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RESUMO
Na Amazônia, o urbano e a etnicidade indígena se constituíram de forma mútua num contato
de interdependência historicamente construído, que adquiriu diferentes significados ao longo
da história. Neste trabalho, centramos nossos esforços em uma análise da urbanização
amazônica a partir da situação de fronteira e do contato interétnico, os quais nos permitem
compreender a cidade se constituindo como tal, a partir de políticas indigenistas de
dominação e subordinação do indígena e de seus territórios. Do mesmo modo, são reveladores
do indígena em suas diferentes e específicas formas de organização e de reprodução social,
experienciando a vida urbana e, junto com esta, reconfigurando suas práticas sócioespaciais, e
logo suas fronteiras étnicas. Nesse sentido, nos colocamos diante de uma problemática
espacial fundada na diversidade histórica e na coexistência de temporalidades distintas, que
tem suas bases numa compreensão ontológica do espaço, como produto de inter-relações,
como esfera da coexistência da multiplicidade e, ainda, como num estado de transformação
contínua e inacabada por constante refazer da história, ou seja, um processo de devir.
Fundamentado em tais pressupostos, adentramos nas reflexões sobre as faces dessa relação
entre urbanização e etnicidade indígena no espaço urbano da cidade de Marabá, com ênfase
nas histórias e trajetórias dos diferentes povos indígenas do sudeste paraense, materializadas
neste espaço intraurbano através dos encontros e desencontros de sujeitos étnicos, inscritos
nas relações sociais em sua existência concreta na medida em que produzem lugares e, a partir
destes, reproduzem-se, revelando as contradições e conflitos da vida social que denotam a
identidade étnica na cidade como referência material e simbólica da reprodução da vida em
múltiplas dimensões.
Palavras-chave: Amazônia. Etnicidade indígena. Urbanização.

ABSTRACT

In the Amazon, the urban phenomenon and the indigenous ethnicity were mutually
constituted in a historically constructed interdependent contact, which has acquired different
meanings throughout history. In this work, we focus our efforts on an analysis of the
Amazonian urbanization from the perspective of the border situation and of the interethnic
contact, which allows us to understand the city being constituted as such, from indigenist
policies of domination and subordination of the indigenous peoples and their territories. In the
same way, they reveal the indigenous peoples in their different and specific forms of social
organization and reproduction, experiencing the urban life and, along with it, reconfiguring
their socio-spatial practices, and therefore their ethnic boundaries. In this sense, we face a
spatial problematic founded on historical diversity and on the coexistence of different
temporalities, which has its basis in an ontological understanding of space as a product of
interrelationships, as the sphere of the coexistence of multiplicity and also as a state of
continuous and unfinished transformation by the constant redoing of history, that is, a process
of becoming. Based on such assumptions, we reflect on the faces of this relation between
urbanization and indigenous ethnicity in the urban space of the city of Marabá, emphasizing
the histories and trajectories of the different indigenous peoples in the southeast of Pará,
materialized in that intra-urban space through the encounters and disencounters of ethnic
subjects, inscribed in social relations in their concrete existence, insofar as they produce
places, and from these places, reproduce themselves, revealing the contradictions and
conflicts of social life, which denote the ethnic identity in the city as a material and symbolic
reference of the reproduction of life in its multiple dimensions.
Key words: Amazon. Indigenous ethnicities. Urbanization.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, 36% da população indígena brasileira localiza-se em áreas urbanas, o que
corresponde a mais de trezentos mil indígenas vivendo nas cidades (Tabela 01). Nos estados
do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, a população
indígena autodeclarada é de 348.411 indígenas, dos quais 67.341 revelaram morar nas cidades
(IBGE, 2010).
TABELA 01 – POPULAÇÃO INDÍGENA, POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO – BRASIL 2010
Localização do domicílio

População indígena por situação do domicílio
Total

Urbana

Rural

Total

896.917

324.834

572.083

Terras Indígenas

517.383

25.963

491.420

Fora de Terras Indígenas

379.534

298.871

80.663

Fonte: adaptado de IBGE (2010).
Organização: Tatiane Malheiro, 2018.

Mesmo que os dados oficiais das últimas décadas pareçam indicar um fenômeno
recente no que se refere à presença indígena nas cidades do Brasil, dedicamo-nos a defender
que tais processos foram historicamente construídos, à maneira como alguns trabalhos, com
diferentes abordagens, nos auxiliam nesse sentido. Em meados da década 1960, Roberto
Cardoso de Oliveira, no trabalho Urbanização e tribalismo (1968), analisa a relação dos
índios Terena com as cidades de Campo Grande e Aquidauana. Neste estudo, o antropólogo
faz uma reflexão em torno dos mecanismos que levam os índios Terena a se manterem
unificados a partir de sua condição étnica e mesmo diante da diversidade de situações que os
abrange. Nesse contexto, o autor destaca o contraponto entre índios ―aldeados‖ e ―citadinos‖,
ou ―rurais‖ e ―urbanos‖, colocados em pontos extremos de um processo contínuo de
mobilidade aldeia-cidade, dado a partir de uma inserção definitiva da população Terena na
estrutura socioeconômica regional. Na Amazônia, mais especificamente na região do médio e
baixo Tocantins, no mesmo contexto de reflexões de Cardoso de Oliveira (1968), Laraia e Da
Matta (1978) veem no mesmo sentido ao analisar a relação entre índios e castanheiros na
estruturação da região do Sudeste paraense, bem como as implicações definitivas da
transferência compulsória dos índios desta região para algumas cidades, como Marabá e
Tucuruí, enquanto uma tentativa de ―pacificação‖, uma vez que os indígenas representavam
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um obstáculo aos avanços da exploração dos castanhais praticada por grupos políticos da
região.
Mais recentemente, uma pesquisa desenvolvida na cidade de Manaus demonstra a
diversidade desta problemática ao apresentar um mapeamento situacional da presença étnica
indígena nesta metrópole da Amazônia. Dessa maneira, o estudo também traz uma análise de
questões relativas à ―crescente‖ composição multiétnica e pluricultural das cidades regionais,
assim como do processo de reconfiguração étnica hoje em curso na região, com destaque para
a formação de identidades políticas na cidade a partir da identificação étnica no âmbito dos
movimentos indígenas (ALMEIDA; SANTOS, 2008). Com foco nas políticas públicas
voltadas à educação e à saúde indígena nas cidades de Belém e Manaus, Pontes (2011)
investigou as ações do poder público municipal para com os indígenas residentes nessas duas
cidades, identificando insatisfações por parte desses sujeitos quanto à inadequação e/ou
ausência de planos, projetos e programas específicos que os ampare. A cidade média de
Altamira, situada na região do Xingu, no estado do Pará, também é lócus de investigação no
que se refere à presença étnica e Saraiva (2008), por sua vez, apresenta-nos a situação dos
índios Juruna e as dificuldades que estes têm enfrentado nas últimas décadas com a
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Segundo a autora, o avanço das frentes de
expansão condicionam estes indígenas a uma situação urbana na qual suas identidades são
constantemente postas à prova, fato que os têm levado, enquanto ―índios urbanos‖, a
reivindicar direitos identitários e, assim, afirmarem-se enquanto sujeitos étnicos. Estudando a
região do médio rio Uapés, Andrello (2006) realiza uma etnografia de uma cidade indígena, o
povoado Iauaretê, e aborda tanto as mudanças históricas experimentadas por alguns dos
grupos indígenas dessa região, como o repertório simbólico mobilizado por estes sujeitos, a
partir do qual eles qualificam a identidade indígenas em Uapés e compõem o sistema social
regional.
Seja por meio de olhares sobre indígenas nas cidades ou de análises sobre cidades
indígenas, estes pressupostos se caracterizam, aqui, como pontos de partida para o desafio de
olhar e compreender a presença da etnicidade indígena nos distintos processos de urbanização
da Amazônia. Para tanto, o exercício de problematização deste trabalho não se explica se não
contarmos, mesmo que de maneira rápida, as relações que estabelecemos para com os povos
indígenas da região sudeste do Pará, principalmente a partir do momento em que ingressamos
como professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA),
Campus Rural de Marabá, e tivemos a missão de coordenar um curso de educação
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intercultural indígena1. Várias foram as visitas feitas a múltiplas aldeias, bem como inúmeras
foram as relações que estabelecemos com lideranças dos povos. Entretanto, na condução da
organização do curso, deparamo-nos com alguns grupos indígenas que não estavam nas
aldeias, mas vivendo em cidades. A condição desses indígenas enquanto residentes de áreas
urbanas encontrou entraves institucionais relacionados ao reconhecimento do direito desses
sujeitos de acessarem o curso oferecido. Uma situação particular que nos chamou a atenção
foi a de Yaponã Guajajara, morador de Marabá, que acionou a instituição na tentativa de ter
reconhecido o seu direito de entrar no curso, o que, à época, foi prontamente negado pela
direção de ensino do campus. A aproximação com Yaponã levou-nos à sua família, quando
conhecemos seu pai, Altino Guajajara. O envolvimento com a situação dessa família nos
revelou que a eles não apenas estava sendo negado o acesso a uma instituição de ensino
federal, mas também a várias outras políticas pensadas para os povos indígenas que,
igualmente, eles não estavam tendo acesso. Para o Estado, eles simplesmente não eram
indígenas e, muito menos, urbanos o suficiente para a cidade.
Foi o contato com essa situação densa de significados que nos levou a mudar os rumos
do que até então tínhamos como horizonte de pesquisa. A partir daí, a presença indígena no
espaço urbano, o lugar da questão indígena nos processos de urbanização na Amazônia, a
negação e invisibilidade da etnicidade indígena nas cidades, a exterioridade reservada a esses
sujeitos em relação às políticas indigenistas, tornaram-se um imperativo de reflexão durante a
construção desta tese.
Todavia, esse exercício não se deu em um lugar qualquer, posto que ele encontra
significação a partir de nosso enraizamento e de nossa experiência com a região sudeste do
Pará, particularmente com a cidade de Marabá, que, na geografia histórica regional, situa-se
como um caso exemplar para a compreensão do novo conjunto de problemas que, então, se
anunciavam. Ademais, Marabá localiza-se em uma região classificada como área de transição,
local onde a floresta amazônica encontra-se com os campos de cerrado do planalto central e
com as áreas de caatinga do Nordeste. Nesta área, diversas nações indígenas não apenas se
encontraram e estabeleceram trocas por meio de alianças ou de combates intertribais, como
1

O Campus Rural de Marabá, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), está
localizado no assentamento 26 de março, a 25 quilômetros da cidade de Marabá e foi criado no ano de 2009
enquanto uma conquista dos movimentos sociais de luta pela terra. Fundamentado nos princípios da
agroecologia e da educação do campo, tem como principal objetivo a formação técnica, tecnológica e superior de
pequenos produtores rurais, assentados da reforma agraria, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Em 2011
iniciou um curso técnico integrado em agroecologia dos povos indígenas do sudeste do Pará, construído em
diálogo com as lideranças indígenas, professores indígenas, pesquisadores, indigenistas e agências indigenistas
oficiais e não oficiais da região, para atender 11 aldeias de nove povos distintos.
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também se encontraram com a fronteira econômica que se expandiu a partir de frentes
distintas, em um momento no qual a rede urbana ainda se estruturava seguindo a dinâmica dos
cursos fluviais. De Goiás partiam os bandeirantes expandindo a atividade do ouro, seguido da
criação de gado pelos campos do Araguaia, o que incentivava a formação de rota fluvial de
comercio pelos rios Tocantins e Araguaia; do Maranhão, e em busca de pastos naturais,
espraiavam-se as frentes agrícola e pastoril; do Pará, tem-se o desenvolvimento de atividades
extrativistas incialmente com as drogas do sertão, ainda no período colonial, que se
intensificou com a descoberta do caucho, seguida da exploração dos castanhais do Médio
Tocantins. Trata-se de uma área com formação ligada a diversos polos e frentes de expansão,
representada pelo ponto de contato entre a Amazônia, o Brasil central e o Nordeste,
desenhando em contextos distintos uma tríplice fronteira da qual se dá a formação econômico
social da região sudeste do Pará (Mapa 01).
Atualmente esta região abrange uma área de 54.469,20 Km² e é composta por 14
municípios, a saber: Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Itupiranga,
Marabá, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia,
São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins e Eldorado dos
Carajás (BRASIL, 2010). No total, esta porção do estado do Pará possui uma população
indígena de 3.298 indígenas (IBGE, 2010) em situação de domicilio rural e urbano (Quadro
01), ou seja, uma população indígena distribuída em Terras Indígenas; em Assentamento de
Reforma Agrária e nos centros urbanos.
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE DO PARÁ
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A população indígena situada no sudeste do Pará e localizada em área rural é de 2.599
pessoas e sua distribuição neste território se dá mediante cinco (05) Terras Indígenas (TI),
delimitadas e regularizadas (Mapa 01), quais sejam: TI Mãe Maria, do povo Gavião,
localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, distante trinta quilômetros da cidade de
Marabá e que possui uma população referente a 918 indígenas (IBGE, 2010), distribuídos em
12 aldeias, como: Rohokatejê; Akrotikatejê; Akrãkaprêkti; Parkatejê; Krijôhêrekatejê;
Krãpeitijê; Kyikatejê; Krintuwakatêjê; Kriãmretijê; Koyakati; Akrãti; Akrãtikatejê (FUNAI);
TI Xikrin do Cateté, localizada no território referente aos municípios de Parauapebas e
Marabá, ocupada por indígenas da etnia Kayapó, composto por uma população de 1059
indígenas, distribuídos em três aldeias denominadas de Ô-Odjà, Djudjê-Kô, Kateté; TI
Sororó, do povo indígena da etnia Aikewara-Suruí, ocupa a área dos municípios de São
Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia e Marabá, com uma população de 343
indígenas, distribuída em seis aldeias, tais como as aldeias Sororó, Yetá, Tukapehy, Itahy,
Ipirahy, Awussehé (FUNAI, 2018); TI Parakanã, do povo de etnia do mesmo nome, está
situada nos municípios de Itupiranga e Novo Repartimento e tem uma população de 840
indígenas que se distribuem em 16 aldeias: Parano‘a, Paranoita, Paranoawe, Itaygara,
Itaoenawa, Paranowaona, O‘ayga, Paranatinga, Taokokwera, Xaraira, Xataopawa, Itaygo‘a,
Paranoema, Itapeyga, Inaxyganga, Maroxewara; TI Nova Jacundá, refere-se a terra indígena
do povo Guarani M‘bya, situada no município de Rondon do Pará e composta por uma
população de 112 indígenas, organizada em uma única aldeia TekoaPyau.
A população indígena em situação de domicílio rural dessa região é encontrada ainda,
em aldeias localizadas em Assentamento de Reforma Agrária, como é o caso das aldeias
Guajanaíra, do povo Guajajara Tenetehara, estabelecida no município de Itupiranga;
Ororobá, do povo Atikun, também no município de Itupiranga; e aldeia Kanai, existente no
município de Canaã dos Carajás e também do povo Atikun.
No que diz respeito à população indígena localizada nas áreas urbanas do sudeste do
Pará, tem-se o quantum de 698 indígenas, cuja distribuição se dá em todas as cidades da
região (Quadro 01); dado este que se refere ao percentual de 21% da população em situação
de domicílio urbano em relação à população indígena regional. Deste quantitativo, metade
está na cidade de Marabá, o que significa dizer que, considerando as situações de domicílio
rural e urbano, 10% de toda a população indígena regional estão situadas na área urbana do
município de Marabá (Mapa 02).
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Neste sentido, é importante ressaltar que, no ano de 2018, a população absoluta do
município de Marabá foi estimada pelo IBGE em 275.088 habitantes (IBGE, 2018), dos quais
473 são indígenas, sendo que 85 indígenas estão localizados nas áreas rurais e 388 na cidade
de Marabá. Vale destacar que no censo de 1991 a população indígena em situação urbana em
Marabá surge com um total de 197 indígenas, saltando no censo de 2000 para 410, número
que no censo de 2010 tem um decréscimo para 388 (Quadro 01). Tendo em vista o fato de que
a população indígena das cidades apresentada no último censo do IBGE (2010) corresponde a
um levantamento censitário que se realiza a partir da autodeclaração nos critérios de cor e
raça, tem-se a caracterização de uma população urbana complexa no que se refere à
identificação étnica com um grupo em específico, sobretudo se se considerar que os processos
regionais econômicos e políticos são fatores determinantes para a reprodução de famílias
indígenas ou, até mesmo, de comunidades nas áreas urbanas dos municípios.
Vale destacar que a população indígena que se reproduz em Marabá não se restringe a
localização de sua população indígena urbana, pois a rede de fluxos com as terras indígenas
da região é intensa e produto de processos construídos historicamente tanto na formação e
reprodução da cidade, como na forma estabelecida de interação entre os interesses políticos e
econômicos regionais com os povos desta região. Nesse processo, Marabá possui uma
importância significativa para os povos indígenas do sudeste paraense, uma vez que, mesmo
não possuindo terras indígenas em sua área administrativa, esta cidade ocupa expressiva
centralidade no que se refere à relação desenvolvida pelos povos indígenas do sudeste do Pará
para com os processos de urbanização.
Mesmo que os dados dos últimos três censos tenham revelado um percentual
significativo de indígenas vivendo em áreas urbanas, dificilmente se reconhece, seja do ponto
de vista das políticas indigenistas, dos instrumentos de planejamento urbano (conservadores
ou progressistas), ou ainda do ponto de vistas de nossas pesquisas e análises acadêmicas, o
espaço urbano como lócus de reprodução socioespacial da etnicidade indígena; fato que nos
revela que, historicamente, a cidade tem sido negada, em diferentes suas dimensões, como o
lugar onde indígenas podem desenvolver democraticamente suas diversidades étnicas e
culturais.
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QUADRO 01 – POPULAÇÃO INDÍGENA DOS MUNICÍPIOS DO SUDESTE PARAENSE POR SITUAÇÃO
DE DOMICILIO

Município

1991

2000

2010

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Brejo Grande
do Araguaia

4

3

7

7

0

7

8

29

37

Canaã dos
Carajás

52

17

69

44

3

47

52

17

69

Curionópolis

0

9

9

105

33

138

2

9

11

Itupiranga

0

125

125

60

345

405

38

309

347

Marabá

127

0

127

410

95

505

388

85

473

Nova Ipixuna
Palestina do
Pará
Parauapebas

16

14

30

4

19

23

16

14

30

4

3

7

0

10

10

4

3

7

14

359

373

102

709

811

122

1059

1181

Piçarra

1

1

2

0

8

8

1

1

2

São Domingos
do Araguaia
São Geraldo
do Araguaia

13

0

13

0

0

0

13

0

13

5

97

102

34

208

242

12

293

305

São João do
Araguaia

0

0

0

0

49

49

1

10

11

Bom Jesus do
Tocantins

0

245

245

1

398

399

6

763

769

Eldorado dos
Carajás

35

7

42

293

16

309

35

7

43

Total

271

880

1151

1060

1893

2953

698

2599

3298

Fonte: IBGE (1991, 2000 e 2010).
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MAPA 02 – POPULAÇÃO INDÍGENA POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO NO SUDESTE PARAENSE – IBGE/2010
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A negação da identidade indígena na produção das cidades aparece desde a sua
constituição como núcleo urbano até as formas de reprodução social, política, econômica e
cultural que lhes são correlatas. Neste processo, visualiza-se uma reprodução contraditória,
ora de incorporação do indígena na formação dos primeiros núcleos urbanos, ora de negação
desse mesmo sujeito em sua condição étnica na reprodução das cidades. Processo nitidamente
marcado em todas as suas expressões desde a colônia até o contexto atual pela negação da
identidade étnica como elemento integrante da questão urbana. Como herança desses
processos civilizatórios, os indígenas são comumente pensados tanto do ponto de vista das
políticas públicas como do ponto de vista epistemológico, a partir de uma conexão
ancestral com os seus territórios e, por conseguinte, definidos como espacialmente
estáticos e pertencentes a territórios fixos, o que dá substância para uma narrativa que
limita a identidade a direitos territoriais.
Diante disso, nos colocamos a refletir qual o espaço (material e simbólico) reservado
aos índios na produção do urbano amazônico? Esta questão, de caráter mais geral, desdobrase em questionamentos mais específicos, tais como:
a) Qual o papel das políticas indigenistas no processo de constituição e estruturação
das cidades da bacia Araguaia-Tocantins?
b) Quais os processos sociais, políticos, econômicos e culturais historicamente
construídos no projeto de consolidação da etnicidade indígena como não-cidade na
região sudeste do Pará?
c) Quais os processos que marcam a reprodução social e espacial dos grupos
indígenas da região sudeste paraense em sua relação com a produção e organização
do espaço urbano da cidade de Marabá?

Pensar o espaço a partir de sua diversidade histórica e da coexistência de
temporalidades distintas nos permite melhor compreender uma diversidade temporal, a partir
da qual nos aproximamos da reflexão sobre a etnicidade indígena na produção do urbano
amazônico, seja na sua relação com o processo histórico e geográfico de formação dos
núcleos urbanos, seja na dinâmica e nas formas de uso que esses sujeitos sociais fazem do
espaço urbano, ou ainda na presença indígena organizada social e politicamente,
reproduzindo-se em fragmentos específicos das cidades amazônicas. Com base nestes
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pressupostos, buscamos identificar e analisar o papel reservado historicamente a etnicidade
indígena no processo de produção do espaço urbano amazônico.
Para efeitos de análise, parte-se da compressão de etnicidade como um tipo de ação
social e uma forma de organização social com um caráter dinâmico que está diretamente
relacionada ao modo de organização das relações sociais, com conteúdo e significação
suscetíveis a transformações e redefinições. Por sua natureza maleável e negociável, como
qualquer identidade é processo inacabado, que persiste mesmo em situação de hostilidade e
manipulação, a noção de etnicidade aqui abordada consiste não em atestar a existência dos
grupos étnicos na cidade, mas em colocar tal existência como problemática, ou seja,
colocar como problemática a consubstancialidade de uma entidade social e de uma cultura
pela qual se define habitualmente o grupo étnico (BARTH, 2000). Também aparece como
elemento central de nossas análises a reconstrução de histórias e identidades de grupos
étnicos em busca de direitos, de formas a apontar novos caminhos quanto à necessidade de
um aprimoramento de nosso instrumental teórico e, ao mesmo tempo, exigir uma
reinterpretação das histórias e das identidades dos índios, para, assim, produzir reflexões em
torno dos conceitos e teorias sobre etnicidade e questões de alteridades.
Centramos nossa análise na produção social do espaço, que nos revela as condições
materiais objetivas da produção da história humana, que, à medida que percorre o processo
histórico, (re)cria o lócus necessário a reprodução das relações sociais, realizadas numa
dimensão espaço-temporal. Mediante a noção de formação econômica e social analisamos a
produção do espaço, sobretudo por corresponder ao núcleo explicativo do processo histórico.
Esta noção surge ainda com Marx (LEFÈBVRE, 1974) e pode ser entendida em duas
dimensões: designa tanto um segmento do processo histórico, quanto o conjunto do processo
histórico – o que nos remete a um princípio explicativo da totalidade, que é a unidade do
diverso. O conceito de formação econômica e social é formulado, portanto, numa tentativa de
compreender as particularidades e singularidades históricas do modo de produção capitalista.
Podemos afirmar também que esta proposição foi indicada para dar conta da
sedimentação dos momentos da história humana. Lefèbvre (1974) retoma esta noção no
sentido da coexistência de diferentes tempos históricos, coexistência na qual se encerram o
passado, o presente e o futuro; este último visualizado como o possível (MARTINS, 1996). A
compreensão da dimensão espacial da formação econômica e social pode ser revelada a partir
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da utilização de um método de interpretação que melhor nos aproxime da multiplicidade de
tempos no espaço, a saber: o método regressivo-progressivo.
Os sentidos do método se explicam pelos dois conceitos que unidos o formam:
regressão e progressão. É regressivo, pois vai do virtual ao atual, das possibilidades à
realidade presente do espaço, assim como compreende os múltiplos tempos sucessivos desse
espaço. E também é progressivo, pois esse mesmo método se abre à compreensão das
virtualidades, parte do movimento do presente, suas contradições inerentes, para as
virtualidades que esse movimento prenuncia (DAMIANI; SEABRA, 2001).
O método regressivo-progressivo auxilia, em consequência, na compreensão do
espaço por revelar a existência de múltiplas temporalidades que coexistem em um mesmo
espaço. Por isso, demonstra uma dupla complexidade na realidade vivida: a complexidade
vertical e a horizontal. Segundo Martins (1996, p. 21), essa dupla complexidade, ―desdobra-se
em

procedimentos

metodológicos

que

identificam

e

recuperam

temporalidades

desencontradas e coexistentes‖.
Partimos das proposições de Lefèbvre (1974, 2001, 2006), e Martins (1996) para
apresentar o método em três momentos. O primeiro momento é denominado de descritivo e
busca reconhecer a complexidade horizontal da realidade visível, a partir de sua descrição.
Neste, o pesquisador procede como etnógrafo, reconstituindo a diversidade das relações
sociais, identificando e descrevendo o que vê, a partir de um olhar teoricamente informado.
Neste momento do método o tempo de cada relação social ainda não está identificado
(MARTINS, 1996).
No segundo momento do método regressivo-progressivo, denominado analíticoregressivo, a realidade analisada se apresenta de forma descomposta, ou seja, deve-se buscar
datá-la exatamente, pois cada momento da relação tem sua idade e sua data. No vivido, estas
datas e idades distintas combinam relações e concepções que não são contemporâneas. De
modo geral, ―por meio dele mergulhamos na complexidade vertical da vida social, a da
coexistência de relações sociais que têm datas desiguais‖ (MARTINS, 1996, p. 21).
No terceiro e último momento do método, denominado histórico-genético, o
pesquisador deve procurar o reencontro do presente de forma mais explicada, elucidada e
compreendida. Considerando que as contradições sociais são históricas e que não se reduzem
a confrontos de interesses entre diferentes categorias sociais, pois parte-se de uma abordagem
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lefebvriana, na qual a concepção de contradição apresenta também os desencontros de tempos
e de possibilidades, uma vez que o desencontro de temporalidades das relações faz de uma
relação social em oposição à outra a indicação de que um possível está adiante do real –
indica a possibilidade de mudança social. Revela o residual, ou seja, aquilo que não se
aprisiona nos modelos estabelecidos ou, ainda, aquelas ―relações e concepções que não foram
capturadas pelo poder, que permaneceram nos subterrâneos da vida social, virtualidades
bloqueadas‖ (MARTINS, 1996, p. 23).
Com

base

nesses

princípios

teóricos,

utilizamos

enquanto

procedimentos

metodológicos para materialização desta pesquisa as seguintes técnicas: levantamento e
análise bibliográfica e documental, assim como trabalho de campo, observação sistemática
direta e realização de entrevistas semiestruturadas. Este instrumental técnico e empírico nos
dá suporte para analisarmos a produção do urbano regional no sudeste paraense em sua
relação com as expressões da etnicidade indígena em espaços urbanos amazônicos,
particularmente na cidade de Marabá.
A pesquisa e análise bibliográfica nos auxilia em todo o percurso analítico,
principalmente nas abordagens de cunho teórico-conceitual, tais como: a teoria da produção
social do espaço, e de teorias da etnicidade, análises sobre urbanização, sobre a produção do
espaço amazônico, sobre a formação e dinâmica da rede urbana regional, assim como de
material de cunho historiográfico que deem conta das situações de contato entre os povos
indígenas da região sudeste do Pará. Buscando obter uma melhor contextualização empírica
da problemática de pesquisa, este procedimento envolve também materiais bibliográficos
acadêmicos e técnicos reveladores da história da cidade de Marabá e de suas características
particulares.
O levantamento e análise documental como arquivos históricos sobre a ocupação
regional, principalmente a face desse processo, que revela a violência aos povos indígenas
existentes nos discursos de presidentes e governadores de província; relatos e diários de
viajantes e cronistas; em documentos de comarcas. Esse procedimento é importante também
para a identificação das dinâmicas econômicas, políticas e sociais que os grupos indígenas de
diferentes etnias estabeleceram historicamente com o espaço urbano regional, de modo a
refletir-se na expressão diversa que caracteriza a presença de sujeitos étnicos no cotidiano da
cidade de Marabá. A busca desse material dar-se-á junto a instituições como Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), Casa do Índio, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Casa
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da Cultura de Marabá, Centro de Apoio à Saúde Indígena (CESAI); Casa do índio (CASAI),
Ministério Público Federal (MPF), e de diferentes Instituições de ensino públicas e privadas
para um levantamento da procura por demandas educacionais por sujeitos indígenas, dentre
outros.
Também buscamos, por intermédio de documentos de caráter iconográfico,
visualizar as expressões da relação entre políticas indigenistas e produção de cidades na
Amazônia, assim como da presença indígena e de suas formas de reprodução social no espaço
urbano de Marabá, sem deixar de contar com o apoio das produções bibliográficas de caráter
etnográfico e histórico, disponibilizados, principalmente, pelo Museu do Índio. Este momento
da pesquisa, dentro das proposições de Selltiz, Wrightsman e Cook (1987) corresponde à
pesquisa de arquivo, momento em que, a partir de dados coletados e sistematizados
previamente para outros propósitos e pesquisas, que não são os nossos, traduzimos e
sistematizamos informações para que os mesmos nos auxiliem nas questões de nossa
problemática.
O trabalho de campo foi realizado em dois momentos, o primeiro de caráter
exploratório, a partir do qual se teve condições de reorganizar questões, identificar sujeitos
para o diálogo, de atualizar roteiros de observações e entrevistas. Como elemento
fundamental do trabalho de campo, foram realizadas observações sistemáticas a partir de uma
organização prévia dos fenômenos. Este procedimento, sendo de caráter etnográfico, nos
auxilia na realização de uma descrição densa dos fenômenos que referendam a presença
indígena na cidade, no sentido de compreender as formas de reprodução em suas dimensões
econômica, social, cultural e simbólica.
Com a finalidade de fazer uma descrição interpretativa das práticas socioculturais,
econômicas e políticas, nossa pesquisa se utiliza ainda da observação direta, do tipo
semiestruturada. Trata-se de uma técnica de investigação adequada para elucidar o
comportamento cotidiano na forma em que realmente ocorre (SELLTIZ; WRIGHTSMAN;
COOK, 1987). Subsidiada pela utilização de um plano específico que possibilita registrar
aspectos da atividade social, como as formas de deslocamentos, as práticas econômicas, as
formas de uso e apropriação do espaço, as práticas cotidianas e os objetos/símbolos que
marcam as relações sociais, esta técnica de pesquisa se apresenta como fundamental, pois ela
nos remete ao nosso método de interpretação ao comportar os três momentos nele previstos.
No momento descritivo, buscamos, a partir de uma descrição densa da realidade visível,
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reconhecer as relações horizontais sem, ainda, definir seus tempos históricos, apenas
reconstituindo a diversidade das relações sociais e suas formas de interação no processo de
produção do espaço. No segundo momento, denominado analítico-regressivo, reconheceramse os ritmos, pois, no vivido, estas datas e idades distintas combinam, de forma prática,
relações e concepções que não são contemporâneas. No momento denominado de históricogenético, seguindo a orientação de Martins (1996), procuramos o reencontro do presente,
reconhecendo as contradições sociais enquanto desencontros de tempos, e, portanto,
indicando a possibilidade de mudança social ao revelar aquilo que permanece e que não se
aprisiona em modelos pré-estabelecidos da vida social moderna.
Com este procedimento buscamos fazer um registro das experiências vividas e
percebidas para possibilitar uma descrição da paisagem, assim como registrar as vivências dos
sujeitos a partir de suas tradições, culturas e práticas cotidianas, a partir dos quais se centrou
na reconstrução das histórias desses sujeitos em seus diversos aspectos – econômico, político
e cultural. O registro fotográfico dos lugares também pode nos revelar as expressões na
paisagem urbana amazônica da presença indígena.
Outro procedimento que compõe nosso instrumental técnico-empírico são as
entrevistas semiestruturadas, realizadas com os sujeitos sociais cujas trajetórias são
esclarecedoras da reprodução socioespacial dos grupos indígenas da região e as expressões
deste processo na produção do espaço urbano de Marabá.
Entendemos que nessa relação entre identidades étnicas e urbanização na Amazônia,
deve se considerar questões de espaço, identidade e cultura, nas quais se expressam narrativas
identitárias que em muito se associam a construções hibridas e heterogêneas de sujeitos
sociais. Dessa maneira, estes seriam autores das novas narrativas identitárias do espaço
urbano, pois, conforme sustenta Agier (2001, p. 18), os novos informantes ―são etnicamente
diferentes um dos outros, mas socialmente bastante homogêneos, e também detêm as
iniciativas das microestratégias identitárias.‖ Entre estes, destacam-se em geral jovens,
estudantes universitários, lideranças políticas relativamente bem conectadas nas redes
institucionais e informacionais, que ao contrário das lideranças tradicionais – sábios, pajés e
anciões, antes tomados como fonte inesgotável de memorias ancestrais – os novos
informantes tomam o mundo como interlocutor e se utilizam das ferramentas de pensamento
oferecidas por esse mundo, para pensar suas estratégias de reprodução.
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Nesse sentido, apontamos para serem entrevistadas algumas lideranças indígenas
residentes tanto no espaço urbano de Marabá, como nas aldeias indígenas próximas a esta
cidade, algumas de representação regional que nos aproximam das demandas sociais e
políticas dos grupos indígenas do sudeste do Pará e das implicações socioeconômicas que o
avanço dos grandes projetos de infraestrutura e de mineração proporciona aos seus territórios.
Entrevistamos ainda representantes de instituições indigenistas oficiais como a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) e a Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI) no sentido de
identificar os princípios e as estratégias relacionados a políticas indigenistas no espaço urbano
de Marabá.
A escolha da entrevista semiestruturada se justifica pelo fato de esta permitir que o
entrevistador fique livre para ir além das respostas do informante, sem ignorar o roteiro de
entrevista (MAY, 2004). Esta técnica aparece em nossa pesquisa a partir de seu caráter
qualitativo, pois partimos da perspectiva que a realidade social não é um dado natural, ela é
ativamente (re)produzida na vida cotidiana das pessoas sob diferentes condições. Assim, a
entrevista qualitativa fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das
relações entre os sujeitos e sua situação (GASKELL, 2008). Nesse contexto, faz-se importante
considerar a forma de registro das entrevistas, haja vista que ―a gravação do material é de
fundamental importância, pois, com base nela, o pesquisador está mais livre para conduzir as
questões, favorecer a relação de interlocução e avançar na problematização‖ (ZAGO, 2003, p.
299).
Dessa maneira, amparados em tais instrumentos buscamos a partir de uma retomada
histórica, reconstruir a expansão das fronteiras econômicas determinantes para a formação
socioespacial dos principais centros urbanos da região, em sua ligação direta com políticas
indigenistas de extermínio, escravização, deslocamento compulsório e confinamento
territorial de comunidades indígenas.
Neste sentido, buscamos analisar a importância das políticas indigenistas para a
definição e estruturação em diferentes contextos históricos da formação das cidades no
sudeste paraense; identificar e analisar os processos sociais, políticos, econômicos e culturais
que permeiam a construção do projeto de negação da etnicidade indígena na produção do
urbano amazônico, especificamente do sudeste do Pará, a partir da análise da presença
indígena, historicamente construída, na cidade de Marabá; e, ainda, identificar e analisar os
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processos que marcam a reprodução social e espacial de grupos indígenas da região sudeste
paraense, em sua relação com a produção e organização do espaço urbano de Marabá.
O primeiro capítulo está construído na direção de uma leitura da produção social do
espaço urbano amazônico, notadamente no âmbito de uma perspectiva que compreenda a
diferença étnica do indígena como elemento estruturante, aproximando a problemática da
etnicidade (BARTH, 2000) de uma análise espacial. Neste momento, colocamos como central
uma análise da perspectiva dos contatos interétnicos (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972), a
partir do qual se produziu modalidades de esquecimento (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016)
da identidade étnica como parte intrínseca dos processos de urbanização.
No segundo capítulo, exploramos as estratégias geopolíticas de conquista e controle do
território amazônico, tomando como ponto de partida as iniciativas militares do Estado
português na dominação das terras ao norte da colônia do Brasil, mostrando que as mesmas
foram permeadas pelo confronto, assentado na guerra e no extermínio dos indígenas que
resistiram à invasão das tropas militares do estado colonial. O símbolo dessa ocupação
política, por seu turno, ainda marca a paisagem regional, com os fortes militares construídos
nesse contexto junto aos quais surgiram importantes cidades amazônicas. Seguindo a lógica
de dominação territorial, a criação de aldeamentos missionários realiza a primeira experiência
de redução dos territórios indígenas no Brasil, fundamentadas no deslocamento e
confinamento de diferentes sociedades nativas em missões, onde se dava a escravidão
indígena, a partir das quais irão surgir os primeiros núcleos urbanos coloniais na Amazônia.
Nesse momento, analisamos ainda a expansão das cidades mineiras na fronteira Goiana, ainda
no século XVIII, quando as reformas Pombalinas investiram na construção de aldeiasmodelos, onde o índio deveria ser ―pacificado‖ e ―incorporado‖ a civilização através de sua
submissão as leis do Estado e pelo trabalho compulsório de servidão, utilizado como
instrumento ―pedagógico‖ de assimilação de suas antigas práticas tribais. Nesse momento do
trabalho, são colocados as estratégias indigenistas pensadas no contexto da abertura das vias
fluviais para a navegação comercial entre as capitanias do Pará e Goiás, quando as políticas
adotadas em relação aos indígenas, baseavam-se no controle e policiamentos dos índios que
atacavam embarcações e povoações ribeirinha que serviam de entreposto comercial, neste
processo ocorre o estabelecimento de presídios, fortes e paliçadas,junto as quais um novo
formato de aldeamentos religiosos por meio da conversão.
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No terceiro capítulo, dando destaque para as estratégias de dominação territorial, que
perpetuaram ao longo do século XIX, quando a questão indígena que durante séculos se
restringiu à um problema de mão-de-obra e incorporação, se converteu num problema de
terras, ou seja, numa questão fundiária, que intensificoua perseguição e extermínio de povos
indígenas isolados. Neste contexto, propostas de proteção e tutela surgem no sentido de
amenizar o genocídio de diversas comunidades por onde a fronteira econômica se expandia,
no caso aqui em específico da frente extrativista amazônica. É com a criação da agência
indigenista oficial, que se dá início a uma relação de definição da “condição” de índio
vinculada a vigilância de órgãos estatais, ao mesmo tempo em que a urbanização regional
ganha ares de uma modernidade antecipada, para a qual o índio passa a ocupar lugar de
natureza inóspita. Neste processo as políticas indigenistas centram-se em atrair e ordenar as
populações indígenas em áreas de reserva, produzindo com isso uma (i)mobilidade
indígena.Ainda nesse momento do trabalho, abordamos as reestruturações do espaço urbano
regional, a partir das intervenções estatais de meados do século XX, contexto de militarização
da questão indígena, quando o Brasil vive os anos de ditadura, esta que irá fundamentar o
controle do índio e de suas terras à garantia da expansão do capital e da integração nacional.
No quarto capítulo, tomamos como ponto de referência, três expressões distintas da
presença indígena na cidade de Marabá, para demonstrar como os processos históricos,
elucidados ao longo dos capítulos anteriores, refletem-se nas diferentes formas de reprodução
dos indígenas da região sudeste do Pará. A partir da ideia que a reprodução da etnicidade
indígena no espaço urbano, ocorre ligada a formas distintas de apropriação da cidade, por
grupos indígenas com trajetórias e formas de organização social, cultural, econômica e
políticas específicas ligadas a processos históricos distintos.
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CAPÍTULO 1 - OS (DES)ENCONTROS ENTRE ETNICIDADE E URBANIZAÇÃO NA AMAZÔNIA

