prima na 

sua .reserva. 

A angústia dos Tapirapé frente as derrubadas e aos grandes ~ 

desmatamentos está ligada à escassez da caça, do buriti e da Taquari, a,il,e 

msatoe"-essenciais para a continuação do grupo. Os Tapirapé tomam aos poucos 

' 
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consciência que a caça e a matéria prima utilizada pelo grupo, tenderá a 

acabar, se a comunidade não lutar para sua conservação. 

Os mortos Tapirapé são enterrados no interior de sua mal o 
ca. Ar.tas do enterro propriamente dito, os Tapirapé permanecem ao redor 

do morto, dançando e cantando. Neste ínterim são queimados todos os obj.!_ 

tos de propriedade do morto, sendo os animais de sua propriedade também 

sacrificados. Ap6s este ritual, a pessoa é enterrada e seus parentes pró 
ximos raspam a cabeça. Os outros membros da comunidade os a.para e as fes 

tas são proibidas. 

Restos mortais Tapirapé foram encontrados em várias 

das na área circunvizinha, provando mais uma vez que os Tapirapá 

vam a região. 

f aZe!!, Jj 
domin.2,, 

Presenciamos em nossa estada na comunidade a importância do 

nascimento para o grupo. O pai ainda hoje, pinta seu corpo com urucum e 

genipapo para evitar que o mal entre na criança e observa as restrições 1 

alimentares para dar saúde ao seu filho. O recém nato tem grande importân 

eia na cultura Tapirapé, da! a observação de todas as restrições, mesmo 

por membros da comunidade mais voltados para a nossa sociedade. •-manute,n 
ção de -ritos e práticas mágicas servem como elo para uma afirmação e coe 

são do grupo Tapirapé frente a sociedade envolvente. 

7/ 
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A aldeia Tapirap, n;o apresenta um padrio 

IV - Demografia 

çio das casas. Atualmente formam o que se aproximaria de um c!rculo, ao r!. 

dor da Tacanã (casa dos homens) que é constru!da no centro da aldeia (único 

padrão rig!do observado). Não sabemos se tradicionalmente existia uma dispJ!_ 

( 

siçao para as casas, o que foi constatado é que novos casais estão 
truindos suas casas fora do círculo, também, as sucessivas enchentes 

garam a várias famílias a se afastarem do rio e começarem construções 

afastadas rompendo o c!rculo. 

As casas s~o construídas de adobo ou taipa, revestida 

cons - 
obri - 
•ais 

com 

palha aos moldes regionais. Na aldeia existem 20 casas, h!li9ttadas por 162 ~ 

~..t;apirapá, não foram registrados os que se encontram morando com os Karajá. 

O Grupo de Trabalho encontrou sérias dificuldades para uma 
- f# composiçao geneol6gica, devido a relativa rotatividade dos casais, a dizim,!.' 

ção de v~rias aldeias que desestruturam o grupo levando a casamento.fendog,i, 

micos ou a intertribais. (Karajá). 

O número de nascimento está gradativamente aumentando, exi2_ 

tindo uma redução na mortalidade. Este ano foram computadas duas mortes de 

mulheres adultas devido a um surto de catapora. 

A maior força Tapirapl repousa nos jovens e nas crianças, 

sendo reduzido o número de anciões. Atualmente o nascimento feminino sobr.!. 

põe ao masculino, tendendo a u~a continuação dos casamentos intertribais P.! 

ra manutenção do equilíbrio. 

O aumento populacional Tapirap~ pode ser constatado 

seguintes dados: 1953 - 51 individuas 

1955 

1962 

1970 

1974 

1980 

pelos 

53 li 

62 li 

90 11 

120 li 

162 " disposto da seguinte forma: 

Casa 1 6 pessoas 

Xãkoiãpâri (marcos) 

Mareãpawaxo111a 

Tãixiga (Tori) 

57 anos 

46 anos 

5 anos 

masculino 
feminino 

feminino 
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lllarara'i - 60 anos - feminino 

f J Ka111ori111ão - 35 anos - 111asculino 

Kãxowirio - 70 anos • masculino 

'/ I 
Casa 2 

Ãwãetak~to'i (Zé Miguel) - 29 anos - masculino 

Kawalaru (T-~) - 25 anos - teininino 

Tàwokoe .. 10 anos - •asculino 

1(0111i - . 8 anos - feminino 

tãpoxiro - 6 anos - ta11inino 

Eiri - 3 anos - fe11inino 

O Chefe da casa Zé Miguel,, filha de Plarcos, forma uma fam! 

lia nuclear, estão vivendo já algum tempo separado dos pais KawalaDu, Ta •... 
pir'll.já sendo que seu marido ser, futuramente o Chefe da Aldeia. 

Casa 3 

{ ·, 

A11tãrao 

Taipa (k) 
Oparãxo111i 

Xo111ã•i 

Ployokoto 

·xowerero 

46 anos - masculino 

40 anos - feminino 

13 anos - masculino 

11 anos - feminino 

9 anos - feminino 

5 anos - feminino 

Casa 4 

lllaromâxiÕ 

l'lareapa111gga 

fllak~wa. 

·tãkãrimy 

Kopãriwgga 

20 anos - masculino 

16 anos - feminino 

7 anos - 111asculino 

58 anos - 11asculino 

11 anos - 11asculino 

Casa 5 

l'lâkãpyxowi 
"Eaixowoo 

Plarekãto 

xãwãtãja 

41 anos 

30 anos 

13 anos 

a anos 

masculino 

fe11inino 

fe111inino 

feminino 

~oo.: 
1 
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t) Xeta•i - 11 anos - masculino 

Kanope - 6 anos - •asculino .. - - 4 anos feminino lrlarara - - 
Plare•o - 2 anos - feminino 

- 20 anos •esculino Awaeryni - - 
Tãpa'i - 15 anos - fe•inino 

Taixowã - l ano - fe111inino 

Casa 6 

- 63 anos masculino Korowa - - .. 
60 anos r· Awokaja - - feminino 

Xywãeri - 31 anos - masculino 

Pãwyggo - 28 anos - feminino 

Kaorexowa - 9 anos - masculino 
.•. - 7 anos 11asculino Plakaxowa - - .. 

5 anos Xawario - - masculino 

Iona'i - 1 ano - feminino 

Casa 7 

Ipawygi - 51 anos - 1>asculino 

Tãixowo'i - 51 anos - feminino 

T;te1i - 10 anos - feminino 

Kamaoro'i - 14 anos - masculino 

Tâixowoo - 18 anos - feminino - - - Awara111ygi - 22 anos - masculino 

wãritie - 4 anos - masculino 

Xi'i - 3 anos - feminino 

Tãipape - 6 anos - feminino 

Casa 8 

- 29 anos Aldaeteo - - inasculino ...... 
29 anos f'a111inino Awaxirawoo - - .. 
12 anos Eira111a - .. feminino - - 9 anos Xakako - - 11esculino 

l'lare1io - 7 anos - feminino 

Pãxã•o - 6 anos - 11asculino 

Pâxã•ã111a - 4 anos - 11asculino 

~D: 110 ~ 
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tt 

Emyra111a - 2 anos - feminino 

lllanaheiro - 5 anos - fe111inino 

Casa 9 

xã111ãk'ãto - · 47 anos - masculino 
•.. 

50 anos feminino Ataxo1110 - - 
Kaorewygi - 37 anos - 111asculino - 21 anos feminino Iparewa - - 
lllarãpi - B anos - masculino 

Plytãyma - 4 anos - feminino 
1 

Apibãya ... 2 anos - feminino 

A111ãetepytygi .. 24 anos - 11asculino 
... - 19 anos fe1dnino l'lareapa - - 

Awoire - 3 anos - masculina ...... 
feminino Plareakato - 1 ano - 

Oparãxowi ... 62 anos - masculino ( f! 

cou vi6~o e foi morar com os parentas). 

Casa 10 

Karirã ... 39 anos - masculino - 34 anos feminino Taparo11100 - - 
Xawie1yma - 16 anos - masculino 

Kãxãnãpio - 12 anos - masculino 

Awã•ipy - 8 anos - masculino 

Weixãra - 5 anos - masculino 

Eirawã - 3 anos - feminino 

Kãtoãxiga - l ano - feminino 

Xyblãpare'i - 27 anos - masculino - - 18 anos feminino A tapa - - 
Ãtoiamani - -4 anos - masculino 

Ãrãrãwytygi - 20 anos - masculino 

rã parawa ... 16 anos - feminino 

Tamekãto - 2 anos - fe11inino 

j,"' f ' . \. / 
, ,/ 
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~OD.: 

Casa 11 

Irã111go 

l'ly~ãi 

Casa 12 

tãkymi 

Plariãpa111ygi 

Ka11oriw'igato•i 

Haweri 

Xeowi 

Ta'aki 

Casa 13 - . Xaopoko 

l'lareãpãwyggo 

Irome 

rrlone 

Tãwie 
Ioriwe'i 

Ixire ti 

l'lytyggo 

Casa 14 

Kaorek~to'i 

l'lareãpa 

Xepi 

Ta1owã 
Mo rio 

1 ma•ãwa 

Berinakaro (K) 

Casa 15 
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13 

71 anos 

65 anos 

masculino 

f'e11inino 

35 anos - masculino 

29 anos - feminino 

12 anos - 111asculino 

9 anos - masculino 

6 anos - feminino 

6 meses - feminino 

36 anos - masculino 

29 anos - feminino 

12 anos - feminino 

9 anos - feminino 

6 anos - masculino 
6 meses - masculino 

52 anos - masculino 

56 anos - feminino 

:n anos - masculino 

27 anos - feminino 

12 anos - feminino 

6 ao os - masculino 

3 anos - feminino 

l ano - masculino 

15 anos - masculino 

13 anos - feminino 

23 anos masculino 

1 



Tarnan~xowã 

Ipatyrowa 

Casa 16 

Okariwã 

Plariwira 

Tamãkorãroygi 

wãripeto •.• 
Imanapy 

Weiro 

Plãxio 

Korãpa'i 

Tary111ãJa 
Kara'i 

Kãty 
Kamãxiwi 

Tamanima 

Kamorb,ão • i 
Tãparawi 

Tameo 

l'lyrãty 
Taniwá ·. 