Aqui a tragédia é que todos fomos conduzidos, sabendo
ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem
como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa
maneira seguimos sendo o que não somos.
Aníbal Quijano

A análise da relação entre etnicidade indígena e urbanização na Amazônia, que
permeia nossas reflexões, está baseada numa perspectiva de cidade que considera as diversas
temporalidades no processo de produção do urbano, envolvendo as formas específicas e
múltiplas de uso do tempo e do espaço realizadas por grupos indígenas nas cidades. Tomando
como ponto de partida três definições colocadas por Lefèbvre (2001), nas quais a cidade é
colocada como projeção da sociedade sobre um local, mediante diversos códigos, tempos,
ritmos e modos de vida; como uma especificidade, que apesar de refletir a ordem geral, possui
particularidades históricas; e ainda a partir da coexistência e simultaneidade de padrões,
tempos e maneiras de viver a vida urbana.
Além das diversas temporalidades que animam a produção do espaço da cidade,
temos ainda as descontinuidades temporais e espaciais do fenômeno urbano. Nesta região, a
produção do urbano guarda especificidade voltada, sobretudo, para uma peculiar forma de
ocupação do espaço, compreendida a partir de processos históricos, geográficos e culturais.
São diversas faces do urbano-regional que se apresentam numa descontinuidade do plano
territorial, sem que haja interferências significativas à disseminação de valores de uma
sociedade urbana e, da mesma forma, sem negar os conteúdos do modo de vida rural. Assim,
na Amazônia, a urbanização não se restringe a presença de cidades na paisagem regional e
envolve, principalmente, a difusão de uma sociedade urbana (OLIVEIRA, J., 2000). Significa
dizer que a cidade não pode ser apreendida apenas por sua organização interna. É preciso que
façamos uma leitura integrada entre um exame que privilegia o intraurbano e outro que
enfoque os processos urbano-regionais e globais. No dizer de Milton Santos (1994), é
fundamental reconhecer de forma articulada a economia política da cidade e a economia
política da urbanização, pois a urbanização não é apenas um fenômeno social, político ou
mesmo econômico, mas é também um fenômeno espacial. De uma maneira geral, a economia
política da cidade corresponde à forma como a cidade se organiza frente à produção e como
os diversos sujeitos da vida urbana encontram seu lugar em cada momento, dentro da cidade.
Por outro lado, a economia política da urbanização considera a divisão social do trabalho que,
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em conjunto com a divisão territorial do trabalho, resulta na distribuição de pessoas, objetos e
relações no espaço regional. Trata-se, portanto, de um nível de análise que aborda a
urbanização como um fenômeno regional, com especificidades e particularidades.
Assim, a urbanização amazônica aponta para formas de uso do tempo e do espaço
que se impõe às temporalidades e espacialidades construídas na interdependência da cidade
com outros processos e configurações espaciais, como os rios, as florestas e aldeias indígenas,
nas quais se materializam uma forma urbana que se traduz tanto mentalmente, na
simultaneidade de acontecimentos e de percepções que ganham densidade e intensidade,
como se traduz também socialmente, no encontro de atos, de atividades, de produtos e de
obras. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que o processo de urbanização se acentua
amparado pela globalização da economia, pela mundialização da cultura, por mudanças dos
padrões de consumo e dos modos de vida, um tecido social heterogêneo e um espaço social
diverso e desigual persistem (LIMONAD, 2008), seguindo suas formas específicas de
existência, de vida, suas maneiras de produzir, seus distintos modos de sentir, de agir e de
pensar, produzindo essa coexistência de tempos históricos distintos.
Diante disso, é valido afirmar que o urbano amazônico está longe de ser homogêneo
e singular, fato esse que se revela por meio tanto da configuração e organização do espaço
regional, quanto, e principalmente, através dos sujeitos que o produzem. Lefèbvre (1974)
indica que a produção do espaço envolve uma dupla determinação na noção de produção,
considerando, de um lado, os objetos (stricto sensu) e, de outro, o humano (lato sensu),
ligados por uma lógica de interdependência, na qual, ao mesmo tempo em que o homem
produz um mundo objetivo, real, concreto, material, igualmente lança mão de uma
consciência sobre ele. É assim que ele aparece no processo de (re)produção do espaço
enquanto humano, enquanto social, capaz de gerar determinações e possibilidades de
continuar transformando a sua realidade. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a prática
socioespacial aponta uma objetividade, contempla ainda o processo de subjetivação, por se
realizar numa dimensão espaço-temporal, envolve aspectos históricos e socioculturais que
redefine a concretização da vida cotidiana, alcançando a sociedade, em suas relações mais
simples.
Ademais, partindo de uma perspectiva de cidade como coexistência de diversos
tempos e ritmos sociais, portanto, como forma-conteúdo, produto e condição de uma
diversidade sócioespacial, centramos nossos esforços em buscar uma análise da diversidade
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em que a colonização impusera uma lógica homogeneizadora, na qual entendemos ser
necessário ir além, abrindo-a para o aspecto da diferença.
A coexistência da diferença constitui a dinâmica de produção do espaço urbano
amazônico, e a continuidade e transformação da vida social dependem do relacionamento, até
mesmo contraditório e conflituoso dessa multiplicidade, assim como dos códigos a ela
associados. Essa multiplicidade apresenta-se na cidade muitas vezes marcando-a
espacialmente, mas no geral, marcando-a através das fronteiras étnicas definidoras de tais
diferenças. O reconhecimento da diferença na cidade deve ser pensado conjuntamente ao seu
significado, o que significa dizer, também, que estamos falando de trajetórias e experiências
humanas, muitas vezes consideradas como exóticas e estigmatizadas no urbano em razão do
desconhecimento desses significados. Nesse sentido, pensar a relação historicamente
estabelecida na reprodução social da cidade na Amazônia se faz necessário, de modo a
considerar seus efeitos de apropriação espacial por uma lógica dominante e a reprodução
sócioespacial de grupos étnicos, especificamente de grupos indígenas, que se estabeleceram
no espaço urbano e, por meio deste, reconfiguraram suas lógicas de reprodução da vida e a
definição de suas identidades étnicas.
Mauricio de Abreu (2014) afirma que diversas memórias urbanas não foram
registradas, possivelmente se perdendo no tempo e permitindo que as raízes identitárias das
cidades, aquelas que subsistem na paisagem ou nas instituições de memória (NORA, 1984),
sejam fragmentos de memórias coletivas ligados a estruturas de poder; fato esse que denota
que os vestígios do passado não são neutros e devem ser tomados a partir de seus contextos,
buscando identificar quem os produziu e para quais objetivos foram produzidos, considerando
os processos que atuam sobre estes em suas diferentes escalas.
Pacheco de Oliveira (2016), ao analisar a presença indígena na formação do Brasil,
afirma que fazer exercícios críticos do lugar reservado aos índios falando em ausência,
invisibilidade e esquecimento, pode colocar um projeto de negação da condição étnica destes
sujeitos como simples omissão, quando na verdade corresponde ao que este autor define como
regimes de memória. Para esse antropólogo, a compreensão específica sobre a presença
indígena em cada um dos contextos históricos de formação do Brasil, houve uma
representação formulada, associando ações, narrativas e personagens, integrando-lhes em
formas de construção de significados e tecendo memórias pelos atores sociais em diferentes
situações, que traziam para novos usos sentidos infusos em usos anteriores. Nestes termos,
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Martins (1992) assinala que a memória mais oculta do que propriamente revela, pois ao
revelar determinados aspectos, omite e deforma outros.
E, hoje quem quer lembrar? Quem carece de memória histórica – o desenraizado, o
migrante, o sem história. Aquele cuja a vida foi privada do sentido da duração do
tempo, da permanência além da morte. Aquele que vive a falta de história
(MARTINS, 1992, p. 17).

Seguindo tais premissas, distanciamo-nos de uma concepção historicista, que,
amparada numa justificativa de neutralidade, busca confirmar a versão da história como
―progresso‖ ininterrupto, tal qual nos adverte Benjamim (2016), tentando, dessa forma,
deslocar o olhar para o ponto de vista dos oprimidos, que não dá a história o sentido de
acumulação gradual de conquistas, mas que vê o passado como uma série interminável de
derrotas catastróficas. Diante disso, torna-se válida a observação de que na Amazônia o
urbano e a etnicidade indígena se constituíram de forma mútua, num contato historicamente
construído a partir de uma interdependência que adquiriu diferentes significados mediante a
realização de processos permeados por relações colonialistas (internas e externas)
fundamentadas na violência e na expropriação aos povos indígenas. Nesses termos, tal relação
apresenta-se a partir de duas dimensões distintas, a de dominação territorial e a da
reprodução de um projeto civilizatório, as quais, de maneira geral, estão ligadas a
modalidades de incorporação do indígena a uma lógica hegemônica e de subalternização
da sua condição étnica; elementos estruturantes ao processo de formação e reprodução do
urbano regional que revelam uma estreita relação entre a imposição de políticas indigenistas
e a produção de cidades amazônicas, a partir da qual, historicamente, consolidou-se uma
concepção equivocada de cidade e etnicidade indígena como elementos antagônicos.
Nesse sentido, ao trazer para o debate da urbanização amazônica a constituição das
fronteiras étnicas, buscamos entender a produção social do espaço urbano numa perspectiva
que compreenda a diferença étnica do indígena como elemento estruturante, aproximando a
problemática da etnicidade a uma análise espacial. De forma, lançaremos um olhar sobre os
processos e os sujeitos que historicamente produziram o urbano-regional, ressaltando o
potencial étnico na produção espacial.
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1.1 ESPAÇO URBANO E A COEXISTÊNCIA DA DIFERENÇA
Colocamo-nos o desafio de fazer uma leitura da problemática espacial fundamentados
nas proposições de Doreen Massey, as quais nos permitem perceber a heterogeneidade como
intrínseca e estruturante da produção do espaço, e a partir da qual alcança uma análise que
inclui a alteridade. Nessa perspectiva, o espaço apresenta-se enquanto aberto e desarticulado,
possibilitando o ecoar de outras vozes, o que por sua vez, lhe atribui um caráter
fundamentalmente político. Estamos falando de um espaço que não pode ser compreendido
unicamente como substrato social ou reflexo das relações sociais, este espaço não possui uma
natureza fragmentada, mas fundamenta-se numa compreensão ontológica que passa por três
proposições: inter-relações, coexistência da multiplicidade e devir (MASSEY, 2015).
Em síntese, o espaço como produto de inter-relações sociais, apresentando-se na
interação entre os diferentes níveis da realidade (econômico, político e social) e escalas de
análise da vida social, desde a imensidão do global até o particular da vida cotidiana. Como
ponto de partida desta primeira proposição, torna-se fundamental a co-implicação entre
espaço e tempo, não que sejam redutíveis um ao outro, pelo contrário, são distintos, mas interrelacionados.
Assim, existe uma interconectividade entre a conceituação de espaço e tempo que
pode ser verificada ao se abrir as estruturas da imaginação para a temporalidade e, ainda, a
partir do afastamento de qualquer dicotomia entre ambos, tornando-se possível assegurar uma
perspectiva de espaço e tempo como sendo integrantes um do outro, numa necessidade mútua
na qual repousa o caráter vivido do mundo. Dessa forma, nega-se as estruturas fechadas, pois
estas inibem o movimento do mundo e valorizam conceituações baseadas em modelos
invariáveis, o que nos levaria a um caráter atemporal, privado do dinamismo inerente aos
objetos e a partir da qual se elimina as possibilidades de mudança real. É esse caráter
processual que nos leva à compreensão de ambos como abertos, desarticulados e contínuos.
Na dimensão espacial, há a temporalidade integrante de uma simultaneidade dinâmica, e na
dimensão do tempo, há a produção necessária à mudança através de práticas de inter-relações;
―el espacio no es simplemente la suma de territórios sinó una complejidad de relaciones‖
(MASSEY, 2004, p. 8, grifo nosso).
Temos aqui um entendimento relacional do mundo, a partir do qual o espaço tem uma
intersecção com a questão da subjetividade, destacando a inseparabilidade entre
individualidade e sociabilidade como determinante na construção da mesma. E, é através da
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experiência que se busca questionar essa concepção puramente temporal da subjetividade,
dando destaque para a corporeidade como fundamental num mundo conectado. A experiência,
aqui não é uma sucessão internalizada de sensações, mas uma multiplicidade de coisas e
relações; processo esse que coloca sua espacialização numa posição tão significativa quanto
sua dimensão temporal.
Este movimento analítico é necessário para compreendermos que identidades e interrelações são constituídas conjuntamente, uma vez que ―o espaço é parte integrante da
constituição de subjetividades políticas‖ (MASSEY, 2015, p. 95). Sendo assim, o
entendimento do espaço como aberto, múltiplo, relacional, contínuo e em constante devir é
necessário para que a história seja aberta, tal como ela é, pré-requisito para a possibilidade da
política. O espaço não existe antes de entidades/identidades e suas relações, e um foco central
é considerar a constituição de identidades e as relações por meio das quais estas são
construídas, o que envolve, inclusive, negociações internas. Dessa forma, nenhum espaço é
uma autenticidade coerente e contínua, as identidades são construídas relacionalmente e se
constituem conjuntamente a inter-relações, fazendo do espaço parte integrante da constituição
de subjetividades políticas (MASSEY, 2015).
Com isso, pode-se afirmar que identidades se constroem a partir de relações de
interdependência para com outras identidades e, ao mesmo tempo, questionar, com base em
Massey (2004), qual a geografia dessas relações de construção de identidades, pois o
entendimento do mundo de forma relacional passa pela compreensão do mesmo como fluxo, e
isso reivindica-nos uma postura política que também seja de fluxos, ou seja uma análise
crítica das relações de poder no que se refere à construção de identidades, ―una política que
reconozca también el poder que se encuentra siempre dentro de estos flujos, estas relaciones‖
(MASSEY, 2004 p. 7).
O pensamento que vê a cidade como expressão de racionalidade e modernidade,
ignora como o processo de urbanização pode ter significado a subordinação de outras
identidades. Nesse sentido, e inspirados na ideia de Doreen Massey (2004), por uma geografia
da responsabilidade social e política, buscamos reconceituar a relação estabelecida
historicamente entre grupos étnicos e a produção do espaço urbano a partir de investigações
das relações sociais, em especial as que envolvem as relações de poder, pelas quais as
identidades étnicas são constituídas e mantidas.
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A dicotomia espaço e tempo, ou a simples aniquilação do espaço pelo tempo, é uma
forma de interpretação que subestima a questão da diferença, uma vez que ―se o tempo é a
dimensão da sequência e da mudança, o espaço é a dimensão da coexistência e da
multiplicidade‖ (MASSEY, 2017, p. 39). Isso é fundamental, pois é numa densidade histórica
e diferencial que a segunda proposição para a compreensão do espaço aparece como o
reconhecimento da multiplicidade de experiências; o que significa considerar a coexistência
das diferenças, o reconhecimento do espaço como a esfera do encontro de trajetórias sociais
distintas, bem como o encontro de ritmos e temporalidades igualmente distintos.
Tão importante quanto o reconhecimento da coexistência de diferentes temporalidades
na produção do espaço, é reconhecer que as mesmas são contemporâneas, a partir do qual se
supera a visão de cortes transversais por meio do tempo. É apenas na multiplicidade conjunta
de espaço e tempo, que se encontra condição para a abertura do futuro, pois, como bem
lembra Massey:
o espaço tem sido interpretado por muitos como apolítico porque ele é conceituado
como um todo sem costuras, como um sistema totalmente fechado e interconectado
de uma estrutura sincrônica. [...] É a falta na contingência que é a condição daquela
abertura que, por sua vez, é a precondição da política. Além disso essa visão de
coerência do espaço, por sua vez, permite a existência de apenas uma história, uma
voz, uma posição do discurso (MASSEY, 2015, p. 71).

A ideia de sequência histórica não reconhece a coexistência de histórias com
características distintas e ao mesmo tempo conectadas, além de ignorar a existência de muitas
histórias acontecendo ao mesmo tempo. Isso porque, ela encontra-se baseada na noção de
modelo único, reafirmado por uma perspectiva de história única e que anula o espaço e
consequentemente a diferença histórica, real e potencial, transformando as diferenças em
lugares na fila da história. As diferenças coexistem de forma coetânea e são organizadas não
historicamente, mas espacialmente, sobretudo pelo reconhecimento da coetaneidade, que é
maneira possível de examinar as diversas relações de poder e as interdependências que configuram o espaço e influenciam os sujeitos sociais e suas trajetórias (MASSEY, 2017).
Vale destacar que a crítica de Doreen Massey (2015) à postura que vê a constituição
da diferença e da multiplicidade como associada à desarticulação e exteriorização, como o
processo de colocar de lado em relação a si mesmo. Essa postura coloca o foco na ruptura, na
desarticulação, na fragmentação e na constituição de identidades, um simples movimento de
busca pela distinção entre as coisas, baseado nos limites de uma imaginação a partir de
dentro; fato que produz um olhar da heterogeneidade em relação à incoerência, ou ainda,
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internamente dependente de alguma coisa definida como um ―outro‖, em vez de enxergá-la
como uma multiplicidade positiva. Neste caso, o reconhecimento da diferença ocorre
mediante um processo de pôr de lado, uma construção negativa da pluralidade, que, por seu
turno, não é uma questão de natureza específica das heterogeneidades, mas sim de sua
realidade, que é intrínseca ao espaço. Com isso nos é colocado uma distinção entre diferença
negativa, que está mais próxima do que seria o essencialismo, e heterogeneidade positiva,
definida como multiplicidade. A partir disso, podemos dialogar com a visão de
antiessencialismo do mundo, contrapondo-se a uma perspectiva reacionária de valorização de
um localismo competitivo estruturado numa concepção de identidades singulares e essenciais
com o olhar estritamente voltados para relações endógenas, numa obsessão introvertida
baseada na ideia de herança e de busca por origens internalizadas, que não abre espaço para
uma imaginação geográfica dos lugares, na qual pensar criticamente significa considerar as
geometrias de poder (MASSEY, 2001) através das quais o mundo se constitui (MASSEY,
2017).
A diferença também é múltipla e o tempo, aqui, é o tempo heterogêneo da diferença,
que não pode ser metrificado, segmentado e quantificado, pois se assim o fosse seria vazio,
dividido e irreversível, no qual nada muda, apenas há a sucessão e uma multiplicidade de
coisas discretas, assim como o espaço não pode ser estático, pois impossibilitaria a história
como devir. Enfatizando a ideia de mudança, a coexistência de múltiplas trajetórias faz
referência às ideias de movimento e transformação como elementos constituintes
fundamentais para a compreensão do espaço (MASSEY, 2004), que está intimamente ligado a
ideia de encontro, uma vez que, para haver mudança, é necessário interação, que, por sua vez,
exige a multiplicidade. Na leitura de Haesbaert:
trajetória significa ao mesmo tempo o espaço (geográfico) percorrido e o
movimento, o percurso (histórico) dessa jornada, totalmente geminados. Assim, a
maior ou menor abertura do espaço para a configuração de novas trajetórias – em
outros termos, a multiplicidade inerente ao espaço – é condição fundamental para a
criação de uma nova história, de um novo tempo (HAESBAERT, 2017, p. 7).

Para Massey (2015), a ideia de mudança ―implica novidade real na produção do
realmente novo, de coisas não ainda totalmente determinadas pelo arranjo de forças
existentes‖, através da qual se defende tanto o devir, como a abertura do processo de devir.
Com isso, temos a terceira proposição que revela o espaço como um processo de devir, num
estado de transformação contínua e inacabada, um constante refazer da história, que pode
conter projetos e desejos.
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1.2 ETNICIDADE E CONSTITUIÇÃO DE FRONTEIRAS ÉTNICAS NA CIDADE
A noção de etnicidade consiste amplamente não em atestar a existência dos grupos
étnicos, mas em colocar tal existência como problemática, ou seja, colocar como
problemática a consubstancialidade de uma entidade social e de uma cultura pela qual se
define habitualmente o grupo étnico. Mais importante que centrar a análise nos grupos
étnicos e suas essenciais, torna-se fundamental centrar a análise na matriz social ou
histórica em constante mutação, de onde emergem os fatores de etnicidade. Pensando a
constituição de identidades em uma situação pluriétnica e descrevendo o campo de
saliência dessas identidades nas diversas situações de contato, o que indica a produção e
utilização de marcas, por meio das quais os membros das sociedades pluriétnicas
identificam-se e diferenciam-se (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 2011). Assim, é
necessário colocar a história como fonte objetiva e causa da etnicidade, bem como repensar a
cultura, em sua variação contínua. Em termos gerais, etnicidade como um tipo de ação
social ou uma forma de organização social tem um caráter dinâmico e está diretamente
relacionado ao modo de organização das relações sociais, seu conteúdo tanto quanto sua
significação são suscetíveis de transformações e de redefinições, pois esta é maleável e
negociável, como qualquer identidade é processo inacabado, que persiste mesmo em
situação de hostilidade e manipulação.
Barth (2003) afirma que qualquer população, encontra-se em fluxo, sendo
contraditória e incoerente, e está distribuída e posicionada de diversas formas. Abrindo
caminho analítico para pensarmos a produção de fronteiras étnicas diretamente relacionadas
aos processos de urbanização, o que significa colocá-las no campo empírico da análise da
etnicidade como problemática espacial, uma vez que sua reprodução se dá nas inter-relações
sociais constituintes do espaço urbano, com estruturas concretas e simbólicas. Como explica
Cardoso de Oliveira:
Identidade étnica [...] não pode ser definida em termos absolutos, porém unicamente
em relação a um sistema de identidades étnicas, diferentemente valorizadas em
contextos específicos ou em situações particulares. Nas relações interétnicas, de
conformidades, por exemplo, com a dinâmica do sistema de fricção interétnica, as
relações se dão em termos de dominação e sujeição (CARDOSO DE OLIVEIRA,
2003, p. 122).

Nesse sentido, etnicidade, nos termos de Barth (2003), consiste numa abordagem de
identidade étnica enquanto característica da organização social, na qual os processos de
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manutenção das fronteiras étnicas são mais significativos que a matéria cultural que tais
fronteiras comportam; fato que permite certo entendimento de características produzidas em
contextos particulares, sejam elas interacionais, históricas, econômicas e políticas. Ainda de
acordo com Barth:
Pondo a ênfase no aspecto de ―suporte cultural‖, a classificação de pessoas em
grupos locais como membros de um grupo étnico deve depender do modo como
demonstram traços particulares da cultura [...]. As diferenças entre grupos tornam-se
diferenças nos inventários dos traços; a atenção é dirigida à análise das culturas, não
a organização étnica. A relação dinâmica entre os grupos irá então ser descrita em
estudos sobre aculturação (BARTH, 2000, p 191).

Dessa maneira, torna-se fundamental pensar a cultura2 no âmbito de sociedades
multiétnicas de forma não essencialista e afastando-se de uma associação rasteira entre etnia3cultura.
As culturas são sistemas cujas partes interdependentes são determinados pelo todo
que a organiza. Se elas passam a ser usadas, por sua vez, com signos em um sistema
multiétnico, elas, além de serem totalidades, tornam-se também parte de um novo,
de um metasistema, que passa a organizá-las e a conferir-lhes, portanto, suas
posições e significados. E, solidariamente com a mudança do sistema de referência,
sem que nada tangível tenha mudado nos objetos, muda também o significado dos
itens culturais (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 120).

As políticas indigenistas foram fatores determinantes na reconfiguração cultural dos
povos indígenas no Brasil, no entanto, mudanças nos traços culturais em função de novos
sistemas não significa mudança étnica. Segundo o critério cultural de identificação étnica, um
grupo étnico seria aquele que compartilha valores, formas e expressões culturais. Mas, alguns
cuidados são necessários, pois essa cultura não pode ser lida a partir de características
primárias; pelo contrário, deve-se considerar que a mesma é consequência da organização de
2

Duas são as formas de compreender a noção de cultura e de identidade: platônica e heraclitiana. Na primeira,
identidade e cultura são coisas; identidade um modelo e cultura um conjunto de itens. Na segunda, ambas devem
ser entendidas como uma proposição, a identidade como sendo simplesmente a percepção da continuidade, de
um processo, um fluxo, uma memória, e a cultura, por sua vez, a possibilidade de gerar esse sistema
(CARNEIRO DA CUNHA, 2012). Dessa maneira, a cultura vira um critério de identificação étnica após a
segunda guerra mundial, substituindo o critério de raça, utilizado anteriormente na antropologia social, na
definição de grupos étnicos, relacionando-o diretamente a elementos de identificação somática ou biológica.
Grupo indígena seria, nessa visão, uma comunidade de descendentes ―puros‖ de uma população pré-colombiana.
Carneiro da Cunha (2012) nos lembra que esse pensamento ainda é muito vigente no senso comum popular, e
afirma que fora o caso de comunidades em completo isolamento geográfico, esse critério é um grande equívoco,
pois nenhuma população que tenha passado por situação de contato com outros grupos, está livre de reprodução
biológica sem miscigenação.
3
A etnia é uma noção imprecisa, instável, simplificadora, largamente integrada ao senso comum e, atualmente,
com utilização endurecida nas ciências. Essa ideia dá ilusão de modelos preexistente, corriqueiramente usados
para se fazer uma constante regressão na reflexão dos processos de constituição de identidades, sendo, contudo,
insuficiente, uma vez que os mesmos devem ser apreendidos em suas lógicas particulares e atuais, revelando-se,
portanto, como inovações culturais e identitárias.
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um grupo, logo essa cultura partilhada pelo grupo não precisa ser necessariamente a cultura
ancestral, principalmente quando se atribui à língua ou religião, por exemplo, a função de
‗traços culturais‘ de um grupo, haja vista o fato de que estes variam no tempo e no espaço,
sendo a cultura algo dinâmico e perpetuamente reelaborado, ou seja, cultura possui
historicidade e, ainda, um mesmo grupo étnico apresenta traços culturais diferentes,
proveniente da interação com outros grupos. O apego a determinados traços culturais, a partir
da seleção de alguns símbolos, são muitas das vezes enfatizados como reafirmação da
identidade do grupo, como expressão de resistência (CARNEIRO DA CUNHA, 2012). Ainda
segundo esse autor, origem e tradição são, portanto:
o modo como se concebem os grupos, mas em relação ao único critério de
identidade étnica, o de serem ou não identificados e se identificarem como tais.
Origem e tradições são, porém, elaborações ideológicas, que podem ser verdadeiras
ou falsas, sem que com isso se altere o fundamento da identidade étnica
(CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 109).

Dessa forma, quando a etnicidade é colocada como fluxo, evita o reducionismo de
atribuir a permanência de um determinado grupo a uma ideia de cultura fixa e invariável, na
qual o indígena, em contexto urbano, perderia sua identidade ao adquirir outros traços
culturais e materiais; o que, por essa razão, faz da fronteira étnica que os define, e não a
matéria cultural que os abrange, um elemento central na análise (BARTH, 2000).
As fronteiras étnicas (BARTH, 2000), permanecem mesmo diante dos fluxos que as
atravessam. Isso significa dizer que as distinções entre grupos étnicos não dependem da
ausência de mobilidade, contato, e informação, ou até mesmo de interação e aceitação social,
mas implicam processos de exclusão e de incorporação, através dos quais estas distinções são
mantidas e até mesmo podem ser as bases sobre as quais são construídas. Nesse sentido, essa
fronteira étnica canaliza a vida social e implica numa organização complexa das relações
sociais de um determinando grupo, no qual se compartilham perspectivas de comportamentos
e de questões valorativas, o que demonstra um potencial de diversificação e de expansão de
suas relações sociais, e ainda, na existência de situações de contato social entre sujeitos de
diferentes culturas, levando ao reconhecimento de limitações nas formas de compreensão
compartilhada, de diferenças de critérios de julgamentos valorativos, bem como de restrições
de interação.
Dessa forma, a definição de Grupos étnicos, para Barth (2000), não está
necessariamente baseada na ocupação de territórios exclusivos, ao contrário disso, está no
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contato e na coexistência de diferentes grupos num determinado sistema social que persiste
diante do contato interétnico e da interdependência entre diferentes etnias. Nesse processo, a
distinção figura como um elemento fundamental na constituição das fronteiras étnicas, e
ocorre exatamente no contato com outros grupos étnicos e não no isolamento entre estes.
Com isso, vale afirmar que o contato cultural e a mobilidade das pessoas nos ajuda
a problematizar a emergência e a persistência dos grupos étnicos como unidades
identificáveis pela manutenção de suas fronteiras. Nesse sentido, a questão central que a
etnicidade nos traz é a das condições generativas de emergência das distinções étnicas e da
articulação destas distinções com a variabilidade cultural; fato que nos faz pensar na
etnicidade como um processo organizacional que não podemos distinguir a priori e por
definição de outras identidades coletivas.
A especificidade da organização social étnica decorre do papel que nela
desempenham os contrastes culturais que não podem ser dissociados dos processos de
manifestações de identidades. Estas, por sua vez, desenvolvem-se ao agir do mundo e
interagir com os outros, e, assim, é necessariamente reconstruída em resposta as experiências
como, por exemplo, na luta contra os estereótipos. Assim como sua base cultural é produto
das experiências e encontra-se em transformação, sua identidade étnica, que é manifestada
dentro e fora das fronteiras étnicas, também o é. O modelar dos processos étnicos, ganha
expressão na descontinuidade do fluxo cultural, pois nesta encontra base para a identidade
étnica, tanto na variação da cultura como na identificação dos processos internos que geram e
tornam visíveis essas grandes descontinuidades. As características culturais que assinalam
essas fronteiras étnicas mudam, da mesma forma que mudam as formas de organização dos
sujeitos pertencentes aos grupos. Um elemento fundamental é a seleção de símbolos para a
criação da aparência da descontinuidade, colocando, assim, a comunicação cultural como
fundamental para estabelecer fronteiras por meio de símbolos e as diferenças culturais para
marcar distinção.
Neste processo, a pertença étnica enquanto questão de identidade deve depender de
um autorreconhecimento e da aceitação pelo grupo, nesse caso etnicidade só será
determinante na diferença organizacional se os sujeitos sociais a aceitarem e a
experienciarem, sendo constrangidos por ela e colocando suas ações em torno da mesma.
Segundo Barth (2000), grupos étnicos não são considerados como grupos concretos, mas
como tipos de organização baseadas na consignação e no processo de auto atribuição dos
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indivíduos a categorias étnicas. Nesse sentido, o estabelecimento de grupos étnicos como
critério de identificação centra-se mais nas fronteiras sociais do grupo, em detrimento dos
traços culturais que tais fronteiras encerram. Ultrapassar tais fronteiras, por sua vez, não dilui
a existência do grupo e, tampouco, a rigidez dessas fronteiras, pois, conforme sustenta
Carneiro da Cunha:
Grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que eles
percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais interagem. Existem
enquanto se consideram distintos, não importando se essa distinção se manifesta em
traços culturais. E, quanto ao critério individual de pertinência a tais grupos, ele
depende tão somente de uma autoidentificação e do reconhecimento pelo grupo de
que determinado individuo lhe pertence. Assim o grupo pode aceitar ou recusar
mestiços, pode adotar ou ostracizar pessoas, ou seja, ele dispõe de suas próprias
regras de inclusão e exclusão. (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 103).

Roberto Cardoso de Oliveira (2003) acrescenta que quando há identificação com
alguma categoria ‗étnica‘, os sujeitos envolvidos estão tomando posições em sistemas de
relações

intergrupais

culturalmente

definidos,

compreendidos

como

categorias

complementares complexamente interdependentes.
As abordagens de interação apresentadas por Barth (2000) são de dois tipos: uma
primeira que coloca o foco nas operações de classificação e de categorização que regem os
processos de interação, e são definidas como capacidade cognitiva de categorização que
opera a partir de símbolos culturais, vista de forma essencialmente dinâmica, onde as
definições de cada grupo étnico recompõem-se continuamente, no sentido de reger as
interações nas situações de mudança social que são induzidas por processos macrossociais,
como a urbanização e fluxos migratórios. Nesse sentido, as interações aparecem para a
análise em três níveis interpenetráveis que constituem os processos de produção de
experiências e construção de identidades, o nível das experiências individuais e sociais, que
chama de Micro; o nível da mobilização de grupos e de experiências coletivas, onde
estereótipos são estabelecidos e coletividades postas em movimento, o nível Médio; e por fim
o nível Macro, que corresponde a dimensão das políticas estatais, com criação das burocracias
que distribui direitos e proibições (BARTH, 2003).
Vale destacar que interação também está ligada às negociações de estatutos sociais
e de estratégias de domínio das impressões, o que pode revelar a etnicidade sendo
manipulada pelos sujeitos no decorrer de suas interações, sendo um elemento de
negociação explícita de identidade sempre implicada nas relações sociais (POUTIGNAT;
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STREIFF-FENART, 2011). A própria ideia de negociação implica o reconhecimento da
diferença como elemento constituinte da sociedade, e não apenas o conflito, mas a troca, a
aliança e a interação em geral, constituem a própria vida social através da experiência, da
produção e do reconhecimento explícito e implícito de interesses e valores diferentes. Até
mesmo a cultura enquanto comunicação não exclui as diferenças, mas, pelo contrário
depende delas (VELHO, G., 2013). Neste caso, a etnicidade é colocada numa condição
necessariamente política, e definida pela organização de interesses políticos. Nessa
perspectiva, políticas étnicas e formas de mobilização de grupos étnicos podem ser
empreendimentos políticos, sem vinculação, necessariamente, com a expressão direta da
ideologia cultural do grupo (BARTH, 2003).
Seguindo esse raciocínio a presença de estruturas estatais tem consequências
importantes, pois ela regulamenta e distribui os recursos, além de que exercer influências na
regulamentação da vida e dos movimentos de grupos e de pessoas. Nesse sentido, torna-se
fundamental para a compressão dos processos étnicos entende-los em ligação às estruturas do
Estado, considerando a variante específica que é a recente sociedade civil, industrial e
democrática. O poder do Estado aparece dessa forma como um agente no processo de
construção de fronteiras entre grupos, pois, como explica Barth ―a gestão da identidade, a
formulação da comunidade étnica, as leis e as políticas públicas, as medidas e os interesses
dos regimes, bem como ―os processos globais‖, fundem-se e conformam um complexo campo
de políticas e processos culturais (BARTH, 2003 p. 30).
Não existe definição de identidade em si, os processos identitários se forjam em
contextos específicos, sempre relativos à questão que envolve interesses diversos (AGIER,
2001). Identidades são constituídas em torno de uma característica relacional, o que significa
dizer que são definidas em relação ao outro, tanto que, do ponto de vista individual ou
coletivo, sempre somos o outro de alguém. Desse ponto de vista, a cidade aparece como um
lócus para a constituição de identidades que se configuram a partir do encontro do diverso,
isso porque, tal como sustenta Agier:
os meios urbanos podem ser fatores de encadeamento ou reforço dos processos
identitários. A cidade multiplica os encontros de indivíduos que trazem consigo seus
pertencimentos étnicos, suas origens regionais ou suas redes de relações familiares
ou extrafamiliares. Na cidade, mais que em outra parte, desenvolvem-se, na prática,
os relacionamentos entre identidades, e na teoria, a dimensão relacional da
identidade (AGIER, 2001, p. 9).

50

Assim, para Agier (2001), toda declaração de identidade é múltipla, inacabada,
instável e sempre experimentada como uma busca, e não apenas como um fato. Nesse
sentido, as reconfigurações identitárias como constituintes da reprodução do espaço urbano
o são porque se configuram a partir das relações sociais, políticas e culturais que permeiam
tal reprodução; razão pela qual o debate sobre grandes empreendimentos identitários, que
são consubstanciados por inovações, invenções, mestiçagens e uma grande abertura para o
mundo, ganha destaque. No campo que Agier (2001) chama de microssocial, algumas
narrativas identitárias aparecem com características heterogêneas, que revelam uma série de
novos sujeitos sociais que podem ser etnicamente diferentes, porém, bem articulados, e usam
o mundo como interlocutor, ao utilizarem dos instrumentos de pensamento fornecidos por
este mundo para suas estratégias identitárias. Num contexto em que as imagens e noções
circulam de forma maciça e intensa, devido a um sistema informacional acessível por toda
parte, mesmo que com graus de penetração diversos, esses novos sujeitos da questão indígena
utilizam o acesso aos meios intelectuais, políticos e econômicos que lhes permite uma
comunicação mais eficaz, ao dominar os códigos do interlocutor e colocarem-se localmente
como mediadores entre escalas, o que exige dos mesmos competências de tradução linguística
e cultural, e de acessibilidades ao ativarem redes sociais e políticas de alcance extra local.
Essas competências fundam um reconhecimento, em termos sociais no contexto local, onde
sua atividade de mediador lhe proporciona status, e em termos étnico, numa escala mais
ampla, onde são admitidos e legitimados enquanto representantes de uma diferença cultural.
Várias escalas se misturam nesse processo, acomodando a densidades dos lugares, suas
sociabilidades e memórias, assim como também acomodam o tempo da cidade, as técnicas, ao
conjunto de imagens e os discursos da produção do urbano (AGIER, 2001).
Em tal perspectiva, de abordagem construtivista do processo de constituição
identitária, a representação dos sujeitos sociais é tal como uma construção subjetiva d a
realidade. Não é apenas uma simples recontextualização, envolve a análise da necessidade
experimentada pelos sujeitos envolvidos de edificar em cada um de seus contextos suas
fronteiras simbólicas, e ainda, a análise do momento da criação cultural. É nesse momento,
que se elabora o conteúdo dos enunciados e das declarações identitárias, que recebem
constantemente grande pluralidade de fluxos.
No mesmo sentido, Mitchel (1956) preocupa-se em demonstrar que a etnicidade
urbana não é um reflexo de uma etnicidade originária rural, que, transplantada à cidade,
conservaria uma continuidade cultural. Em contraponto, ressalta a etnicidade como
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constituída no contexto das relações sociais urbanas, e que nestas ganham classificação social,
o que pode implicar em uma reconfiguração nas relações e costumes, sem necessariamente
representar uma continuidade de práticas do passado, no sentido de colocar a atenção nas
interações e nas situações reais nas quais os autores se envolvem. Assim, mais importante que
as representações formuladas a priori das culturas e tradições, são os contextos e as questões
em jogo nas situações de interação, na qual a memória até é acionada, mas de forma seletiva.
Segundo Erva-Pritchard (1972), é na situação que as crenças encontram coerência, pois se
apresentadas sob a forma de um indivisível ―sistema conceitual‖, como objetos unicamente
apreciados, sem vida, estáticos tornam-se insuficientes para a análise. Sendo assim a cultura,
um conjunto de significações, permanentemente construída ao longo do tempo e acionadas
dependendo das necessidades e estratégias dos sujeitos, revelando sua dimensão diversa e até
mesmo contraditória. E nessa relação entre cultura e identidade, revela uma dimensão social,
complexa e contextual (AGIER, 2001).
Buscando superar possíveis bifurcações e polaridades no debate da etnicidade,
Pacheco de Oliveira (2004) avança na compreensão da etnicidade ao propor pensá-la como
constituída tanto de uma dimensão instrumentalista, explicada pelos processos políticos e
analisados em circunstâncias específicas, como de uma dimensão primordialista, que
identifica a etnicidade com lealdades primordiais. Assim, para o antropólogo, etnicidade
está ligada tanto à trajetória como à origem, pois as identidades étnicas estão baseadas em
atualizações históricas, que não anulam o sentimento de referência à origem, podendo até
mesmo reforça-lo, haja vista ser da ―resolução simbólica e coletiva dessa contradição que
decorre a força política e emocional da etnicidade‖ (PACHECO DE OLIVEIRA, 2004, p.
32).
Nesse sentido, defendemos que a reflexão sobre a presença indígena nas cidades deve
fugir da imposição de modelos de identidades, para que com isso possamos lançar um olhar
sobre a cidade que não a veja apenas como lugar de negação da identidade étnica indígena e
do esvaziamento dos seus direitos, mas que possamos reafirmá-la, como local de construção
política da etnicidade indígena.

1.3 POR

UMA GEOGRAFIA DO CONTATO INTERÉTNICO : FORMAÇÃO DE ALTERIDADES NA

PRODUÇÃO DO URBANO AMAZÔNICO
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Etnicidade indígena no espaço urbano não compreende apenas situações de migração e
afastamentos de nichos com evidentes contrastes culturais, como aldeias e reservas, mas nos
mostra uma relação que se reproduziu historicamente a partir de uma situação de fronteira
(MARTINS, 2009), isto é, no contato interétnico (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972) entre o
índio e os processos de urbanização, no qual a cidade se constituiu como tal a partir da
presença e do trabalho indígena, seja de forma individual, em organização familiar ou em
grupos étnicos, que experienciaram a vida urbana e junto com a reprodução desta,
reconfiguraram suas identidades e sua praticas sócio espaciais; seja num movimento de
negação da identidade indígena ou de reconhecimento da mesma, dependendo do contexto e
das situações históricas em que o contato com os processos de urbanização lhes foram
impostos.
Com base em Martins (2009) compreendemos a fronteira como lugar social de
alteridade, e também como lugar do conflito. Sendo, dessa forma o urbano, expressão da
fronteira, revela-se não simplesmente pelo encontro entre os diferentes entre si, mas
―essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro‖
(MARTINS, 2009, p 132), o desencontro de temporalidades históricas distintas, porém
contemporâneas (MASSEY, 2015). O desencontro de visões de mundo contrárias entre si,
expressão do conflito social, é elemento definidor de uma situação de fronteira. Nesse caso, a
relação entre o índio e a cidade, não se restringe apenas à alteridade indígena, mas também às
questões de definições culturais de diferentes grupos sociais e étnicos que esta põe em
confronto. Situação de fronteira como lugar social de alteridade, confronto e conflito, trata-se
de uma situação de conflito singular, por meio da qual a totalidade se propõe como referencial
que dá sentido as expressões de modalidades de encontros no desencontro que é a fronteira.
Vale destacar que a combinação de diferentes tempos históricos em processos sociais,
pode escamotear, em um formato novo, as formas arcaicas de dominação e as formas arcaicas
de reprodução ampliada do capital, que se expandem na produção da fronteira. Nesse sentido,
coloca-se como necessário ir além do reconhecimento das mudanças radicais na paisagem,
fundamentada na estruturação de redes técnicas ou pela difusão de um modo de viver a
cidade. Assim como, a concepção de fronteira não pode se restringir a criação de uma nova
sociabilidade fundada no mercado e na contratualidade das relações sociais, e tampouco se
limita ao deslocamento populacional por sobre novos territórios vazios, como se induzisse os
mesmos a uma situação social e espacial de modernidade. Segundo Martins (2009), essas
concepções de pioneirismo na fronteira ignoram o aspecto trágico que ela contém através da
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conflitividade que a caracteriza, do desencontro genocida de etnias e no radical conflito de
classes sociais, contrapostas pelo abismo histórico que as separa. Para desvendar os
significados da vida em situação de fronteira, resultante de mudanças sociais que lhes são
impostos, é preciso indagar no interior da subjetividade de quem é afetado por tal expansão,
que nesse caso, em específico, são os índios em sua relação com o urbano regional.
A concepção ―frente pioneira‖ baseia-se numa perspectiva de ocupação do espaço
que não leva em conta as populações indígenas, e põe como referência agentes
econômicos. Implica que na fronteira se cria o novo, fundado no mercado e na
contratualidade das relações sociais. ―O pioneiro procura não só expandir o
povoamento espacialmente, mas também intensificá-lo e criar novos e mais elevados
padrões de vida‖ (WAIBER, 1955 apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972, p. 98).

A expansão da fronteira não só expande a sociedade nacional por sobre os territórios
indígenas, como também, ao mesmo tempo, expande um padrão de circulação espacial e de
condições modificadas de reprodução das sociedades indígenas, que conseguem sobreviver às
doenças e ao extermínio, e se revelam em contrapartida e em desdobramentos no outro lado
da fronteira étnica. À medida que a fronteira se expande, ela avança num canibalismo
simbólico (MARTINS, 2009), e, ainda de acordo com as palavras desse autor:
A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando os tempos se
fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à alteridade política, quando
o outro se torna a parte antagônica do nós. Quando a história passa a ser a nossa
história, a história da nossa diversidade e pluralidade, e nós já não somos mesmo
porque somos antropofagicamente nós e outro que devoramos e nos devorou
(MARTINS, 2009, p. 134).

A compreensão da fronteira urbana na Amazônia a partir dos povos indígenas coloca
em destaque, nesta análise, o impacto da expansão ―branca‖ sobre estes grupos étnicos. Nesse
sentido, uma aproximação para com análises antropológicas coloca-se como fundamental,
sobretudo para se evitar certos reducionismos e concretamente alcançar no reconhecimento da
diferença. O antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1972, 1981) nos ajuda nessa
aproximação quando coloca tal tema nos termos da ideia de situação de contato, na qual
defende que a reflexão sobre a questão indígena no Brasil não se restringe à compreensão e à
explicação dos grupos étnicos em si, mas em sua relação com a sociedade envolvente, não
apenas descrevendo a situação do contato, mas explicando-a como contato interétnico, a
partir de aspectos sociológicos em detrimento de uma análise cultural.
Para este autor a situação de contato aparece em planos diferentes de complexidade e
é apreendida em níveis diferentes de abstração, que muito se aproxima de nossa compreensão
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da produção social do espaço; fato esse que implica que se pense em sistemas interétnicos,
tirando a análise do patrimônio cultural dos grupos em questão e colocando nas relações que
se realizam entre as sociedades em contato, formando relações dialeticamente unificadas
através de interesse diametralmente opostos e interdependentes (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 1972). Este contato está longe de ser uma mera competição, cooperação ou
conflito entre sociedades que se encontram, corresponde a uma oposição e contradição
entre sistemas societários em interação, apresentados em diferentes níveis de operação,
diretamente relacionados à questão da ―integração‖ social do índio a sociedade nacional.
No nível econômico, ganham destaque o grau de dependência que é criado no
processo de interação do índio em relação aos recursos econômicos posto pelos brancos a
seu alcance e, da mesma forma, o grau de dependência dos brancos em relação aos recursos
postos pelos índios. No nível social, aparece para o debate questões referentes à capacidade
de diferentes grupos em contato se organizarem do ponto de vista de mobilizações e
orientações para fins diversos, geralmente em torno de questões de sobrevivência, como no
caso de índios reagindo ao avanço por sobre seus territórios e fontes de subsistências, bem
como de brancos reagindo a tais movimentos definidos na situação de contato ,
classificando-os como ―hostilidades‖ de grupos indígenas. No nível político, envolve a
natureza do poder e da autoridade de um grupo sobre outro, como partes de um sistema de
dominação, representado, em síntese, pela ―manipulação da autoridade e do poder pelos
brancos (destacando as diferentes modalidades de uso da força)‖ e pela ―reação dos índios
contra esse domínio (incluindo as formas de acomodação indígena na estrutura de poder
regional)‖ (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972, p. 94).
Nesse sentido, ao se descrever e explicar as situações de contato entre os índios e a
urbanização, devemos considerar que os grupos étnicos desenvolvem relações de oposição
histórica e estrutural com a sociedade em geral, não como relações entre entidades contrárias,
simplesmente diferentes ou exóticas na relação entre si, mas também contraditórias, no
sentido de que a existência de uma tende a negar a existência da outra, no âmbito do que
Cardoso de Oliveira (2003), especificamente, definiu como fricção interétnica, isto é:
uma maneira de descrever a situação do contato entre grupos étnicos
irreversivelmente vinculados uns aos outros, a despeito das contradições – expressas
através de conflitos (manifestos) ou tensões (latentes) – entre si existentes
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003, p. 120).
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Essa fricção interétnica é explicada pelo avanço do capital e do Estado por sobre os
territórios tradicionalmente ocupados por grupos indígenas, resultando em crises
demográficas, desorganização, desagregação e dispersão desses grupos. Ainda conforme
Cardoso de Oliveira (1972), seria o equivalente lógico do que os sociólogos chamam de
―estrutura de classe‖, no qual a estrutura do sistema e a sua dinâmica orientam num
diagnóstico e prognóstico da situação de contato. O antropólogo acrescenta a essa reflexão
a ideia de situação colonial, que é esboçada a partir da análise do contato, em termos de
choques raciais ou atritos entre civilizações, considerando as condições particulares em que
são produzidas, sendo definida em termos gerais, a partir da ideia de domínio imposto por
uma minoria etnicamente e culturalmente diferente em nome de uma superioridade racial, ou
étnica e cultural afirmada de forma dogmática, a uma maioria autóctone, desprovida das
mesmas condições materiais, provocando o estabelecimento de relações entre civilizações
heterogêneas (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1981).
O caráter antagônico das relações existentes entre essas duas sociedades que se
explica pelo papel de instrumento a que é condenada a sociedade colonizada, a
necessidade para manter esse domínio, de recorrer não só à ―força‖ mas também a
um conjunto de pseudojustificações e de comportamentos estereotipados (totalité)
que implica grupos relacionados entre si em termos de domínio e submissão
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1981, p. 18, grifo do autor).

Seguindo esta premissa, vale a compreensão de que a colonização da América Latina
foi estruturante na produção de um sistema-mundo moderno, que, segundo Wallerstein
(2007), é parte essencial da construção da economia-mundo capitalista, posta em prática a
partir de força militar, exploração econômica e injustiças em massa, justificada aos olhos do
colonizador e do mundo como responsável pela disseminação de civilização, crescimento e
desenvolvimento econômico e progresso. Esse projeto chamado modernidade, representou um
controle racional sobre a vida humana, exercido por uma instância central, o Estado-nação. E,
como nos coloca Castro-Gómez (2005, p. 169), significou ainda ―uma máquina geradora de
alteridades que, em nome da razão e do humanismo, exclui de seu imaginário a hibridez, a
multiplicidade, a ambiguidade e a contingência de formas de vida concretas‖. Ademais, e nas
palavras de Anderson:
durante o século XVI, a ―descoberta‖ europeia de civilizações grandiosas até então
conhecidas apenas por vagos rumores – china, Japão, sudoeste asiático e Índia – ou
totalmente desconhecidas – México astecas e Peru incaico – mostrou-se um
irremediável pluralismo humano. Em sua maioria, essas civilizações tinham se
desenvolvido de modo totalmente separado da história conhecida da Europa, da
cristandade, da Antiguidade e até do homem: as suas genealogias não remetiam ao
Édem, e nem poderiam ser assimiladas por eles. (apenas o tempo vazio e
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homogêneo iria lhes oferecer acomodação.) pode-se avaliar o impacto dessas
―descobertas‖ pelas geografias peculiares das políticas imaginarias da época
(ANDERSON, 2008, p. 109).

A ideia de progresso estrutura a construção dos discursos e o progresso, como nos fala
Bauman (2008), fundamenta-se em uma autoconfiança do presente de produzir, na marcha da
história, um futuro melhor. Mas, este futuro melhor para ser construído requer o abandono de
práticas vistas como arcaicas ou, ainda, a ideia de progresso traz consigo a negação de algo
que está atrás na fila da história. Portanto, a narrativa se legitima na comparação com algo, na
criação/negação do outro. A difusão desta narrativa se dá, portanto, a partir de uma violência
epistêmica (CASTRO-GÓMEZ, 2005), uma vez que tira a visibilidade e o poder enunciativo
de outras formas de ver e dizer.
Para Aníbal Quijano (2005), o mito fundacional do eurocentrismo está na ideia de que
o estado de natureza é o ponto de partida do curso civilizatório e o seu ponto de culminância
deve ser um modelo de civilização estabelecidos aos moldes da civilização europeia ou
ocidental, produzindo um dualismo entre ―civilizados‖ e ―primitivos‖, europeus e não
europeus que indicaria um evolucionismo linear, a partir do qual se naturaliza as diferenças
culturais a partir de uma codificação com a ideia de raça; e por sua vez produz uma
relocalização temporal das diferenças. Nesse sentido, este autor aponta que a história do
poder colonial implica que os povos foram despojados de suas singulares identidades
históricas, e para estes novas identidade foram produzidas, fundamentadas numa perspectiva
racial, colonial e negativa, que deveria indicar o despojo do seu lugar na história da produção
cultural da humanidade.
Seguindo esta premissa, Quijano (2005) chega ao conceito de colonialidade do poder,
a partir do qual propõe que no processo de colonização da América foram criadas identidades
sociais novas, como índios, negros e mestiços para deliberadamente, e de forma violenta,
unificar a diversidade cultural e epistêmica desta região e, a partir da ideia de raça, legitimar
relações de dominação marcadas por critérios de superioridade/inferioridade entre os
dominantes e os dominados, definindo uma divisão racial do trabalho, estabelecendo o
controle europeu das formas de subjetividade, cultura e produção do conhecimento aqui até
então estabelecidos, e colocados como hegemônicos.
Essa colonialidade do controle do trabalho determinou a distribuição geográfica de
cada uma das formas integradas no capitalismo mundial. Em outras palavras,
determinou a geografia social do capitalismo: o capital, na relação social de controle
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do trabalho assalariado, era o eixo em torno do qual se articulavam todas as demais
formas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos (QUIJANO,
2005, p. 235).

Com isso, a compreensão da formação do capitalismo na América Latina está ligada a
uma hierarquização de raças, a partir da qual se buscou justificar formas degradantes de
exploração do trabalho, o que significa dizer que as diferenças raciais produziram uma
articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos
em torno do capital mercantil (QUIJANO, 2005), demonstrando que esse padrão de poder
mundial, que é o capitalismo, não se apresenta como uma totalidade homogênea e contínua,
mas sim, e fundamentalmente, como uma estrutura de elementos heterogêneos, tanto em
termos de controle das relações de produção, como dos povos e das histórias que articula; fato
esse que produziu uma heterogeneidade que é estrutural, tendo em vista que estabelece
relações entre elementos contemporâneos, e que, também é histórica, uma vez que articula
numa única estrutura de poder, histórias diversas e heterogêneas (QUIJANO, 2005).
Toda a estrutura de relações é uma articulação de meios e dimensões descontínuos,
heterogêneos e conflituosos, os lugares e os papeis não têm necessariamente e nem
podem ter as mesmas colocações e relações em cada meio da existência social, ou
ainda a cada momento do respectivo espaço/tempo. Ou seja, os indivíduos podem
ter, por exemplo, um lugar e um papel em relação ao controle do trabalho e outro
diferente e até oposto em relação ao controle do sexo ou da subjetividade, ou nas
instituições de autoridade. E nem sempre os mesmos no decurso do tempo
(QUIJANO, 2010, p. 114).

Deve se considerar, ainda, que as estruturas institucionais do poder dentro de cada país
podem assumir feições de um sistema de castas, disseções raciais e religiosas, dependências
de regiões mais pobres em relação aos centros econômicos ou de regiões rurais em relação aos
centros urbanos, que representam centros de tomadas de decisões econômicas e políticas,
sendo com isso expressão de inflexões institucionais responsáveis por manter desigualdades
que, do ponto de vista do desenvolvimento desigual, constituem uma forma de poder
imperialista num formato de colônias internas, ou ainda de colonialismo interno, tal como,
baseado em Casanova, assinala Cardoso de Oliveira:
A noção de colonialismo interno só pode surgir à base do grande movimento de
independência das antigas coloniais [...] com o desaparecimento direto do domínio
dos nativos pelos estrangeiros aparece a noção do domínio e a exploração do nativo
pelos nativos [...] a literatura indigenista e liberal do século XIX registra [...] que a
exploração dos indígenas continua tendo as mesmas características que na época
anterior a independência (CASANOVA apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972, p.
80).
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Dessa maneira, formas internas de colonialismo tendem a reproduzir-se mesmo após
rupturas políticas ou diante de mudanças sociais significativas como intensos processos de
urbanização, colocando-o como uma forma de contínuo de estruturas sociais anteriores. A
abordagem do colonialismo interno nos estudos da questão indígena desloca a análise para a
compreensão das dinâmicas de expansão do sistema de poder, o qual é inerente às estruturas
políticas e econômicas. Assim, torna-se central conhecer as formas de organização da
sociedade envolvente desde suas estruturas de classe, como suas formas de apropriação das
terras e do índio, para a compreensão dos processos de conquista de territórios e de sujeição
das populações indígenas.
Para a inserção da Amazônia nesse projeto de modernidade, foi necessário a
incorporação forçada do indígena a uma sociedade urbana colonial, sobretudo por meio da
imposição de uma condição subalterna à população autóctone, possibilitada mediante um
processo violento e arbitrário de diversas modalidades de coerção, associado à produção de
riquezas, à expropriação de territórios, à destruição de recursos ambientais que, em seu
conjunto, como projeto colonial, respondia a interesses de consolidação de uma classe
dirigente e de uma estrutura de governo, que efetivaram declaradas práticas de genocídio
denominadas de ―pacificação‖ (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
A ideia de pacificação, segundo James Scott (2013), é usada enquanto um eufemismo
nos discursos públicos para obscurecer algo que se considera negativamente, servindo, dessa
forma, para mascarar realidades sórdidas de processos de dominação e, ao mesmo tempo,
conferir-lhes uma aparência inofensiva e asséptica, que obscurecem o uso da coerção. Nesse
sentido, o termo pacificação, materializado pelo ataque militar aos povos indígenas, durante o
processo de conquista ou pela ocupação armada aos territórios tradicionalmente ocupados na
expansão da fronteira econômica, tenta dar uma face inócua à violência empregada aos povos
―pacificados‖.
Assim, a noção de pacificação sempre esteve fundada em uma estratégia de
conquista, que buscava incorporar os povos indígenas como uma população subalterna e
empobrecida, liberando ora sua força de trabalho, ora as terras que ocupavam, para a
apropriação do estado ou do capital. Por conseguinte, pacificar uma região ou um povo exige
que se coloque em circulação práticas e discursos que reduzam o outro à ordem do Eu, na
qual o índio é colocado na posição de estranho e, na condição de outro, é classificado como
aquele que precisava ser alcançado. Quando o ato de pacificar aparece como conciliação, vem
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fundado na imagem de uma sociedade harmonicamente estruturada, que é regulada a partir de
princípios e normas estabelecidos por um corpo dirigente, na maioria das vezes identificado
na imagem do Estado, neste caso, é entendido principalmente como estratégia de
silenciamento e apagamento das violências e repressões engendradas. Nesse sentido, a
pacificação que historicamente se apresenta em contexto de guerra para domínio do outro,
seja partindo das tropas portuguesas no Brasil colônia, ou partindo de agentes estatais da
polícia militar nas periferias dos centros urbanos, aparece como medida civilizatória, que
implica na derrota daquele que se pretende conquistar, na sua submissão a um tipo de
ordenamento satisfatório ao agente pacificador, que a coloca como única estratégia possível e
legítima (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017).
Nesse movimento de legitimação da dominação, o genocídio figura como simples e
merecida reação a ―falta‖ de humanidade e a condição de selvagem do índio, que precisava
ser vencida e subjugada, para com isso ser domesticada e transformada (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016). Ainda na colônia, o batismo constituía o reconhecimento da humanidade
do índio (MARTINS, 2009), e seguindo a mesma premissa os descimentos, as tropas de
resgates e as guerras justas, fundadas na ideia de animalidade do índio, estavam
acompanhadas de uma narrativa de antropofagia, de ataques e mortes de colonos, bem como
do martírio dos missionários.
Os reflexos de tais processos marcaram tempos recentes das políticas que a estes
foram destinadas, sobretudo pela utilização usual de palavras como atração, pacificação e
contato enquanto termos técnicos mobilizados no jargão oficial para caracterizar o trabalho de
agências indigenistas em referência à ação de neutralização de populações ditas hostis.
Sintetizando diferentes ações no verbo amansar os índios, uma palavra que dá bem a medida
do lugar que índio ocupa no imaginário do civilizado da fronteira: onde geralmente é
classificado como animal (MARTINS, 2009).
Várias localidades da Amazônia receberam o nome de São Felix, inclusive no
período recente. É que São Felix, na crença católica popular, é o santo que protege o
homem contra os animais peçonhentos e os índios. Na região não-índios, brancos ou
não, chamam a si próprios de cristão. E classificam os índios como caboclos, isto é,
pagãos, por oposição aos cristãos. [...] O batismo constituía no reconhecimento da
humanidade do índio e uma proteção em relação aos brancos que, pela falta do
batismo os consideravam animais. A distinção entre cristão e caboclos é, nesses
casos, usadas para distinguir os humanos dos bichos-do-mato (MARTINS, 2009, p.
144).
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A tutela, por sua vez, aparece historicamente como instrumento da missão civilizadora
e é baseada na premissa de que os povos não ocidentais são testemunhas de estágios históricos
anteriores a história da humanidade, leia-se história do ocidente. Reproduzindo uma
concepção de diferença, fundamentada no plano da natureza das sociedades, como se as
mesmas estivessem dispostas ao longo do gradiente do progresso, organizadas numa
sequência na fila da história. Nessa perspectiva os índios, são vistos como incapazes, que
exigem uma ―proteção‖, até que alcançassem a ―civilização‖ na fila da história, reafirmando
uma concepção de integração como sinônimo de assimilação cultural.
Segundo Pacheco de Oliveira (2016), o extermínio e a tutela, como aspectos
alternados e solidários nesse projeto colonial, mesmo que antagônicos, também compõem as
modalidades de incorporação do indígena à condição de subalternidade de sua diferença, pois,
ainda nas palavras deste autor:
a expansão do sistema econômico e político e a formação da nação não prescindiram
jamais de um discurso civilizatório e da criminalização do outro, inclusive com a
inculcação de narrativas e imagens que permitam justificar ações repressivas e, no
limite, genocidas (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p. 19).

1.3.1 DIFERENTES

FORMAS DE NÃO-SER: MODALIDADES DE ESQUECIMENTO DA ETNICIDADE

INDÍGENA NA PRODUÇÃO DO URBANO

Segundo Carneiro da Cunha (2012), os índios não são índios, apenas estão índios.
Isso porque, tais grupos ocupam certas posições no nosso imaginário, uma vez que a questão
indígena está eivada de reificações. No século XVI, os índios eram os ―bons selvagens‖ para a
filosofia moral, ou ―antropófagos‖, quando foi necessário justificar a expansão colonial. No
século XIX, enquanto, eram vistos como extintos podiam tornar-se um símbolo nobre do
Brasil independente, mas quando eram vistos como de carne e osso, representavam um feroz
obstáculo à penetração territorial. Mais recentemente, foram vistos como os puros paladinos
da natureza, ao mesmo tempo em que representavam ―ameaças‖ à soberania nacional,
―inimigos internos‖ usados como instrumentos da cobiça internacional pela Amazônia.
As populações que habitavam a Amazônia as vésperas da invasão colonizadora, de
modo algum representavam uma única expressão cultural. A diferenciação entre esses grupos
se apresenta desde aspectos relativos à maior ou menor fixação a um território, até aspectos
culturais linguísticos e mitológicos (VICENTINI, 2004). Às vésperas da conquista, esse era
um continente que acolhia diversas formas de articulação social, econômica e política em
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diferentes escalas, do local ao regional (FAUSTO, 2000). Assim os povos da América
existiram, enquanto grupos numerosos e diversificados e, como bem lembra Almeida, M.
(2013, p. 48), ―[f]oi a partir de seu trágico envolvimento com a expansão europeia que se
tornaram índios‖. Na visão de Carlos Walter Porto-Gonçalves:
os diversos povos que habitavam há milhares de anos essa vasta porção territorial
que se convencionou chamar de Amazônia, plasmaram ao longo do tempo diferentes
territórios onde desenvolveram múltiplas culturas. Não tinham, em virtude disso,
uma identidade única. Para os colonizadores, sim, eram nativos, eram índios, eram
aborígenes expressões que, desse modo, os integrava numa única categoria. Eles
eram, na verdade, não-brancos, uma primeira maneira de não-ser. Mais uma vez
uma identidade atribuída por outrem e com a qual, quase sempre contra a qual, terão
que se haver, reinventando suas identidades culturais/territoriais nesse novo contexto
(PORTO-GONÇALVES, 2001, p. 19, grifos nossos).

Nesse sentido, trata-se de uma categoria criada por europeus, num contexto histórico
específico de conquista e colonização, para designar uma imensa variedade de grupos
etnoliguísticos que habitavam as mais diversas regiões do nosso extenso continente
(ALMEIDA, M., 2013). Durante a colonização os europeus distinguiam as várias categorias
de índios em dois grandes grupos, a saber: os aliados, alguns integrados a colônia, que vivam
como habitantes das aldeias coloniais, e nestas desenvolviam para si uma identidade própria
com referência a essa condição, ou mesmo permanecendo em suas aldeias, mas colaborando
com o interesse colonial; e os inimigos, que resistiam ao avanço colonial, identificados como
índio bravo.
Estratégias distintas foram usadas para a incorporação forçada destes sujeitos à
sociedade urbana colonial, que passou pela pacificação dos índios ―bravos‖ para transformálos em ―almas‖, o que ocorreu por meio da atuação da igreja católica com a catequese; assim
como pelas políticas de Assimilação/Emancipação com a imposição pombalina das leis e
práticas de ―urbanidade‖, numa conjuntura laica; e posteriormente com a lógica de
―civilidade‖ do século XIX, baseada na transformação do índio em trabalhador nacional.
Nesse contexto, Carneiro da Cunha sustenta que:
A palavra ―índios‖ [...] parece a começar a ser empregada por meados do século
aparentemente para designar os indígenas submetidos (seja aldeados, seja
escravizados), por oposição ao termo mais geral ―gentio‖, que designa os indígenas
independentes. [...] ao longo do século, usam-se para designar as etnias o termo
―gerações‖, ―nações‖ e ―linhagens‖. Pela metade do século, começa-se também a
empregar a expressão ―negro da terra‖ por escravo – além dos termos tradicionais
―gentio‖ ―brasil‖ ―brasileiro‖ (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 50).
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Destarte, o projeto civilizatório de definição do índio, além de uma teoria de classes
sociais, envolve ainda uma compreensão histórica de classificação social que ocorre quando
os sujeitos disputam o controle da existência social, produzindo uma distribuição do poder,
fundamentada em relações de exploração/dominação/conflito. Não se trata de um poder
limitado às relações de produção ou de ordem e autoridade, mas sim de uma lógica na qual
lugares e sujeitos exercem o controle do trabalho, dos recursos, dos produtos e, até mesmo, da
subjetividade, determinando, com isso, diferenças sociais e, por conseguinte, formas de
classificação social (QUIJANO, 2010).
Os significados não são impressos nas coisas pela natureza; são desenvolvidos e
impostos pelos seres humanos. Disso decorrem várias coisas. A capacidade de
atribuir significados, de nomear coisas, atos e ideias, é uma fonte de poder. O
controle da comunicação permite aos que controlam a ideologia estabelecer as
categorias por via das quais a realidade será percebida. Inversamente, isso implica a
capacidade de negar a existência de categorias alternativas, de atribui-las ao domínio
da desordem e do caos, de torna-las social e simbolicamente invisíveis. Além do
mais uma vez que as coisas sejam nomeadas, torna-se necessário o poder para
manter no lugar as coisas assim geradas (WOLFF, 2005, p. 462).

Nesse sentido, a invisibilidade das etnias que vivem nas cidades não é apenas um
descuido metodológico de institutos estatísticos e/ou um desinteresse de pesquisadores, da
sociedade civil e do Estado. Tal questão é parte de um imaginário que diluiu as muitas etnias
numa única definição étnica, a indígena, a partir de um processo civilizatório violento de
subalternização e negação de suas diferenças (ALMEIDA; SANTOS, 2008), materializado ao
longo do processo histórico de constituição das cidades e das políticas indigenistas. Contudo,
essa mesma categoria guarda-chuva – ―indígena‖ –, foi historicamente negada como parte do
processo de constituição das cidades na Amazônia e da produção do urbano regional,
aparecendo em muitas análises como um fenômeno recente, haja vista que muitos momentos
as mesmas análises estão limitadas a registros oficiais.
Dessa maneira, Joao Pacheco de Oliveira (2016) propõe uma antropologia dos
registros numéricos, para que, de uma perspectiva contextualizada e critica, possamos
incorporar dados históricos e estatísticos à narrativa etnográfica como produções textuais
dotadas de intencionalidade. Para este antropólogo, os dados quantitativos existentes sobre os
índios brasileiros comumente se relacionam a questões de controle social, ao avanço nas
técnicas de registros e contabilidade de populações e territórios.
A esse respeito, vale desdobrar as considerações sobre o registro da população
indígena, nos censos do Brasil. O primeiro censo nacional realizado no Brasil ocorreu em
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1872, ainda durante o Império, com critérios de identificação da população que sobrepõe
condição civil e divisão racial. Os recenseados livres tinham o direito de autoclassificar-se
como branco, preto (escravos alforriados), pardo ou caboclo, e ainda era de sua competência
a classificação da população escrava como pretos ou pardos, que estivesse sob seu domínio
(IBGE, 2010). Este censo permite apreender o peso da presença indígena nas mais variadas
regiões do Brasil monárquico e escravocrata. Sob a classificação de caboclo, para identificar
uma população livre, que se distinguia tanto da condição de brancos quanto da condição de
negros e ainda de estrangeiros. Neste momento, a população indígena aparece referida apenas
aos índios catequizados, contando apenas aqueles que já interagiam normalmente com o
restante da população brasileira. De acordo com Botelho:
O censo de 1872 foi bastante eficaz em dar uma resposta ao anseio da elite letrada
imperial por uma descrição da nação, a qual refletia em suas clivagens aquilo que a
elite gostaria de ver: uma nação homogênea quanto aos aspectos culturais, mas
hierarquizada quanto à sua condição social e quanto a cor. A preocupação com a cor
seria o foco das indagações, nas décadas seguintes, acerca dos destinos da nação
(BOTELHO, 2005, p. 336).

A denominação ―caboclo‖, utilizada na investigação populacional em questão, aparece
na sua versão em francês traduzida diretamente como indien, o que é muito significativa para
a compreensão da presença étnica na composição da sociedade que se pretendia construir,
evidenciado na postura de muitos governadores que negavam a existência de indígenas, por
considerá-los extintos, e da elite letrada do Império quando colocou o índio como algo do
passado, romantizando-o nas artes e nos símbolos nacionais. Dessa forma, constrói-se em
torno da identificação ―índios‖, um termo considerado inapropriado diante do uso
discriminatório e estigmatizado, que, pelo senso comum, fazia referência à ideia de índios
bravos (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
Tais processos foram determinantes para o estabelecimento de contrastes ente os
dados censitários e a composição étnica da população. No censo de 1890, num novo contexto
político e racial que segue a abolição da escravatura e a Proclamação da República, todos os
cidadãos recenseados são legalmente livres, e a classificação pela cor torna-se a principal
forma de distinção populacional, mantendo a categoria caboclo, usada no censo anterior no
sentido de diferenciação em relação à categoria escravos, que a partir de então deixa de
existir. Com isso, as categorias existentes no censo de 1890, além de caboclo, estavam
brancos, negros e pardos. Assim, aqueles que não foram enquadrados como brancos ou
negros, são classificados, neste contexto, como pardos para fazer referência a sua condição de
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mestiços, por serem descendentes de brancos com negros, e que em termos de significado
social conotava uma aproximação à condição escrava, e foram identificados como caboclos,
os que ocupavam a categoria mais próxima da condição indígena.
Vale destacar que, com a abolição da escravidão, estrategicamente identificar-se como
caboclo se torna uma opção classificatória favorável em termos sociais aos mestiços, fato que
resultou em um aumento significativo na população cabocla, inclusive, bem superior à taxa de
crescimento demográfico. Além disso, esse fato muito se aproxima de questões relacionadas
ao censo anterior, de 1872, quando a escravidão de indígenas, considerada ilegal, era
camuflada pela celebração de casamento entre indígenas livres e negros não alforriados,
tornando sua descendência escravos do responsável por esse arranjo. Assim os indígenas,
registrados no censo de 1872, não apareceram apenas na categoria de caboclos, mas também
na categoria parda, na condição de escravos e sendo classificados por seus proprietários. Com
a abolição, esse contingente populacional pôde sinalizar sua identidade indígena, por ter
migrado para a categoria caboclo. Nos censos posteriores a 1890, o caboclo não aparece mais
como alternativa classificatória, colocando todas as formas de mestiçagem na categoria de
pardos.
Nos dois primeiros censos do século XIX, 1900 e 1920, os quesitos de cor e raça, não
serão apreendidos, voltando apenas na década de 1940, contexto de constituição do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que se tornou, a partir de então, o órgão
competente pelo processo censitário. No recenseamento posterior, em 1950, ratifica- se o uso
do termo pardo como categoria guarda-chuva para mulatos, caboclos e cafuzos. E, novamente
em 1970, durante a ditadura militar, retira-se dos questionários as classificações raciais, assim
permanecendo até a redemocratização (SENKEVICS, 2015). Demonstra-se com isso que os
desafios de estudos populacionais que considerem a presença indígena, para estes contextos,
devem se apoiar de certa forma em peneiramento de dados por Estados e municípios, em
series históricas e notícias sobre fluxos migratórios (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
Foi apenas em 1991, como resposta às pressões dos movimentos sociais, que o IBGE
passou a operar com o mecanismo de autoclassificação, permitindo que o entrevistado se
identificasse, no quesito cor, com as categorias branco, negro, pardo, amarelo ou indígena.
Este recenseamento registrou uma população total indígena de 294.131 indivíduos, dos quais
71 mil estavam localizados nos centros urbanos, um terço da população absoluta. A partir
deste censo houve um crescimento de 10,8% ao ano da população que se declarou indígena
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entre os anos de 1991 e 2000, principalmente nas áreas urbanas do país, chegando a quase
383.298mil indígenas, de um universo de 734.127. Em 2010 a população total indígena no
Brasil é registrada em 817.963, dos quais 315.180 localizam-se nas cidades (Tabela 02).