Casa 17 

xã111arãxo111i 
Eirowi 
Pãxêxo111a 
Torija 

To•iãpina 

Tairo 

tkãtoaka 

Casa 18 

l'\yryxiwgga 

Ixenahiro (k) 

MlNJSTÉB.10 DO INTERIOR / / 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIÓ - PUNA! 

19 anos 

2 anos 

47 anos 

38 anos 

15 anos 

10 anos 

7 anos 

5 anos 

2 anos 

25 anos 

22 anos 

7 anos 

5 anos 

2 anos 

10 dias 

26 anos 

20 anos 

6 anos 

3 anos 

9 meses 

32 anos 

23 anos 

7 anos 

10 anos 

4 anos 

2 anos 

7 dias 

20 anos 

23 anos 

feminino 

fa•inino 

masculino 

feminino 

masculino 

masculino 

11asculino 

feminino 

masculino 

masculino 

feminino 

feminino 

feminino 

11asculino 

11asculino* 

masculino 

feminino 

feminino 

ma.seu li no 

feminino 

masculino 

feminino 

masculino 

feminino 

feminino 

feminino 

masculina* 

masculino 

(!mi.~!"º·--· 
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6 

Xo1i - 5 anos - masculino 
- N fe111inino Taxaa - 2 anos - 

xãwãxãxowa - 46 anos - masculino 

Tahanaro (k) - 46 anos - feminino 

Plaixa* - 25 anos - fe11inino 

Okoeiro* - 2 anos - feminino 

Komãri* - 6 anos - 111asculino 

biare - 21 anos - masculino 

xãwãpa1i - 16 anos - masculino 

Plaxixãpa1i - 14 anos - masculino 
i * surda muda, mora com os pais tem uma filha com karaj~ e outro co• Tori. 

Casa 19 

xãrio - 25 anos - masculino 

Ipa1ywa - 21 anos - feminino 

Tãporo - 7 anos - feminino 

Koxiera - 5 anos - feminino 

Koxa1ikito - 2 anos - feminino 

l'lono111ipiro - 3 anos - feminino 

Casa 20 

Arãrã wytyga - 42 anos - masculino . Eirowytygoo - 49 anos feminino ' - 
Kowyã - 16 anos .. Rlasculino 

Ipa•ãri - 16 anos - masculino 

J // 
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V - Sdcio Política 

A Organização Social Tapirapf era fundamentada n . 
extensa e na matrilocalidade. O casamento tinha um significado econômico' 

partindo do princÍpio que as roças pertenciam as famílias extensas e o ho ... 
mem representava a continuação do Trabalho agr!cola. 

Atualmente não há um rigidez nesta regra. devido a n;o res ... 
triç~o de filhos e aos casamentos intartribais. A mulheres Karajá garalme.2 

te ficam na aldeia Tapirapf quebrando a regra de matrilocalidade, os mais 

jovens acaba~ optando por esta nova regra de residência, preferindo ter sua 

prdpria casa. Encontramos ainda residênciasformadas por famílias extensas, 

porlm a maioria 6 formada pela família nuclear. A partir de um remaneJ~ma_!l 

to da estrutura social, encontramos um remanejamento econômico, as raças 

já est;o sendo cultivadas pela família~ nuclear, apesar de muitas delas pe_t 

tencerem as famílias extensas. 

A depopulação do grupo como consequência do contato, apr.!. 

senta-se como um dos fatores da mudança e deslttruturação do grupo local. D 

Tapirapl para garantir a sobrevivência do grupo, ap6s grande dizimação, Pª.! 
sa a casar com os karajá que também tinha~ como regra básica a ~atrilocal.!, 

dada. A não adaptação dos homens Tapirapé e Karajá ao novo sistema cult~ 

ral, cria arranjos na estrutura social. O forte preconceito Tapirapé em r.!. 
lação a decadência e dependência Karajá frente a sociedade envolvente leva 

algumas mulheres mestiças (T+K) a procurar seu parceiro na aldeia Tapirapá, 

fixando residência no local. A regra de matrilocalidade é aeaim, superada' 
• pelas contingencias do contato. 

O casamento é realizado quando as meninas alcançam a pube!, 

dada, por volta dos 13-14 anos, os meninos casam por volta de 17-18 anos 

após a festa de iniciação. O casamento fica realmente concretizado ap6e o 

nascimento do primeiro filho. 

O Tapirapé é monogâmico, porém, não existe uma rigidez no 

casamento. Qualquer casal poderá se separar e contrair novo casamento se 

não se adaptar ao primeiro ou se n~o gostar de seu parceiro.,tradicionalmen 

te a escolha era feita pela mãe das crianças, existindo um noivado quando a 

menin2 completava 9 anos. Atualmente, existe maior flexibilidade nesta r.!. 

gra. A· escblha~muità vezes é feita.pelos jovens, porém deverá ser consoli - 

115 



17 - 

Podemos 

ij 
~ 

eles aprovem a escol:• dos filhos.~:;;~ 

perceber uma dina$izaçao na estrutura social 
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' -- dada pelas maes a medida que 

Tapirapft adaptáveis a$ novas necessidades criadas e impostas pelo cont.!. 

to. As mudanças são percept(vais1 n;o diminuindo porfm a coesão do grupo. 

A Organização Social.f re~anejada de acordo com as necessidades, nio levan ~ 
do a uma des9!truturaç;o tribal. Ao contrárioJas Tapirapl tomam consciência 

da dimensão imposta pelo contato e procuram ~valorizar sua estrutura 

tribal. 

Divisão Social do Trabalho 

A divisio social do trabalho está diretamente relaci.2, 

nada a divisão de sexos. O homem é responsável pela derrubada da mata, o 

plantio das roças e a caça. 

As mulheres tem como função básica a preparação dos 

alimentos e a confecção de redes. 

A colheita é função de ambos os sexos. A pesca torna 

se atividade masculina, a pesca com timb~ uma atividada coletiva, vemos que 

os homem são os responsáveis na cultura Tapirapl pela obtençio dos alima.!l 

tos. 

,_ 

Atualmente certas atividades perdem a rigidez e 

executadas por ambos os sexos. Estas mudanças ocorridas na divisão do 

,.. 
sao 

tra - 
balho, podem ser vistas como mais um mecanismo gerado para atender as novas 

necessidades do contato e sobrevivência do grupo. 

Organização Política 

A Organizaç~o Política Tapirapf já foi fator de dis - 
cu~o entre dois autores que trabalharam com a comunidade durante longo P.! 

r!odo. 
Baldus, coloca que existe no tapirap~ uma organização 

pol!tica centralizada na pessoa de um Chefe. O cacique seria respeitado P.!. 

la comunidade aue nunca o enfrentava, acatando de forma passiva sua 

.hD 
móo.: 

1 
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Wagley coloca a organização 
L 

Tapirap, dentro de7-"a/ d.!:!, 
autoridade. 

pla liderança. Existir.iamdois chefes pertencentes cada um a uma metada C.!, 

rimonial, além destes outras lideranças surgiam de forma esporádica, W~ 

gley coloca que o capitão seria o indivídio respeitado. 

Observamos, na atualidade, a presença de dois 

Um é o chefe da aldeia, sua liderança é respeitada e legitimada 

munidade. O outr~ é o chefe das festas, tem co~função básica a 

chefes~ 

pala co - 
manuta!!. 

çio dos ritos e festas, isto é, a manutenção dos valores básicos tribais. 

O surgimento de uma liderança Jove~, não i~plica numa 

tomada da poder e sim numa delegação de autoridada. Não representa uma 

ruptura com a liderança tradicional, já que a autoridade foi delegada P.!. 

lo chefe tradicional, "arcos, a seu filho que seria ap6e~sua morte seu 

sucessor. O líder jovem, José ~igual, tem como funçio b~sica·o contatocom 

o Tori (branco), e a discussão referente ao problema da terra Tapirapé. 

A delegação de autoridade parte de um dificuldada do "arcos em entender 

o português e de contatar com o Tori. A coesio do grupo, como força pol! 

tica, é expressa na atualidade dessa liderança. 