TABELA 02 – POPULAÇÃO INDÍGENA POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO – BRASIL
1991/2010
Situação de domicilio
Rural

1991

2000

2010

223.105

350.829

502.783

Urbana

71.026

383.298

315.180

Total

294.131

734.127

817.963

Fonte: IBGE (2010).

De acordo com Pacheco de Oliveira (2016), a expressiva presença indígena nas áreas
urbanas do Brasil, registrada nos três últimos censos, corresponde a um fenômeno que não
poderia ser dimensionado, uma vez que não havia qualquer base para se questionar os dados
obtidos pelo IBGE. Afirma ainda que esses dados nos permitem visualizar processos que
estão para além das estruturas de políticas indigenistas de tutela e assistência, pois não
demonstram apenas um movimento migratório crônico de deslocamento de áreas rurais para
as cidades, mais do que isso, revelam processos de longa duração, processos de incorporação
do indígena em diferentes e múltiplos espaços de reprodução ao longo do processo histórico.
O que significa dizer, que a presença indígena nas cidades, não é um fenômeno recente
revelado pelos últimos três censos, esses sujeitos étnicos não começaram simplesmente a
migrar para as cidades nas últimas décadas, mas o fenômeno passou a ser contado/registrado
oficialmente desde então. Ratificando com isso, que a presença indígena nas cidades envolve
processos mais amplos de reconhecimento de identidades, revelando um projeto histórico de
negação da existência indígena nas cidades.
Cabe destacar que tais processos possuem reflexos em diferentes dimensões da vida
social, pois, assim como nos censos, os índios receberam historicamente diferentes definições
que lhes negavam sua condição étnica. Segundo Carlos Lima (1995), a historiografia os
classificou como pobres livres, já a sociologia e a etnologia lhes concederam a classificação
de sertanejos, caipiras, bugres e caboclos que compunham contingentes propícios a realizar
migrações do campo para a cidade, onde, por sua vez, seriam novamente definidos e
estigmatizados por outrem, sendo aqueles que carregam traços culturais de herança indígena
vistos como errantes por natureza. Na cidade, recebem classificações como índios urbanos,
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índios citadinos, desaldeados, entre outras definições antecipadas e carregadas de estereótipos
e estigmas, que os condicionam a uma situação de marginalidade tanto na sua condição
étnica, como na sua condição urbana.

1.3.2 CONTENÇÃO TERRITORIAL E GEOMETRIA DE PODER
Segundo Doreen Massey (2015), a espacialidade da estória da modernidade permitenos uma compreensão da sua posicionalidade, da sua imbricação geográfica e, ainda, uma
compreensão da própria espacialidade da produção de conhecimento. Algumas precondições
existem para a espacialização da modernidade, bem como de seus efeitos de violência,
racismo e opressão, os quais estabelecem uma relação particular de conhecimento/poder que
se reflete em uma geografia, uma geografia do poder ou dos espaços colonizados. A esse
processo, a geografa em referência define como geometria de poder das trajetórias
entrecruzadas, no sentido de localizar as vozes ―externas‖ (mesmo que às vezes sejam
geograficamente internas) aos espaços da modernidade.
As políticas de aldeamento condicionadas aos povos indígenas da Amazônia nos
demonstram como se materializaram, ao longo do processo histórico, a estreita relação entre a
formação dos núcleos urbanos e políticas indigenistas baseadas em remoções e reduções
territoriais vinculadas a estratégias de apropriação, ora do trabalho indígena, ora das terras
ocupadas por comunidades indígenas. Com isso, podemos afirmar que o processo de ―aldear
o índio” foi uma estratégia materializada em diferentes contextos ao longo da história do
indigenismo, que expressou, ao mesmo tempo, a definição de territórios indígenas
diretamente relacionados às estratégias de expansão dos projetos coloniais e, como parte
intrínseca deste projetos, à produção de cidades na Amazônia, através das mesmas políticas
de deportação e confinamento de comunidades, ora em Missões Religiosas, das quais
surgiram as primeiras cidades da região; ora em Diretórios, onde se reproduzia um trabalho
compulsório de servidão; ora junto aos núcleos de povoamentopara garantir a apropriação dos
territórios tradicionais; ou mesmo em Reservas, para contenção territorial de povos em
espaços de terras devolutas onde não fossem um ―empecilho‖ a expansão de frentes
econômicas, e de contrapartida pudessem reproduzir-se física e culturalmente sob a proteção
tutelar do Estado.
A partir disso, mais especificamente do que Carlos Lima (1995) define como poder
tutelar, inicia-se uma modalidade de incorporação das populações indígenas, por parte do
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Estado, na qual uma população será reconhecida oficialmente ou não como indígena, quando
é destinada a mesma uma parcela do território nacional, a partir dos quais são estabelecidos os
mecanismos de proteção e assistência (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016). Para Haesbaert
(2014), a política estatal voltada para a definição de territórios indígenas carrega grande
ambiguidade, pois, segundo o geógrafo, ao mesmo tempo em que este processo é resultado da
luta destes grupos étnicos, sendo símbolo de conquista e resistência, também envolve uma
lógica dinâmica de expropriação e expulsão, em que as áreas reivindicadas acabam por se
tornar ―resíduos‖, relegando as comunidades indígenas a territórios precários e, muitas vezes
também, em situação de isolamento; processo esse definido pelo geógrafo supramencionado
como contenção territorial.
A luta pela definição de territórios indígenas juridicamente reconhecidos envolve,
ainda, a imposição de uma reconstrução identitária, nessa lógica espacial, baseada numa ideia
de (relativa) homogeneidade, na qual o território estrutura-se a partir de uma base étnica que
obriga povos indígenas ao reconhecimento de uma relação indissociável entre sua constituição
identitária enquanto grupo e a delimitação do território onde vivem. De acordo com Haesbaert
(2014, p. 117), ―[a]ssumidas ou atribuídas, essas identidades estão imersas no jogo político
pelo estabelecimento de uma área geográfica bem delimitada e pretensamente uniforme em
suas bases culturais‖. Nas palavras de Guerra (2014), terras Indígenas se tornaram verdadeiras
ilhas de natureza preservadas e, portanto, bastante cobiçadas por seus recursos. Assim, ainda
conforme esse autor:
Por esse e outros motivos [as terras indígenas] sofrem pressões de diversas forças
que têm interesses diferentes sobre elas, alguns interessados na extração dos
recursos existentes e outros na preservação dessas áreas, movidos por ideologias
conservacionistas. E os indígenas, que têm seus modos de vida em grande parte
forjados na relação criativa com base na produtividade biológica primária como algo
inerente á própria manutenção da vida e da cultura, ficam encurralados neste jogo de
interesse e de poder (GUERRA, 2014, p. 25).

A contribuição de Martins (1988) sobre a produção do que ele chama de cerco aos
territórios indígenas é estruturante nessa construção analítica, sobretudo quando se afirma
que as terras indígenas têm sido alcançadas de forma diferente pela ação de agentes distintos
ligados tanto ao Estado como ao Mercado, para atender aos interesses de tais agentes,
produzindo um cerco ou invasão de territórios indígenas, ou ainda a remoção de comunidades
inteiras. Quando os agentes são grandes proprietários de terras e empresários, ocorre o
isolamento do território indígena, geralmente para instalação de fazendas, o que pode
provocar efeitos desastrosos para os índios. Quando os interesses em questão se relacionam a
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projetos estatais, como a construção de rodovias e de hidrelétricas, por exemplo, a remoção
dos índios é colocada como solução imediata; e por sua vez, na atuação de empresas
mineradoras e garimpeiros, não há cerco, mas, sim, invasão de territórios, uma vez que o
interesse não está na terra, mas no subsolo (MARTINS, 1988).
O cerco e remoção, a definição de territórios não mais pela tribo e sim pelo Estado,
introduzem a mediação do mercado e da terra-mercadoria na relação do homem com
a natureza. A terra convertida em equivalente de mercadoria dos outros impõe o
cerco ou a remoção e impõe como resultado, as insuficiências no interior do grupo
tribal. Não se trata de um impacto causado pela existência da mercadoria, mas pela
sua não existência. Insuficiência que compromete e até inviabiliza a agricultura-deroça, a perambulação. Algumas tribos costumam mudar suas aldeias em função do
deslocamento das roças. Agora estão imobilizadas a terra sendo trabalhada segundo
técnicas tradicionais, progressivamente esgotadas, a produção diminuída, as aldeias
fixadas no mesmo lugar, a própria perspectiva de espaço completamente alterada
(MARTINS, 1988, p. 35, grifo do autor?).

A efetivação de um cerco aos territórios indígenas, tanto pelo Estado quanto pelo
mercado, impõe aos mesmos suas lógicas hegemônicas com a conversão deste território em
instrumento de produção, condicionando a reprodução do grupo à lógica produtiva, ―a
reprodução do povo indígena que a produção produz. A produção repõe as condições novas
da reprodução social do índio‖ (MARTINS, 1988, p. 37). Nesse debate, Rogério Haesbaert
chama atenção para o fato de que:
o movimento de des-reterritorialização dos chamados povos tradicionais, hoje, no
Brasil, muito mais que a simples construção de territórios bem delimitados e
estanques, significa o reconhecimento de que, no seu muito variável caráter ―multi‖
(ou menos ―trans‖) territorial, está sempre presente, em diferentes níveis, também,
um ―estar entre‖ ou um acionar/produzir distintas territorialidades – o que significa
entrar num jogo de múltiplas situações identitárias e múltiplas relações de poder
(HAESBAERT, 2014, p. 100).

Percebemos aqui que desterritorialização não é sinônimo de mobilidade, mas pode se
revelar através da ―imobilização‖, principalmente quando os limites territoriais, mesmo
claramente estabelecidos, não foram definidos pelos grupos afetados; fato que se mostra mais
grave, quando estes territórios estão sob o controle ou comando de outros (HAESBAERT,
2014). Tanto a ideia de contenção territorial como a de cerco, reiteram que, historicamente,
diferentes indivíduos e grupos sociais foram situados de formas distintas com relação aos
fluxos e as interconexões e, com isso, denotando os meandros do poder em que foram
posicionados. Nesse sentido, as pessoas estão inseridas socialmente de forma diferente e
ocupam posições diferentes, os encontros são distintos e as conexões com o exterior também
o são. Destarte, as relações sociais interagem com a história acumulada de um lugar, que se
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apresenta como produto de camadas superpostas de diferentes conjuntos de ligações tanto
locais quanto com o mundo mais amplo.
O fundamental, aqui, é partirmos da consciência de que, ainda que fechados, os
territórios devem ser construídos com respeito à multiplicidade dos espaços e da vida que os
anima. Esse jogo em torno da discussão da mobilidade não pode ser encerrado numa
perspectiva de enclausuramento, ou mesmo numa imposição do movimento por certas
fronteiras. Fechamento ou delimitação territorial é diferente de contenção, não significa
necessariamente uma visão retrograda, conservadora e pode indicar um momento no interior
de uma luta mais ampla que não coloca questões de tradição e mudanças em dicotomia, mas,
pelo contrário pode significar a condição da reprodução do grupo enquanto tal
(HAESBAERT, 2014).
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CAPÍTULO 2 – ALDEAR O ÍNDIO NA PRODUÇÃO DO URBANO AMAZÔNICO
Cidades são aldeias mortas.
Emicida

As situações de contato com as populações indígenas da Amazônia, mais
especificamente ao longo da bacia Araguaia-Tocantins, por onde se expandiu a tríplice
fronteira responsável pela formação socio espacial do sudeste do Pará, foram permeadas de
intensos conflitos e combates entre bandeirantes que exploravam a região de contato com o
Brasil Central em busca de ouro; conflitos que se davam entre os criadores de gado que
migravam pelos sertões do Maranhão a procura de novos pastos e os coletores que
adentravam as matas extraindo os produtos florestas, e os índios que habitavam
tradicionalmente estes territórios.
Na fronteira do ouro, na região mais ao sul em direção as nascentes dos dois grandes
rios, Tocantins e Araguaia, especificamente na área central da bacia Araguaia-Tocantins, os
bandeirantes encontraram-se com os índios Akwés: Xavantes e os Xerentes, ocupando
originalmente a bacia do Tocantins, desde o sul do antigo território de Goiás até o Maranhão,
estendendo-se do rio São Francisco ao Araguaia, uma área caracterizada como região de
campo (RIBEIRO, D., 2017). Na Ilha do Bananal, a atividade mineira se expandiu pelas terras
dos índios Carajás, que também estavam no alto e no Baixo Araguaia, e no norte do Mato
Grosso, encontrou-se com os Caiapós Meridionais4.
Entre as catingas áridas do Nordeste e a floresta úmida da Amazônia, onde se desenha
uma região com característica de transição entre ambas, expandiu-se, contornando o rio
Tocantins, a fronteira agropastoril (MELATI, 2009), encontrando-se com os índios que
formavam o país Timbira5 (NIMUENDAJÚ, 1946). Nas áreas que hoje correspondem aos
estados do Maranhão e Tocantins, estavam os grupos Krahô e Canela, e, nas proximidades da
confluência do Tocantins com o Araguaia, na região conhecida como bico do papagaio, os
criadores encontraram-se com os povos Apinayé e Gaviõe.
4

Este povo foi considerado extinto desde os últimos anos do século XIX, no entanto, pesquisas etnológicas
verificaram que os índios Kreenakarôre ou Panará da Serra do Cachimbo, no oeste do Pará, pacificados e
transferidos para o Parque Nacional do Xingu na década de 1970, são um grupo sobrevivente dos Kayapó
Meridionais (PERRONE-MOISÉS, 1992).
5
A nação Timbira é formada, atualmente, pelos grupos indígenas Krahô (TO), Krikati (MA), Apinavé (TO),
'Kanela Ramkokamekra e Kanela Apaniekra (MA), os Gavião Parkatejë (PA) e os Gavião Pukobiê. Estes somam
uma população aproximada de cinco mil índios distribuídos em 22 aldeias vinculadas administrativamente aos
estados do Tocantins, Maranhão e Pará, ligados especificamente às Regionais da FUNAI, localizadas nas cidades
de Imperatriz (MA), Araguaína (TO) e Marabá (PA) (LADEIRA; AZANHA, 1996).
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Inicialmente no período colonial com a exploração das drogas do sertão, a fronteira
extrativista penetra a bacia Araguaia Tocantins em momentos distintos com o apoio da
atividade missionária, quando se encontra com os índios do Baixo Tocantins, os Tupinambás
e os Apinajés, em expedições de captura de índio para exploração da mão de obra escrava,
adentrando a rede hidrográfica a expansão da fronteira chegou aos índios Tacaiúnas. Mas é
efetivamente com a exploração da borracha e da castanha que o extrativismo incorpora tanto o
território, como os índios do Médio do Tocantins. Desta feita, os Gaviões ocupavam um vasto
território à margem direita do curso médio do rio Tocantins, compreendido desde as
cabeceiras dos rios Moju e Capim (ao Norte) até as proximidades da cidade de Imperatriz
(MA). É um povo composto pelos subgrupos Pykopkatejê (ou Picobjê, os Gavião de
Amarante/MA), os Krikati e os Gaviões ocidentais (FERRAZ, 1998). À margem esquerda do
rio Tocantins, a expansão da fronteira também encontrou com grupos Tupi, dentre os quais se
destacam os Assurini, os Parakanã e os Aikwara-Suruí. Neste momento, a margem esquerda
do Baixo Tocantins é território Tupi, disputado entre os Assurini e Parakanã (LARAIA; DA
MATTA, 1978).
Já os Aikwara-Suruí, localizados na região mais ao sul, nas proximidades da
confluência com o Araguaia, segundo Laraia e Da Matta (1978), apresentam localização de
difícil acesso no centro da floresta, pois, contornados pelos rios Tocantins, Itacaiunas e
Araguaia, permitiu que se mantivessem isolados por mais tempo tanto dos brancos, como de
seus inimigos Kayapós (LARAIA; DA MATTA, 1978). Esta frente encontrou-se ainda na
região do Pau D‘Arco com os índios Kaiapó (Mebengokrê) que, por volta do século XVIII,
subdividiram-se em grupos menores dando origem ao subgrupo Xikrin, que se estabeleceram
próximo aos rios Itacaiúnas e Cateté e deram origem à comunidade indígena Xikrín do Cateté,
que, atualmente, encontram-se organizados em três aldeias, em área rica em minérios.
Para estes povos indígenas, o Estado e o capital implantaram estratégias de
subordinação, desterritorialização e contenção territorial responsáveis por (des)aldeá-los por
meio de sucessivos deslocamentos populacionais compulsórios; fato que provocou, inclusive,
o desaparecimento físico e cultural de muitas destas etnias e reposicionou outras,
redesenhando a geografia de poder estabelecida entre os povos indígenas e o sudeste paraense
ao transformar agressivamente o mapa etnográfico dessa região.
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2.1 A

PACIFICAÇÃO DA

AMAZÔNIA

E O URBANO COLONIAL: DESCIMENTO E CONFINAMENTO

INDÍGENA
No que diz respeito à formação do território nacional, primordial se faz mencionar que
a América Portuguesa era constituída por duas colônias com configurações históricas e ritmos
diferenciados, a saber: a colônia do Brasil e a colônia do Maranhão e Grão Pará. Isto significa
que dois modelos de colonização se apresentam com estratégias distintas de dominação e
controle do território e, consequentemente, das populações autóctones e dos recursos naturais,
refletindo-se no estabelecimento de unidades sociais com modos de organização e modalidade
de autorepresentações diferentes (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
A colônia do Brasil, com sede em Salvador, abrangia uma área desde a capitânia de
São Vicente, em São Paulo, até o Ceará, envolvendo o litoral, a Mata Atlântica e se
desdobrando para os sertões do Rio São Francisco, onde permaneceu por mais de dois
séculos. Na colônia do Brasil a organização espacial se dava através de fortificações e praças
fortes, que abrigavam enclaves comerciais e ampliavam-se para os sertões com a implantação
de engenhos e plantações, e para além das áreas protegidas ficavam as fazendas para a criação
extensiva de gado. Incialmente os índios foram mobilizados nessas áreas de forma pacífica,
participaram decisivamente da construção das cidades, na edificação de igrejas, fortes e outras
obras públicas. Quando os cultivos, que eram voltados à exportação passaram a demandar
uma produção mais extensa, logo a necessidades por maior extensão territorial e de
mobilização de trabalho também se acentuaram. Foi quando a mão de obra escrava indígena,
chamada de negros da terra, foi substituída por escravos africanos (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016).
A organização do espaço regional amazônico se apresenta de forma tardia se comparado
ao restante do Brasil, e está diretamente ligado a estratégias de dominação e controle do
território, a partir da presença pujante de militares, estabelecendo fortalezas nas embocaduras
dos principais rios, Portugal, em resposta ao avanço de estrangeiros pelo território, desdobrase por dominar a Amazônia e liberá-la, da ocupação francesa, holandesa e inglesa, cada vez
mais atuante e bem distribuída (ingleses na foz do Amazonas, Holandeses no rio Xingu, e
franceses no Maranhão e subindo o rio Tocantins). E, também com a presença de
missionários, fundando aldeamentos religiosos, responsáveis pela pacificação dos índios
através da catequese.
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Aconteceu, então, no Norte, em princípios do século XVII, [...] o Estado de logo
inteirado do que valia a região, decidiu torna-la parte do Império. Não ocorreu
assim, no extremo norte-norte, o que ocorreu em outras áreas nacionais, quando os
sertanistas, o bandeirante, o aventureiro, o criador de gado, enfrentando o gentio,
enfrentando o ambiente novo que iam desbravando ampliaram o espaço político,
foram empurrando a fronteira, sem que, na façanha, tivessem agido sob impulsos
oficiais que objetivassem o engrandecimento territorial da ―América Portuguesa‖.
No extremo-norte, ao contrário, podemos afirmar, a façanha da criação territorial foi
cometimento oficial, realizado, sem hesitações, por ordem do Reino (LIVRO
GROSSO DO MARANHÃO, 1948, p. 10).

As condições de navegação à vela no atlântico faziam com que as comunicações
marítimas dessa região fossem mais fáceis e mais rápidas com Lisboa do que com a colônia
do Brasil, diante de tais condições logo se colocou a questão da criação de um novo governo
neste espaço, separado do governo da Bahia, então capital da colônia (AZEVEDO E SILVA,
2002).
Com isso, a colônia do Maranhão e Grão Pará foi transformada em Estado no ano de
1621, reportando-se diretamente a Lisboa através de seu próprio governador. Esta
correspondia ao Maranhão, Grão Pará e Ceará, onde foram criadas seis capitanias
hereditárias: Tapuitapera (1633), a noroeste de São Luís; Caeté e Gurupi (1633), atual cidade
de Bragança; Cametá (1636) na margem esquerda do baixo Tocantins; Cabo do Norte (1637)
na margem setentrional do baixo Amazonas, atual estado do Amapá; Ilha Grande de Joanes
(1665), a Ilha do Marajó; e Xingu (1685), a margem direita, próximo à foz do rio de mesmo
nome (HEMMIMG, 2007). Apenas no século XVIII, quando as preocupações pelo domínio
territorial da Amazônia se intensificam, que se vê a necessidade de criação da Capitania de
São José do Rio Negro, na bacia do rio Negro e Solimões.
Como reflexo dessa demora dos colonizadores portugueses em explorar as terras ao
norte do Brasil, a dominação da bacia do Araguaia-Tocantins e sua exploração pelas frentes
econômicas ocorreram de forma tardia em comparação com outras áreas do Brasil e da
Amazônia. O rio Tocantins recebe as primeiras expedições a partir das inciativas de franceses
que, em 1610, já haviam estabelecido colônias no Maranhão desde 1594 e buscavam
estabelecer vias de ligação entre esta colônia e o Pará. Logo em seguida, foram expulsos pelos
portugueses e estes, então, iniciaram suas explorações pela rede hidrográfica amazônica.
Em 1625, Frei Cristóvão de Lisboa faz a primeira expedição portuguesa subindo o
Tocantins, mas segundo alguns estudiosos não ultrapassa a cachoeira de Itaboca (VELHO,
O., 2013), esta considerada um obstáculo a navegação dificultou por longo período a
penetração para além deste território. Conforme ilustra Vieira:
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Entramos nas segundas cachoeiras, chamada da taboca, as quais estão reputadas por
muita dificultosas e medonhas que as primeiras; mas nós, por vir já o rio muito cheio
com a água do monte, pois que tivemos grande trabalho e dificuldades em as vencer,
não foi tanto como o passado. São mais de dez os passos em que as canoas se sobem
por cordas, e se gastaram nestas fadigas dois dias inteiros; o rio aqui não é espraiado
e igual, mas vai todo dividido em muitos braços, em que se desempenha por entre
grandes peneiras e ilhéus, que tem aberto com o peso da corrente ou correntes.
Essas correntes se encontram umas com as outras a lugares, e fazem tão fortes
remoinhos, e abrem tão grandes covas no meio da água (o que chamam caldeirões),
que muitas vezes as canoas se viram nelas (VIEIRA, 2002, p. 232-233).

A colônia do Maranhão e Grão Pará buscou dominar a bacia Araguaia-Tocantins,
enquanto a igreja e as tropas militares levantaram missões e fortificações subindo o rio
Tocantins, do Pará ao Brasil Central. Expedições de coleta de drogas do sertão como o cravo,
a canela, a castanha, a salsaparrilha e o cacau, dentre outras, e pela captura de índios para
abastecer o trabalho escravo, adentravam o Tocantins saindo de Belém.

2.1.1 A CONQUISTA PELA ESPADA: GUERRAS E FORTIFICAÇÕES
Enquanto objeto de preocupação diplomática entre os países europeus, a penetração e
conquista da Amazônia ocorrera por meio da edificação de fortes nas embocaduras dos
principais rios, sendo estes as primeiras marcas da civilização ocidental na região. Roberto
Lobato Corrêa sinaliza que:
Esses fortes localizavam-se, de um lado, na embocadura do Amazonas, tanto em
Belém como em Macapá, este controlando a embocadura norte do rio. De outro, na
confluência dos afluentes do Amazonas, em Gurupá, Santarém, Óbidos e Manaus.
Foram ainda criados fortes nos limites das terras em disputas com a Espanha: São
Gabriel das cachoeiras, São José de marabitanas, Tabatinga e são Joaquim, e mesmo
em áreas tão distantes como o vale dos rios Guaporé (Forte Príncipe da Beira) e
Paraguaia (Forte Coimbra) (CORRÊA, 1987, p. 46).

Tais fortes mencionados por Corrêa (1987) serviram tanto como estratégia de proteção
aos inimigos europeus contra quem se travava a disputa territorial, como contra os índios
bravos, aqueles que resistiam à presença colonizadora e atacavam as tropas que adentravam
os rios e os povoados que eram estabelecidos no território. Ao tratar da descrição de alguns
cronistas acerca da violência empregada pelos conquistadores para tomar portos e saquear
povoados, Fausto (2000) explica que, por vezes, os indígenas recorriam:
a todo seu aparato bélico para repelir os invasores: frotilhas com centenas de canoas
equipadas e empavesadas; guerreiros portando escudos de couro de peixe-boi e
propulsores de dardos; setas envenenas lançadas das barrancas dos rios (FAUSTO,
2000, p. 45).
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Após a fundação de Belém6 e a criação do estado do Maranhão, Portugal envia
expedições ao longo de sua rede fisiográfica tanto para o apresamento de índios, como em
busca de drogas do sertão, sendo que, muitas destas sob a forma de Guerras de Conquistas,
buscavam expandir o capitalismo mercantil na Amazônia. Tratava-se de um modelo de
colonização e estratégias de ocupação através de expedições que adentravam o território
levando guerras de extermínio, muitas sem qualquer declaração de guerras justas7. Estes
episódios ocorreram numa sequência de combates e fugas, um instrumento de captura de mão
de obra escrava que efetivou uma enorme matança de indígenas.
Na famosa expedição de Pedro Teixeira entre Quito e Belém, acompanhado do Padre
Cristobal de Acuna, que relata a configuração das aldeias após a passagem das expedições de
Bento Maciel8 e a devastação deixada por esta. Os Tapajós que mercadejavam comida em
abundância com os viajantes da expedição de Pedro Teixeira, após essa visita as tropas que
assolou os índios, apreendeu suas flechas, de ponta envenenada, e prenderam seus guerreiros
num forte de vigilância, saquearam a aldeia, tomaram as mulheres a força, levaram cerca de
duzentos cativos para o mercado de escravos do Maranhão e do Pará. À época das expedições
de Teixeira as tribos da Amazônia sentiam pavor dos europeus. Mesmo as mais aguerridas
não tentavam resistir. A fuga era sua única defesa e várias tribos ribeirinhas abandonaram
suas aldeias e se refugiaram no interior, à medida que expedição avançava (HEMMIMG,
2007).
E assim, traduzidas em guerras de extermínio durante as primeiras décadas após a
chegada dos portugueses à Amazônia, ocorreu uma ―temporada de caças‖ quase irrestrita na
qual seus habitantes eram tidos como verdadeiros alvos (HEMMIMG, 2007, p. 323), por meio
das quais excessos e selvagerias alcançaram sociedades inteiras.
6

Oliveira, A. (1988) menciona que, inicialmente denominada como Feliz Lusitânia, Belém foi construída pelos
índios Tupinambás que, ao recebem pacificamente as tropas de Francisco Caldeira de Castelo Branco,
colaboraram ativamente para a implantação do domínio português, levantaram o forte e as igrejas do Carmo,
Mercês, Santo Alexandre e Santo Antônio, assim como construíram as primeiras moradias. Corrêa (1987)
caracteriza a fundação de Belém como o marco do início de uma rede urbana na Amazônia.
7
Os pré-requisitos para a declaração de Guerra Justa contra um povo ou comunidade eram tão amplos que iam
desde atos lesivos contra colonos como furtos até a recusa pela catequese. Nestes casos a escravidão indígena era
legal, sob o argumento de prática pedagógica ou ainda justificada pelos custos de expedições (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016).
8
Era visto por alguns missionários como um velho libertino, que dispensava aos índios um tratamento ultrajante
mesmo para aqueles tempos sem lei, mas para o Estado português era um guerreiro contra os índios e contra os
colonos europeus rivais. Foi donatário hereditário da capitania do Cabo do Norte e mais tarde nomeado
governador do Maranhão, realizou expedições enviadas pela Coroa como preador de índios, a partir da qual
registrou os nomes e a localização das tribos que derrotou, escravizou ou exterminou (HEMMING, 2007).
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Nesse contexto, a Amazônia testemunhou um encontro entre colonizadores e
populações indígenas, com características mais específicas em relação àquela que ocorreu na
Costa Atlântica, denominada por Hemming (2007) de Anarquia no Amazonas, uma região
selvagem9, privada de leis e que levou devastação aos indígenas que ali habitavam.
A chegada do colonizador europeu na Amazônia, bem como seu primeiro contato com
os povos das terras baixas dessa região, apresenta-se nos mesmos termos da descrição de
Todorov sobre a invasão da América através de conquista e dominação realizadas através de
combates e guerras; investidas estas justificados pela missão civilizadora na qual
predominava o discurso de levar à luz os territórios conquistados.

2.1.2 A ―PACIFICAÇÃO‖ PELA CRUZ
A conquista do espirito do nativo era fundamental para afirmar as marcas do domínio
colonial. Dessa maneira, a igreja católica exerceu uma função de suma importância nesse
projeto de ocupação portuguesa do território amazônico, atuando como um dos principais
símbolos da dominação colonial na região. Nesse sentido, Carneiro da Cunha sustenta que:
o sistema de padroado, em que o rei de Portugal, por delegação papal, exercia várias
das atribuições da hierarquia religiosa e arcava também com as suas despesas,
conferia um poder excepcional à coroa em matéria religiosa. Por outro lado, o
padroado se justificava pela obrigação imposta à Coroa de evangelizar suas colônias
(CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 20).

Sampaio (2011) nos coloca que o papel desempenhado pelas missões pode ser
caracterizado como uma instituição de fronteira, definindo e expandindo os limites do Império
colonial expressos principalmente na estreita relação entre Coroa e Igreja, haja vista que ―[a]
Amazônia e o Maranhão criaram-se, para o Brasil, por obra e graça das ordens religiosas, à
frente delas à companhia de Jesus‖. Assim, conforme se pode constatar no Livro Grosso do
Maranhão:
A incorporação do Maranhão e da Amazônia [...] ao lado do missionário que vencia
a resistência do gentio, penetraram a hinterlândia a tropa de resgate, a tropa de
guerra, o funcionário encarregado do tombamento das realidades da mesma
hinterlândia, o técnico que ia estudar a construção da casa-forte e depois vinha fazer
a edificação, o colono que [...] criava a vida econômica, lançava os fundamentos da
colonização, iniciava, destarte, a experiência do domínio do homem sobre as
florestas tropicais (LIVRO GROSSO DO MARANHÃO, 1948, p. 10).
9

Rousseau trata a ideia de selvageria não como aquilo que antecede a civilização, mas como o produto desta, por
se tratar de corrupção e desvio.
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Os missionários procuravam instalar suas missões com base em critérios demográficos
e econômicos ao longo de sua região concedida, o que não excluía a possibilidade de
sobreposição geográfica, definindo a organização do espaço regional por meio do
estabelecimento de aldeamentos missionários que demarcavam a defesa e a conquista do
território como pontos de apoio para a interiorização de domínio português na região.
Portanto, e de forma simultânea, os missionários estavam a serviço da Igreja e do Estado,
sendo que sua atuação estava legitimada por Cartas Régias que outorgavam seus poderes na
pacificação do nativo e na exploração econômica.
Por intermédio de concessões missionárias, as ordens religiosas organizavam sua
atuação pelo território regional (OLIVEIRA, A., 1988; RIBEIRO, N., 2005) em:
 Franciscanos da Província de Santo Antônio – na margem esquerda do rio Amazonas,
desde os rios Paru, Jari, até o Cabo do Norte, no Amapá;
 Carmelitas – na região referente ao rio Negro, o rio Urubu, o rio Solimões, o rio
Branco, rio Guamá, rio Bujarú, parte da ilha do Marajó, área referente à Icoaraci,
Gurupá e Vigia;
 Mercedários, da ordem de Nossa Senhora das Mercês – nos rios Negro, Urubu,
Uatumã, Anibá e parte da ilha do Marajó;
 Os Jesuítas da Companhia de Jesus – as regiões de cabo do Norte, do Baixo e Médio
Amazonas, do Salgado, a região Bragantina, a ilha do Marajó e adjacências, o rio
Tocantins, o rio Itacaiúnas, o rio Xingu, rio Pacajá, o rio Tapajós, rio Madeira, rio
Branco, rio Negro, confluências do Urupês e do rio Gurupi;
 Capuchos da Província de Nossa Senhora da Piedade – o Baixo Amazonas, a região do
Cabo do Norte e o rio Tocantins;
 Capuchos da Conceição da Beira e Minho – a região do cabo Norte e a ilha do Marajó;
A igreja se apresentava como figura proeminente do projeto colonial na Amazônia,
controlando o tratamento para com os gentios ao fundar aldeias e reunir os nativos em espaços
limitados, encarregando-se de sua civilização e catequese por meio da imposição de valores
caros às instituições portuguesas. Assim, mediante representação religiosa, definia-se a figura
jurídica ibérica na região, na qual os inimigos eram classificados entre os que aceitavam a
conversão e se submetiam aos missionários, tornando-se seus súditos, e aqueles que
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rejeitavam a fé crista; fatos estes que eram suficientes para justificar contra os mesmos a
guerra, a morte e a escravidão.
Dessa forma, a colônia se fortalece em termos políticos e, no que se refere a questões
econômicas, acentua a sua principal atividade que é o extrativismo, com a coleta das ―drogas
do sertão‖, demandando com isso uma mão-de-obra inexistente na então colônia portuguesa,
o que estimula um método de colonização e penetração do território baseado na escravidão de
índios. Os colonos se utilizavam dos argumentos de pobreza da colônia, que os incapacitava
para adquirir escravos africanos. A prática de escravidão indígena era conhecida em diversas
outras províncias do Brasil, e ainda os conhecimentos e destreza dos índios em relação às
florestas e rios da Amazônia se somavam aos argumentos que defendiam a escravização do
indígena como solução para a carência de mão de obra na região.
Tropas de resgate foram enviadas em expedições pelo vale amazônico, com a
finalidade de capturar índios para atender a demanda por mão-de-obra nas cidades que
surgiam como base militar, assim como nos aldeamentos religiosos. Paim nos explica que:
as expedições tinham por destino os rios povoados de gentios. Nos primeiros
contatos com estes as patrulhas avançadas procuravam tentar os caciques com
aguardentes e presentes, inclusive de ferramentas, incitando-os depois à guerra com
seus vizinhos [...] depois de cada peleja os prisioneiros eram arrebanhados e
entregues à tropas. Se o número de índios assim tomados não fosse tido como
suficiente, os próprios indigenas, com que incialmente as tropas tivessem feito a
combinação, seriam aprisionados, juntamente com suas famílias e demais
integrantes da tribo (PAIM, 2009 p. 127).

As tropas de resgate tratavam-se de ―libertação‖ de indígenas cativos por outros
grupos tribais que seriam vítimas de antropofagia. Hemming sustenta que o ―eufemismo para
a escravização era o termo ‗resgate‘, pois a lei permitia a aquisição ou resgate de um
prisioneiro que estava para ser devorado por outra tribo‖ (HEMMIMG, 2007 p. 323). Mesmo
não sendo comum encontrar povos indígenas na Amazônia com características antropófagas,
como entre os tupis do litoral, essas expedições de resgate se intensificavam na região,
legitimando a instituição de um mercado de índios escravizados.
Tal como a lei de 1635, decretava o cativeiro perpetuo dos selvagens tomados em
justa guerra, quer feita pelos portugueses, quer pelos índios entre si; e dos que
fossem encontrados como se dizia, á corda, aguardando o sacrifício que era a sorte
comum dos vencidos: para esses não havia restrição. Abria-se porem uma em favor
dos que não destinados a morte, fossem escravos dos seus, em consequência de
guerra injusta. Esses ficavam livres ao cabo de cinco anos, devendo os novos
senhores reputar-se bastante pagos do preço que haviam dado, com o tempo de
serviço. Mas vantagem ilusória era essa, porquanto, ainda mesmo sendo possível
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averiguar a origem de tantas guerras, em que as tribos andavam constantemente
envolvidas, o difícil seria alcançar uma decisão favorável aos cativos, na ocasião dos
exames (AZEVEDO, 1999 p. 63).

Os missionários, em especial os sacerdotes da Companhia de Jesus, tinham poder de
decisão sobre a autorização de expedições de resgates e decidiam quais índios podiam ou não
ser entregues a escravidão. Assim, sob uma justificativa cristã, tornava-se aceitável tanto a
guerra justa, como a escravização daqueles que recusavam o cristianismo. Nas expedições, os
missionários levantavam uma cruz10 nas aldeias indígenas e batizavam os índios, uma vez
que, no retorno dessas expedições, as canoas voltavam carregadas de escravos, examinados na
forma da lei de Vossa Majestade.
Os aprisionados pelas tropas de resgates eram classificados como escravos ou como
homens livres. A proporção de escravos variava. Ia de um terço a todo um grupo de
índios levados rio abaixo pela tropa. Os índios livres eram alojados nas aldeias das
missões, as quais também eram habitadas pelas tribos que os próprios missionários
convenceram a descer.
Os escravos, como seu próprio nome implica, pertenciam inteiramente ao colono
que o adquiria. Os índios livres, porem formavam as congregações dos missionários
e deles se esperava que fornecessem mão de obra para os colonos e pelos trabalhos
empreendidos pelo governo (HEMMING, 2007, p. 595).

O descimento era uma estratégia fundamental tanto para a captura de mão de obra,
como para o que se entendia como povoamento da colônia, e servia para os missionários
como uma estratégia de atração para convencer comunidades inteiras a ―descer‖ de suas
aldeias na floresta para junto dos aldeamentos religiosos, onde receberiam a catequese.
Tratando desta estratégia voltada à captura de indígenas, Sampaio ressalta que:
o manejo adequado da língua-geral poderia ser decisivo para o sucesso de um
descimento – e até mesmo de um aldeamento –, considerando que as relações
iniciais se fundavam no convencimento, i. é, na aceitação voluntária dos índios das
práticas missionárias e na reciprocidade das trocas. O batismo era o passo seguinte e
marcava o início da conversão, através da doutrina. Nos seus intervalos, era
necessário providenciar a confecção das canoas e preparar os estoques de alimentos
para sustento da viagem – trabalho realizado pelos recém-convertidos (SAMPAIO,
2011, p. 51).

Nessa relação estreita da Igreja com o Estado, apenas a ordem dos jesuítas possuía o
privilégio de uma política independente e, por isso, com frequência, entrava em choque com

10

Símbolo da presença cristã no território, a cruz era utilizada como estratégia de apresamento de escravos
indígenas, a partir da justificativa de guerra justa, pois, nos casos de comunidades que negligenciavam a esses
objetos desconhecidos pelos indígenas, era interpretado como oposição à divulgação do cristianismo, logo dessa
forma um caso de rebeldia à fé cristã e, consequentemente a Coroa Portuguesa, o que fazia dos mesmos inimigos
e, por isso passiveis de escravização.
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os colonos, tendo no centro desses conflitos o controle do trabalho indígena, ora na definição
das legislações sobre estes, ora nas disputas por posições de decisão11:
foram implementados diferentes modelos de organização para controlar e distribuir
os índios recrutados. O primeiro, estabelecido pela Carta Régia de 10.09.1611,
assegurava aos colonos leigos o controle sobre o processo de captura dos índios
―livres‖ e escravos, categorias classificatórias determinadas em função da forma de
recrutamento: descimentos geravam índios livres ou de ―repartição‖; resgates e
guerras justas, produziam cativos.
Entre 1655 e 1663, o controle leigo foi substituído, temporariamente, pelo dos
jesuítas, mas é retomado através da lei de 12.09.1663, situação que perdura até 1680.
Entre 1680 e 1686, foi abolida a escravidão indígena por guerra justa e instaurado o
Regimento das Missões, pelo qual os missionários reassumiram o controle sobre a
distribuição dos índios. Considerada a ―volta triunfal dos direitos jesuíticos‖, esta foi
a legislação que vigorou até 1755 -1757, quando foi implantado o Diretório
(SAMPAIO, 2011, p. 66).

De maneira geral, os mecanismos de mobilização do trabalho indígena não eram
questionados em sua essência, apenas em algumas modalidades de aplicação, avaliadas como
distorcidas ou excessivas (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016). Ou seja, a escravidão indígena
era questionada por esses missionários perante a coroa somente em sua forma de aplicação,
uma vez que a escravidão indígena era vista enquanto indispensável à estruturação da colônia,
seja nas expedições de apresamento de escravos, seja na construção e reprodução das cidades
coloniais.
Nas expedições preadoras, remavam canoas por anos seguidos e das quais muitos não
retornavam. Esse trabalho significava o combustível que impelia as expedições rio acima na
contracorrente do Amazonas. Descrevendo o trabalho indígena nas expedições pelo rio
Tocantins, o padre Antônio Vieira assinala que:

Aqui será bem que se note que os índios são os que fazem as canoas, as toldam, as
calafetam, os que a velejam, os que as remam, e muitas vezes, como veremos, os
que as levam as costas, e os que, cansados de remar as noites e os dias inteiros vão
11

A partir de 1680, Instruções (Regimento sobre as missões e o trabalho dos índios) sobre a escravidão indígena
foram instituídas, determinando que os religiosos retirassem os índios do poder de colonos que se autonomearam
capitães de aldeias indígenas. A ordem dos Capuchinhos, ao tentar valer tal lei excomungando aqueles que
tentassem manter administração privada de aldeias indígenas através do Frei Cristóvão de Lisboa, provocou
tumultos e protesto, oriundos principalmente da Câmara de Belém. O governador Francisco Coelho de Carvalho
com base no que denominou de ―atrozes delitos que se acometiam nos sertões‖ (HEMMIMG, 2007), de forma
momentânea, proibiu a escravização de indígenas e até mesmo as tropas de resgates, consideradas legais perante
a Coroa. No entanto, diante das reivindicações de colonos e do posicionamento inciso desta câmara logo se
convenceu do contrário e revogou suas próprias decisões. ―A Câmara de Belém preveniu o governador de que
ele provocaria ―dano irreparável da utilidade pública‖ e perguntou se queria carregar em seus ombros o
formidável peso de responder diante de ambas as Majestades Divina, e Humana, e pelo embaraço da redução de
tantas almas, escravos infelizes do paganismo. O governador capitulou imediatamente. Aumentou o número de
expedições de resgate e aderiu com entusiasmo ao tráfico‖ (HEMMIMG, 2007, p. 324).
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buscar o que hão de comer eles e os portugueses (que é sempre o mais e melhor); os
que lhe fazem as casas, e, se há de marchar por terra, os que lhes levam as cargas e
ainda as armas às costas. [...] Jornada tem havido em que, dos índios que partiram,
não voltaram a metade, porque o puro trabalho e mau trato os mataram (VIEIRA,
2002, p. 228).

Nos povoados de colonos, os índios podiam ser obrigados a trabalhar em troca de
ordenados, recebendo panos de algodão como forma de salário, algo que, inicialmente, não
tinha a menor utilidade para os indígenas até o momento em que esses agentes sociais foram
obrigados a usar vestimentas a despeito das determinações da sociedade cristã, que, por um
lado, julgava ―indecente‖ os indígenas não se utilizarem de vestimentas e, por outro,
considerava vantajoso à utilização de roupas como única moeda corrente no Maranhão e no
Pará.
A demanda por trabalho indígena nas povoações de colonos era atendida
primordialmente pelos índios dos aldeamentos missionários, quando localizados próximo às
cidades, funcionavam como fornecedores de mão de obra indígena, pois continham o
principal estoque de mão de obra tanto para os colonos quanto para as autoridades do
Maranhão e do Pará. No entanto, este trabalho deveria realizar-se em condições que não
inviabilizasse a catequese e lhes fosse garantido o pagamento de salários, o que, via de regra,
não era respeitado.

Os indígenas descidos por meio de simples persuasão, ou melhor, pelo engodo de
mesquinhas dádivas, eram considerados forros, e nessa qualidade tinham direito a
salário; mas, de facto, viviam tão inteiramente escravizados como os outros, com a
diferença única de mudarem frequentemente de senhor. Vivendo nas aldeias sob a
administração dos seus principaesou dos missionários [...]. Noprincípio do ano, se
fixava á porta da câmara uma lista dos índios que cabiam a cada morador, com a
designação dos meses em que tinham de servir. Mas, primeiramente, ia o repartidor
informar-se com o governador e mais autoridades sobre o número dos Índios
precisos para o serviço do Estado, e estes iam em primeiro lugar na lista, todos os
meses, absorvendo frequentemente quantos havia prontos para o serviço. Sendo,
como já vimos, produto do braço indígena todo o trabalho efetivo da colônia, não
admira que, desta maneira, o descontentamento fosse geral, e as necessidades cada
vez mais insofridas (MOURA, I., 1910, p. 51).

Nesse contexto, os colonos desejavam os aldeamentos mais próximos possíveis de
seus estabelecimentos a fim de que neles se abastecessem de mão de obra. Por esta razão, o
descimento dos indígenas para perto das cidades se fazia importante, haja vista a possibilidade
de concentrá-los em missões para, então, proceder à sua destribalização, sobretudo com o
intuito de promover a incorporação desses índios à civilização cristã mediante a negação da
identidade étnica e da proibição da organização tribal.
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Ferrão (1989) ressalta que os aldeamentos missionários se reproduziam a partir de um
modelo de cidade indígena jesuítica, apresentando, ao mesmo tempo, concepções dos ideais
agostinianos da Cidade de Deus e uma viabilidade pragmática face às circunstâncias coloniais
para as quais aqueles núcleos urbanos seriam pioneiros na ocupação do interior do Brasil,
constituindo-se na América Latina como ―a única alternativa planeada e regular ao modelo de
aglomerados constituídos nas ordenanças de plobacion‖ (FERRÃO, 1989, p. 54, grifo do
autor).

Ao longo da calha do rio Amazonas, sobretudo na confluência com outros rios,
surgem aldeias e vilas, muitas das quais se transformaram mais tarde em cidades
regionalmente importantes como Santarém, na desembocadura do Tapajós; Óbidos,
na foz do Trombetas; Manaus, na foz do rio Negro; Tefé, na foz do Japurá, além de
Belém, na foz de toda a bacia (PORTO-GONÇALVES, 2001, p. 81).

Tais aldeamentos geralmente localizavam-se as margens dos rios e próximos aos
povoados de colonos, contribuindo para a formação das primeiras cidades da Amazônia
(Quadro 02).
QUADRO 02 – VILAS E CIDADES ORIUNDAS DE ALDEAMENTOS RELIGIOSOS NA AMAZÔNIA
COLONIAL
Missionários

Aldeias (Missões)
Camutá
Aruans
Carviana
Paru
Urubuquara

Nome atual
Cametá
Chaves
Caviana (Rebordelo)
Almerim
Prainha

Carmelitas

Mariua
Caraiai (Itarendava)
Sto Elias de Jaú
StoAlb de Aracari
Sta Rita de Bararoa
Coari
Taracuatiua
São Paulo de Cambebas
Nossa senhora do Carmo

Barcelos
Moura
Airão
Carvoeiro
Tomar
Coari
Fonte Boa
São Paulo de Olivença
Boa Vista

Situação Geográfica
Rio Tocantins - Pará
Marajó – Pará
Ilha próxima a Marajó-Pa
Baixo Amazonas
Baixo Amazonas - Pará
Rio Negro – Amazonas
Rio Negro – Amazonas
Rio Negro – Amazonas
Rio Negro – Amazonas
Rio Negro – Amazonas
Rio Coari – Amazonas
Rio
Solimões
–
Amazonas
Rio Branco – Roraima

Mercedário
(Nossa
senhora das Mercês)

Saraca

Ponte de Pedras Silves

Marajó – Pará

StoAntonio de Sorubui
Jamundá
Pauxis
Arapijo
Caviana
Matura (Muturu)
Curupatuba
...
Montigura
Samauma

Alenquer
Faro
Óbidos
Carrazedo
Vilarinho do Monte
Porto de Moz
Monte Alegre
Barcarena
Conde
Beja

Baixo Amazonas – Pará
Baixo Amazonas – Pará
Baixo Amazonas – Pará
Foz do rio Xingu – Pará
Foz do rio Xingu – Pará
Foz do rio Xingu – Pará
Baixo Amazonas – Pará
Baixo Tocantins – Pará
Baixo Tocantins – Pará
Baixo Tocantins – Pará

Franciscanos da província
de
Santo
Antônio
(Capuchos
de
Santo
Antônio)

Capuchos de São José ou
da Piedade

Jesuítas (Companhia de
Jesus)
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Bocas ou Araticum
...
...
Urutia (Urita)
...
Cabu
(ou
dos
Tupinambás)
Curuçá
Maracanã
Caete (São João Batista)
Aricaru ou Aricara ou
Guaricuru
Nossa
Senhora
de
Assunção de Arucura ou
Aricana ou Arucara
Itacuruca
Pirauiri ou Piauori ou
Piraviri
Tapajós
Iburari (Boari)
Arapiuns ou Cumaru
Santo Inácio
S. J. de Maitapus
Abacaxi
Trocano
Fonte: extraído de Vicentini (2004).
Organização: Tatiane Malheiro, 2018.

Oeiras
São Caetano de Odivelas
Porto Salvo
Vigia
Marapanim
Colares
Curuçá
Maracanã
Bragança
Melgaço

Rio Araticu – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Salgado – Pará
Rio Caeté – Pará
Região das ilhas – Pará

Portel

Região das ilhas – Pará

Veiros
Pombal

Rio Xingú – Pará
Rio Xingú – Pará

Santarém
Alter do Chão
Vila França
Boim
Pinhel
Itacoatiara
Borba

Rio Tapajós – Pará
Rio Tapajós – Pará
Rio Tapajós – Pará
Rio Tapajós – Pará
Rio Tapajós – Pará
Rio Madeira – Amazonas
Rio Madeira – Amazonas

É por meio do estabelecimento destas unidades de povoação identificadas no Quadro
02 que se esboça a organização do espaço urbano regional, uma vez que, segundo Corrêa
(1987), constituíram também o embrião de uma rede urbana articulada via a organização das
ordens religiosas e da circulação de mercadorias à cidade de Belém, que comandava esta rede
urbana pouco complexa de tipo dendrítico.
Os índios aldeados sob o hábil controle dos missionários, não apenas cultivavam
para a subsistência, como, também, percorriam sistematicamente os vales visando à
obtenção de ―drogas do sertão‖. A produção colhida era encaminhada para Belém e
de lá exportada para Lisboa. Os beneficiários dessa exportação eram as ordens
religiosas. Desse modo, a burguesia e o Estado português, bem como os comerciais
ingleses que, através de acordos entre a Inglaterra e Portugal controlavam o
comércio ultramarino português pouco se beneficiaram desse comercio (CORRÊA,
1987, p. 45).

Essa característica dendrítica atribuída à rede urbana regional se expressa a partir de
um padrão de ocupação definido por Porto-Gonçalves (2001) como Rio-Várzea-Floresta, o
qual, evidenciado numa espécie de controle das águas, faz referência ao fato de os primeiros
núcleos urbanos amazônicos terem sua formação ligada à dinâmica dos rios, que se
apresentavam enquanto estruturadores da vida econômica, política, cultural e social das
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cidades, sendo dessa forma os cursos fluviais a base estratégica de circulação de bens,
serviços e pessoas na região.
Em síntese, neste contexto, surgem cidades na Amazônia a partir de estratégias de
criação e localização baseadas na defesa militar e no comércio, demonstrando que o conceito
do urbano colonial na região está vinculado às estratégias de dominação do território, sendo,
por isso, as cidades consideradas como o lugar de apoio logístico para a apropriação e
expropriação de riquezas (VICENTINI, 2004). Nesse sentido, Corrêa explica que:

A incorporação se fez a partir da criação de um núcleo urbano que nasce destinado a
desempenhar, inicialmente, duas funções. Primeiramente, de servir como ponto de
defesa do território face às pretensões de outros países e, em segundo lugar, como
ponto de penetração e conquista do território [...] as expedições militares, originarias
do Forte do Presépio, iriam expulsa-los da Amazônia. Do pequeno núcleo, junto ao
Forte, partiram, em breve, os povoadores da região, criando os primeiros núcleos de
povoamento como as atuais Cidades de Bragança (ex-Souza do Caeté), em 1633 e
Cametá (ex-Villa Viçosa de Santa Cruz do Cametá), em 1635 (CORRÊA, 1987 p.
43).

Assim, por meio da atuação de missionários e do estabelecimento de aldeamentos
indígenas, os primeiros núcleos urbanos começam a surgir ao longo do Tocantins a partir do
início do século XVII. A missão de Cametá, fundada em 1635, existiu solitária por muito
tempo, juntamente com pequenos povoados como Baião, fundado em 1694, e Alcobaça,
fundado como fortificação militar em 1782, atual cidade de Tucuruí. Até o fim do século
XVIII, o rio foi todo percorrido sob a pretensão de, por meio dele, se alcançar as minas de
ouro de Goiás. À medida que a região ia sendo paulatinamente desvendada e povoada, os
grupos indígenas iam sendo ―integrados‖ ou simplesmente exterminados no âmbito desse
processo.
Ao adentrarem o Tocantins, os jesuítas encontraram os índios Tupinambás e os índios
Apinajés e, a partir do descimentos desses povos, estabeleceram sete aldeias, instalando, na
atual cidade de Cametá, a primeira missão das margens do Tocantins, da qual os missionários
subiam o rio e faziam descer milhares de índios para nela serem pacificados e catequizados
(PARTERNOSTRO, 1945). No que se refere à Cametá, Moura sinaliza que:

é uma das mais antigas cidades do Pará, mediando apenas a diferença de 20 anos
entre a fundação delia e a de Belém, capital do Estado, da qual está distante cerca de
200 quilômetros.
Doadas aquelas terras em 1634 por Francisco Coelho de Carvalho, primeiro
Governador e Capitão General do Maranhão, ao seu filho Feliciano Coelho, fundou
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este a cidade á margem esquerda do Tocantins, a 80 quilômetros distante da foz, e
deu-lhe o nome de Villa Viçosa de Santa Cruz de Cametá. No ano seguinte, o rei de
Portugal, Felipe III, reconheceu essa doação. [...] atravessavam a região bandos de
colonos que iam rio acima para o resgate de índios, escravizando-os e vindo vendêlos em Cametá ou em Belém. Os Jesuítas, que nesse tempo exerciam preponderância
ativa na consciência dos administradores, ora toleravam, ora estigmatizavam esse
comércio (MOURA, I., 1910, p. 63).

Destaca-se que de Cametá saiam muitas expedições de exploração do Tocantins, as
quais atingiam a confluência entre o rio Tocantins e o rio Itacaiúnas (Tacanhonha); o que
significa dizer que os portugueses chegaram, em 1653, onde hoje se situa a cidade de Marabá,
sucedida de outras expedições, pois, como lembra Paternostro, ―de 1655 a 1658 os jesuítas
Tomé Ribeiro, Romeu Careu e Manuel Nunes saíram de Cametá, ultrapassaram a foz do
Araguaia e, navegando o Tocantins‖, ou mesmo caminhando por suas margens, ―fundaram
estabelecimentos nos locais, onde os índios os acolheram bem‖ (PATERNOSTRO, 1945, p.
161).

2.1.3 ÍNDIOS BRAVOS E ÍNDIOS COLONIAIS
Os pressupostos econômicos do avanço colonial na Amazônia tiveram no indígena o
fator básico para o povoamento e para qualquer modalidade efetiva de geração de renda. O
indígena enquanto população a ser incorporada e civilizada, mediante a catequese, era
contabilizado pelas missões por meio da categoria de almas. Além do universo de almas
alcançadas, por muito tempo existiu apenas os índios bravos, aqueles que ainda não haviam
sido localizados pelas missões ou aqueles que já haviam sido constatados, mas que resistiam à
catequese e, por esse motivo, eram classificados como pagãos, estando associados à ideia de
animalidade e errância, tendo assim subtraída sua condição humana. Estes índios, que ainda
não eram almas, não faziam parte da colônia; fato este que os deixavam de fora dos dados
populacionais e, da mesma forma, distante da luz protetora da igreja e do Estado (PACHECO
DE OLIVEIRA, 2016).
Os levantamentos sobre as aldeias missionárias, na condição de sentinelas avançadas
da colonização, contabilizavam a população indígena pela categoria de almas,
indicando, assim, claramente, que aqueles nativos já teriam passado por um processo
de batismo e de incorporação política na autoridade colonial. Há pouca preocupação
em distinguir grupos locais, denominações étnicas ou localização de origem, pois a
atividade missionária tem um caráter de irradiação, existindo paralelamente uma
intensa circulação de famílias para e entre as aldeias (PACHECO DE OLIVEIRA,
2016, p. 234).
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A partir do trabalho de missões religiosas, que tinham como principal objetivo
“pacificar” o índio bravo através da catequese, transformando-o em alma cristã, para assim
ser reconhecido gentio, os índios mansos caracterizavam-se como índios pacificados em
contraponto ao índio hostil, que resistia ao projeto colonial e, tomado por isso, como
selvagem. Esse processo de pacificação deveria ocorrer por meio da conversão à fé cristã, que
se dava a partir do deslocamento das matas e confinamento em aldeamentos religiosos. Nos
aldeamentos jesuíticos, Guzman pondera que:
os mais diferentes grupos nativos eram reunidos para a conversão mais fácil. As
aldeias jesuíticas não são o resultado da conversão de aldeias indígenas mantidas
intactas em seus espaços tradicionais, dirigidas por missionários ―volantes‖. Na
maioria dos casos, os diferentes grupos nativos eram deslocados e posteriormente
concentrados num lugar preciso, diferentes daquele onde antes habitavam, e aí eram
fixados.
As aldeias são, portanto, os espaços escolhidos de modo preliminar pelas
autoridades coloniais para onde seriam levados os grupos de nativos
―voluntariamente‖ aquiescentes à evangelização, trazidos por puro e pacífico
―convencimento‖. Após a concentração dos diferentes agrupamentos indígenas de
tradições culturais algumas vezes até inimigas, surge a aldeia: um espaço
homogeneizador e centralizado no qual diferentes culturas, línguas, cosmologias
nativas serão amalgamadas e levadas a se submeterem à cultura, língua e cosmologia
cristã (GUZMAN, 2008, p. 107-108, grifos do autor).

As ordens religiosas exerciam o governo espiritual, político e temporal sobre os índios
e, consequentemente, sobre o território. Os aldeamentos religiosos, por seu turno, eram
espaços que serviam como base para o controle do território pelas ações dos missionários que
davam a esses espaços tanto uma função de entreposto comercial, como de sustentação de um
projeto civilizatório imposto à região (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016). Consistiam,
portanto, em unidades produtoras dependentes do trabalho indígena, que era o fator
econômico primordial para a ocupação colonial.
Os inventários da igreja faziam referência aos recursos disponíveis e as
potencialidades para o projeto colonial, o que fazia das investigações sobre a população
existente, uma questão de obtenção de mão-de-obra (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
Tendo as ordens religiosas exclusividade sobre os inventários da colônia, ―[o]s missionários
deviam manter um registro cuidadoso dos nascimentos, batizados, casamentos e óbitos‖
(HEMMING, 2007, p. 596).
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Devido às epidemias12, a população de índios livres nas missões flutuava
constantemente. Todavia, era continuamente reposta pela chegada de contingentes de índios
recém-descidos; fato que justifica a ideia de que os aldeamentos religiosos não conseguiam se
autoreproduzir biologicamente, mas sim, predatoriamente, pois, tal como destaca Carneiro da
Cunha:
na medida que índios das aldeias eram compulsoriamente alistados nas tropas de
resgates para descer dos sertões, novas levas de índios, continuamente vinham
preencher as lacunas deixadas por seus predecessores (CARNEIRO DA CUNHA,
2012, p. 15).

O funcionamento desses espaços foi definido pelas determinações do Padre Antônio
Vieira em 1660 e assim permaneceu por quase um século. A partir destas imposições, não era
autorizada a permanência de colonos nos aldeamentos religiosos, sendo permitidas visitas
apenas com autorização de superiores das ordens, para garantir o isolamento dos índios. Além
das procissões em torno da aldeia, a rotina diária nesses espaços envolvia missa matinal,
trabalho nas roças e oficinas; as crianças frequentavam aulas em que aprendiam a ler,
escrever, tocar instrumentos musicais e a cantar. Em termos produtivos, eram
autossuficientes, pois o excesso era comercializado em Belém ou São Luís, e, com o
arrecadado, adquiriam-se equipamentos para a manutenção do aldeamento.
Entendemos com isso que a relação entre os aldeamentos religiosos e a formação dos
primeiros núcleos urbanos na Amazônia parte do princípio de que o processo de aldeamento
no contexto colonial faz referência à ideia de concentração populacional, aglomerações
multiétnicas criadas por missionários e autoridades coloniais, que isolavam populações
―descidas‖ e, consequentemente, ―dessocializadas‖ (MONTEIRO, 2001); processo a partir do
qual ocorre a primeira redução dos territórios indígenas, uma vez que redução era o termo
12

As epidemias foram os principais agentes da depopulação indígena, talvez tenham sido, ―um dos maiores
cataclismos biológicos do mundo‖. O que não se dava apenas pela falta de imunidade, atribuída ao isolamento do
indígena, mas fatores ecológicos e sociais foram, tanto quanto decisivos nesse processo. Como a política de
concentração da população principalmente, pois a alta densidade dos aldeamentos favorecia as epidemias, e
nestes os índios morriam tanto das doenças como de fome, ―atingidos pela doença deixavam de plantar a
mandioca. Os que sobreviviam às epidemias agora encaravam a inanição‖ (HEMMING, 2007, p. 220) e, em
alguns lugares chegaram a vender-se como escravos para não morrem de fome pois ―Os micro-organismo não
incidiam num vácuo social e político, e sim num mundo socialmente ordenado‖ (CARNEIRO DA CUNHA,
2012, p. 14).
Os índios entendiam a origem das doenças a partir do colonizador, alguns pajés usavam destas epidemias para
desacreditar os missionários, e entre os tupinambás a associação entre batismo e doença marcou o imaginário
deste grupo (FAUSTO, 1992), entre os milagres atribuídos ao Padre Anchieta, o de ressuscitar por alguns
instantes, crianças indígenas pra lhes dar o batismo. ―As doenças que acometiam os neófitos, em razão da
mudança de vida e costume, e pela comunicação com os europeus, atribuíam-nas a malefícios dos padres; outras
vezes ao batismo; danos de que buscavam defender-se por meio de conjurações rituais‖ (AZEVEDO, 1999, p.
39).
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usado no século XVII para a reunião de índios em missões jesuítas e cujo sentido de
subjugação aliava-se bem ao de confinamento territorial.
Nesses termos, aldear o índio significava reuni-lo e sedentarizá-lo neste contexto, em
específico, sob um governo religioso (CARNEIRO DA CUNHA, 2012). Os jesuítas
defendiam que não se podia catequizá-los sem esse meio, para o qual era necessário descê-los
de áreas distantes o suficiente de suas regiões de origem para que não retornassem com
facilidade, garantindo, assim, a segurança dos missionários. Depois dos descimentos, como
mencionado nos parágrafos anteriores, alguns eram distribuídos entre os colonos para
abastecer a mão de obra das povoações, mas principalmente distribuídos entre as ordens, que
confinavam esses agentes sociais em diferentes aldeamentos religiosos, onde eram isolados
dos colonos. Nas palavras de Pasquale Petrone:
isolar o indígena, como pretenderam fazer os jesuítas, retirando-o de seus quadros
tradicionais, mas impedindo-os de participar da formação de novos quadros,
arvorando-se em seus únicos e legítimos administradores [...]. A solução mais
objetiva seria, segundo parece, oficializar a administração, regulamentando-a de
forma a policia-la (PETRONE, 1995, p. 84).

Jose Arouche de Toledo Rendon realizou alguns rastreamentos históricos, buscando
documentar as raízes indígenas do país, no sentido de propor uma política indigenista de
civilização do nativo que estivesse condizente com as aspirações iluministas e civilizatórias
da elite letrada do contexto da independência do Brasil (MONTEIRO, 2001). Em meio a seus
esforços, analisou as políticas indigenistas coloniais, dando destaque às estratégias das ordens
religiosas em confinar e isolar o índio em missões, a qual definiu esse sistema de aldeia como
um obstáculo a ―civilização‖ do índio, que, para este, baseava-se num contato intensivo com o
homem branco e que produziria efeitos desejados no ―selvagem‖ através do trabalho e da
mestiçagem13. Entretanto, Monteiro sustenta que o problema maior, tal como pensava
Arouche, ―era a questão do isolamento dos índios, ‗em desviar sempre a comunicação dos
índios com o resto do povo, para se não civilizarem, e brutalmente suportarem o fardo da
escravidão‘‖ (MONTEIRO, 2001, p. 118).
Vale destacar que tanto na Amazônia como em toda a América portuguesa, os
colonizadores faziam distinção das várias categorias de índios em dois grandes grupos: os
aliados, alguns integrados à colônia, que vivam como habitantes das aldeias coloniais e nestas

13

Sobre as perspectivas que orientavam esse pensamento aprofundaremos posteriormente ao analisar as políticas
de aldeamentos do século XIX, contexto em que perpetuou tais ideias.
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desenvolviam para si uma identidade própria com referência a essa condição, ou mesmo
permanecendo em suas aldeias, mas colaborando com o interesse colonial; e os inimigos, que
resistiam ao avanço colonial, identificados como o gentio ou o índio bravo.
A instalação de um povo na colônia sempre foi um desafio para a Coroa portuguesa, a
primeira e mais importante determinação era que os habitantes das povoações coloniais
deveriam ser cristãos. Laurent Vidal (2017) destaca três categorias de população a partir das
quais eram classificados os habitantes das vilas coloniais, quais sejam: os moradores, que
eram pessoas de diferentes qualidades institucionais definidas, ocupantes do topo de uma
estrutura hierárquica entre as categorias apontadas, a exemplo dos fidalgos que ocupavam
altos cargos; e os vizinhos, que seguiam a hierarquia e representavam o cidadão ou os homens
bons, sendo aqueles que estavam aptos a receber privilégios, além de indicar capacidade a
ocupar alguns cargos administrativos.
Ressalta-se que a definição de povoadores é indicada nesta classificação como aqueles
que estavam excluídos da definição de povo, aqueles que ocuparam os primeiros núcleos e
que eram necessários à ocupação do território, mas que não faziam parte da definição de povo
que se queria. Percebe-se que, nesta denominação, os povoadores podem ser entendidos como
notadamente os índios.
Abandonar a identidade indígena era o primeiro passo para adentrar a sociedade
colonial, ou seja, adentrar a definição de povo das ocupações coloniais e nestas ocuparem a
posição de índios coloniais, aqueles que aceitaram o batismo e passaram a viver sob a
autoridade colonial em cidades, vilas e povoados (SPALDING, 1982). São apontados por
alguns estudiosos como representando aqueles índios que foram integrados à sociedade
colonial e, nessa condição, mantiveram uma identidade e um comportamento diferenciados no
âmbito dessa sociedade a partir de um processo de descaracterização étnica e perdas culturais
progressivas, que o conduziria ao assimilacionismo por meio do qual deixaria de constituir
categoria social específica (ALMEIDA, M., 2013).
A categoria índio não era suficiente na designação desses índios coloniais, pois era
preciso que a este termo se agregasse distinções do tipo moradores e aldeados. O retrato da
sociedade amazônica que emergiu dos dados do Censo de 1778, realizado no Estado do Grão
Pará, mostra uma diferença de status entre a população mais abrangente de índios aldeados e
entre os que são qualificados no censo como Moradores e ―cabeças de família‖, estes últimos
correspondendo aos índios livres que possuíam empregos, ofícios, escravos e agregados. A
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discriminação se apresenta pela necessidade de acompanhar os avanços das ações coloniais na
incorporação das populações indígenas aos núcleos. Nesse processo, os traços distintivos
configuram-se como de suma importância, pois revelam o fato de poder viver fora do alcance
da jurisdição dos eventuais tutores.
Nas palavras de Sampaio:
o reduzido número de Índios qualificados como moradores revela que se
movimentar por entre as categorias do mundo colonial era tarefa difícil. Mas quem
diz difícil, não diz impossível. Os mundos que a fronteira cria são instáveis o
suficiente para permitir a emergência de equilíbrios momentâneos que permitem a
homens e mulheres utilizarem-se dessas pontes transitórias entre categorias sociais
mesmo que, no conjunto, os resultados sejam limitados (SAMPAIO, 2011, p. 77).

Com isso a ideia de índios aldeados aparece associada à submissão dos mesmos a
tutela ora da igreja no interior de aldeamentos missionários, ora de colonos nos núcleos
coloniais, o que adquiria, nesse contexto, uma cobertura moral ao colocar esse sujeito como
incapaz de conduzir-se, inapto para a existência civil no seio de cristãos, sendo necessário ser
orientado, ser tutelado, e só produzindo quando solicitado. Dessa forma, criaram-se condições
para a expressão índio administrado, que deve ser compreendida, na gênese de sua aplicação.
Nesse sentido, Petrone elucida que:
o indígena é administrado, ou é pessoa da administração de um morador, porque ele
é tutelado por esse administrador, que o sustenta, veste-o, dá-lhe condições para se
tornar cristão ou para atender seus deveres de cristão, em troca recebendo seus
serviços (PETRONE, 1995, p.83).

Assim, viver sobre si é uma condição para ocupar um lugar na hierarquia que define o
povo e, ao mesmo tempo, um outro lugar nas hierarquias coloniais que separa quem pode e
quem não pode ser compelido ao trabalho compulsório; antes de qualquer coisa, quem está ou
não pronto para ser desobrigado da tutela, apartando-se da classificação de ―selvagem‖
(SAMPAIO, 2011). Isto significa dizer que o movimento entre categorias sociais nos núcleos
coloniais se dava a partir do abandono das condições étnicas.
Nesse sentido, para pensar o aldeamento do indígena no contexto do urbano colonial,
deve-se ir além de entender estes espaços como simples lócus da dominação e exploração do
colonizador sobre o índio; é necessário compreendê-los como locais de reprodução de cultura
e de uma resistência adaptativa (ALMEIDA, M., 2013) desenvolvida num processo histórico
concreto no qual a cultura é constantemente recriada. Assim, além de perdas culturais e
políticas, os índios aldeados puderam aprender novas práticas que lhes permitiam colaborar e
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negociar com a sociedade colonial, aprendendo a manejar e manipular novos instrumentos em
busca de seus interesses.

2.2 DIRETÓRIO POMBALINO: POVOAMENTO E A URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL
Por meio do Tratado de Madri, portugueses e espanhóis concordaram que o domínio
do território seria daquele que conseguisse ocupá-lo e povoá-lo. E, assim, a partir da atuação
de Marques de Pombal, Portugal passou a ser mais atuante pelas suas possessões territoriais
na América, já que, até então, os esforços do império estavam todos voltados para o comércio
do Oriente.
Todo o imaginário português se concentra, à época, nas Índias, enquanto espanhóis,
franceses, holandeses e ingleses estão fascinados pelo Novo Mundo, cada qual aliás,
a partir de regiões específicas: a América dos espanhóis é antes de tudo o México e
o Peru; a dos ingleses, a Flórida; e a dos franceses é sobretudo o Brasil (BROC,
1984 apud CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 58).

Francisco de Xavier de Mendonça Furtado foi enviado para a Amazônia no sentido de
colocar em prática tal projeto, e, a partir de 1752, irá relatar em correspondências suas
apreensões negativas sobre a situação da colônia14. Com base nessas informações, um plano
de

reformas

político-administrativas

do

Império

Português

provocou

mudanças

reorganizativas dos espaços e das centralidades na Amazônia. Como início destas
reestruturações, redefiniu-se a sede do governo de São Luís do Maranhão para Belém do Pará,
e consequentemente se definiu também o nome do Estado que passou a designar-se Grão Pará
e Maranhão.
A partir de então, iniciou-se uma série de reformas com o intuito de promover uma
política de povoamento e de reurbanização, cujas reestruturações norteadoras dessas reformas
são listadas por Azevedo e Silva (2002, p. 1):

redefinição da estrutura político-administrativa; o problema da liberdade, civilidade
e dignificação social dos índios; a questão do poder temporal das ordens religiosas e
o conflito com os jesuítas; o repovoamento com colonos, índios e negros africanos;
o fomento da actividade econômica; a afirmação episcopal; a organização da defesa
associada à questão da demarcação dos limites do Brasil Setentrional, a fundação de
novos povoados e a aceleração do processo de municipalização.
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As cartas de Francisco de Xavier de Mendonça Furtado estão organizadas no trabalho ―A Amazônia na era
pombalina‖, de Marcos Carneiro de Mendonça (2005).
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A intervenção Pombalina na Amazônia visava reproduzir, mesmo que de forma tardia,
um modelo de acumulação que viabilizasse a passagem do capitalismo mercantil ao industrial,
em um nível internacional. Entretanto, as formas de organização do espaço regional, impostas
pelas ordens religiosas que impunham uma expressão quase feudal à região, não viabilizava
esse projeto (VICENTINI, 2004). Por conseguinte, era necessário expandir as atividades
econômicas nas áreas já incorporadas economicamente, o que se realizaria via a criação, em
1755, da Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão, empresa criada no contexto da
revolução industrial inglesa e da guerra da independência norte-americana, representando as
―últimas tentativas de criação de companhias comerciais monopolistas, oriundas de uma
aliança entre a monarquia absoluta e o capital comercial‖ (CORRÊA, 1987, p. 45).
A introdução da agricultura a partir da doação de sesmarias para os colonos e
soldados, para que cultivassem a terra (CORRÊA, 1987), é tomada como um sinal da chegada
da civilização e indicador do estabelecimento de uma qualidade nova na relação do homem
com o meio, que partia principalmente da fixação da população ao solo pela atividade agrícola
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
A introdução da escravidão negra africana a partir de 1756 foi realizada para dar
substância aos cultivos comerciais em expansão, como o cacau, café, fumo, assim como para
atender a intensificação do extrativismo vegetal e da pecuária. Sobre esse contexto, Mendonça
salienta que:
entre diversas idéias que me têm ocorrido para se poder reparar em parte o
lastimável estrago a que estas duas capitanias se reduziram, nenhuma me pareceu
melhor do que estabelecer aqui uma Companhia Geral de Comércio, que pudesse
introduzir neste Estado tal quantidade de negros que os senhores de engenho e das
mais fazendas achassem uma feira pronta, onde os comprassem por preço
competente e se pudessem assim remir da última ruína em que se acham. [...] Este
negócio, feito desta forma, não só tem os inconvenientes destes moradores se não
utilizarem da mercê que S. Maj. fez a este Estado de se permitir a entrada dos
negros, e não ser possível fornecerem-se às fazendas desta larga extensão do país,
mas contrariamente produzirá o pernicioso efeito de pôr em ódio a estes moradores
com aquele comércio, experimentando-se o excessivo preço por que se lhes
introduzem os negros e não se lamentarão da falta do escandaloso contrabando dos
índios, mas radicar-se-ão ainda mais neles e virão a ser tantos os criminosos como
os moradores (MENDOÇA, 2005, p. 68-69).