A n~o centralização de autoridade na pessoa do chefe 

tradicional ou na do seu filho, permite um dinamismo na estrutura pol!t!, 

ca. A discussão na Tacanã permite ao grupo, participar e discutir os pr,2. 

blemas que afetam a comunidade, permite também que novos líderes surjam 

(_ 
se não com um poder de direito, porém com poder de fato. Estas lideranças 

exercem pressão sobre a liderança tradicional, sendo utilizada para man - 
ter uma coesão grupal. As metas a serem seguidas pela co~unidade, são CO,!l 
eretizadas nestas reuniões. Nio existe participaçio·daa mulheres nas dis ... 
cussÕes noturnas, sua participação é restrita a sua casa e ao terreiro 

desta, onde ela mostra toda sua força ao exercer pressão~ sobre seu mar!, 

do. Desta forma percebemos que nas ~euniÕes nortunas são colocadcsde fato 

os desejos e aspirações comunitárias. O chefe pode legitimar ou n;o as d!,. 
cisões comunitárias, procurando, porém permanecer o mais próximo possível 

delas. 

Liderança jovem 

A liderança Jovem tem como função básica canalizar os 

problemas acvindos da Sociedade Nacional. Josl "igual I legitimado por 

ser filho do Marcos, porlm existe força na liderança de outros Jovens que 
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discutem e expõe a problemática do grupo. O líder jovem deveria 

do um lado tradicional transmitido por seu pai, mas também um dinamismo 

para contatar com o branco. 

O líder pode ser deposto se não atender as necessid!. 

des da comunidada. Este fato foi colocad& pela consta$ação de uma f8CBl!, 

( 

te eleição, onde o Chefe das restas foi deposto e assuMiu a liderança º.!:!. 
tro membro da comunidade, compatível com os desejos do grupo. Outro fato 

constatado foi ter sido José ~igual colocado num ostracis~o p1.,rcialr ._ª 
medida que, cedeu o pasto a fazenda, sem---consultar a comunidade. A não ma --=----- .. - nutençao da posiçao do grupo frente ao fa2endeiro o enfraqueceu perante 

a comunidade. José "igual para manter sua liderança teve que concordar 

com a comunidade e firmar frente a faaenda o não desejo comunitário na 

troca das terras. 

A liderança jovem se apresenta legitimada pelos Tapir!. 

pl.N~o encontramos cisões políticas e sim um grupo coeso nas tomadas de 

decisões e na visão dos problemas que afetam a comunidade. 
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VI - Aspectos S6cio-EconÔmico 

a} Atividade de Subsistência 

A produção agrícola teR papel fundamental na T.!, 
pirapé, sendo a base da atividade econômica. O grupo Tapirap4, apesar de 

• • L ter uma produçao agrícola voltada para sub si stencia, Ja i~·-a- vanifa 
do excedente agrícola • 

. A agricultura, juntamente com a pesca, permita a comun!, 
..• ..• - 

dada uma auto-suficiencia. A dependencia em relaçao a cidada se restringe 

a compra de bens nio produzidos pela comunidade, necessidades estas gar!. 

das pelo pr6prio contato ànterétnico. 

A roça Tapirapé, tradicionalmente, é feita a alguma di.!, 
tância da aldeia. A fase da derrubada e plantio tem participação axclusi .... 
va masculina. A colheita envolve toda a família, existindo uma 

de residência para o local. 
mudança 

As roças Tapirapé são de propriedade da família extensa. & 

Está sendo iniciado um trabalho coletivo nas plantações de banana e ma.!! 

dioca. A circulação dos produtos~ realizado na comunidade existindo mui ..••. 
tas vezes a troca interna, além da troca externa. 

moldes tradicionais numa área seca. A maior parte da ãraa eleita pela 
___ -- ----;,;--· -·-----~--:--'"'f..>.a.'">..:-::. ~# 

munidade é alagadiça, dificultando a realizaçao dos trabalhos. Uma -----------"-:"'--~~Jl ... .;.~-!-----a,c..!'•'•=~-"'!,,:.w .••• ~~~-· 

cultura intensiva s6 seria viável se houvesse u•a tlcnica mais 

O trabalho agr!cola é executado de forma extensiva, nos • 
~ - -· - CD ... 

aperfe!, 
çoada de aproveitamento do solo. 

, S.·,9rupo Tapirapé encontra-se em condição de entrar no 

~ado--·econÔmico vendendo seus produtos agrícolas. A entrada no mercado, 

dependeria basicamente da elaboração de um projeto aijr!cola compat!vel ~ J-~ - - com a organizaçao social do grupo. A adaptaçao Tapirap, a um projeto das 

ta ordem, torna-se bastante acessível a medida que a comunidade Já tem 

na agricultura sua principal atividade econômica. 

O projeto agr!cola teria uma importância crucial a m.!. 

dida que a e~!iio da !rea Tapirap6 se fixou na estritamente necess&ria 1 

para sobrevivência do grupo. Desta forma, uma produção voltada pare o mal: 
cado daria condições reais de sobrevivência a comunidade. O capital ger.!. 
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do pela agricultura, supri,ria as necessidades b,sicas da comunidada, bl,2. 

quaando uma dependência futura gerada pela escassez de terra ~proveitavel.A 
agricultura extensiva baseada na derrubada de ~ata e na queimada, empobrece 

r o solo, tornando-o improdutivo. 

Um projeto agropecuário, que atenda as~-':àtrttws com.!:!. 

nitárias não deva ser entendido como desintegradores da estrutura social, e 

sim como mecanismo gerado para atender Gecassidadeibásicas. Por isto suai!, 

plantação s6 seria vilvel a partir de uma discussão e conscientizaçio da c.2, 

munidade, procurando se apoiar nas reais n~e&si.dades do grupo indígena. 

Os principais produtos cultivados pela comunidade - saor 
f 

o milho·,,a mandioca, arroz, algodão, batata doce, inhame, abacaxi, banana, 

manga, cajú, amendoim. 

Os índios comercializam a farinha de mandioca produzida 

pala comunidade. O algodão e o amendoim apesar de produtos bem aceitos no 

mercado são pouco comercializados. O algodão~ usado principalmente para 

confecções de rede, atividade tradicional da mulher Tapirapl. 

O com,rcio é realizado nas cidades pr6ximas, com 

teiros que descem o Araguaia e cem os posseiros que estão na região. 
marr.!. 

, - / A pecuaria nao e muito desenvolvida na comunidade, nem ~ 

se apresenta como atividade econômica tradicional. Apesar deste fato, enco!!. 

tramos na aldeia algumas reses compradas pela própria comunidade e um 

ral Já construído. 

cur - 
~á interesse da comunidade na criação de gAdo, seja para 

corte ou gado leiteiro, não existe, porém, nenhuma infra-estrutura na com~ 

nidade, para levar a frente esta nova atividade econômica. A,.-pecuária seria 

m.uJ..lo viavel numa região que tem no gado sua atividada bibica. O grupo não 

consome o gado internamente, seria assim, uma atividade voltada basicamen 
- A" .\ .,__ - 

te para o mercado regional. Um incentivo do Orgao Tutelar, a contraçao de 

um vaqueiro para início da ativ~dade, teria grande importância IH'ifcipal 

mente pela existência de:pastod já formados na ,rea • .,pcup"5la pela co~unid~ 
, . - de. A pecuaria seria mais uma atividade economica de integreçao dos Tapir.!. 

p' na economia nacional. 

! importante ressaltar que qualquer Projeto econômico ' 

Ífoo.: 115 f 
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que vise desenvolvimento da comunioade Tapirapé,não deverá revestir .de 

ratlr paternalista, com envio de funcionário permanente do drgãa Tutor. 

CB - 
o 

Tapirapé de maneira singular, prevê seu desenvolvimento partindo da esforços 
, • t~- 

da comunidade. O começo da atividade pecuaria pelo grupo preve e contra"'çao' 

de um vaqueiro para orientá-los, porlm não prevê nenhum trabalhador alien!g.!. 

na tomando parte do trabalho comunitário. Um projeto agropecuário para os 

Tapirapé deveria assim partir das necessidades do grupo, vinculado a u• 

r 
/ 

grama de consc unidade de 

sucesso, 00 pãQ..S!QJ.E~.!,~T~L..!,..Di.2..~~=iãº 1utof •• atr2_2s de seus funcion~trios. 
sã" o projeto visa o desenvolvimento comunitário e uma i~tegração ao mercado' 

econômico, deverá ter como ponto básico a própria comunidade. 

k·,caça apesar de atividade tradicional, P•~·.h1por-t:neia 1 

pela sua escassez na área ind!gena e pelas outras atividades econômicas 

mais compatíveis com o mercado regional. A necessidade de aQuisiç;o de bens, 

levam os Tapirapé a uma de~icaçio maior a pesca, aue gera valor para comun!, 

dada. 

A caça, atualmente, está restrita a rituais. Nesta época ~ 

os Tapirapé ultrapassam a área efetivamente ocupada e v~o caçar na Reserva 

pela 

foi 

pelas 

Os animais mais· impsrtantes para a comunidade sao: o porco 

do mato, o catitu, o tatu, o veado e alguns pássaros como o ja6, jacu, patos 

do mato e arara. 

Pesca: 

A pesca, apesar de n;o ser atividade tradicional, se reve.!!_ 
te de importância, devido a comercialização do peixe pela comunidade. A 

ca do pirarucu é ainda o caminho mais rápido para o Tapirap6 conseguir 

tal, para suprir as necessidades da comunidada. 

Pª.! 
cap!, 

Os bens adquiridos através da pesca são de propriedade ind!, 

vidual, este nao é um fato novo, nem inicia-se com o contato. O Tapirap,, Já 
tradicionalmente, separava seus bens de uso indi\/idual, dos bens coletivos. 
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O Pirarucu, o filhote, e o Tucu.naré s;o os principafs ~ixes / 

comercializáveis, estando também presente na dieta diária do Tapirap,. 

A pesca é uma atividade masculina. A participaçio feminina 

~ na pesca com o timb6. ( importante ressaltar que~ homem Tapirapé, o re~ 

ponsável pelo suprimento da casa. A atividade da mulher se restringe ao se!. 

viço caseiro e confecç;o de artesanatos. 

Coleta: 

A coleta se restringe a frutos regionais que são utilizados 

na alimentaçio, nas pinturas corporais ou no artesanato. 

Artesanato: 

O artesanato para a comunidade se reveste de caratér come!. 
cial. O !ndio aue porventura não se adapte a pesca tem no artesanato sua 

principal fonte de renda. 

O comércio do artesanato é feito basicamente com os 

tas,e mrreteiros que descem o Araguaia. 

tu ris - 
Os principais artesanatos postos a venda - sao: borduna, Ce.!, 

tarias, lança, banco de madeira de uso tradicional, maracá, cabaça, boneca• 

da cera de abelha, rede, arco e flexas, colares, anéis, pente e máscaras. 

b) Integração Social. 

1 - !ndios e outros grupos indígenas. 

O maior contato dos Tapirapé é com o grupo Karaj~, assentJ!_ 

dos a 3 km da aldeia. Os KaraJá foram atraídos pelo Posto Heloisa Torres e 

mantém com o Tapirapé um contato permanente. 

A grande dizimição do grupo Tapirapé, aproximou os dois gr~ 

pos pela realização de casamentos inter-tribais, foi porém através da ativi ... 
dada econômica a maior interação. Q.,,,Kerejá tem por tradição a pesca enquan -- 
to o Tapirapl tem sua base na agricultura. A proximidade do rio, fez com que 

os Tapirapé necessitassem de canoas que eram trocadas com os Karajá por pr,2_ 

dutos agrícolas. 

A situação inicial passou por mudanças concretas. Não exis ~ 
te mais uma dependência Tapirapé em relaç;o o.o Karaj, por sua pr6pria integr!. 

ção ao rio. Os casamentos inter-tribais diminuiram pelo crescimento popul!, 

cinal Tapirapi e pela reestruturação dos mesmos como grupo indígena~ A visio 
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• do Tapirapd em l"elação ao Karajf f atuàlmente discriminativa. Apesar de um 

aparente relacionamento, o Tapirap~ vê o Karaj~ como l grupo decadente qÚe 

~ dominado pelo branco. &,,!<ara.já tem t.an1btfnr éEfrte---anfmtrsi:dedr"-atr'·,ãp-tt'apf. 

A1~scriminativa com relaçio ao grupo KaraJá, diminuiu os 

casament~ Atualmente a mulher Karajá migra para a aldeia Tapirapl quando 
1 - 

quer se unir a membros desse grupo. A consequência, quebra da matriloc!. 

lidade e uma organização baseada na família nuclear• 

A única dependência Tapirap& em ralação ao Karaj& est, 119!, 

do a pajelança, no tratamento das doenças. No Tapirapf não existe ~ais P!. 

jl, todos foram mortos no massacre Kaiapd acontecido na dfcada de 40. 

A0situação atual Tapirapl/KaraJ', de conflito em relação a • 

terra. A vis~o de posse da terra I totalmente diferente entre os dois gru •.•. 
pos. O Tapirap~ como agricultor sente a real necessidade da terra, para s.2, 

brevivência do grupo. O Ka~ajá culturalmente voltado para o rio, não val,2.~ 
riza a terra. A grande dependência do grupo em relação a sociedade envol .... 
vente, leva-os a ficarem do lado das fazendas e dos posseiros, que o supre 

com o material necessário para sobrevivência. 

O conflito Tapirapá/Karajá tenda a aumentar pela pr6pria m.2, 
nipulação da Fazenda Tapiraguaia em relação ao grupo. A razanda, os suste.!! 

ta com mantimentos, em troca espera do Karajá um apoio para sues reivindi 

cações dentro da área Tapirapé. 

A cisão dos dois grupos no momento atual, s6 beneficia as 

Fazendas na região. Os Karajá estão reivindicando metade da área Tapirapl. 

Querem deixar esta área com os moradores, para poderem ser sustentados.Por 

outro• ledo os Tapirap, tem um sentimento de posse sobre a ~ree, .,... . .,;. 

admLta a divisão. 

O conflito dos dois grupos, poderá se agrauar se providências 

não forem tomadas no que se refere a posse e o uso deste terra. 

A, .. rei vindicaç;o Kai:ajá da metade da Terra TapiraptS, tS prat.!, 1D 

cemente inviável. Em primeiro lugar pela pr6pria condição da área, com 

metade das terras alagadas. O grupo Tapirapf está restrito a uma pequena 

área de terra r,rtil, imprescindível para reprodução da comunidade. Segu.!l 

do, a tradição Karajá est~ voltada para a pesca, a terra teria assim pouca 
utilidaçe para o grupo. que não se interessa pela produção agrícola. Te! 

1UJ 
lM?õ.: 115 J 
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Por outro lado, o grupo Karajá está reivindicando uma 
; 

área de rio. Esta área, sim, seria importante para os Karaja. O apoio Tap!, 

rap§ a esta reivindicação Karaj~ poderá se apresentar como um fator posit!, 

vo para diminuir o conflito inter-tribal. Acreditamos por&m, que a reestr.!:!. 

turaç;o do grupo Karajá dependeria de trabalho de conscientizaçio junta ao 
grupo, levando um desenvolvimento da comunidade partindo de seus dados cu!. 

, - . turais. Este trabalho tenderia a dar aos Karaja condiçoes de sobrevivencia 

com menor dependência da sociedade envolvente. 

O prob)ema mais slrio em relaçio ao Karajá,, a manipulaçio 

da Tapiraguaia frente ao grupo. O fazendeiro os compra, dando em troca ma_!l 
timentos e roupas. Com a demarcação da ~rea esta manipulação tenderá a d!, - ~ minuir desde o momento que a razanda nao mais precisar& dos Karaja para 

sua luta contra o grupo Tapirap,. A não resolução do problema da terra,por 

outro lado, aumenta~'o atrito Karajá/Tapirapl com uma possível cisão entre 

os dois grupos, que tem uma tradição de inimizade e que começaram uma CO,!l 
vivência imposta pelas pr6prias contigências do contato interitnico. 

2 - !ndios e Administração da íUNAI na área 

A relação dos índios Tapirap6 e Karajá com a administraç;o• 

da fUNAI na área~ de desconfiança, gerada pelo trabalho descontínuo e de 

duração m!nima na área. Acreditamos ~ue a permanência do Chefe da Posto I 
dificultada pela relações muitas vezes n;o amistosa com o 

, 
. grupo Karaja. 

Os Tapirap, reclamam da pouca assistência da íUNAI ao gri-!. " 
po. Sua desconfiança esta mais vinculada a Administração Central, na pe~ 

, - soa dos GT aue estiveram na area para eleiçao. A comunidade alega que os 

funcionários vão para ~rea interagir com as fazendas, nunca ouvindo a com.!:!. 

nidade para ter conhecimento de suas reais necessidades. 

O atual chefe de Posto, está na ~rea a pouco tempo. Tem c.2, 
mo meta adGuirir ~ confiança dos dois grupos. Apesar disto sente ainda ce!. 
ta animosidade do grupo Karajá em relação e sua pessoa, prejudicando os 

trabalhos a serem desenvolvidos. Os Tapirap, pouco interagem com o Chefe 

de Posto, seja por uma desconfiança gerada pelo contato com antigas ge~ 

tÕes do Pl ou mesmo por se encontrarem afastados da seda o que prejudica' 

uma integraç;o mais eficiente. 

115 
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• 3 - fndiós e Regionais. 

O contato dos Tapirapé com os regionais pode ser visto por 
dois engulos. Um seria o contato inter~itente com os habitantes da cidade, 1 

marreteiros e turista. O contato~ amistoso e mediado pela troca ou 

compra e venda de produtos necess~rios a comunidade. 
pela 

Por outro lado, temos o contato permanente com os moradores 
N A 

e peoes das Fazendas.-Este contato apesar de uma aparencia amistosa, com 

sitas peri6dicas e brincadeiras~ na realidade conflitoso. 
vi - 

Existe na área indígena 15 moradores, com uma m6dia de 15 o 

· ( anos de permanência. Os índios não os aceita, principalmente pela consciência 

do desmatamento realizado pelos caboclos em sua área. Estão em permanente v! 
gil;ncia, não permitindo nenhuma outra entrada de morador. As casas recfm 

constru!das s~o GUeimadas. Se n~o existe um c~!!iJ:os ~!.~!!-!.!lg,1,......§Ã.~ste de - forma latente com grande tensao das duas partes. -------=-- .. ·-----·- ··-····. 
O conflito índio/morador toma proporções maiores a medida 

que o gerente da Tapiraguaia, os manipula atirando-os contra os Índios, co 

loca na comunidade a culpa da situaç;o precária dos posseiros, afirmando que 

se a ~rea permanecesse com a fazenda, a situaçio seria resolvida desde o m~ 

manto que a Tapiraguaia teria condição da vender a área para eles com título 

definitivo. Esta situaçio de conflito tenderá a aumentar se nen~uma providê.!!, 

eia prática for tomada pelos Org;os competentes.( cz,-A.ev-· J '1 _/ 

4 - Relação índio/fazenda. 