No sentido de transformar a situação da mão-de-obra, que sempre se constituiu como
um grave problema para a administração portuguesa, e rever a ambiguidade da legislação
quanto à liberdade ou escravidão dos índios que marcou todo o período anterior à
implementação da política pombalina, parecia evidente que era somente pela substituição da
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mão de obra indígena por escravos africanos, introduzidos pela Companhia Geral de
Comércio, que se tornava possível à definitiva consideração dos índios como vassalos del‟rei,
garantindo a paz colonial (SAMPAIO, 2011).

2.2.1 CIVILIZAÇÃO COMO SUBMISSÃO A LEIS
Um dos pilares do regime pombalino estava baseado na redefinição da postura que os
colonos tinham para com os índios. Entendia-se que o indígena era o pilar para a efetiva
ocupação do território e, para usá-lo, era necessário ter a confiança dos mesmos, pois o único
modo de se tornarem espontaneamente vassalos do Rei de Portugal seria colocando-os em
―total‖ igualdade jurídica com os colonos portugueses.
Para tanto, era necessário libertar os índios da tutela da Igreja e de toda e qualquer
forma de escravidão, de forma que as três leis representariam o ponto de partida: a) uma que
proclamava a liberdade definitiva dos índios, tornando ilegal qualquer iniciativa com vistas a
sua escravização – a Lei de Liberdades, de 6 de junho de 1755; b) a Lei de 7 de junho, do
mesmo ano, que dava fim à autoridade temporal que os missionários gozavam emrelação às
populações indígenas e que os fazia administradores das aldeias e beneficiários de seus
dividendos, mas os mantinha como autoridades religiosas nas mesmas aldeias que antes
comandavam; e c) a Lei do Diretório dos Índios, de 1757, que regulava a liberdade e dispunha
sobre a administração temporal e religiosa das populações indígenas em termos muito
distantes do estabelecido pelas duas leis que lhe antecederam (COELHO, 2007).
No que diz respeito a essa iniciativa, Azevedo e Silva sustenta que:
O Directório visava a prossecução dos seguintes objectivos: fortalecer o aparelho de
Estado; dinamizar o setor produtivo e controlar a circulação da riqueza, por forma a
aumentar as receitas tributárias; expandir a fé sob a tutela dos bispos; reformar os
costumes, libertar, civilizar, dignificar e enquadrar política e socialmente os índios,
por forma a torna-los, efetivamente, vassalos do rei de Portugal (AZEVEDO;
SILVA, 2002, p. 9, grifos do autor).

O Diretório Pombalino foi elaborado para além de definir sobre a liberdade dos índios,
pois sua concepção também buscava determinar as formas de integração destes, como
vassalos da Coroa Portuguesa, à sociedade Colonial. Nesse sentido, Mendonça pondera que:
extinguir as detestáveis e escandalosíssimas escravidões dos índios, as quais devem
à inimitável e real piedade de S. Maj. o cuidado que a V. Exª é notório, e sem que
por outra parte entre os moradores haja quem cultive as fazendas, é sumamente
dificultoso o atalhar e extinguir o iníquo e tirano contrabando que aqui se faz com
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os índios. Fazendo a este respeito uma evidente demonstração o que sucedeu no
Estado do Brasil quando nele viviam os homens com as mesmas imaginações com
que estes aqui vivem hoje, fazendo aos índios as mesmas violências e querendo
estabelecer sobre o injusto cativeiro destes miseráveis, sem outro título para os
deterem na escravidão mais do que o das violências e o da tirania (MENDONÇA,
2005, p. 66, grifos nossos).

As ordens religiosas, em especial os jesuítas, além do poder espiritual, exerciam o
poder temporal político-administrativo sobre os índios de seus aldeamentos, ou seja, os
missionários eram senhores absolutos dos índios. Com isso, os missionários eram
considerados como os principais beneficiários do trabalho indígena, além de serem acusados
de não promover uma efetiva assimilação dos índios a sociedade colonial. Ainda conforme a
leitura de Mendonça:
não se têm convertido os gentios como digo, porque indo-se buscar ao mal o são
trazidos às aldeias; nelas lhes ensinam uma gíria a que chamam língua geral, que só
o é nas aldeias; nelas ficam exercitando a maior parte dos seus ritos; ali, são
levemente instruídos em alguns mistérios da nossa santa fé, mas tão
superficialmente que creio que os homens são muito poucos os que tenham leis, nem
ainda daquelas que necessidade medição precisas para se salvarem pela causa que
logo direi (MENDONÇA, 2005, p. 110).

A atuação dos religiosos tornou-se um risco aos interesses da coroa, tanto na
administração dos índios, como na influência que exerceriam sobre os colonos que estavam
transformando-se em índios, já que os mesmos não se fixavam no território, mudando
constantemente de povoações e esvaziando grandes regiões, atraídos constantemente pelos
surtos econômicos, como foi o caso, dos movimentos migratórios em direção as Oeste em
busca de ouro. Baseado nessa premissa, as preocupações geopolíticas de assegurar a soberania
portuguesa e estabelecer o pleno domínio sobre a população se deu limitando, relativizando e
controlando o poder das ordens religiosas. Nesse sentido, Guzman salienta que ―José I, rey de
Portugal, mediante cédula del 6 de junio de 1755, ordenaba apartar a losmisioneros, en
particular a losjesuitas, de lasmasas indígenas‖ (GUZMAN, 2017, p. 55).
Os religiosos foram retirados das políticas de instrução e, visando transformar os
índios em cidadãos, escolas com instrutores laicos foram estabelecidas sob uma perspectiva
de Justiça e aplicação de Leis. Nisso, a civilidade dos índios não estava mais baseada
unicamente numa perspectiva de ensino da religião e da moral cristã, pois a partir de então
passara a envolver, com a mesma importância, o ensino da aritmética e da língua portuguesa,
bem como os usos e costumes europeus (AZEVEDO E SILVA, 2002).
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tendo por primeiro e principal objeto desta importante diligência a civilidade
daqueles índios, não perdoando a meio algum de o conseguir, e fazendo com que os
rapazes frequentem a Escola que deve ser o primeiro princípio de conseguir aquele
fim, e instruindo-os sempre na Língua Portuguesa (MENDONÇA, 2005, p. 293).

Por intermédio das escolas fundadas, viabilizou-se o ensino da Língua Portuguesa e
proibiu-se a utilização da Língua Geral, o Nhegatú.
Fará V. Mercê toda a diligência para lhes ensinar a língua portuguesa não os
praticando nunca pela chamada da Terra, mais do que para lhes explicar alguma
palavra que eles não entendam em português, e para se irem fazendo senhores dela,
será muito conveniente que V. Mercê os trate freqüentemente e em estando algum
mais corrente no nosso idioma, ordenar-lhe que não fale aos outros senão em
português, e fará a estes mais agrados e agasalhos que aos mais (MENDONÇA,
2005, p. 63).

A Língua Portuguesa foi definida como língua oficial e obrigatória, tal qual é apontada
no artigo 6° do Diretório dos Índios, partindo do princípio de que a imposição da autoridade
do colonizador ocorre a partir, principalmente, da implantação do seu idioma às populações
―conquistadas‖. Como ilustrado em um dos parágrafos do Diretório dos Índios:
Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações, que
conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio
idioma, por ser indisputável, que este é um dos meios mais eficazes para desterrar
dos povos rústicos a barbárie dos seus antigos costumes; e ter mostrado a
experiência, que ao mesmo passo, que se introduz neles o uso da língua do príncipe,
que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração, e a obediência ao
mesmo príncipe. Observando pois todas as nações polidas do mundo este prudente, e
sólido sistema, nesta conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidarão os
primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua, que chamaram geral;
invenção verdadeiramente abominável, e diabólica, para que privados os índios de
todos aqueles meios, que os podiam civilizar, permanecessem na rústica, e bárbara
sujeição, em que até agora se conservavam. Para desterrar este perniciosíssimo
abuso, será um dos principais cuidados dos diretores, estabelecer nas suas
respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo por modo
algum, que os meninos, e meninas, que pertencem as escolas, e todos aqueles índios,
que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua própria das suas
nações, ou da chamada geral; mas unicamente da portuguesa, na forma, que Sua
Majestade tem recomendado em repetidas ordens, que até agora se não observaram
com total ruína espiritual, e temporal do Estado (DIRETÓRIO..., 1755, p. 6, grifos
nossos).

O excerto supramencionado nos esclarece três princípios gerais sobre a importância da
imposição da língua colonizadora sobre os nativos: a) a percepção de que o uso do idioma
nativo relacionava-se aos costumes tribais, reforçando-o e sendo reforçado por tais costumes;
b) a compreensão de que a adoção do idioma civilizado facilitaria a civilização dos costumes;
e c) o princípio de que a imposição da ―língua do príncipe‖ acarretaria a sujeição dos povos
conquistados (GARCIA, 2007).
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2.2.2 UMA RE-URBANIZAÇÃO

DA REGIÃO: CRIAÇÃO E APARELHAMENTO INSTITUCIONAL DE

NÚCLEOS URBANOS

As estratégias das reformas pombalinas fundavam-se numa perspectiva de
urbanização do território a partir de medidas de criação de núcleos urbanos. Nesse sentido, o
povoamento desses espaços tornou-se imprescindível para os projetos de conquista da
Amazônia, sobretudo em razão de uma política colonial que buscava promover a ocupação do
espaço com vilas e cidades mediante a retirada das ordens missionarias e a implantação do
poder político-institucional. Assim, com a expulsão dos jesuítas, os antigos aldeamentos
religiosos tornaram-se o alvo principal das políticas de povoamento das reformas impostas
pelo Marques de Pombal.
Com a expulsão dos missionários, ocorrida entre os anos de 1755 e 1760, os antigos
aldeamentos religiosos seriam promovidos à categoria de vila, teriam seus nomes
modificados com base em toponímias portuguesas, inclusive nomes de povoações já
existentes em Portugal, como Alenquer, Almerim, Aveiro, Barcelos, Borba, Ega (atual Tefé),
Faro, Melgaço, Santarém, Serpa (atual Itacoatiara), Óbidos e Vila Nova da Imperatriz (atual
Parintins) (CORRÊA, 1987). A esses lugares deveria se imprimir uma feição menos nativa e
mais ―civilizada‖ com a presença de monumentos característicos, principalmente o
pelourinho, a câmara, a cadeia e a capela.
O processo de elevação à categoria de vila possuía um ritual que contava com a
medição e a demarcação do sitio, aclamação da vila, bem como a implantação oficial do
pelourinho como símbolo de que ali, a partir de então, havia ―justiça”. No levantamento do
pelourinho, elegiam-se o Diretor, Capitão-Mor, os oficiais de guerra e, nesse ato, armavam-se
os índios sob a justificativa de proteção aos outros índios. A forma dos núcleos urbanos
demonstrava o medo a ataques dos índios bravos, isso porque, ―em torno das vilas mandavase transformar em campo um largo espaço de mato para livrar os habitantes de assaltos do
gentio, para viverem menos receosos dos seus nacionais inimigos‖ (FLEXOR, 2017, p. 47).
Para assumir cargos oficiais, os índios tinham prioridades, com preferência para os
casados ―decretando que em las villas fueran los índios preferidos para jueces ordinarios,
vareadores, y oficiales de la justicia‖(GUZMAN, 2017, p. 55, grifo nosso).
Havendo algum índio que soubesse ler e escrever, este ocupava o cargo de escrivão.
Como a maioria não preenchia essa condição, de acordo com as próprias Ordens
Reais foram indicados em muitos casos portugueses para escrivão da Câmara,
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diretor, tabelião de notas, escrivão do judicial e órfãos e para alcaide. Caberia a um
destes, especialmente o escrivão da câmara, ensinar os índios a ler e escrever para
depois servir o oficio. Se um houvesse português casado com índia, este teria
preferência para o cargo, os brancos deviam deixar o cargo assim que houvesse um
índio apto (FLEXOR, 2017, p. 49).

Seguindo o intuito de promover o povoamento dos núcleos urbanos e, com isso,
assegurar o domínio do território, além do envio de colonos das ilhas de Açores e Madeira
(AZEVEDO E SILVA, 2002), destaca-se o estabelecimento de uma política de miscigenação
induzida pelo Estado, na perspectiva de povoar o território com uma população homogênea.
A miscigenação no Brasil como um todo se apresenta, em diferentes faces, num
período que antecede a colonização e que é animado a partir de alianças entre portugueses e
índios. Posteriormente, durante os descimentos e a política de aldeamentos religiosos, a
reunião de grupos étnicos distintos já provocava o processo entre indígenas de diferentes
etnias que, no século XVII, vai se apresentar como uma estratégia incentivada por senhores de
escravos que estimulavam o casamento entre escravas negras e índios, com o intuito de atraílos para fora dos aldeamentos religiosos e, assim, serem escravizados. No período pombalino,
a miscigenação torna-se uma política estatal e é incentivada pelo governo como estratégia de
controle do território, pelo povoamento com a população que neste representava maioria.
Sobre isso, Carneiro da Cunha lembra que:
A política oficial de se estabelecerem estranhos junto aos índios data da época
pombalina, em meados do século XVIII: era então uma tentativa de assimilar física e
socialmente os índios, ao resto da população, criando uma população livre brasileira,
substrato de uma nação viável. Queria-se quebrar com isso o isolamento que os
jesuítas mantinham suas missões: o português substituiu na Amazônia a Língua
Geral, as aldeias são elevadas a vilas e lugares com nomes portugueses, os
casamentos mistos são favorecidos e o estabelecimento de moradores entre os
índios, encorajados (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 75).

Dessa maneira, o Diretório enfatizava a necessidade de realização de casamentos
interétnicos, buscando ―dignificar‖ o índio através da instituição do matrimônio com brancos.
Ainda sobre essa questão do matrimônio, Mendonça assinala que:
a união de portugueses e índios vai-se estabelecendo e já se tem feito bastantes
casamentos, [...] este é o verdadeiro caminho, como V. Srª justamente pondera de se
povoar este larguíssimo país, não podendo ser de outra sorte, senão fazendo nós os
interesses comuns com os índios, e reputando tudo a mesma gente (MENDOÇA,
2005 p. 130).

Como estratégia de torná-los cidadãos não estigmatizados pela classificação de
caboclos (AZEVEDO E SILVA, 2002), ―sem que aquele sangue lhe sirva de embaraço‖
(PAIM, 2009 p. 130), o governo ordenava que os filhos gerados nestas uniões tivessem
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garantidas dignidade e condição jurídica igual a dos colonos e possuíssem preferências no
acesso à posse da terra, bem como a certos cargos administrativos nas antigas aldeias
indígenas, de modo ―que os caciques, seus filhos e filhas, e quem com eles casar, gozem dos
privilégios que lhes cabem‖ (PAIM, 2009, p. 130).
Dessa maneira, e sob o argumento de que assim se prevalecia o bem comum em
detrimento dos interesses individuais, a fundação de novas povoações invalidava as sesmarias
que se encontrassem nos locais escolhidos. Além das comarcas, povoações, aldeias e vilas,
também foram criadas freguesias e paróquias; estas últimas oriundas das missões religiosas,
principalmente dos jesuítas, nas quais foram nomeados novos párocos que não deviam ter
ingerência no governo político das vilas e aldeias, devendo atuar apenas ministros e
magistrais civis. Assim, as paroquias, mesmo sendo divisões da administração eclesiástica,
funcionavam como jurisdição civil e, nas novas povoações, tal qual nos núcleos coloniais
anteriores, a igreja também era construída. No entanto, não era mais o primeiro símbolo da
ocupação, pois era levantada após outras iniciativas, como, por exemplo, a casa de câmara e a
cadeia (FLEXOR, 2017).
Fundar uma vila permitia marcar o território e instaurar um tempo novo, ou seja,
impor uma espacialidade e uma temporalidade específicas. Do ponto de vista da Coroa
Portuguesa, os núcleos de povoamento representavam a base para a centralização
administrativa como sede de um território mais vasto, no qual era notadamente possível
instalar povoados (VIDAL, 2017). É a partir deste momento que se introduz na região uma
diferenciação entre os núcleos de povoamento, de modo que as funções urbanas de natureza
político-administrativa fossem atribuídas às várias vilas e aos numerosos povoados que eram
criados. Com a criação da capitania de São José do Rio Negro, em 1755, o estado do Grão
Pará passa a ter duas capitanias, ambas subordinadas a Belém (CORRÊA, 1987).
Os padrões urbanísticos que Marques de Pombal impunha às colônias portuguesas
seguiam os paradigmas da principal expressão urbanística retratada na grandiosa operação de
reconstrução de Lisboa, após o terremoto de 1755, que demonstrava referências às cidades
iluministas. Aliada fortemente a uma tradição de arquitetura militar do então contexto
português, e ainda à emergência de princípios higienistas, inúmeras cidades na Amazônia
foram estruturadas em malhas reticuladas com traçados de influência da engenharia militar
(VICENTINI, 2004).
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Baseada em relatos que se centram na forma de organização dos índios nas povoações
da época, Flexor (2017) defende que este projeto colonial provocou mudanças no povoamento
e na urbanização do território brasileiro. Segundo a autora antes das reformas, tais indígenas
viviam de baixo de uma só habitação, contrariando os padrões de civilidade, e não dispunham
de recursos comuns que proporcionassem rendimentos à Câmara. Dessa maneira, Flexor
pontua que:
as casas eram erigidas de acordo com modelos pré-estabelecidos [...] a imposição de
casas, através das instruções específicas e do Diretório, devia-se ao fato de que os
índios, a maioria dos ocupantes das vilas, viviam até então em moradias coletivas.
[...] além de traçarem as plantas das vilas criadas ou erigidas por eles, estabeleceram
o padrão das casas e sua distribuição no espaço urbano, dada a inexperiência dos
índios quanto aos padrões dos brancos (FLEXOR, 2017, p. 57).

Uma perspectiva um tanto simplista do processo em questão diz respeito,
principalmente, à ideia de conquista dos índios bravos para serem assimilados à população;
processo este que, por sua vez, consistia num obstáculo constante ao Estado, haja vista que
fundar novas vilas não poderia ser uma tarefa mais difícil do que povoá-las, e que esse feito
passava, novamente, por convencer o índio a sair das florestas em direção aos núcleos de
povoamento.
A falta de povoadores foi um dos grandes problemas para a elevação desse projeto.
Em 1773 Monteiro dizia que ―impossível será chegar a erigir as 3 que já referi [...]
porque se erigi-las me he fácil, o povoa-las é muito difícil‖. Queixava-se da
constante fuga de índios e dos degradados [...] e de suas inúteis ―requisitórias para a
prisão e retrocesso deles‖ (FLEXOR, 2017, p. 52).

A conquista da população indígena era fundamental nesse projeto de urbanização do
território por meio do povoamento. Segundo Correia Filho (1942) e Soares (1963), os poucos
centros povoamentos existentes na Amazônia brasileira até o fim do século XVIII eram
constituídos, em sua esmagadora maioria, por ―aborígenes‖, pois Belém e Manaus contavam
com uma escassa população de brancos e negros. Vale ressaltar que o branco, como colono,
foi enviado pela metrópole a partir de 1676, e o trabalho escravo de negros africanos foi
introduzido em fins do século XVII. Nesse sentido, ainda assim, até meados do século XVIII,
não houve um crescimento considerável da população amazônica, o que houve foi uma
movimentação da população indígena dentro da região para os aldeamentos, primeiro os
Missionários e posteriormente os Diretórios; fato que é definido por Almeida, M. (1990)
como ―falácia do povoamento‖, uma vez que o crescimento populacional das povoações
pombalinas era inversamente proporcional ao despovoamento das aldeias, um crescimento
fundado na transferência de populações de uma região para outra.
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Considerando a natureza da formação e consolidação dos aldeamentos coloniais,
fundada prioritariamente na incorporação sistemática de populações, é possível
perceber que o cotidiano das povoações era pontuado pela chegada constante de
novos ―estrangeiros‖, isto é, populações que ainda necessitavam de um tempo de
acomodação nas novas estruturas, o suficiente para reconhecê-las e dominar seus
códigos. Aqueles já estabelecidos, ainda que ―iguais‖, eram muito diferentes dos
recém-chegados, principalmente porque já estavam inseridos nas redes de poder e
mando locais (SAMPAIO, 2011, p. 76).

A ideia de “civilidade do índio” era colocada pelo regime como algo mais importante
que a busca por riquezas e, no que se refere aos índios bravos, o regime pombalino
incentivava que as autoridades locais buscassem ganhar a confiança destes índios através de
práticas suaves e com presentes, evitando-se combates contra os mesmo para que se pudesse
garantir que mudassem espontaneamente para os aldeamentos (KARASCH, 1992).
Os descimentos das florestas passaram a ser incentivados por iniciativas de
autoridades governamentais, haja vista que, em direção aos Diretórios, o novo formato de
aldeamento do indígena representava uma outra forma do confinamento territorial, devendo
funcionar como espaços de transição para a ―civilidade‖. Dessa forma, aldear o índio
representava sua transformação em cidadão lusitano e, consequentemente, sua elevação à
condição humana, isto é, não mais se restringia à catequese e à aceitação da fé cristã, mas
estava relacionada à sua submissão à Justiça, através das leis e do Estado, e ao trabalho.
Diferente das missões religiosas, os colonos não eram mais proibidos de morar nas
povoações indígenas e passaram a ser incentivados a estabelecer moradia nas aldeias, pois
evitando o isolamento indígena do homem branco, desenhava-se uma política de incentivo à
miscigenação.
Com a deposição dos missionários e a criação do Diretório dos Índios, foi estabelecido
que as populações indígenas fossem administradas por suas próprias chefias – os principais,
numa espécie de emancipação do índio da tutela da Igreja. No entanto, posteriormente,
Mendonça Furtado deplora a capacidade do índio para a administração das aldeias do
diretório, baseando-se na ideia de ―falta de instrução‖ que fora atribuída pelo mesmo ao
trabalho dos padres. Entendia que a melhor maneira para civilizar os índios se dava por meio
do trabalho e, para tal feito, enquanto os índios não fossem ―capacitados‖, foram designados
diretores, que, vale destacar, não possuíam os mesmos parâmetros ―morais‖15 dos
15

O diretor é um tirano, senhor absoluto da aldeia e da população indígena de qualquer idade ou sexo. Longe de
mandá-los ensinar ou instruir, evita cuidadosamente tê-los em contato com os brancos, atribuindo a estes a estes
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missionários, além de muito serem vizinhos colonos que já há muito tempo cobiçavam as
terras dos aldeamentos e, acima de tudo o controle da força de trabalho dos índios que o
habitavam. De acordo com Oliveira:
para cada uma das aldeias que fossem transformadas em vilas e lugares com nomes
portugueses, haveria, além do principal (chefe dos índios), um diretor leigo, juízes e
vereadores. Os índios sofreriam uma repartição, ficando parte deles para a defesa do
Estado e demais necessidades do serviço real e a outra seria dividida com os
moradores, para serviços diversos como equipagem de canoas e trabalho na lavoura,
mediante um salário que deveria ser previamente depositado nas mãos do diretor.
[...] os diretores deveriam, também, promover o progresso da agricultura e do
comércio, estimular os índios não só ao trabalho, mas também à ―vida civilizada‖,
desenvolver neles o amor à propriedade e às riquezas, procurar tirar-lhes o habito de
andarem nus, auxiliar na catequese e outras coisas mais (OLIVEIRA, A., 1988, p.
89).

As aldeias do diretório deviam cultivar produtos básicos como mandioca, arroz, milho
e algodão, e as famílias indígenas deviam tirar sua subsistência deste cultivo. No entanto,
além do ―dízimo‖ que já era coletado ao erário público pelo clero, os diretores instituíram sua
própria comissão como contribuição em espécies que passaram a ser coletadas em formato da
―sexta‖ parte da produção do diretório (VICENTINI, 2004). Os diretores ainda decidiam o
que devia ser plantado nas terras comuns e definiam o destino da produção que, geralmente,
não se destinava ao consumo local, mas sim à alimentação das expedições de coleta ou dos
homens empregados em serviços do Estado nos estaleiros e guarnições, ou se destinavam a
abastecer os mercados de Belém e das cidades que emergiam (HEMMING, 2009).

2.2.3 AS ALDEIAS MODELOS E AS CIDADES NA FRONTEIRA DO OURO
Neste momento, a ocupação política estava estacionada na missão de Cametá e a rede
hidrográfica era utilizada como via comercial para com a Província de Goiás, onde se
desenvolviam as cidades mineiras, fundadas por bandeirantes a partir do contato com os
índios do Brasil Central. Conforme ilustram Laraia e Da Matta:
pelo rio desciam e subiam, nos primeiros tempos, o ouro extraído de Goiás, escravos
indígenas capturados para serem vendidos em São Luiz e Belém ou para trabalharem
nas fazendas, que surgiam em suas margens, couro e sal para serem manufaturados
em Belém e consumidos nos sertões.
O rio Tocantins permanece, então, praticamente como uma via de comunicação
entre sertões e o Norte, fazendo surgir em suas margens pequenas fazendas,
destinadas a servirem como entreposto comerciais e pousadas para ―marreteiros‖,
a mesma má influência sobre os índios [...] em vez de os animar a fazer roças, em vez de pôr os índios a
disposição para o serviço do governo ou dos colonos residentes, emprega o maior números deles somente para
fins particulares seus (SANTA-ANNA NERY, 1979 apud VICENTINI, 2004, p. 72).
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viajantes e missionários, que sobem e descem o rio com destino certo‖ (LARAIA;
DA MATTA, 1978, p. 74).

Ao mesmo tempo em que os jesuítas de Belém estabeleciam missões ao norte, as
Bandeiras de São Paulo, no sentido contrário, penetravam pelo Sul escravizando índios em
busca de novas minas de ouro. Numerosas expedições de bandeirantes adentraram a região de
Goiás, até a região do Bico do Papagaio.
Em 1613 o jesuíta Pero Domingues acompanhou uma bandeira de trinta paulistas e o
mesmo número de índios. Marcharam para o Norte, numa jornada épica e
extraordinária, percorrendo mais de 1300 quilômetros através de selvas
desconhecidas, na região do que é hoje Minas Gerais e o desolado cerrado de Goiás,
até chegarem à cabeceira do Tocantins. Desceram esse rio por mais 1300
quilômetros até sua confluência com o rio Araguaia, subindo em seguida este último
e voltando por terra a São Paulo (HEMMING, 2007, p. 374).

Para os historiadores, as atividades de bandeirantes estão organizadas em três ciclos:
a) o apresamento de índios, contra as tribos em torno de São Paulo; b) as guerras de contrato,
contra as tribos que defendiam as terras de criação de gado no Nordeste; e c) a expansão do
ouro. Cada uma dessas levou a abertura para a exploração de imensas regiões à colonização
pelos europeus, levando também ao contato e destruição de milhares de nações nativas dessas
regiões; fato que nos sugere que as bandeiras tiveram um papel importante, uma vez que
modelaram políticas indigenistas que representavam o interesse colonial de dominação de
territórios e comunidades, sendo com isso instrumento fundamental para a efetivação do
aldeamento indígena por essas partes do Brasil.
Quando Leo H. Waibel (1955, p. 23) ressalta a espontaneidade e dispersão da
expansão dos bandeirantes em direção ao ouro, afirma que ―no Brasil o povoamento
estacionou durante séculos seguidos na região da mata do litoral‖ e que no ―interior do país
não penetravam exércitos de povoadores, mas apenas pequenos grupos e mesmo indivíduos
isolados‖, revelando-nos o caráter extraoficial das primeiras políticas indigenistas desta
região, o que lhes permitia ser permeada de perseguições e combates contra os índios que
encontravam.
Até o final do século XVII, a bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins já era toda
conhecida tanto pelas frentes que vinham de São Paulo, como pelas que vinha de Belém. Mas
foi efetivamente ao longo dos séculos XVII e XVIII, em busca de depósitos de ouro
localizados entre as cabeceiras do rio Tocantins e do Araguaia, que surgiram as primeiras
povoações ligadas a essa atividade, como, por exemplo, a cidade colonial de Goiás, primeiro
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aglomerado urbano fundado na região do ouro de Goiás com o nome de Sant‘Anna, próximo
às nascentes do Rio Vermelho; arraial este que doze anos depois, em 1739, converteu-se em
vila e, posteriormente, em Capital (CHAIM, 1983).
A partir de então, ligados à expansão do ouro, numeroso povoados surgiram nessa
mesma região, entre os anos 1730 a 1750, no formato de arraias de ouro que espalhavam-se
em distâncias consideráveis da Cidade de Goiás, na direção Norte e Nordeste: Traíras (1735);
São Jose do Altos Tocantins (1735), atual Niquelândia; Cachoeira (1736); Criaxás (1734);
Natividade (1734); São Felix (1736); Pontal (1738); Arraias (1740); Cavalcante (1740);
Papuan (1741), atual Pilar; Carmo (1746) (CHAIM, 1983).
À medida que o ouro avançava em direção ao norte da capitania de Goiás, os grupos
tribais investiam contra a presença do mesmo assaltando os arraiais. O estado se dedicava em
adotar medidas de proteção ao ataque de índios aos povoados e regiões mineiras, o que
envolvia a contratação de sertanistas, a compra de munição e a organização de expedições de
conquistas aos índios hostis. Ainda de acordo com Chaim (1983), os arraiais mais invadidos
foram Natividade, Carmo, Chapada, Taboca e Almas. Todavia:
A solução encontrada para conte-los apresentou-se através da contribuição dos
povos, para custear a contratação dos serviços de sertanistas, da mesma maneira
como havia sido feita no Sul com os kayapós. [...] Em vista de tal situação, o
ouvidor ordenou que nos arraias do Tocantins fossem criadas companhias de
aventureiros para policiarem as estradas e repelirem os insultos do gentio (CHAIM,
1983, p. 58-59).

A região atraia uma grande leva populacional para as cidades mineiras e a produção
alimentícia era afetada pela falta de mão de obra nas fazendas de criação de gado, de
plantação de açúcar, café, bem como de outros gêneros alimentícios em expansão, levando as
autoridades e colonos goianos a investir em expedições de apresamento para a escravização
dos índios (KARASCH, 1992). Devido aos constantes conflitos entre índios e ―civilizados‖, a
política de assentamento ocorria, no início, seguida de uma derrota militar dos indígenas, que
eram obrigados a deixar suas terras e a aceitar o assentamento. Os índios conquistados nas
expedições de apresamento deveriam ser colocados em aldeias sobre a administração leiga,
geralmente de militares, que deveriam incentivá-los ao trabalho agrícola e ao comércio nas
cidades.
No entanto, as expedições de captura de índio não alcançavam sua pretensão principal
que era transformar os índios em agricultores e, tampouco, protegia os colonos e garimpeiros
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dos ataques de Kayapós e Xavantes. Acrescenta-se a isso que, neste contexto, não se podia
―ocupar‖ o território sem o uso do índio como povoador, posto que tal estratégia logo
precisou ser reavaliada. Martinho de Melo e Castro, em instrução ao Governador de Goiás,
alertou a respeito das autorizações às expedições de conquistas que eram empreendidas contra
os índios, o que provocava verdadeira matança de índios e colonos. Assim, de acordo com
Karasch (1992), em 1° de outubro de 1771, escreveu no Relatório da Província de Goiás que:
sem população não se podia esperar utilidade alguma da capitania de Goiás
[considerava] a impraticabilidade de se povoar a dita capitania [...] se não com os
nacionais da mesma América, e que, achando-se todo o sertão daquele vasto
continente coberto de índios, estes deviam ser os que principalmente povoassem os
lugares, as vilas e as cidades [...] na segurança de que, sem eles, nem poderia haver
cultura, nem comércio, nem opulência, nem segurança que não fosse precária no
Brasil (KARASCH, 1992, p. 399).

Visando atender os interesses da Coroa em dominar a região por onde se expandia a
atividade do ouro, políticas de assentamentos, aos moldes do diretório pombalino, foram
estabelecidas sob os custos da Fazenda Real, de modo a, principalmente, conter os conflitos
entre brancos e índios nessa região. Dentre as nações indígenas que foram alcançadas e
assentadas nas aldeias-modelos do alto Araguaia, destacam-se as nações Akwé, com os grupos
Akroá, Xacriabás, Xavantes e Canoeiros,Karajá, e os Kayapó Meridionais.
Explorando o rio Tocantins, as expedições portuguesas encontraram com os índios
Acroás e Xicriabás e com eles travaram anos de lutas. Por conta da significativa perda de
colonos nessas expedições, julgou-se necessário o envio de forças militares contra os mesmos.
Assim, a partir da conquista destes grupos, duas aldeias foram construídas. Os índios Acroá
foram aldeados em São Francisco Xavier do Duro, atual cidade de Dianópolis. Para os
Xicriabá, assentados em 1751, foi destinada a aldeia de São Jose do Duro, também chamada
de Formiga. Esta foi incialmente administrada pelos padres jesuítas, mas com a instauração
da lei do diretório passou a ter como diretor um coronel e, devido a isto, a funcionar sob
regime militar.
Os padres que permaneceram na aldeia durante a administração laica, protestavam aos
excessos do regime, e, quando estes foram expulsos, os indígenas protestaram a essa
expulsão, com uma rebelião contida com castigos severos aos envolvidos. Após esse fato,
muitos indígenas desertaram desse aldeamento, voltando para as matas e aos ataques contra os
arraiais, tal como assevera Karasch: ―Os índios resistiram ao trabalho forçado do sistema do
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diretório (1757-98), fugiram para o mato, recomeçaram a atacar o gado, as fazendas na
fronteira e as cidades mineiras‖ (KARASCH, 1992, p. 398).
Neste contexto, surtos de epidemias, em meados da década de 1750, assoloram essa
aldeia, deixando-a quase que completamente abandonada. Em 1838, possuía apenas 20 casas
e seus habitantes viviam em condições de fome e miséria. Os índios que a habitavam, mesmo
depois de 80 anos de contato e vivendo sob as condições de racionalização do território
incentivado pelo governo de Pombal, ainda mantinham preferência por suas práticas de caça e
coleta (HEMMING, 2009).
Os Kayapó Meridionais16 ocupavam uma imensa região de florestas e campos. Estes
eram visto como ameaça à cidade de Goiás e foram seguidamente perseguidos desde a década
de 1740. Nessa corrida pelo ouro às jazidas de Goiás, houve lutas sangrentas entre mineiros e
os índios Caiapós, o que levou as frentes de expansão a recrutar preadores de índios, como
Antônio Pires de Campos, conhecido por sua brutalidade, que atuou em campanhas punitivas
explorando uma vasta região, perseguindo os índios que ameaçavam Goiás. De acordo com
Hemming, ―ele usava uma força de índios bororos – tradicionais inimigos dos caiapós – para
travar guerras de aniquilação contra eles, embrenhando-se pela floresta a fim de atacar e
destruir as aldeias Caiapós‖ (HEMMING, 2009, p. 109).
Embora fossem temidos, a necessidade de abrir o tráfico fluvial entre Goiás e o Pará
fez com que o governo de Goiás determinasse que os ataques armados a esse grupo
terminassem, utilizando-se de um clássico método de atraí-los com presentes. Tendo êxito em
1780, alguns índios Caiapós foram levados para uma aldeia, chamada de São Jose de
Mossâmedes (Figura 01), localizada no sopé da Serra Dourada, quase 35 quilômetros ao sul
de Goiás, que foi criada originalmente para os índios Acroás, quando subiram para Duro e
Formiga.

16

―Este gentio é de [viver em] aldeias, e povoam muita terra por ser mui gente [...] vivem de suas lavouras, e no
que mais se fundam são batatas e milho, e outros legumes‖. Guerreavam intensamente outras tribos e seus
guerreiros lutavam com grandes arcos e dardos que lançavam com grande precisam; jactavam-se do grande
número de gente que tinham matado (HEMMING, 2007, p. 583).
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FIGURA 01 – CROQUI DA ALDEIA-MODELO SÃO JOSE DE MOSSÂMEDES

Fonte: Karasch (1992).

Como demonstra o prospecto da aldeia-modelo representado na Figura 01, nesta
existia edifícios e oficinas permanentes, fazendas de gado e clareiras abertas para a
agricultura. O governador de Goiás, Jose de Vasconcelos, em relatório ao seu sucessor,
escreveu sobre a referida aldeia, considerando-a como:
um estabelecimento regular e permanente que se fizesse invejar de todos os índios
silvestres que de vista saíssem ao povoado, servindo como de universidade aos que
se quisessem aldear; escolhendo a este fim uma paragem agradável de campo, boas
aguas e muitos matos, delineai um edifício regular, cuja planta pretende ter a honra
de fazer presente a s. m. fidelíssima, passando ao estabelecer grandes roças , uma
boa fazenda de gado vacum, e as manufaturas que o número de habitantes podia
animar, e que faziam compatíveis com a abundância dos gêneros comestíveis
(KARASCH, 1992, p. 400).