A relação dos Índios com os fazendeiros da regi~o, ouase 

não existe. O maior contato é com a fazenda Tapiraguaia, foco de conflitos. 

O conflitos começou na dlcada de 70, com~reivindicação da comunidade de no 

vas terras. A área pleiteada seria da fazenda Tapiraguaia. O conflito tem e~ 

mo ponto básico de um lado a fazenda Que não gostaria de ceder seu 

nio, de outro, a comunidade reivindicando a ~rea que seria essencial 

. . 
patrim~ 

para 

sua sobrevivência. A fazenda tentando assegurar sua posse, manipula os ín ..• 
dios Karaj~ e ~s posseiros, aumentando assim o conflito com os !ndios Tapir_! 

pi. Se há uma aparência de boa vizinhança, isto ó;o I real. A ~ltima tentat,!. 

va da Fazenda, foi um aluguel de pasto na ~rea Tapirapl. Os !ndios não 

ram, alegando ~ue al~m da necessitarem da ~rea, como comunidade indígena 
CBd.!, - i nao f 

1 
- 1 

1 
1 
1 

j 
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• poderiam fazer neg~cio sem autorização da íUNAI. O fazendeiro ofereceu es 
50.000,00 a comunidade Karajá, que prontamen~e cedeu o pasto a Tapiraguaia, 

gerando novo atrito entre as duas comunidade~. 

5 - !ndios/~issão. 

Há uma total integração entre comunidade indígena Tapirapi, P 

e as Missões das Irmãzinhas de Jesus. A integração comunidade/missão, não i.!!!, r 

plica porf•-fluma submissão da comunidade emfelação a "iseão. O Tapirapl ma.n, 
t,m uma autonomia frente as Irmãzinhas, que por seu lado respeitam o Tapir.! 

p' como uma comunidade indígena. Há um incentivo por parte da Missão da man~ 

.(_ tenção da cultura e da identidade 4tnica Tapirap6. O calendário do grupo 6 

respeitado, assim como toda a sua Organização Social. 

Não existe uma imposição religiosa por parte da ~issão aue 

participa do cotidiano da aldeia. Trabalham na roça como os índios e moram 

em residência similar. Sua comunicaç;o com o grupo I sempre Am tupi, incenti 

vando mais uma vez a preservaçio dos traços mais importantes da comunidade. 

r 
/ / 
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VII - Aspectos de sa6de e saneamento • 
O !ndio Tapirap, vêm sendo assistido pala Prala:tia cÍe são 

felix na questão relativa a saúde. Existe na aldeia uma farm,cia relativame!?. 

te bem equipada e uma enfermeira com dedicação exclusiva a comunidade. 

Quando chegamos a comunidade, ainda assistiaos o final 

um surto de catapora, que ocasionou dois ~bitos em mulheras adultas. O 

to foi debelado, as co~plicaçÕes sendo enviadas ao hospital. 

de 

sur - 
As crianças e adultos estão vacinados contra sarampo, mesmo 

assim,surgiu uma caso na ocasião de nossa estada na comunidada. rora~ requ!, 

sitadas mais vacinas para crianças ainda n;o vacinadas. ·- 
O Índio Tapirapl aceita muito bem o medicamento Tori, 

deixando por~m de consultar o paj6 quando seotem·nece&sidade. 

O PI Tapirapl ~antém convênio com o Hospital de Cerest P.2. 

rém as urg~ncias são encaminhadas a Sta. Teresinha e a são íelix, devido a 

- nao 

um acesso mais r~pido. 

As principais doenças que acometem a populaçio sio a gripe 

e a malária. O Tapirapl é ainda bastante vunerivel as viroses, que geram col! 
plicaçÕes. 

A égua utilizada pela população é proveniente de uma bomba 

e do rio. A água é conservada em potes de barro. íiltros são raros, e encO!?, 

trados principalmente na casa das Irmãzinhas e dos professores. 

Existe na comunidade Karaj& uma enfermeira, pertencente 

~issão Anchieta. A comunidade aceita bem sua presença, sendo desta forma 

8 

im - 
portante seu trabalho junto a comunidade, visto a decad;ncia do grupo em 

questão. 
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O trabalho educaéional junto ao grupo Tapirapl foi iniciado 

~i 7 anos. Os professores estio vinculados a Prelazia de sio Fllix e como as 

Irmãnzin~ participam ativamente de todos os aspectos da vida Tapirapé. O 

respeito cultural dos professores frente a cultura do grupo, a continuidade 

do trabalho educacional1 baseado na Organização Social Tapirap,, torna-o si!l 
gular com uma grande probabilidade de acerto e perfeição. 

( 

O trabalho educacional, visando um desenvolvimento da com.!;!. 

nidade est~ baseado na própria cultura Tapirapl. Parte de dentro da comunida 

de para a sociedade envolvente. Atrav~s da conscientizaçio dos Tapirap,. co 

mo grupo dotado de especifidade pr6pria, abre-se uma perpespectiva para o 

mundo exterior, o da sociedade nacional. Esta maneira de colocar o problema 

educacional permite ao grupo Tapirap~ uma participação dentro da escola, e 

uma motivação para o aprendizado. 

A escola~ bil!ngue, sendo o calendário escolar de acordo 

com as atividades s6cio-culturais e economicas do grupo. A escola para a CE 

munidade não~ um elemento de fora estando integrada dentro da vida comuni 

tlria. 
Não há um tempo específico para o aprendizado e assimilaç;o. 

O crit~rio de avançar ou não as atividades 6 obtido em conjunto com o~ al~ 

nos. Nio há avaliações por provas, o comportamento dos alunos~ espontâneo e 

com total liberdade. 

Atualmente estão frenquentando a escola 39 tapirapf com uma 

divisão em 4 turmas. Uma do Pr~ com 13 alunos, uma de meninas-moças com 10 

alunas, uma de rapazinhos com 9 alunos e finalmente uma de rapazes com 7 al~ - ~ nos. A duraçao das aulas e de duas horas estando a escola funcionando 

antiga capela. 

numa 

O- trabalho escolar Tapirap~ deveria de fato constituir um 

modelo educacional para a introdução de escolas em outras aldeias indígenas, 

pois prepara de fato o Índio para o contato, dando condições de desenvolvi 

manto e opções para as comunidades. 

l 
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Encontramos no Tapirap, três 

questão divisa Territorial. 

~J 
situações distinti/s sobra e 

· IX - Divisas Territoriais. 

Em primeiro lugar, encontramos uma 

seado na msm6ria tribal. Os anciões quando explicam 

ne-a como indo da boca do Tapirapl, lugar onde hoje 

sa com o Par,. O marco principal desta &rea 6 o morro do Urubu Branco, lugar 

sagrado pare o Tapirapl e local de sua a1tima aldeia. Esta região eat, de 

posse da razenda Sapeva, do grupo Tapiraguaia. Não est§ sendo reivindicada • 

aJfesar de incursões anuais do Tapirapl a esta ,rea • 

definição de divisa, b,! • 
a terra Tapirapl, dafi 

atf a diü.!,. 
' .' se encontram, 

. 
A não reivindicação Tapirapf deste territ6rio, parte de uma o 

consciência comunitária de soa impotência frente a sociedade nacional. Sabem 

que seria praticamente impossível readquirir toda a §rea, principalmente P.! 

la presença de cinco fazendas em fase produtiva. A reivindicação Tapirap~ 

parte do essencial para a sobrevivência do grupo. 

A segunda forma de definição I por meio de uma picada já 

concretizada pelos índios. Esta área I efetivamente ocupada pelos índios, 

{ 

perfazendo um total de 32.588 ha. Anteriormente existiu outra picada, nio 

totalmente concretizada. Não pudemos defini-la e nem saber a área total de,! 

sa picada anterior. 

Encontramos uma terceira forma. A divisa marcada pelo SPI, r-; 
conforme documento de doação da Tapiraguaia aos Índios Tapirep,. A doação • f 

l< 
foi ace-tada em julho de 1967 com uma área total de 9.230,32 ha. O documento~ 1~ 
da doaçao est~, registrado na Cart6rio do livro 134, fls. 12/14 ~f..1; 
Goiânia. A c6pia da carta de doação consta do proc. fUNAI/858/3066 74. A · 

área doada está inclusa nos33 . .sco~ ~a reivindicada pela comunidade indígena. 

. - A area doada nao foi efetivamente demarcada pelo SPI, tendo 

sido encontrado apenas um marco divis6rio do ôrgâo em Terras da fazenda Tapi 

raguaia, fora da atual linha da picada indígena. 

A não aceitação por parte da comunidade ind!gena, de . ªP!. r 
nas 9.330132 ha ~oadas, está sobretudo ligado a real necessidade de grupo de 

terras onde possam plantar. A··,rea doada, praticamente alag2diça. Os Índios ... ,.,. - 
alegam que na ,poca da doaçao o SPI nao os ouviu, permanecendo fora áreas 

essenciais para os Tapirap,. 

.> 
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X - Levantamento Ocupacional da ~rea 

A ocupaçaão das terras indígenas segundo Baldus, começa ef! 

tivamente na década de 40. Em 194~, já existiam na área um povoado com B ca 

sas e uma fazenda de propriedade do Sr. Lúcio Pena da Luz, as margens do Ri~ 

Tapirapé. Qs índios nssta época habLtauam mais para o interior da mata,vindo 

~.initivamente para as margens dÓ Rio ap6s ataque do grupo Keiap6. 

Em 1954, segundo Cardoso de Oliveira, instalou-se em 

Teresinha a Companhia Imobiliária Vale do Araguaia (CIVA) a 7 1,guas da 

Sta~ 
Al ': - 

deia Tampitaua. Esta Companhia recebeu concessão de uma larga extensão de te!. 
ra, na qual achavam-se incluídas as Aldeias Tapirap, e Karajá e o pr6prio 

Posto Indígena. 

No principio da d,cada de 60, o Governo de Mato Grosso ini • - 
ciou a venda das terras da região para criaçio de gado. foi o início da ª2!. 

pansao agropecuária na região. A partir do ano de 1965, as grandes empre•sas 

vão aos poucos tomando conta da regi;o, adquirindo as terras de seus antigos 

proprietários. Nesta ocasi;o teria sido aprovado, projetos da SUOAM para o 

desenvolvimento agropecuário na regi;o. A área dos Tapirapé estava definiti - 
vamente cercada pelas grandes fazendas e por povoados. Atualmente existem 3 

grandes fazendas a~_J;!ivisa com os Tapirapé: A fazenda Tapiraguaia, Codeara e - -._ - ' 

Porto Velho, todas com titulação da• área. Encontramos ainda duas _fa~e~as do 
Grupo Tapiraguaia em terras cue seriam imemorial indígena! \ ·~' CL, ..) ' ) 

Na área delimitada pela6 índios existem 15 ocupantes, sem 

t!tulos de posse. Os moradores estão ~~e~ P°'\ 20 anos, ocupando efetivaf1B!! 
te 170 alqueires aproximadamente.\ u . l ,- 

Os Ocupantes 

Na nossa estada na ~rea Tapirapé, fizemos reunião com os 

posseiros para cue pudessemas, na realidade ,saber a área efetivamente ocup,2_ 

da,• o tempo de permanência e o tipo de agricultura. 

Os posseiros est;o encravados na divisa da Tapiraguaia den 

tro da área reivindicada pelos__ío.d-i-as- Tapirapf. 

Os ocupantes são basicamente agricultores. O uso da terra~ 

feito de forma extensivo, com derrubadas e queimadas periodícas.:.Segunda d,!. 

poimentos, a terra nio ~ de boa qualidade. 

1' 
f 

Â 
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Os moradores a partir de uma consciência da que estão hab! 

tendo terras ind!genast estão vivendo em total insegurança. Acreditam que a 

fUNAI está inventando terra indígena, esta posição I incentivado pela Tapir_! 

guaia. 

Neste reunião fo~ entregue ao GT uma carta pedindo ao INCRA 

uma solução para seus problemas. Afirmam que não deixarão a região 
••• À ••• ' o INCRA, nao tomar uma providencia em ·relaçao a sua ~rea. Sabem que 

e!vel permanecer em ~rea indígena, mas tamblm tem consciência QUe o 

caminho vi,vel.para sua retirada seria a aquisição de novas terras. 

que sempre foram agricultores e a região não oferece perspectiva de 

enquanto 

impO.!, 
i1nico 

Alegam 

tra - 

J J 

balho. A cidade á pequena e as fazendas tem sua base na criação de gado, com 

p6uca utilização da mão de obra regional. 

O problema dosposaeiros em área indígena torna-se de 

cil solução. Se porum lado, os ocupantes est;o na regi;o h' vinte anos, 

dif! 
ten - 

do a terra como principal fonte de renda, por outro temos a comunidade ind! 
gana que necessita desta área, se~do impossível sua convivência com os pos- 
seiros. \ 1 \ ,~ ,ç... \ ~-_,_,.,· ,J....·-, ~ ) 

Queremos ressaltar que uma atençio do INCRA Oti área seria 

fatcr decisivo. A retirada dos posseiros da área indígena sem outra per.! 

pectiva, não resolveria o problema e sim agravaria a tensão social numa área 

Já conflitrosa. Os moradores são pessoas de baixa renda que tiram da terra 

sua sobrevivência, praticam uma agricultura de subsistência, retirando da 

terra o min!mo para sobreviver junto com os familiares. Assim sendo uma 

( outra área para os posseiros, seria um fator importante, para fixação do h.9. 

campo/cid!!_ 

migração • 

mem a terra, bloqueando as migrações e o agravamento das tensões 
. - 1 de, e dando uma soluçao para os transtornos causa7dos pela grande 

1 da área rural à urbana. 

O conflito índios/posseiros tender~ a agravar se uma sol~ 
ção concreta não partir da FUNAI sobre a real área indígena e do INCRA sobre 

_______ ••••••••• * •• ----~.......----............ •••••••••••••.. 

como ficará a situaçio dos posseiros. A relação conflituosa entre dois grupos 

com características s6cio-economicas similarest parte de uma tendência a dE_ 

minação por parte dos posseiros. Os Índios são discriminados culturalmente, 

ao contr~rio dos posseiros que tem maiores condições de penetração n~ soei~ i 

dada regional, maiores facildades de compra de equipamentos e munições.O bl~ 

queio feito pelos Índios à entrada de novos posseiros com oueima das casas. ,.,._ - 
destes, tenderá a aumentar a situaçao de atrito na área~ Numa situaçao de 

Pr< 

.~ 
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conflito aberto o maior prejudicado serd· a comunidade indígena pelo 

acesso a sociedade envolvente. 

menor 

Relação dos moradores 

1 - Teodoro Marinho Lima 

8 filhos 

Tempo na área - 26 anos 

Produção agr!cola:(mandioca, milho, arroz, feijão) 

Banas 2 ranchos (adobo com palha) 

1 casa de farinha 

Com6rcio: fazenda Tapiraguaia, Índios, Sta Teresinha. 

Area ocupada: 20 alqueires. 

.. 

2 - Ooriel figueira 

? filhos 

Tempo na ~rea - 18 anos 

Produção Agrícola: (arroz, milho, mandioca) 

Bens: rancho (Taipa e palha), 1 casa de farinha. 

Criação: galinha, gado reprodutor (10) 

H l - R - / / 

Com6rcio: Sta. Teresinha dos produtores e do gado. 

Area ocupada: 18 alqueires. 

3 - Cirilo 
1 filho 

<-, ,. ~- .~ Tempo na ,rea - 5 anos 

Produção agrícola: (arroz, manaioca, milho, batata, inhama) 

Criação: galinha e porco 
Bens: l rancho (palha e pinho) 

Com,rcio: Sta. Teresinha 

Area ocupada: 5 alqueires. r 

4 - Pedro Bispo de Oliveira 

5 filhos 

Tempo na ~rea - 10 anos 

Produção: agrícola {arroz, mandioca, milho) 

Criação: porco 
Bens: l rancho de palha 

1 ~gua 
Comercialização: Sta. Teresirt~a, Comunidade Indígena, compra do armazfm 

11.f -,,, 
\ 

·" J,..\. 

( 
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da razende e pago com a produção. 

~rea ocupadas 5 alqueires. 

5 - Luiz Isidoro de Araajo 
3 filhos 

Tempo na ,rea - 18 anos. 

Produção, agrícola (banana• arroz, milho, feiJio, manga, abacaxi, laranja, 

! / 

( 

mandioca, cana, batata, inhame) 

Criaçãoa galinha 

Benst l rancho 

1 burro 
Area ocupada: 9 alqueires. 

6 - ~anoal Rodrigues dos·Reis. 

7 filhos 

Tempo na área - 14 anos 

Produção: Agrícola (milho, arroz• feijão, mandioca, abacaxi, cana, laran- , 
ja) 

criaç;o: galinha. 

Bens: 2 ranchos (palha e taipa) 

Area ocupadas 10 alqueires. 

7 - Antonio Amaro da Veiga 

6 filhos - (4 filhos trabalham fora) 

Tempo na ,rea - 3 anos. 

Produção: Agrícola (mandioca, feijão, milho, cana, manga, abacaxi) 

Criação: galinha 

Bens: um rancho (palha) 

Area ocupada: 3 alqueires 

Com4rcio: Sta. Teresinha e Fazenda. 

8 - Raimundo Torquoto Santana 

8 filhos e netos 

Tempo na ~rea: 16 anos 

Produção agr!colai(laranja, tangerina, limão, lima, manga, banana, abaca- 
xi, mandioca) 

Criaçio: gado (20 cabeças), porco., galinha. 
~- 

Bens1 3 ranchos {de palha e Taipa) ,._ 
l oficina 

2 currais 
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~rea ocupadas 16 alqueires 

Comfrcioz Sta. Teresinha, Tapiraguaia. 

l 9 - Josf Laurinda Pinheiro 

10 filhos 

Tempo na ,rea - 18 anos 

Produção Agr!cola:(mandioca, milho, arroz, feijão) 

Criação: galinha e porcos 

Bens: 3 ranchos de palha. 