Estes índios se encantaram com a aldeia e o cacique enviou homens para buscar o
restante do povo que ainda estava na mata. Dessa maneira, em 1781, retornaram com 236
pessoas que acamparam por alguns dias na cidade de Goiás, onde foram batizadas em massa
numa cerimônia para simbolizar a paz entre índios e colonizadores. Foram enviadas para
outra aldeia as margens do rio da Fartura, que foi batizada de D. Maria I e disponibilizava de
boa estrutura. Nela os índios acessavam as ferramentas de metais e as armas de fogo dos
brancos europeus que, por muito tempo, os assolou em combate. Para os brancos, o
aldeamento dos Caiapós, considerados como um povo perigoso, representava o fim de
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temores de ataques e emboscadas, a liberação de suas terras à invasão e a incorporação de
uma nação aos domínios da colonização.
Os Xavante, considerado o mais aguerrido povo indígena da bacia do TocantinsAraguaia, eram excelentes arqueiros, mas tinham preferência pelo uso da borduna e, com
estas armas, aterrorizavam os colonos que invadiam seus territórios localizados entre os rios
Tocantins e Araguaia, próximo aos rios Crixás e Tesouras.
Os portugueses usaram os índios Caiapós, inimigos tradicionais dos Xavantes, para
combatê-los. Tendo êxito no combate, os portugueses conseguiram aldear os Xavantes em
1788 no sitio de Carretão, no norte de Goiás. Os custos deste assentamento foram cobrados
dos colonos, pois segundo o consorte da Rainha, estes eram os beneficiados com a pacificação
desta tribo e a consequente ocupação de suas terras.
O Conselho Ultramarino decretou-se que os Xavantes da aldeia de Carretão deveriam
ser submetidos ao regime do Diretório, mesmo que este estivesse recebendo reiteradas
queixas da opressão dos índios pelos diretores de aldeias, das fugas desses índios em razão da
violência provocando despovoamento dos núcleos coloniais, que marcavam o fracasso dessa
política. Outro sério equívoco foi misturar os Xavantes com seus inimigos tradicionais,
Javaés do grupo dos Carajás.
Ao longo de sua existência, esse aldeamento agregou diferentes grupos indígenas,
dentre os quais, além dos Xavante, destacam-se os Kayapó, Karajá, Javaé. Ademais, recebeu
negros que fugiam das fazendas onde eram escravizados e tinha uma população branca
representada por funcionários do governo e pelas famílias de colonos, os quais, incentivados a
ali se estabelecerem, passavam a arrendar as terras dos aldeamentos (MOURA, M., 2006).
As expedições de apresamento de indígenas avançaram a noroeste, a partir de Goiás,
descendo o Araguaia e passando pelas terras dos índios Carajás. Esses índios tiveram seus
primeiros contatos com padres jesuítas, enviados do Pará, mas foi o contato com essas tropas
que lhes exigiu que guerreassem. Entretanto, não tiveram fôlego suficiente contra as armas de
fogo e os que não morriam eram levados como cativos para as aldeias de Goiás, onde muitos
nem chegavam, pois eram trocados por gado em fazendas por onde as expedições passavam.
Em 1775, o governador de Goiás, pela necessidade de abrir o Araguaia para a rota
fluvial entre o Pará e Goiás, decidiu tentar contato pacífico com os Carajás e enviou José
Pinto da Fonseca, que, acompanhado de muitos soldados, levou uma grande quantidade de
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ferramentas como presente, além de promessas de combater seus inimigos Xavante. Mas foi
principalmente através da música que os Carajás mostraram-se amigos. Celebraram uma
missa e batizaram a ilha do Bananal com um nome de santo português, ilha de Santa‘Anna.
Dali levaram os índios Carajás e Javaés para uma aldeia chamada Nova Beira, onde por breve
período residiu uma população de até 8 mil índios, que logo foi vítima das doenças, da qual
muitos fugiram abandonando a aldeia.

2.2.4 DESERÇÃO

DAS

ALDEIAS:

ECONOMIA REGIONAL DESARTICULADA E DECRÉSCIMO

POPULACIONAL

A decadência das aldeias-modelos do diretório se deu principalmente por conta das
doenças que as devastavam. A rígida disciplina militar de submissão dos índios ao trabalho
agrícola as tornava como prisões para os índios, de onde frequentemente fugiam. Os Carajás
foram os primeiros a abandonar as aldeias de D. Maria I e Mossâmedes e retornar aos bancos
de areia do Araguaia, onde podiam erguer seus acampamentos. Os Kaiapó fugiram para o sul,
em direção as matas do Mato Grosso, e os Xavante, mais arredios, também deixaram
Carretão.
Durante o Império, honrarias eram proporcionadas aos militares aos que se dedicassem
ao cargo de diretor de índios e encarregados de aldeamentos, o que significava para o índio
uma exorbitante exploração, levando muitos a abandonarem suas terras e a sua condição de
índio para assim se livrar da sujeição aos diretores e da condenação de ter que sobreviver
como núcleo marginal em condições de penúria.
Com o passar do tempo, configurou-se uma população cabocla, produto deste
convívio direto entre colonos e índios nas aldeias comuns; convívio este que era permeado de
confrontos e hostilidades. Assim, mesmo que pouco se diferenciassem em termos raciais e
culturais, estavam separados por animosidades que tinham origem no conflito pela posse da
terra, na exploração a que estava sujeito o índio e no preconceito contra os costumes tribais.
Dessa maneira, muitas famílias viviam a beira da fome, sendo empregados no trabalho
agrícola em situações de escravidão.
Machado de Oliveira, em sua narrativa sobre a escravidão indígena no material
intitulado ―Noticia Raciocinada sobre as Aldeias de Índios‖, de 1846, comenta que neste
contexto houve um deslizamento do termo ―escravo‖ para o ―epiteto menos odioso de
administrados‖, pontuando que ―a legislação portuguesa, de que se trata, teve ao menos a
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virtude filológica de modificar palavras sem que mudasse a essência da coisa sobre que
dispunha‖ (OLIVEIRA, 1846 apud MONTEIRO, 2001, p. 125).
Cabe ressaltar que as mulheres também eram recrutadas, enquanto o trabalho
masculino era destinado às expedições. Sobre isso, Hemming destaca que:
o historiador Robins Anderson analisou os relatórios das 34 aldeias do Diretório e
constatou que os homens eram responsáveis por 61% do trabalho das terras comuns.
Um relatório detalhado de Alenquer (a antiga missão de Surubiú, na margem do
Amazonas oposta a embocadura do Tapajós) mostrou com precisão quais os sexos
trabalhavam nessa lavoura, e em quais dias: revelou que eram necessários 72
homens/dias para fazer a roça e 248 mulheres/dia para plantá-la e cultivá-la
(HEMMING, 2009, p. 79).

Entre os serviços prestados por índios a atividades estatais, destacam-se as
desenvolvidas nos estaleiros de Belém; nas expedições de corte de madeira; nas serrarias e
outras empresas; na construção de fortes, como de uma fortaleza de pedra em Macapá, que se
destinavam a vigiar a embocadura do Amazonas. É ainda Hemming (2009) quem destaca que
o serviço prestado ao governo era provavelmente o pior de todos, pois:
os homens empregados nessas obras públicas eram maltratados, mal pagos ou
absolutamente não-pagos, sobre carregados de trabalho, não liberados no fim dos
prazos de seus contratos, subnutridos e vulneráveis às enfermidades que grassavam
nos acampamentos. O governador Pereira Caldas escreveu em 1773 que ‗o trabalho
em Macapá e outros serviços infinitos e pesados [...] e as repetidas expedições a
Mato Grosso arruinaram completamente as aldeias (HEMMING, 2009, p. 84).

Grande parte da mão de obra empregada no estaleiro régio de Belém compunha-se de
índios e mestiços que tinham fugido do sistema de aldeia do Diretório e passaram a formar a
classe trabalhadora em Belém e nas cidades vizinhas onde manufaturavam uma série de
produtos em fabricas menores. A antiga missão de Barcelos, transformada em sede da recémcriada capitania do Rio Negro, possuía olarias construídas no sítio de uma grande choça
coberta de sapé onde os índios realizavam danças e cerimonias inalando o alucinógeno paricá,
nas quais os índios produziam telhas destinas aos quartéis, aos edifícios governamentais e a
residências dos colonos locais, propiciando ao Tesouro bons lucros advindos do trabalho
indígena (HEMMING, 2009). As expedições ao longo da rede de rios amazônicos, sem
dúvida, representavam o trabalho que mais demandava mão de obra indígena, pois, na
remadora dos barcos, arrastavam-nos por milhares de quilômetros no contra fluxo fluvial,
trabalhando para os diretores de suas aldeias, para os colonos particulares e, acima de tudo,
para o governo.
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Em visita à aldeia São Gonçalo meio século após sua implantação, Spix e Martius a
descreveram em situação de fome e abandono, as casas dilapidadas e a antiga capela em
ruínas. Muitos dos índios que ali chegaram descidos das matas haviam morrido das doenças;
os que conseguiram sobreviver à fome ao sarampo, fugiram retornando aos sertões; os que ali
permaneceram viviam sob a administração de soldados bêbados. Seus relatos os fizeram
questionar esta política de colonização que obrigava comunidades recém-conquistadas a se
organizarem em aldeias, uma vez que:
exigia-se do índio imediata renuncia a todos os seus hábitos, tendências e costumes
nativos, e ainda mais submissão às leis e a religião que ele desconhece. A
consequência fatal é que os mais resolutos combinam entre si fugir, logo que lhes
for possível, ao intolerável constrangimento, e os restantes permanecem como
estranhos, sem se assimilar no meio dos brasileiros, e se vão finando no mais
lúgubre abastardamento físico e moral. (SPIX; MARTIUS apud HEMMING, 2009,
p. 106).

Diante dos efeitos da sobrecarga de trabalho, da fome e de doenças, rebeliões e fugas
gradativamente passaram a fazer parte do cotidiano das aldeias dos diretórios, ―às vezes os
diretores solicitavam tropas para coibir esses ataques, ou então recompensavam os chefes que
logravam persuadir seus seguidores a retornar à ‗civilização‘‖ (HEMMING, 2009, p. 95).
Alguns dados quantitativos sobre a população indígena da região indicam que havia cerca de
cinquenta mil índios (50.000) no Maranhão e no Pará em 1686; cinquenta e quatro mil
duzentos e dezesseis (54.216) em 1730; e algo em torno de vinte e cinco mil (25.000) em
1750 (HEMMING, 2007).
A várzea amazônica, que já apresentava sinais de despovoamento, teve esse processo
acelerado mais rapidamente nos anos do Diretório como um efeito direto tanto das mortes
causadas por doenças, fome e sobrecarga de trabalho, quanto por deserção dos índios dos
diretórios; o que significa dizer que a população em decréscimo que se faz referência nos
relatórios dos diretores e nos censos deste período, é claramente a população de índios
administrados, que caiu em mais de um terço durante os quarenta anos do Diretório na
Amazônia. A taxa de despovoamento da região saiu de trinta mil índios em 1757 para uma
população de nove mil em 1798.
O bispo Caetano Brandão dizia que o Solimões estava sendo despovoado pelo
constante trabalho exigido dos seus índios. Francisco de Souza Coutinho, que
governou a região no final do século XVIII, queixava-se de um número excessivo de
expedições ―pelo aparente motivo da expedição das demarcações17‖: se elas
continuassem, poderia ―até inteiramente extinguir e afugentar os índios das
17

Tropas das Demarcações relativas ao Tratado de Madri de 1750.
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povoações‖. O governador de Mato Grosso e do Pará empenhavam-se em
estabelecer uma rota de comércio ribeirinho entre suas Províncias. Sousa Coutinho
deplorava ―a extraordinária mortalidade dos índios‖ que passavam um ano na
jornada – quatro meses rios acima nas corredeiras do Madeira, quatro meses para
vender as centenas de quilômetros de corredeiras e mais quatro meses pra chegar ao
Mato Grosso (HEMMING, 2009, p. 64).

A lei do Diretório foi oficialmente abolida a partir da Carta Régia de 12 de maio de
1798, reafirmando a liberdade dos índios, declarando a condição de igualdade deles em face
dos demais súditos e proibindo a guerra ofensiva aos mesmos. No entanto:
O decreto, na verdade, destruía o patrimônio dos índios aos dispensar as aldeias e
liquidar a terra comunal. Qualquer índio que não tivesse uma casa e uma ―ocupação
fixa‖ podia ser compelido a trabalhar para o Estado ou para colonos particulares.
Qualquer forasteiro era livre para explorar os recursos naturais nas terras dos índios
(HEMMING, 2009, p. 100).

Além de abolir o Diretório, tal lei operou algumas mudanças importantes, dentre as
quais Sampaio (2007) destaca a liberdade de comércio e o acesso livre de moradores às terras
indígenas, o fim da chancela da Coroa às operações de descimento e a liquidação dos bens do
comum das povoações. Enfatiza ainda que esta perpetuou as ideias de instauração do
autogoverno dos índios, com a reiteração de liberdade e igualdade entre os vassalos,
implantação de regime tutelar para as populações indígenas não residentes nas vilas coloniais.
Para Sampaio (2011), o comum:
reunia um conjunto de bens de uso coletivo dos moradores índios de cada povoação
e poderia incluir casas, terras, roçados, canoas, ferramentas, sementes, gêneros
armazenados, entre outros. Sua gestão era realizada pelos Diretores e Principais,
com o monitoramento dos ouvidores e da Tesouraria dos Negócios dos Índios. A
partir da extinção do Diretório, a Carta Régia estabeleceu que o conjunto desses
bens deveria ser inventariado e leiloado; o produto deveria quitar as dívidas
existentes com os índios e o saldo deveria ser recolhido aos cofres da Fazenda Real
(SAMPAIO, 2011, p. 47).

Transvertido de liberdade para os índios, as reais preocupações do decreto de 1798
estavam em torno da possibilidade de fornecimento de mão de obra indígena para as cidades
afetadas pelo declínio econômico. Em no dia 9 de janeiro de 1799, o governador Souza
Coutinho ordenou que os índios capazes de trabalhar para o Estado fossem removidos das
aldeias e concentrados nas imediações das cidades amazônicas, tais como Santarém, Gurupá e
Portel, de onde seriam redistribuídos.
Ao contrário da emancipação e da participação na vida civil que o Diretório dizia
pretender ao índio, o que aconteceu na prática foi o agravamento da exploração da mão de
obra indígena, reforçando, na verdade, a consolidação de redes particulares de clientela que

112

atuavam na mobilização do trabalho e do comércio. Diante disso, a economia regional foi
desarticulada e povoados inteiros sofreram decréscimos populacionais com a fuga de seus
moradores.
Os efeitos dessa estagnação econômica regional se estenderam à rede urbana. Corrêa
(1987) demonstra os reflexos na vida urbana das cidades ainda pouco consolidadas, dos
efeitos da paralisação da expansão das atividades agrícolas e da diminuição da arrecadação
tributária evidentes na administração pública face aos serviços urbanos, assim como a
estagnação do crescimento urbano tendo em vista as consideráveis perdas populacionais. Este
autor atribui esse fenômeno a questões externas à região, destacando a extinção, em 1778, da
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e, ainda, o panorama econômico mundial que não
favorecia os produtos regionais, sem ao menos fazer referência à questão social que se
reproduzia, a partir da exploração da mão de obra indígena, que teve papel central na
acentuada diminuição da força de trabalho e consequentemente na estagnação das atividades
produtivas. No que diz respeito a essas atividades, Hemming considera que todas elas:
se faziam às custas dos índios pacificados. Missões outrora prósperas ao longo dos
rios Negro e Solimões decaíram e desapareceram em consequência de uma
combinação de excessos de trabalho, dizimação pela doença, ataques dos Muras
antes de sua capitulação, recrutamentos para expedições de fronteira e fuga dos
índios oprimidos para a floresta (HEMMING, 2009, p. 274).

Contudo,

toda

e

qualquer

atividade

da

região

reproduziu-se

dependendo

exclusivamente do trabalho indígena, permanecendo assim até a economia da borracha. Em
sua viagem pela Amazônia entre os anos de 1783 e 1792, Alexandre Rodrigues Ferreira
registrou, por uma década, as evidências da presença indígena como elementos dominantes,
uma vez que, apesar das guerras, epidemias e políticas assimilacionistas, as características
culturais dos povos indígenas eram exibidas na vida cotidiana da região (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016).

2.3 MILITARIZAÇÃO DO ESPAÇO E CATEQUESE NO SÉCULO XIX
No início do século XIX, ganha destaque a distinção entre índios bravos e mansos,
categoria esta que ressalta as ideias de animalidade e bestialidade desses sujeitos, justificando
a domesticação dos mesmos. O cientificismo do século XIX preocupa-se em demarcar
claramente os antropoides dos humanos como uma questão de orgulho nacional a humanidade
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do índio, que era afirmada oficialmente, de forma privada ou para uso interno no país
(CARNEIRO DA CUNHA, 2012). É nesse contexto que, como emblema da nação, o índio
será impresso nos monumentos, alegorias e caricaturas, porém, como símbolo da nação, deve
ser a imagem de um índio bom, que também é o índio morto (PACHECO DE OLIVEIRA,
2016).
Com isso, debate-se sobre o tratamento destinado ao índio bravos, se deveria ser de
brandura ou violência, ou seja, se deviam ser civilizadosou exterminados. Ao longo de três
séculos de colônia a guerra aos índios fora sempre dada como defensiva, no entanto D. João
VI inaugura uma inédita franqueza no combate aos índios, expresso sob a perspectiva
pedagógica via a reintrodução da guerra justa18 na qual a escravidão temporária dos índios
ocorria para que os mesmos se ―familiarizassem‖ com técnicas agrícolas e ofícios mecânicos,
a partir dos quais perderiam suas características ―selvagens‖ e, assim, assujeitariam-se ao
trabalho e às leis; o que os elevava a uma condição social, em outros termos, condição
humana. Para Carneiro da Cunha, à categoria de índios bravos:
passa a ser incorporado aqueles grupos que vão sendo progressivamente encontrados
e guerreados nas fronteiras do Império: grupos dos afluentes do rio Amazonas, do
Araguaia que se quer agora abrir a navegação, do madeira, do Purus, do Jauaperi, e
de tantos outros rios; grupos também, sobretudo pelo fim do século, do oeste
paulista ou da nova zona de colonização alemã nas províncias do sul (CARNEIRO
DA CUNHA, 2012, p. 62).

Com as mudanças na estrutura de poder e a reconfiguração da sociedade brasileira no
contexto de construção do projeto de Brasil Independente, que teve, principalmente na figura
de José Bonifácio, uma postura refletindo bases iluministas e a compreensão de que a
construção da nação passava por ―chamar os índios à sociedade civil, amalgamá-los assim à
população livre e incorpora-los a um povo que se deseja criar‖ (CARNEIRO DA CUNHA,
2012, p. 63), cria-se o discurso oficial de usar de brandura e persuasão com os índios. Dessa
maneira, os objetivos da atuação governamental foram centrados em promover a civilização
dos mesmos e torná-los ―úteis‖ ao ―desenvolvimento‖ nacional por meio de instrumentos
especiais de controle da população indígena definidos pelo Estado.

18

―No século XIX, é um arcaísmo. Ao ser invocada nessa época, faz ressurgir a escravidão indígena, abolida
pelo diretório pombalino meio século antes: os índios conquistados ficaram escravos por certo tempo. Mas
introduz também, sub-repticiamente, um novo título sobre as terras dos índios, algo que não era tratado nos
séculos anteriores. Nunca se haviam declarados devolutas as terras dos índios conquistados: a novidade era
significativa‖ (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 73).
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No Pará, Ladislau Monteiro Baena escreve em 1831 ao Conselho da Província do Pará
sobre a ―civilização dos índios‖ em seu projeto dividido em dois capítulos, um intitulado
―Índios Cristãos‖, e outro, ―Índios Selvagens‖. Para os primeiros, aponta questões sobre a
necessidade da localização de ―vilas indígenas‖ serem próximas às ―povoações dos
paraenses‖, e da designação de policiamento específico para fiscalização dos índios. Também
sugere questões de arrecadação para a constituição de ―uma caixa de Superintendia dos
índios‖, destinadas a despesas administrativas com os índios que deveria ser financiada por
―cidadãos‖ mais abastados, e questões sobre o uso da força do trabalho de indígena já
estabelecido nas povoações, afirmando que este sujeito não deveria se afastado da mesma
para executar o serviço de terceiro, salvo aquele que não quisesse ―trabalhar‖.
Ademais, propõe que as práticas de cultivo tradicionais dos índios deveriam ser
abandonadas e os mesmos deveriam aprender ―métodos de agricultura europeus‖; além de
incentivar o casamento entre brancos e índias. Nos casos de índios que possuíssem bens e não
apresentassem herdeiros legítimos, esses seriam de propriedade do Estado. Em relação aos
―índios selvagens‖, escreve Baena que os mesmos deveriam ser induzidos a abandonar os
matos e a vida selvagem por meio do destacamento de clérigos regulares e seculares. O autor
também avalia que as expedições em busca dos chamados índios selvagens não deveriam ser
acompanhadas de forças militares, mas sim de outros índios que possuíssem características de
―mais guerreiros que os outros índios‖; e destaca que os selvagens livres deveriam ser
retirados de suas terras e assentados nas povoações onde já deveriam encontrar casas
construídas e roças de mandioca a ponto de colheita (ARNAUD, 1973).
Com isso, tem-se a criação de uma repartição específica de controle do Estado sobre
os índios, a Diretoria de Civilização dos Índios, vinculada ao Ministério do Interior, e
também a retomada do trabalho de missionários católicos nas administrações locais
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2016). A política indigenista do século XIX exigia uma reflexão
na forma de abordagem ao índio bravo, sem, necessariamente, negar a necessidade de aldear
aqueles que ainda estivessem na condição de ―selvagens‖. Nesse sentido, ―a aldeia, em seu
alvitre, seria um espaço transitório para os membros de uma nação, onde „convém acostumálos a trabalhar primeiro em comum, depois separadamente para o seu sustento‟.‖
(RENDON, 1842 apud MONTEIRO 2001, p. 119, grifos nossos).
Com base, na leitura que Jhon Monteiro faz das Memórias de Arouche, oriundas de
um contexto político de construção do Plano para Civilização dos Índios, entende-se que as
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políticas de aldeamento indígena se expressaram, nesse contexto, em práticas fundadas nas
seguintes estratégias: pacificação - ―convém extinguir para sempre o bárbaro costume de
atacar os índios como inimigos‖; combater – ―tratá-los bem, inclusive oferecendo auxilio
militar contra hordas mais poderosas‖; confinar – ―aldeá-los um pouco perto das nossas
povoações, para ensiná-los a cultivar a terra e a criar animais domésticos‖; e escravizar –
―convém separar-lhes os filhos, ou parte deles [...] entregando a boas famílias, que os saibam
educar, e que em prêmio lucrem os seus serviços até certa idade‖ (RENDON, 1842 apud
MONTEIRO, 2001, p. 119, grifos nossos).
Desde a colônia, ao se aldear o índio, cada aldeamento recebia sesmarias de terras,
que podiam ser arrendadas ou aforradas sob a justificativa de sustento da aldeia. No início do
século XVIII, estipulava-se uma légua em quadra para aldeias criadas, porém, ao longo do
século XIX, tal determinação começa a variar, sobretudo no que tange à dimensão das terras
atribuídas. Assim, é a partir de então que se inicia a expropriação e a liquidação das terras dos
aldeamentos, visualizadas numa corrida às terras e disputas por estas, envolvendo
principalmente municípios, províncias e governo central, todos reivindicando o que Manuela
Carneiro da Cunha (2012) chama de ―propriedade do espólio‖. Geralmente eram as Câmaras
Municipais que pressionavam pela concentração do índio em territórios reduzidos, ao cobiçar
as terras ocupadas por estes, assim como os arrendatários e foreiros também começaram a
pedir Cartas de Sesmarias, que se sobrepunham as terras dos aldeamentos. A autora também
ressalta que é principalmente ao longo desses processos do século XIX que a questão indígena
deixa de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma questão de terras.
Com a Lei de Terras de 1850, reafirmar-se-á a conveniência em se assentar o índio em
―hordas selvagens‖, utilizando as áreas dentre as terras devolutas que deveriam ser
inalienáveis e destinadas ao seu usufruto. Assim, a Lei de Terras se apresenta como principal
instrumento para a expropriação e alienação das terras das aldeias, a partir da qual o Império
decide ―incorporar aos Próprios Nacionais as terras de aldeias de índios que vivem dispersos e
confundidos na massa da população civilizada‖ (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 79).
Após incentivar por um século a miscigenação através dos casamentos entre brancos e índios,
o Estado se utiliza dos critérios de existência de população não indígena e de uma aparente
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assimilação19 para despojar as aldeias de suas terras com a extinção das mesmas, iniciando
uma disputa por estas:
A controvérsia relativa aos direitos sobre as terras das aldeias extintas, excluirá,
portanto, os índios e será travada entre municípios, províncias e Império. Durante
algum tempo, parece prevalecer o entendimento de que se trata de terras devolutas
do Império (Aviso 160 de 21/7/1856; Aviso 131 de 7/12/1858; ver também
18/11/1867). Em 1858 e 1862, por exemplo, declara-se expressamente que devem
ser considerados nulos quaisquer aforamentos dessas terras feitos pelas Câmaras
Municipais (7/12/1858; 19/5/1862). Aos poucos, porém, o poder local ganha
terreno: a partir de 1875, as Câmaras Municipais passam a poder vender aos foreiros
as terras das aldeias extintas, e a poder ―usá-las para a fundação de vilas, povoações,
ou mesmo logradouros públicos‖ (Decreto 2672 de 20/10/1875). Em 1887, as terras
das aldeias extintas revertem ao domínio das províncias e as Câmaras Municipais
passam a poder aforá-las (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 81).

Em síntese, tal processo se apresenta de forma transparente e legítima através da
deportação, concentração e confinamento em territórios limitados de grupos distintos de
índios bravos, liberando vastas áreas para a expansão das fronteiras econômicas ao mesmo
tempo em que se incentivava o estabelecimentos de não índios em suas proximidades, para
aforarem áreas dentro das aldeias. Dessa maneira, ao se extinguir tais aldeamentos, ignora-se
o dispositivo que previa o direito inalienável do índio sobre a terra, concedendo-lhes apenas
lotes nas áreas correspondentes a tais aldeias; fato que materializa a questão indigenista, em
tal contexto, como subsidiária de uma política de terras.

2.3.1 PRESÍDIOS PARA POLICIAMENTO E DOMESTICAÇÃO DOS ÍNDIOS
A partir de alguns mecanismos de domínio do território, visando controlar o fluxo de
deserções de militares pelos rios Tocantins e Araguaia para as minas de Goiás, bem como a
evasão de riquezas, das minas de ouro que eram contrabandeadas pelo porto de Belém, a
Corou proibiu o uso de caminhos alternativos aos das bandeiras paulistas para o escoamento
do ouro, determinando pela Carta Régia de 1730, e ratificando pelo Alvará de 27 de outubro
de 1733, e pela provisão do Conselho Ultramarino de 1737, que vigorou ao longo de quase
todo o século XVIII, especificamente até o ano de 1798, a proibição de navegação pela bacia
Araguaia-Tocantins. Isso afetou diretamente a fundação de povoados ao longo da mesma,
ficando este processo restrito as estratégias do estado de proteção dessa região de fronteira,

19

Com o elemento assimilação, se questiona não o abandono das aldeias, mas o modo de vida dos índios que
nesta se reproduziam, o que já indica apontamentos dos critérios de identidades étnicas, que tem maior expressão
no século XX.
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visualizadas no estabelecimento de fortes e paliçadas que consolidavam a presença colonial,
com estruturas militares que recebiam o nome de presídios. Como bem lembra Arnaud:
Para coibir os tumultos e desordens dos índios, José Bonifácio recomenda a
instalação de pequenos presídios militares nas proximidades das aldeias, cujos
comandantes deveriam agir de acordo com os missionários. Estes não haveriam de
forçar os índios velhos a deixar logo seus erros e maus costumes ou obriga-los a
atividades seguidas e penosas; melhor seria influenciar os novos, instruindo-lhes na
moral cristã e língua portuguesa. [...] quando as necessidades públicas necessitassem
o emprego dos índios, deveriam eles ser entregues por turnos a quem tivesse o
direito de requisição (ARNAUD, 1973, p. 143).

Tais estruturas de proteção territorial nas zonas de fronteira ―escassamente povoada‖
visavam impedir a fuga de escravos do Baixo Tocantins, em específico da cidade de Cametá,
para a região de Goiás, além de impedir o extravio de Ouro pelos portos do litoral paraense e
viabilizar proteção contra as agressões dos índios livres e, por isso, hostis que assolavam os
núcleos de colonos; tal como pondera Baena, ―acautelar os extravios do ouro e a deserção
para Goyaz, represar a fuga dos escravos de Cametá e as invasões e insultos dos Selvagens, e
facilitar a navegação dando repouso e refresco às pessoas, que se empregarem em tão
dilatadas como afanosas viagens‖ (BAENA, 1969, p. 231).
A abertura desta rede fluvial à navegação, que se efetuou por meio da Carta Regia de
1798, deu início ao incentivo ao comércio e navegação destes rios, registrado na carta Regia
de 1813 na qual se destacam alguns pontos em específicos: a) todos aqueles que se
dedicassem a atividades econômicas ao longo desta bacia hidrográfica, que estivesse voltada
principalmente para o comercio, navegação e produção agrícola, estaria disponibilizado apoio
militar; b) concessão de sesmaria ―á borda dos Rios Tocantins, Maranhão e Araguaia, de meia
légua de frente e légua e meia de fundo, em qualquer sítio que escolherem, onde o terreno se
ache ainda devoluto, e não concedido nem demarcado‖; e c) isenção de impostos na entrada
de gêneros de comercio pelo rio e sobre suas produções.
eu me proponho proteger e auxiliar em tudo a Sociedade, mandando desde já pôr em
pratica todas as providencias que as circunstâncias permitirem, para tornar mais fácil
a comunicação entre as duas Capitania, procurando que a navegação do Rio
Tocantins e Maranhão seja menos arriscada e trabalhosa, não só por meio das obras
a que se vai proceder para a limpeza dos reios e encanamentos necessários desde
Arroyo até Porto Real, mas pelo que mando praticar para impedir que as nações
gentias continuem a cometer os insultos e depredações que infelizmente ainda fazem
em algumas paragens, e para remover os outros obstáculos, que dificultam àquela
navegação (BRASIL, [1811], n. p.).
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Sob a inciativa de Couto Magalhaes, a inauguração da navegação a vapor20, no ano
de 1868, foi responsável pelo fortalecimento do comércio entre Goiás e o Pará, e pela
instalação de diversos povoados ao longo desta rede fluvial. Dois anos mais tarde, criou-se
uma Companhia Fluvial que funcionou até 1890, apenas no Araguaia, com três barcos a vapor
– ―Araguaia‖, ―Colombo‖ e ―Mineiros‖ – que saiam de Itacaiu à Santa Rita do Araguaia.
Deste ponto até a foz do Tocantins, a viagem continuava em barcos a remo
(PATERNOSTRO, 1945). Mais tarde, Couto Magalhães fundou a cidade de Leopoldina (hoje
Aruanã), onde a estrada Goiás-Cuiabá cruzava o rio. Desejando que Leopoldina se tornasse
capital provincial, Magalhães introduziu barcos a vapor e registrou uma Companhia de
Navegação a vapor no Araguaia, em 1871. Conforme nos lembra Hemming, os vapores:
percorriam o Araguaia até então vazio. Desciam do norte, de Leopoldina,
bordejando uma linha de presídios esparsos [...] ao longo de todo o Araguaia os
Carajás eram instados a trazer madeira para as caldeiras dos barcos em troca de
ferramentas, tabaco, roupas e sal (HEMMING, 2009, p. 485).

Com a queda da produção nas áreas auríferas, a escolha da localização dos presídios se
volta principalmente aos lugares com potencial de comunicação entre as províncias de Goiás,
Pará e Maranhão, em sua maioria instalados em pontos estratégicos da rede fluvial, onde se
pudesse atender ao fortalecimento da navegação comercial e a colonização da região. Assim,
tais edificações militares tinham como principal função ―conter os índios selvagens e [...]
animar a colonização, protegendo contra correrias daqueles os colonos que ali fossem se
estabelecer‖ (GALLAIS, 1954, p. 36), de modo a voltar seus propósitos predominantemente
para a ―proteção‖ da navegação comercial e das povoações de colonos em relação aos ataques
de índios ―hostis‖, buscando, com isso, por conseguinte, ―povoar‖ as margens destes rios
(JARDIM, 1880). Contudo, de acordo com o Relatório do Presidente da Província de Goiás,
dois são os grandes, e principais embaraços, que impedem a navegação do Rio Araguaia:
o primeiro é a falta de Povoações as margens deste rio, que prestem aos navegantes
os socorros indispensáveis de mantimentos, para que não se vejam obrigados a
levarem seus barcos quase inteiros carregados dos viveres precisos para tão longa
viagem: o segundo é a agressão dos selvagens, o que exige uma tripulação muito
numerosa para a defesa dos comerciantes (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA
PROVÍNCIA DE GOIÁS, 1846, p. 17).

20

A navegação a vapor, ―verdadeira revolução branca‖, no dizer de Ferreira Reis, foi uma imposição do governo
central: em 30 de agosto de 1852, foi criada a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, dirigida por
Mauá, que gerou um fortíssimo impulso ao comércio e à economia de todo o vale (PACHECO DE OLIVEIRA,
2016, p. 137).
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Povoados foram se estruturando em torno das guarnições militares, fortes e paliçadas,
junto das quais se formou também aldeamentos indígenas como uma política oficial que, além
de pacificar as tribos hostis que atacavam os colonos e o comercio pelo rio, deveriam ter
como funcionalidade fornecer infraestrutura, abastecimento e reserva de mão de obra
(CARNEIRO DA CUNHA, 2012) para as guarnições dos presídios, para as povoações de
colonos e para as embarcações que circulavam pelos rios da região; todos esses elementos
como parte estruturante de uma política de dominação do território, através da fixação de
núcleos de povoamento ao longo da bacia hidrográfica.
Transplantada da Vila de Chaves uma boa porção dos indígenas chamados Aruanas
para o rio Tocantins; aonde com eles funda na margem direita um povoado com o
nome de Murú acima do lugar de Baião entre Pederneira e o Paranámiri superior à
cachoeirinha estante na saída de Matacurá (BAENA, 1969, p. 227).

Dentre as cidades que surgiram desta política indigenista de militarização do espaço,
das rotas fluviais da bacia Araguaia Tocantins, pode-se destacar: no rio Tocantins – Tucuruí
(Alcobaça); Imperatriz (Santa Tereza) (Figura 02); na confluência entre os dois rios São João
do Araguaia (São João das Duas barras); no rio Araguaia – Couto Magalhães (Santa Maria
do Araguaia); Xambioás; São José dos Martírios; e Aruanã (Leopoldina).
Alcobaça foi instituído enquanto fortificação militar pelo governador do Pará, Teles de
Menezes, em 1782, voltado principalmente para a domesticação dos índios Apinajés, que
constituíam uma forte nação guerreira localizada um pouco a sul da confluência AraguaiaTocantins. Estes índios, no século XVII, junto com milhares de Tupinambás foram descidos
destas partes do rio para a missão de Cametá. Sobre a criação de fortificações como estratégia
de proteção aos ataques dos índios Apinajés, Nimuendajú (1983, p. 2) escreve:
Os Apinajés aparecem pela primeira vez sob esse nome, em fins do século XVIII.
Faziam então correrias, Tocantins abaixo, para apoderarem-se de ferramentas. Em
consequência dessas hostilidades fundou-se, em 1780, um pouco acima de
Perdeneiras, o posto militar de Alcobaça com seis peças de artilharia, e, depois, em
1791, um outro posto junto à primeira cachoeira, no Arapary. Perdeneiras, devido às
incursões dos índios, foi abandonada.

Também com a finalidade de domesticação dos índios e proteção da navegação, os
portugueses criaram, em 1977, o forte de São João das Duas Barras na confluência dos rios
Tocantins e Araguaia, atual cidade de São João do Araguaia. De acordo com Paternostro, ―em
1804, o governador do Grão Pará, determinando as funções do posto militar de São João do
Araguaia, esclarecia: - ―é um registro para baldar os extravios de ouro, para impedir a fuga

120

dos escravos de Cametá para Goiás e as agressões dos Timbiras, Carajás e Apinajés‖
(PATERNOSTRO, 1945, p. 137).
FIGURA 02 – LOCALIZAÇÃO DOS ÍNDIOS DO MÉDIO TOCANTINS EM RELAÇÃO AOS PRESÍDIOS

Fonte: Nimuendajú (1983).

Somando-se a estas estratégias, as imprecisões de limites de uma área de tríplice
fronteira abre espaço para questões de contestações territoriais entre os Estados do Maranhão,
Pará e Goiás, a partir do qual surgiram as cidades fronteiriças. O governo maranhense
estabeleceu a cidade de Porto Franco no ano de 1852, em frente à Boa Vista do Tocantins,
hoje Tocantinópolis21, fundada em 1825 pela Província de Goiás; e no mesmo ano o governo
paraense levanta a cidade de Santa Tereza da Imperatriz, que passou aos domínios do
Maranhão em 1857 (EMMI, 1987).

21

De onde saem os fundadores do burgo do Itacaiúnas, do qual terá origem a cidade de Marabá.
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Num tempo onde a espoliação do índio era uma prática oficial (PATERNOSTRO,
1945), condenados a posições subalternas, explorados como escravos na tripulação das canoas
que navegavam pelos rios e na coleta das drogas do sertão, os índios que resistiam a essa
―civilização‖ eram perseguidos em expedições punitivas que acentuavam a relação de
inimizade entre índios e sertanejos. Como forma de defesa aos seus territórios e a suas
comunidades, o ataque de indígenas as cidades fronteiriças e aos presídios eram constantes,
alguns diversas vezes destruídos, o que causava o abandono de muitas povoações.
No Baixo Tocantins, os Apinajés atacavam Alcobaça, o presídio de São João do
Araguaia e as cidades de criadores de gado do Maranhão e Norte de Goiás. Alguns
governadores de províncias atribuíam a destruição de presídios e cidades de fronteira aos
métodos ineficazes de ―domesticar‖ os índios, que, no processo violento das guarnições,
tornavam-se inimigos ―irreconciliáveis‖. E, criando por parte dos índios verdadeira aversão a
existência de presídios, quando Rufino Theotino Segurado, desceu o Araguaia em 1846 e
encontrou os Carajás, quando perguntou ao cacique se permitiam que os brancos se
instalassem entre eles com seus bois, cavalos e guarnições, recebeu do mesmo uma resposta
positiva. No entanto, após pensar por alguns momentos, o cacique informou que presídios não
eram bem-vindos; aversão que se confirma nos ataques que destinavam aos presídios do
Araguaia.
A política oficial de Goiás, representada pelo Capitão Geral Fernando Delgado,
levantou em 1780 o presídio de Santa Mariado Araguaia, em frente onde hoje está a atual
cidade de Conceição do Araguaia, a fim de pacificar os índios Carajás e Xavantes. Em 1813,
estes índios atacaram a guarnição de Santa Maria e destruíram o forte (AUDRIM, 1946).
Anos mais tarde, em 1852, foi reconstruído e logo em seguida incendiado pelos índios, tendo
sido, em 1858, novamente reerguido e novamente incendiado (HEMMING, 2009). O lugar
por muito tempo ficou conhecido como Santa-Maria-Velha, atualmente corresponde à cidade
de Couto Magalhães, pertencente ao estado do Tocantins.
Os índios Canoeiros correspondiam a outro grupo indígena temido no norte de Goiás,
que resistiam à presença do colonizador, atacando as cidades fronteiriças. Diversas
expedições punitivas foram destinadas contra estes. Nas palavras de Hemming, tem-se que os
canoeiros:
eram altamente disciplinados e preferiam a morte à rendição ou ao convívio com os
brancos. Usavam armas eficientes: flechas de ponta metálica, espadas, adagas e
baionetas tomadas como butim, além de seus próprios tacapes arremessados com
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cordas. Todo o Norte de Goiás fora assolado por eles. Couto Magalhaes viu o
acampamento de Tesouras, onde os moradores haviam sido mortos e suas casas
incendiadas. O sertão de Amaro Leite, outrora com três mil colonos, estava deserto
havia anos (HEMMING, 2009, p. 258).