~rea ocupada: 18 alqueires 

Com,rcio: Sta. Teresinha, comunidade ind!gena. 

( / 

Jos~ Vaqueiro 

11 filhos (7 filha fora) 

Tempo ~a ~raa: 10 an~s 

Produção agrícola: (mandioca, milho, arroz, feijão, abacaxi, banana, la- 

ranja, lima, limão, goiaba) 

Criação: galinha, 7 animais de tropa 

Bens: 3 ranchos (palha e taipa) 

~rea ocupada: 20 aloueires 

Comlrcio: Sta. Teresinha, Tapirap~ e Karajá. 

11 - João Rocha Cerqueira 

10 

7 filhos 

Tempo na ~rea: 18 anos 

Produção agrícola: (mandioca, milho, arroz, feijão, cana, banana, manga, 

laranja, limão) 

Criação: l cavalo, 1 vaca e 1 novilha, galinha 

Araa ocupada: 9 alqueires 

Com,rcio: Sta. Teresinha 

12 - Benoni 

6 filhos 

Tempo na área: 18 anos 

Produção agrícolas(abóôora, inhame, mandioca, milho, manga, arroz) 

Criação: l cavalo, 1 vaca, galinha, porcos 

Area ocupadas 20 alqueires r 

Com6rcioa Sta. Teresinha 

Bensz 2 ranchos 

!\ 
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!'3 ..• Zacarias 

3 filhos 

Tempo na frea: 20 anos 

Produção agr!colaz(milho, mandioca, arroz, algodão, manga, laranja, bana 

na) 

Criação: l mula, galinhas e porcos. 

Bensz 2 ranchos 

l caaa de· farinha J 

r 
' 

l oficina. 

irea ocupada: 20 alqueiras, 1 cercado de arame 

Com,rcioz Tapirapl, Tapiraguaia, Sta. Teresinha. 

lC - Celso (filho da seu Zacaria) 

l filho 

Produção agrícola: mandioca 

Criação: galinha 

Ãrea: 1/2 alqueires 

15 - Boaventura. 

1 filha 

Tempo na área: 18 anos 

Produção agrícola: (mandioca, milho, arroz, feijão, laranja, banana) 

Criação: galinha, gado (7 cabaças), porcos. 

Bens& i rancho. 

~rea ocupada: 20 alqueiras 

I 

r 

, .• 
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XI- Proeosta de Reserva. § I _J .. 
1 - Em 1967, a razenda Tapiraguaia doa ao grupo indígena Tapirapa/9.230,32 

ha que não foram demarcados. 

2 - 1974 - primeira proposta de aumento de área. A proposta partiu do CI~I 

e reivindica para a comunidade 50.000 ha, f!:S~en.cláis para sobrevivência do 

grupo Tapirap&. 

3 - 1975 - Composição de um GT composto por Alceu Cotia, Ronaldo 
> 

to e Giselda Rego. Não aprovação da proposta do CIMI de acrlscimo de área. 

A proposta do GT é de uma área de mata, que teria uso conjunto Fazenda! 

Nacimen 

~os/!ndios. Essa área seria a Reserva florestal das fazendas Tapiraguaia e 

Porto Velho. Essa área n~o poderia ser derrubada pela comunidade, ficando 
,, 

restrita a caça. 

O GT alegava que os índios n;o necessitavam de maior ....__.,y . . . . -~-- - - 
~rea. Não levaram em cont~, p.;';4.;,-, - Ó -crescimento v~getativo Tapirapé, nem 

quÊi a área doada tem gr.ªP'i~ parte alagáêiiça e c;ue ~rapif°praticam uma 

agricultura extensiva. \ : , 
'--'; 

4 - 1975, Parecer no 49/sA/75. Jo;o Batista Cavalcanti de Melo, Superinte!!_ 

dente Administrativo, favorável a uma área de 23.000 ha. 

5 - 1976 GT íUNAI/SUOECO - Propõe uma área que de acordo com os desejos 

da comunidade passaria ajusante do Porto da Muriçoca na margem es~uerda do 

~~ Tapirapé, prolongando-se uma linha em direçio norte até cerca de 12 km 
< - 

quando alcançara o Morro do Veado e deste seguirá em linha reta em dir! 

ção Oeste/Leste de cerca de 18.20 km de onde tomará novo rumo (sudeste) até 

alcançar a Greta do Papagaio (a nordeste do Morro do Cadete, nas margens 1 

do Rio Araguaia). : 

6 - 1977 - Picada feita pelos índios com ajuda de um agronomo, área apr,g_ 

ximada 27.000 ha. 

7 - 1979 - Relat6rio da Comissão designada para definir os limites dos PI 

Tapirap, e Macauba. A proposta observa o desejo da comunidade, área aberta 

pela picada. Sugere que seja resguardada a área tradicional de pesca util! 

zada pela comunidade Tapirap6 e Karajá. 

8 - 1980 - Reunião no PI Tapirap~Jlo Diretor do POARA, índios e fazendeiros. 

I / j 
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Proposta manutenção da picada, porém resguardando um pasto 

da Fazenda Tapiraguaia. O proprietário da fazenda daria uma outra área a 

comunidade para repor a área do pasto. 

b) Principais conflitos. 

1 • 1973 - Reivindicação indígena de mais terra, gera os primeiros confl! 

tos com a razenda Tapiraguaia que nio auer perder:a área de sua propried.!. 

de. 

O conflito com a Tapiraguaia se acentuouta·medida que os Í.!!, 
dias concluiram uma picada. O conflito não I aberto, mals toma maiores pr.2, 

porções a medida que a fazenda consegue manipular o grupo Karajá e os Pº!!. 
eeiros. 

2 - Conflitos do grupo K~rajá/Tapirapé pelo problema da terra. O conflitos• 

acentuou-se neste ano, quando os Karajá ficaram do lado da Fazenda contra 

os Tapirapé, devido a sua grande dependência economica 

da. 

em relação a fazen 

3 - Conflitos Posseiros/!ndios - O conflito de índios/posseiros toma 

res proporções a medida que o grupo indígena quer retirá-los da área e 

maio - - nao 

permitem a entrada de novos moradores~os posstffros tem grande sentimento da 

posse sobra a ~rea, vivendo em condições piores que a da comunidada. Enco.!l 

trames uma discriminação por parte dos posseiros em relação a comunidade in 

d!gena. Os posseiros são tamb~m manipulados pela Tepiraguaia, podendo isto 

ocasionar mai~res confrontos abertos, piorando uma situação j~ conflituosa. 

I / 

, ..• 
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XI - Proposta do GT e Comunidade. 

,, 

1~ 
u 

Qrupo T ap (,?~~~r~:r A :rea efetivamen~e reivindicada pelo 

faz 33.500 (OI) ha, j: demarcada pela comunidade e 
, . 

mais um acres1mo de 

24.500 ha, referente ao I imite sul na mar9em direita do Rio 

se9unrto proposta da comunidad~ Karaji~ pela qual ; essencial uma. a~ 
"' , , pliaçao do territorio que possa abran9er area fluvial, rica em pesca. 

Se9undo informaç~es indf9enas n;o existe fazendas nesta :rea. (02) 

A ~rea identificada pelo GT como ~rea imemorial indfqena, 
, 
e na realida~e maior do que a demarcada e reivindica~a pela comunidade. 

A 5rea rei Vi nd-i cada corresponde ao ·m r n i mo 
e N ( 

do 9rupo. Devido as co~diçoes especificas 

des fazendas em plena atividade produtiva, objetiva-se uma delimitaç;o 

, A 

necessario para sobrevivencia 
,N 

da re91ao cercada por 9ran 

da ~rea in1f9ena correspondente as necessidades indf9enas e da socied~ 

de envolvente. 

Queremos ressaltar que devido a escassez da caça e da ma 

t;ria-prima essencial para o Tapirap;, os fndios ultrapassam esta ll 
, . 

nha demarcatoria in~o caçar na reserva florestal da fazenda Po~to V~ 

lho, ~rea que limita com o Morro Careca de posse indfsena. A ultrapas 
---;----;- ·- -. - . - . - - -·-·- - .. -··--··--·~~-------------- -~---~~ -·. -··· - 

sa9em ind19ena e atualmente bem aceita pela Fazenda, existindo um aco1: 

do fndios/F. Forto Velho de permissão de caça. O acordo foi firmado a 

medida que os rndios deixaram fora de sua atual picada a ~reado Porto 

da Mur i çoca, essenc ia I para a comun_i d ade. poi & .abran9e uma parte de te1: 
H N 

ra firme onde atualmente a comunidade caça. A nao permissao da Fazenda 

nesta composiç;o de linha resultou no acordo de caça da comunidade in 
dfsena/Fazenda. C acordo n;o foi firmado pelo Õr9io e poder; ter conse ... 

A 
quenc ias neaat i vas no· futuro, caso a F a%enda o desfaça. 

O GT a partir destes dados a conscientes da necessidades' 

Tapirap; desta ~rea reivindicada, reitera a proposta do Orupo indf9ena . 

e prop~e um acordo FUNAI/Fazenda 
.. 

Porto Ve I ho, para 9arant ir a c·omun ida: 
-1 

parte de uma constataç;o do GT, de -- - - ---· , - ,.------~·h- - . 
, 

de sua area de caça. A proposta 

.~ 

i nex i st;nc ia da caça em terrasllllt; ndf f;Jenas e da i mport;nc ia trad i e i ona 1 ----- -- . -- --·""--· . -- - ., . . . . . . . . - -----···. 
desta para a comunidade. A ··manutenç;o da :rea demarcada e a proposta de --~,., 

MOO: 115 @ 
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N . , 

um acordo nao correspodem a duas real idades superposta e sim e uma sol~ 

ç;o para um problema que já existe e que poder; acarretar conflitos 

turos. 

fu- - 
, 

A proposta de uso... .. fruto da area de Reserva F I o resta I da f .! 
zenda Porto Velho parte de um possfvel acordo que seria feito em 1975, 
conforme uma pr,osposta do GT d~ 1975, e aceito pela Fazenda. A carta 

foi confeccionada em Cart~rio e n;o assinada, constando do Proc. FUNAI/ 

BSB/3066/74 fls. 51. 

O ~T reitera, tamb;m, o acr;scimo do I imite sul pleiteado 

pelas comunidades Tapirap; e Karaj~. Este acr;scimo al:m de essencial ' 

p~ra uma comunidade que tem na pesca sua principal atividade economica, 

seria primordial para uma uni;o Tapirap;/Karaj:, que começam entrar em 

atritos a partir de um problema estrutural que~ a posse da terra, e 

que est: sendo manipulado pela Fazenda TapiraQuaia. Atualmente existem 

no local 90 fndios Karaj;. 

A comunidade Tapirap; apoia as ne.cessidades Karaj:, e este 

entendimento intertribal coloca-se como um ponto importante para o de - 
senvolvimento de uma força comum, em vista da necessidade de solucionar 

os problemas referentes a terra, numa dimens;o s;cio-cultural e economl 

ca de dois 9rupos distintos numa mesma ~rea indfsena. 
r 
"- A ;rea eleita pelo GT perfaz um total de 58.000 ha, ref~ 

rente a ~rea Tapirap~ e Karaj;, nesta eleiç;o est~ incluso os 9.230,32 

ha j~ doados pela fazenda TapiraQuaia a comunicade Tapirap~. 

l 
/ 

,,. 
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XII'- Conclusão J. 

/ 
Os Tapirap, como um grupo em crescimento tem necessidade 

real da posse da terra. A área r~ivindicada é o m!nimo necessário para 

a sobrevivência do grupo, assim sendo, reiteramos a proposta da comunid,2_ 

de de 33 • .5()0'"" ha, mais uma área de pesca reivindicada pelos Karajá que 

perfaz 2~ .. EOO ha. 

Temos como propostas: 

1 - Uma ~reade caça para a comunidade Tapirapi, devido a sua escassez' 

na região. A propost~ seria ~;-acordo fUNAI/faz. Porto Velho de uso fr~ 

to pela comunidade da ár~a florestal da fazenda P. Velho. Os índios J' 
estão usando efetivamente a área apés acordo verbal com o fazendeiro. 

Uma proposta deste tipo foi feita em 1975, com concordância do propriet,! 

rio da fazenda Porto Velho. 

2 - Um projeto Agro-pecu,rio, de acordo com a organizaçio Tapirap&, le - 
vando em conta a singularidade do grupo que prevê seu desenvolvimento a 

partir dos esforços da comunidada. Ressaltamos ·que os Tapirapé aceitam' 

uma orientaçio dos alienígenas, mas não uma participaç~o efetiva em oual 

quer projeto da comunidade. O projeto de desenvolvimento visaria uma 

tegração do grupo ao mercado regional. 

in - 
3 - A retirada dos posseiros da ~rea indígena, foco permanente de confl! 

QFS5f·~~ 

to. Uma atenção do INCRA para resoluçio do problema seria importante 

levando em conta a situaçio real desses trabalhadores rurais, oue tem 

na terra sua fonte da sobrevivência. 

4 - Atenção da FUNAI para a manipulação da fazenda Tapiraguaia frente~ao 

Grupo Indígena Karajá e aos Posseiros, aumentando os focos de tensão. I 
5 - Programa de conscientização e desenvolvimento do grupo Karajá, compl.,2. 

tamente dependente da sociedada envolvente, sem uma perspectiva futura. 

Um projeto de desenvolvimento par~ o Karajá tenderia a diminuir o confl! 

to entre os dois grupos, gerado principalmente pela não perspectiva de 

desenvolvimento do Karajá, que fica vulneravel as manipulações dos regi~ 

nais, numa total dependência dos fazendeiros, posseiros e cidades. ,_ 

.~ 

v.!D 
~ 
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·INSTITUTO S0CK)AMBIENT.AL 
Data , __ , __ 
~- ~ -- 

PORI'ARil\. N9 841 .@_, DE 30 DE 1. 980. DE SETEMBRO .. 

B J 
/ / 

o PRI:!SIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO l'.t,:no, no 
uso âe suas atribuições que lhe confere os Estatutos, e 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 29, § 19,do 
Decreto n9 76.999, de 8 de janeiro de 1.972; 

CONSIDERANDO, especialmente o que const3 

Processo n9 FUNAI/BSB/30~6/74, 

RESOLVE 

. ' 

I. Designar a Antropóloga MARIA AUXILI;.nQR.; 

CJ;WZ DE SÁ LEÃO, o Estagiário em Antropologia ALFREDO FAIT e o Topcgri 
fo ADEYAR GOMES ROSA, todos servidores do DGPI, sob a Presicên::ia .. 
primeiro compor um Grupo de Trabalho com o objetivo de reestuê=-= ~ e.e 
fini.,: a área do P.I. TAPIRAP.t:, Estado de Mato Grosso. 

/i~-7. ~::J~:- -. r.-/4Jl'VNOBRE DA VEIGA JO- "'RLOS _( 
- Presidente 

DGP:;-/rnhtnf. 

'·'ºº· 1 • .1,.\ - 

"' ..• t 

i 
~ 

l 
I 
t' 

' ! j 

·, .•.•. . f 

II. Estabelecer que·o inicio dos traba:hos e~ 
prazo de sua execução serão determinados pelo DGPI, de vendo a des pe s a ' 
~:esp-2ctiva correr à conta do Programa de Demarcação e Rec;ulari:ação ü: 
'Jernis. 
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\ 1 - 
INSTRUÇl\o TÊCNICA EXEcu·r·IVA N9 L\S u /DGPI, DE 2 ODE SE'IDrnRo r:s 1. 98 

O DIRETOR DO DEPARTA.MENTO GERAL DO FATF.:Mô~:.J 

INDIGENA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria ~9103/ 
N/73 e tendo em vista o oue consta da Portaria n9 841/E/80, 

RESOLVE: 

I. Determinar qu~ se desloquem à área Cj P.I. 
TA?:i:Ri~Pt:, Estado de r,~ato Grosso jurisdicionado a 7a DR., os serv.:. 
dcres_J,~RIA AUXILIADORA CRUZ DE SÁ LEÃO, Antropóloga, ALFREC·J FA:T. ·---· . . . . . - ...•..... -·-- •.. ..- . .. ... ... -·. ,._. __ ..•. ~ "~~- 
Es tag iári o em .Antropologia e o •ropógrafo ..!"\DE!·!AR GOHES RCS"'., paz a 

. '-· _,,,.._ ·- ·-~--~ . 
sob a presidência da primeira., realizar estudos visando a de:ini - 

çio da ~rea em apreço. 

·rr. O prazo para a execução dos trabalhes ce 
car~o fica estipulado em 15 (quinze) dias a contar de 03.10.30 e 

15 (quinze) dias após retorno ào canpo para preparar e apreser.ta=' 
relatório conforme roteiro apresentado que com esta Ir.struçã~ se 

gue anexo. 

CLÁUDIO 

Diretor 
~LLO 

DGP[ _ · 
J 

1 

1· ,, tf('II'!'. 1 •c. 
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RESUMO DE REUNIÃO 

Dia : 17.11.80 (segunda-feira) 
Horário: 10:00horas 
_Participantes: 

/ ( 

- FUNAI: 

Inimá do Nascimento Silva 

Maria do Rosário Mello de Oliveira 
Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão 

COMUNIDADE TAPIRAPÉ 

José Antônio 
José Miguel 

José Pio - 
Domingos 

POSIÇÃO DADA À COMUNIDADE TAPIRAPÉ 

3. 

O D.G.P.I. está procurando encontrar Ur.1a sol~ 
çao para definir os limites da Área IndÍgend TAPIRAPÉ; 

O D.G.P.r.· entrará em contato direto com diri 
gentes da empresa Tapiraguaia para res.olver os proble - 

mas de limites e os aspectos fundiários; 

O D.G.P.I. iniciará a demarcação da área após . . 
ser aprovada a sua deiimitação, pelo Presidente da 
FUNAI, e desde que haja, na época, condições cli~~ticas 
fa'1Dráveis ã realização do levantameny<:>. topográfico. 

,{ 
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