Assim, o aldeamento do indígena nas rotas fluviais da bacia que ligava o Centro-Oeste
ao Pará e ao Maranhão se apresenta pela retirada de comunidades para junto dos povoados
que surgiam, para que nestes locais pudessem ser úteis seja por aliança contra os índios ainda
livres, seja pela imposição de uma condição subalterna. A partir de tais políticas de
deportação e aldeamento do índio, que se deu o surgimento de vários núcleos urbanos as
margens dos rios Araguaia e Tocantins, principalmente ao longo do século XIX,
impulsionados pela presença militar para o fortalecimento da navegação, em resposta aos
ataques dos índios.
De maneira geral, a origem das povoações ribeirinhas, nas vias fluviais desta região,
estava ligada a questões de comércio, policiamento e pacificação dos índios, envolvendo
principalmente dificuldade de transposição dos obstáculos naturais, a necessidade de fixação
de pontos para o escoamento da produção extrativista e agrícola e a necessidade de
estabelecer pontos defensivos para o policiamento e ―domesticação” dos índios. Como
corolário dessas fixações, Paternostro salienta ―a organização social dos grupos humanos, a
religião que com a capela representa entre nós o começo de muitas cidades‖
(PATERNOSTRO, 1945, p. 125).

2.3.2 FRENTE AGROPASTORIL E A ALIENAÇÃO DA TERRA DO ÍNDIO
Os processos de expropriação e subalternização do índio, no contexto do século XIX,
foram latentes na expansão da fronteira agropastoril na região do Araguaia-Tocantins, e
especificamente nas estratégias de apropriação das terras ocupadas pelos povos timbiras que
aqui se reproduziam. Atrelado a estas questões, visualiza-se a formação de diversos núcleos
populacionais que se transformaram em importantes centros urbanos da região, localizados
atualmente nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins.
Esta fronteira avançou a partir de duas frentes distintas a maranhense-paraense,
predominantemente agrícola, e a baiana, com característica pastoril. Ambas as áreas por onde
se expandiam tais atividades se complementavam economicamente, mas não possuíam
interdependência absoluta. A área agrícola precisava do gado para alimentar seus escravos
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que buscava tanto nesta área como no litoral maranhense e no Marajó, e a área pastoril
precisava dos artigos que chegavam pelos portos da área agrícola, como sal e instrumentos de
ferro (MELLATI, 2009).
A frente agrícola caracterizava-se pela cultura do arroz e do algodão22 e baseava-se na
exploração da mão de obra escrava negra africana, existente no Maranhão desde a introdução
do algodão. Foi estimulada pela ―Companhia Geral do Comércio do Maranhão e Grão-Pará‖,
que fornecia aos agricultores crédito, escravos africanos e ferramentas. Correspondia às áreas
referentes às margens do Tocantins junto à sua foz, ocupava o vale do Guamá, o litoral
nordeste do Pará, o norte do Maranhão e o vale do Itapecuru até Caxias. Nestes espaços não
foi atividade pioneira, ocupou regiões onde se estabeleceu a cultura da cana e a indústria
açucareira, do século XVII, as áreas onde se coletou drogas do sertão e ainda áreas de antigos
aldeamentos missionários, extintos e transformados em vilas durante a política pombalina do
século XVIII (MELLATI, 2009).
A frente pastoril, por sua vez, foi introduzida na Bahia e em Pernambuco ainda no
século XVI e tinha como principal consumidor a indústria do açúcar, para prover alimentos
com a carne de boi para os escravos, e para o uso destes animais para puxar os carros que
levavam a cana para os engenhos, que eram movidos por tração animal. Com a decadência da
atividade açucareira no século XVII, a criação de gado passou a dirigir-se para as áreas de
exploração do ouro, primeiramente na região das Minas Gerais, e logo depois para as áreas do
Mato Grosso e Goiás. Com o esgotamento das jazidas de ouro em 1778, a atração de
garimpeiros para a região de Goiás estagnou e muitos povoados foram completamente
abandonados; o que impulsionou a atividade agropastoril, até então subsidiaria da exploração
mineira, a condicionar a formação de núcleo de povoamento e a conquista de novas terras,
que ainda eram ocupadas por índios. Segundo Moreira Neto:
marginalizada nos quadros dessa estrutura econômica, a pecuária ganha os vastos
sertões do nordeste já marcada de início com o caráter que sempre teria: o de
atividade acessório no contexto da economia colonial, importante para o suprimento
alimentar dos núcleos litorâneos, mas sem atrair mais vivamente os interesses
dominantes, absorvidos nos engenhos de açúcar e, mais tarde, na mineração
(MOREIRA NETO, 1960, p. 6).

22

As colônias inglesas eram até então os maiores produtores tanto de arroz como de algodão e a guerra da
independência lhes iria perturbar temporariamente a produção e exportação dessas mercadorias. Isso propiciou o
desenvolvimento e capitalização da produção maranhense e paraense (MELLATI, 2009, p. 10).
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Em processo de expansão, essa atividade avançou do litoral, das proximidades de
Salvador, e se estendeu para as margens do rio São Francisco, que também foi ocupado pelo
gado vindo das regiões de Pernambuco. Assim, atravessou este rio e penetrou a bacia do
Parnaíba, e, no século XVIII, atingiu o sul do Maranhão na região de Pastos Bons. A partir
deste ponto, saem grupos de criadores de gado que, através de ―invernadas‖, expandia-se
pelos sertões do Brasil e alcançava a Amazônia. Ao espraiar-se por estes territórios,
reproduziam diversas formas de alienação da terra dos índios, meios pelos quais vão se
formar vários núcleos populacionais ao longo do rio Tocantins, no atual trecho que constitui
divisa entre o Maranhão e Goiás. Conforme indica Otávio Velho:
de Pastos Bons saem expedições em todas as direções, e ao mesmo tempo vão-se
espalhando as fazendas de gado. Em 1808 surge Riachão a oeste; em 1811, para
leste, Porto da Chapada, origem da cidade de Grajaú. Vão aparecendo fazendas de
gado no Manuel Alves Grande, afluente do Tocantins da margem direita, que vão
descendo o rio até alcançar o Tocantins. Na margem esquerda do Tocantins, do lado
de Goiás, surge em 1810 Carolina, e em 1825 Boa Vista, do Tocantins, atual
Tocantinópolis. Em 1831 a Vila de Carolina é transladada para a margem direita do
Tocantins, e em 1854 [...] é incorporada ao Maranhão (VELHO, O., 2013, p. 42).

Assim, ao longo do século XIX, criadores e rebanhos oriundos de distintas direções,
alcançaram o território da nação Timbira, constituída originalmente por 15 tribos que se
distribuíam ocupando tradicionalmente uma vasta área situada nos cerrados do norte de Goiás
e sul do Maranhão; regiões que foram sendo gradativamente colonizadas por estas frentes de
penetração agropastoris (LADEIRA; AZANHA, 1996). No que concerne aos campos dos
Timbiras, Darcy Ribeiro (2017) enfatiza o avanço de criados e rebanhos oriundos de várias
direções, como:
dos sertões de Pernambuco e da Bahia, através dos rios São Francisco e Parnaíba,
numa lenta expansão que levara quase dois séculos para atingi-los; de Goiás,
descendo pelas margens do rio Tocantins, do Maranhão mesmo, avançando ao longo
do vale e do Itapicuru (RIBEIRO, D., 2017, p. 63).

Ainda segundo Darcy Ribeiro (2017), no contato entre índios e criadores nas fronteiras
de expansão pastoril, a violência foi semelhante àquela que se revestiu a penetração na
floresta tropical. No entanto, este autor defende que o extermínio do indígena na região em
questão foi atenuado pelo fato de que, para o criador, não interessa explorar o índio como mão
de obra no trabalho pastoril, já que esta atividade não demandava grandes massas de
trabalhadores, concentrando os conflitos que permearam esse encontro na disputa pela posse
da terra, para a qual o invasor dedicava-se em limpar os campos da presença indígena para
encher de gado. Nesse processo de desapropriação dos territórios indígenas, a liquidação da
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caça privava o indígena de sua importante fonte de subsistência e os levava a ―caçar gado‖;
estopim para novos conflitos sangrentos. De acordo com Mellati, os criadores:
agem diante do índio movidas essencialmente pela contingência de limpar os
campos de seus habitantes humanos para entregá-los ao gado e evitar que o índio,
desprovido de caça, a substitua pelo ataque a seus rebanhos. A interação, nestas
circunstâncias, assume com frequência formas de conflito sangrento e raramente dá
lugar a um convívio direto ou a acasalamento e mestiçagem (RIBEIRO, 1957 apud
MELLATI, 2009, p. 29).

Dessa maneira, os ―civilizados‖ interessados na terra que os índios habitavam logo
organizavam, por inciativa própria, ou solicitavam ao Estado, o estabelecimento de
expedições de correrias. Assim, arregimentavam-se grupos de guerras por meio da
organização oficial de bandeiras, que pretendiam repelir os grupos tribais para fora de seus
próprios territórios, sobretudo a partir de batalhas campais. Tais expedições fundamentavamse na legalização da escravidão dos índios preados, de modo a se configurar um mercado de
escravos indígenas que eram vendidos em leilões na vila de Caxias para trabalhar nas lavouras
de algodão da costa maranhense, ou mesmo nos mercados dos portos de Belém, estabelecendo
um valor de mercadoria aos índios; fato que impossibilitava a abertura para contatos
pacíficos, garantindo a permanência de um estado de guerra (RIBEIRO, D., 2017).
A pacificação dos territórios Timbira tornou-se uma política indigenista oficial,
principalmente através de investimentos do governo imperial para o aldeamento de povos
hostis com a remoção dos índios para fora das terras em disputa pelas frentes pastoris e
agrícolas, que visavam à apropriação de suas terras. Como estratégias de povoamento,
buscava-se transformá-los em trabalhadores agrícolas indígenas, ao incentivar com presentes,
promessas e alianças o abandono seus roçados e campos de caça para se fixar junto aos
povoados e guarnições militares, onde encontraram fome e doenças. É neste formato que se
desenha a ―paz‖ estabelecida entre índios e ―civilizados‖ na fronteira agropastoril. Para Darcy
Ribeiro (2017), esta paz foi tão fatal para o os índios quanto à guerra.
Na formação de Pastos Bons, os índios Canela procuram entre os criadores de gado
alianças contra seus inimigos tribais, Sakamekrã, outro grupo Timbira a quem derrotaram
numa expedição conjunta. Estes índios abandonaram suas aldeias e aceitaram o aldeamento,
que deveria lhes garantir um sustento financiado pelo Império. Contudo, este recurso logo se
tornou escasso e, em pouco tempo, os índios dispersaram-se pelas fazendas de criação à
procura de alimentos, provocando sérios conflitos para com os fazendeiros que, por sua vez,
ganharam dimensões econômicas e políticas. Acusados de furtar o gado e a produção das
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roças, os índios Canela deveriam ser removidos de Pastos Bons e, assim, numa estratégia de
eliminação, foram atraídos para a Vila de Caxias, que passava por uma forte epidemia de
varíola (RIBEIRO, D., 2017):
Em Caxias, durante vários dias nada lhes foi dado para se alimentarem e quando
premidos pela fome, quiseram colher legumes nas roças vizinhas da vila, caiu sobre
eles todo o peso de uma punição premeditada. Foram presos e espancados, [...].
Dorestante se encarregaram a varíola e o trucidamento, pois quando os escapos da
peste quiseram fugir, foram espingardeados. Alguns índios que conseguiram escapar
levaram consigo a epidemia, contaminando os sertões, cujos moradores indígenas
experimentaram pela primeira vez a varíola (RIBEIRO, D., 2017, p. 65).

Os choques com os criadores de gado também deslocaram os índios Krahô da bacia do
rio Balsas, na direção do ocidente até às margens do Tocantins. Alguns chegaram a atravessar
para oeste, mas foi às margens do Tocantins que se encontraram com Francisco José Pinto de
Magalhães, um morador do arraial de Natividade, em Goiás, que atuava como comerciante
navegando pelo rio Tocantins até Belém. Assim, a partir do contato estabelecido para com os
índios Krahô, fundou na margem direita do Tocantins, abaixo da foz do rio Manoel Alves
Grande, em 1808, a povoação de São Pedro de Alcântara, atual cidade de Carolina
(MELLATI, 2009). Sobre o papel de Francisco Magalhães na criação desta povoação, Mellati
aponta que esse comerciante tinha diversos objetivos em vista, como:
a) estabelecer um posto de reabastecimento de viveres e de descanso para os
comerciantes que se utilizavam do Tocantins; b) abrir uma loja nesta nova povoação
onde pudesse vender aos habitantes do oeste do distrito de Pastos Bons as
mercadorias que traria de Belém — sal, tecidos, ferragens — já que até então eles
tinham de comprá-las em Caxias; c) cultivar algodão nas matas da margem do
Tocantins para vendê-lo em Belém. Outro objetivo, esse não tão claramente
expresso, era o de aprisionar índios para vendê-los nesta mesma cidade ou para que
servissem nas plantações que iria fazer (MELLATI, 2009, p. 20).

Os índios Krahô, que por muito tempo vinham migrando fugindo das frentes pastoril,
vítimas de inúmeras expedições de correrias, juntaram-se com estes ―civilizados‖ e firmaram
alianças. Eles recebiam ferramentas e apoio bélico contra seus inimigos tibais e, em
contrapartida, auxiliavam nas bandeiras e apresamento de outras tribos timbiras, que viviam
pacificamente nas proximidades do rio Farinha. Os Krahôs os faziam prisioneiros e os
entregavam aos seus aliados ―civilizados‖, que, por sua vez, vendiam-nos como escravos em
Belém (RIBEIRO, F., 1841). Ademais, os Krahôs em São Pedro de Alcântara foram usados
dentre as atividades como remadores na navegação do Tocantins na comunicação com Belém
(PATERNOSTRO, 1945). No entanto, quando as relações de aliança enfraqueceram, os
conflitos por terra incentivaram os criadores a exigir a remoção destes índios, a partir disso se

127

organizou um aldeamento missionário em meados do século XIX, sobre o qual
aprofundaremos mais a frente.
Diversas tentativas foram feitas para aldear os Piocóbgê, outro grupo Timbira
incentivado a se fixar junto a São Pedro de Alcântara; fixação esta realizada em 1815,
espontaneamente, assim que terminaram de usufruir de seus roçados nas matas. Dessa
maneira, como bem relata Ribeiro:
No dia 30 as 7 horas da manhã entraram desarmados na povoação, formando cada
sexo uma coluna, que marcharam paralelas entre si, e a testa dela vinha o seu chefe
maioral chamado Cocrit [...] Seriam um número de quinhentos a seiscentos homens
e mulheres, todos mancebos de 15 até 30 anos, gente de boa cor, mais clara do que a
dos seus vizinhos. Os veteranos, rapazes, e ainda mulheres que tinham filhos a criar,
haviam ficado escondidos no mato; e foi isto para que pudessem estes visitantes
fugir mais dessem desembaraçados no caso de precisão. Traziam eles todos uns
ramos verdes nas mãos, sinal característico de paz, e elas os braços cruzados; [...]
davam por alguma forma a conhecer no assustado de seus semblantes, a incerteza
que tinham da sinceridade dos homens que vinham a comunicar (RIBEIRO, F.,
1841, p. 316-317).

Estes índios que tiveram suas virtudes ressaltadas pelos colonos, ―que não roubavam e
nem pediam, mesmo estando famintos‖ (RIBEIRO, D., 2017, p. 65) e, por isso, ―propendiam
à civilização‖ (RIBEIRO, F., 1841, p. 317), encontraram entre estes ―civilizados‖ tirania e
maus tratos. Diante disso, logo fugiram para as matas, onde dispersaram-se e confundiram-se
entre as povoações do Tocantins (RIBEIRO, F., 1841).
Assim, as duas frentes econômicas aqui mencionadas, tanto a agrícola como a pastoril,
ao se expandir cercaram, conjuntamente, o país Timbira, os produtores agrícolas pelo norte e
nordeste, e os criadores de gado por leste e pelo sul. A cobiça estava na ocupação das terras
que os índios habitavam e, como resposta aos ataques das frentes de expansão, fugiam em
direção ao oeste, iniciando, assim, uma disputa de novas terras com outros grupos indígenas
(MELLATI, 2009).

2.3.3 A CATEQUESE DO SÉCULO XIX
Neste contexto, em que a categoria de índio bravo é incorporada às estratégias
políticas como uma questão prática e administrativa, os povos considerados ―perigosos‖,
―hostis‖ ao contato e ―primitivos‖ deviam ser ―amansados‖ e ―domesticados‖, o que
demandava da nação tutela e proteção. Com isso, a estratégia do estado nacional para a
pacificação do índio reintroduziu a conversão; agora, associada a questões mais
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explicitamente econômicas evidentes nos esforços incessantes de transformação do índio em
trabalhador agrícola, simbolicamente ratificada na colocação dos índios sob a jurisdição do
Ministério da Agricultura (KARASCH, 1992).
Através da catequese, pretendia-se tirar os índios selvagens das ―brenhas‖ e levá-los
aos aldeamentos, e, seguido a este ato, vinha uma ação sobre a moralidade dos povos que se
conseguiria por meio da propagação da religião católica, como uma missão de ―conservar e
melhorar os costumes não só dos índios catequizados, mas da parcela da população cristã que
se deveria moralizar – uma palavra civilizar‖ (KODAMA, 2009, p. 245). Sobre a sociedade
que compunham as cidades que se formava em torno dos presídios Gallais (1903, p. 40) as
considera sem princípios de ordem e justiça. Em sua avaliação, isso ocorria devido à ausência
de supervisão missionaria, já que ―[n]os Presídios funcionários longe de toda fiscalização e
soldados sem disciplina, levavam frequentemente uma vida dissoluta e davam o exemplo de
todas as desordens‖
É possível visualizar, no discurso dos presidentes das províncias, a descrição das
comunidades indígenas que habitavam tradicionalmente a região como selvagens devido a
suas características de não fixar-se ao território, como hostis por se reproduzirem afastados
dos moldes da vida cristã, e como feroz e por isso um obstáculo ao crescimento econômico da
região e a ocupação efetiva do território, uma vez que reagiam com ataques ao avanço das
povoações e estabelecimentos rurais que se expandiam pelo território:
Muitas são as hordas de selvagens que vagueiam pelas vastas florestas, e campinas
desta província, privados absolutamente das vantagens da vida social, e dos
saudáveis benefícios da Religião Catholica, Apostólica Romana. Algumas destas
hordas, bem como a Chavante, e especialmente a Canoeira, além de selvagens he
ainda feroz, e tem produzido gravíssimo males a esta Província. Povoações
nascentes, e estabelecimentos ruraes, que promettiao espantoso engradecimento se
achão hoje destruídos pelas incursões dos selvagens, talvez em grande parte devidas
não tanto a ferocidade destes infelices, como aos methodos improfícuos com os
quais se tem pertendidodosmestica-los, e antes de se terem conseguido interessantes
fins, tem resultado ficarem inimigos irreconciliáveis da classe civilizada [...]
persuado que o methodo de aldeamento, não pelo methodoathe hoje adotado, mas
debaixo de outros princípios [...] não se pode empreender com sucesso a deslocação
d‘uma horda de selvagens do lugar em que se acha estabelecidos, e conseguir-se
deles uma mudança rápida de costumes, e sujeita-los a um trabalho regular
(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE GOIÁS, 1846, p. 13-14).

A Carta Regia de 1811, fazendo referência aos índios desta região, ordenou que estes
fossem cooptados pacificamente, ao mesmo tempo sobre aqueles que resistissem aos atos de
brandura, foi autorizado o uso da força armada e autorização para beneficiar-se do trabalho
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dos índios que resistirem aos ―meios brandos e suaves, de que com elles tenho mandado usar,
e que agora novamente recommendo, viver tranquillos e sujeitos ás minhas leis, commetterem
hostilidades contra os meus fieis vassalos”. Em outras palavras, legalizava-se a escravidão de
índios que resistiam à ―civilização‖.
Quanto ao procedimento com os Gentios: sou servido determinar-vos que com
aquelas nações que não cometem hostilidades, mandeis usar de toda a moderação e
humanidade, procurando convencê-las de utilidade que lhes resultará de se
conservarem em boa inteligência e amizade com esses povos; para o que parece
conveniente empregar algumas dadivas, e até introduzir com eles alguns cristãos que
lhes ensinem a agricultura e os ofícios mecânicos mais necessários. [...]
Acontecendo porém que este meio não corresponda ao que se espera, e que nação
Canajá continue nas suas correrias, será indispensável usar contra ela da força
armada; sendo este também o meio de que se deve lançar mão para conter e repellir
as nações Apinagé, Chavante, Cherente e Canoeiro; porquanto, supposto que os
insultos que ellas praticam tenham origem no rancor que conservam pelos máos
tratamentos que experimentaram da parte de alguns Commandantes das Aldeias, não
resta presentemente outro partido a seguir senão intimida-as, e até destruil-as se
necessario for, para evitar os damnos que causam (BRASIL, [1811], n. p.).

Diante disso, as autoridades reagiam de formas diversas, sendo a repressão uma
prática constante, principalmente quando solicitavam ao Império auxílio militar, a partir do
qual buscavam combater as tribos hostis com bandeiras e correrias, visando repelir os índios
dos territórios que se pretendia conquistar politica e economicamente.
A tribo do feroz Canoeiro continua a inquietar ainda algumas povoações do Norte da
província. Esta tribo não parece disposta a aceitar os benefícios da catequese; pelo
contrário, segundo o que tenho ouvido relatar dessa origem e costume parece levar
em mira uma obra de vingança e extermínio. Movida desta consideração, a
assembleia Provincial pede ao governo de vossa majestade a criação de uma
companhia de pedestres, exclusivamente a bandeirar esse gentio, e repeli-lo para o
centro das matas (RELATÓRIO DA PROVÍNCIA DE GOIÁS DE 1850, [1850] p.
6-7).

Quando não eram mortos ou expulsos, os índios eram capturados e escravizados.
Quando a atividade em questão demandava mão de obra, quando não, como no caso da
pecuária, estes prisioneiros eram vendidos para as embarcações de comerciantes que
navegavam pelos rios da região, para, em seguida, serem vendidos em Belém ou no Piauí.
Com isso, eles eram levados para lugares distantes de suas regiões de origem, o que evitava
retorno para as matas e novos ataques.
Certa expedição, que foi aos índios da tribo Augutgê em 1816, soube reduzi-los com
aquelas já referidas promessas; porém logo que eles se entregaram, prendeu-os, e
escravizou-os: queixando-se então humildemente o seu maioral daquela infame
traição, que não merecia, a humana resposta que pôde obter foi uma ordem que se
deu para levá-los dentre os seus a um bosque vizinho, aonde a muito sangue frio foi
despedaçado pelos cruéis algozes que o conduziram: o resto desta tribo, que não
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coube nas canoas do Pará, foi vendido a vários comissários volantes que foram
revendilhar no Piauí (RIBEIRO, F., 1841, p. 450).

Quando o trato não se dava pela violência, a política de ―pacificação‖ recorria à
necessidade de aldear os índios. Como é possível perceber, trata-se de uma estratégia antiga,
porém reavaliada várias vezes em sua eficácia, tendo atribuído os diversos casos negativos
aos métodos utilizados. Sendo reavaliada neste contexto, muitos governantes passaram a
considerar que a remoção dos índios de suas terras para as proximidades das cidades coloniais
não surtia o efeito desejado pelos conquistadores, ao mesmo tempo em que o aldeamento de
comunidades inteiras tornava-se muito oneroso aos cofres públicos, considerando os fracassos
registrados.
Busca-se, a partir de então, aldear os índios em lugares não muito distantes de suas
antigas aldeias, sob a supervisão de guarnições militares e de missionários. Dessa maneira, o
processo de aldeamento deveria se dar de maneira ―gradual‖ e ―imperceptível‖ para que assim
adquirissem necessidades sociais, através de meios pacíficos de atração. Com este processo,
visualizamos a incorporação da redução dos territórios indígenas às práticas oficiais
indigenistas.
Fundei as margens do Rio Araguaia, nas imediações de Salinas, uma aldeia com a
denominação de = São Joaquim de Jamimbú = ficando dependendo da aprovação de
sua majestade Imperial, e na mesma ocasião propus a criação de mais duas aldeias,
sendo uma no lugar denominado - Furo do Bananal -, e outro no antigo presidio de –
Santa Maria – estas localidades me pareceram as mais próprias para o
estabelecimento de novos aldeamentos [...] a aldeia de São Joaquim de Jamimbu já
se acha fundada, pois existe ali um destacamento militar e o missionário Capuchino
Fr. Segismundo de Taggia, que tem desenvolvido todo o seu zelo, e caridade Cristã
para com os índios, submetidos aos seus cuidados. [...] há pouco encarreguei a
fundação da aldeia de Santa Maria de Araguaia ao coronel Ladislau Pereira de
Miranda para onde mandei marchar, e destacar a Companhia de pedestre
(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DE GOIÁS, 1846, p. 15-16).

Para efetivamente sujeitar o índio ao trabalho era necessário ampliar suas necessidades
e, no mesmo movimento, restringir suas possibilidades de satisfazê-las, diminuindo seus
territórios e confinando-os de modo que não pudessem subsistir a partir de suas atividades
tradicionais. Como bem explica Carneiro da Cunha:
uma coisa era sedentarizar os índios, ou seja, domesticá-los e amansá-los para que
não mais atacassem os moradores; outra, muito diferente, era conseguir que
trabalhassem para os colonos. Os índios recém-sujeitados recusavam-se ao trabalho:
eram ―mansos‖, mas ainda não ―civilizados‖. [...] ―fugiam para os centros de
gentilidade bravia‖ [...] outros não se curvavam à vida agrícola e continuavam, nos
aldeamentos, sua vida de caçadores (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 86).
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Muitos índios do século XIX foram registrados como autores de solicitações de envio
de missionários à suas aldeias. E, mesmo que muitos governadores não tenham demonstrado
interesse em financiar conversões, diante das preocupações capitalistas que se sobrepunham
aos motivos contraditórios do estado do final do período colonial pela conversão do índio
(KARASCH, 1992), os missionários foram reintroduzidos no Brasil a partir de 1840 e,
condicionados pelo Regimento das Missões de 1845, ficaram estritamente a serviço do
Estado. No entendimento de Carneiro da Cunha:
As missões continuam a servir de ponta de lança [...] quando se quer aldear os índios
do Jauaperi nas províncias do Amazonas, os Xambioá em Goiás ou os Apiacá no
Pará, é a igreja que se recorre. [...] A ―catequese‖, escreverá Januário da Cunha
Barbosa, é o meio mais eficaz, e talvez o único, de trazer os índios da barbaridade de
suas brenhas aos cômodos da sociabilidade (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p.
70).

Assim, o contexto político nacional do início do século XIX colocava a ―catequese‖ e
―civilização‖ dos índios como elementos na pauta da política ministerial do Império, como
uma questão de ―serviço público‖. Dentre muitos fatores, entendia-se que para uma região no
interior do Brasil, a religião seria o meio para garantir a produção de uma sociedade
moralizada, sem a qual, nestas regiões distantes e isoladas, encontravam-se sujeitos gerados
em meio à inexistência da ordem e da religião. Ali, conforme pretende expressar Kodama,
nasciam:
cardumes de homens ociosos, sem domicilio certo, pela maior parte de uma raça
cruzada de índios, brancos e negros, a que chamam de cafuzos, os quais são amantes
de uma vida meio errante [...] distinguindo-se apenas dos selvagens pelo uso da
nossa linguagem (GONÇALVES MAGALHÃES, 1989 apud KODAMA, 2009, p.
247).

2.3.4 AS CIDADES DOS PADRES
O reestabelecimento do trabalho missionário para a catequese e pacificação dos índios
bravos como política oficial ocorre por meio do decreto nº 285, de 21 de junho de 1843,
através do qual se autoriza a vinda de Missionários Italianos da ordem dos Capuchinos para
fundar missões religiosas nas províncias do Brasil. Para a região de influência da bacia
Araguaia-Tocantins (Figura 03), os missionários são enviados em meados do século XIX, da
Província de Goiás, os frades capuchinos italianos e da Província do Pará, os frades
Carmelitas, já nos últimos anos deste século, a missão Dominicana, envia da região de Goiás
padres para o trabalho de Catequese, os quais irão se organizar em território paraense, e, com
apoio deste governo, fortalecer a missão entre os Caiapós e Carajás.
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FIGURA 03 – MISSÕES RELIGIOSAS NA BACIA ARAGUAIA-TOCANTINS

Fonte: Audrim (1946).

Em meados do século XIX chegam à região os padres Capuchinos, dentre os quais se
destaca o trabalho de Frei Sigismundo de Taggia, enviado para converter os Xavantes e junto
aos quais levantou as aldeias de Salinas e Estiva, no alto Araguaia. Mais tarde, foi enviado ao
baixo Araguaia, onde deveria administrar a missão de Jamimbú que, logo em seguida, recebeu
o nome de São José do Araguaia, reunindo os índios Carajás. Enviado para missão no rio
Tocantins entre os Krahô de Carolina, Frei Rafael Taggia criou a aldeia de Pedro Afonso e,
posteriormente, estabeleceu-se entre os Xerentes na embocadura do rio Piabanhas, onde
fundou a aldeia de Tereza Cristina. Destaca-se, também, o trabalho do Frei Francisco do
Monte San Vito, que reuniu os Apinajés, ao sul de Carolina, junto aos quais construiu a aldeia
de Boa Vista, de onde mais tarde sairiam os primeiros moradores do burgo do Itacaiúnas,
atual cidade de Marabá.
Esse trabalho de catequese, que estabelece missões religiosas no contexto de expansão
das frentes agropastoril, contribuiu para o surgimento de vários núcleos de povoamento
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(Quadro 03), a partir da concentração de índios e de uma população sertaneja que avançava
sua ocupação pelas margens da bacia Araguaia-Tocantins, os quais se tornaram importantes
centros urbanos da região.
QUADRO 03 – CIDADES ORIUNDAS DE ALDEAMENTOS MISSIONÁRIOS NO SÉCULO XIX
Ordem
Religiosa
Sigismundo de Capuchinos
Taggia
Italianos
Missionários

Rafael
de
Taggia
Francisco do
Monte de San
Vito
Manuel
Procópio
Gil Vila Nova

Povos indígenas
Xavantes
---Carajás

Aldeias (Missões)

Nome atual

Capuchinos
Italianos
Capuchinos
Italianos

Krahôs
Xerentes
Apinajés

Salinas
------------Estiva
------------Jamimbú
São
José
dos
(S.
José
do Bandeirantes
Araguaia)
Pedro Afonso
Pedro Afonso
Tereza Cristina
Tocantínia
Boa Vista
Tocantinópolis

Carmelita

Creniés/Gaviões

Santa Tereza

Dominicanos

Kaiapós

Conceição
Araguaia

Imperatriz
do Conceição
Araguaia

do

Fonte: Elaborado a partir de Hemming (2009), Paternostro (1945), Gallais (1903), Relatórios da Província de
Goiás (1861) e Relatórios da Província do Pará (1849).
Organização: Tatiane Malheiro, 2018.

Frei Rafael de Taggia, em 1846, instalou-se juntamente com os Krahô na embocadura
do rio do Sono, às margens do rio Tocantins. Ali construiu a aldeia de Pedro Afonso, como
uma demanda de remoção dos índios Krahô do povoado de São Pedro de Alcântara, onde
representavam um empecilho para os criadores de gado, ―tendo dado aos fazendeiros motivo
de queixa, foram removidos, e agora compõem a aldeia de Pedro Afonso‖ (TAGGIA, 1898, p.
122).
Ao mesmo tempo em que se procurava trazer os índios para a religião católica,
satisfaziam-se os interesses da frente pastoril, uma vez que a transferência dos Krahô se deu
para atender aos desejos dos fazendeiros. Além disso, tal localização era estratégica para a
proteção da cidade, que mais tarde recebera o nome de Carolina, aos ataques dos índios
Xerentes que ali estavam organizados antes de também serem aldeados. E ainda, os Krahô,
serviam à rota do Tocantins entre porto Imperial e Carolina (CARNEIRO DA CUNHA, 1992)
e, nesta aldeia, os Krahô tiveram sua população drasticamente reduzida, devido às epidemias
que a assolaram nos anos de 1849 e 1850. Recusavam a conversão, atribuíam ao batismo à
causa das doenças e mortes que os atingia (TAGGIA, 1898).
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Para a aldeia, a convite dos missionários, foi concentrando-se a população sertaneja
dos campos vizinhos que gradativamente entrou em conflito com os índios pelas terras desse
aldeamento. Os índios eram descritos por estes colonos como indolentes, afeitos a moradias
sujas e decrépitas. Os índios se organizavam suas moradias pela cidade, contornando uma
igrejinha simples e despretensiosa (HEMMING, 2009), o que poderia apontar para o imenso
respeito que tinham pela pessoa padre, mas não por sua fé, como afirmou Frei Rafael de
Taggia:
Vivem sem religião: conservam muitas ideias supersticiosas: usam frequentemente
de feitiço naturais para se vingarem reciprocamente, e por quantos esforços
praticados nunca se puderam converter, nem transformar dos seus perniciosos
princípios brutais. Pensam que tornando-se cristão não podem mais ir morar na
companhia de seus parentes falecidos, os quais tanto amam. Dizem que o batizar-se
é o mesmo que abreviar-se a vida, e que os batismos os mata. [...]. Contudo isso
vivem muito constantes e amorosos para com o missionário encarregado de seu
governo, estando sempre proptos a perder a vida por amor do mesmo missionário
(TAGGIA, 1898, p. 122-123).

Outro aldeamento fundado em 1851 por Frei Rafael Taggia, juntamente com o frei
Antônio de Ganges, foi Tereza Cristina, às margens do rio Piabanha, voltado para os índios
Xerente. De acordo com Darcy Ribeiro (2017, p. 70), ―aos poucos foi-se concentrando em
torno da igreja e da casa do missionário uma população sertaneja que invadia, lentamente,
com seus rebanhos os campos de caça dos índios, formando-se um arraial chamado Tereza
Cristina‖, depois, devido à proximidade ao rio Piabanhas, adotou-se o nome deste na
designação da cidade, recebendo, já no início do século XX, o nome de Tocantínia.
Paternostro (1945) ressalta que Francisco Pinto de Magalhães, fundador da cidade de
Carolina, escreveu sobre os índios Apinajés em 1813, ressaltando a necessidade de combatêlos com guerra:
Os Apinajés são uma nação barbara, muito populosa, cujo número de guerreiros é
tão grande que tem 16 cabos de guerras. Andam revoltosos, instigados pelos índios
cristãos desertores do Pará. Só com a guerra se poder-se-ia dominar esses índios e
tê-los sob nosso proveito (PATERNOSTRO, 1945, p. 137).

Em 1834, frei Francisco do Monte de S. Vito conseguiu contato pacífico com 3.000
índios Apinajés e os assentou junto ao povoado de Boa Vista do Tocantins, atual cidade de
Tocantinópolis, localizada cerca de 360 quilômetros ao sul de Carolina. Neste processo,
formaram-se três aldeias indígenas nas imediações do povoado, Bacaba, Mariazinha e Botica,
que funcionavam como fornecedoras de mão de obra e de mulheres. De acordo com o
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Relatório da Província de Goiás, consta que ―a aldeia dos Apinajés, que fica na distância de
uma légua da Boa Vista, onde tem o missionário sua residência ordinária, é o celeiro, onde
vão abastecer-se os habitantes civilizados do referido arraial‖ (RELATÓRIO DA
PROVÍNCIA DE GOIÁS DE 1850, [1850], p. 26).
Tais aldeias estavam cercadas de babaçuais, atraindo maranhenses para a exploração
do babaçu que foram se acomodando em Boa Vista (PATENOSTRO, 1945). Tentaram
utilizar a mão de obra indígena no trabalho com o babaçu, mas não obtiveram êxito. Os índios
Apinajés frequentavam a cidade de Boa Vista e, apenas nestas visitas, preocupavam-se em
colocar vestimentas. Saiam da aldeia com calças e saias enroladas debaixo do braço e, quando
se aproximavam da cidade, vestiam-nas. No retorno à aldeia, voltavam a tirar assim que se
distanciavam da cidade pela estrada.
Pelas ruas da cidade de Boa Vista, os Apinajés vendiam parte de sua produção
agrícola, dentre as quais tinham inhame e banana. Tais índios costumavam deixar a
mercadoria nas portas dos moradores logo cedo pela manhã, antes mesmo que estes
acordassem para que, horas depois, voltassem em busca do pagamento. Não costumavam
negociar o que era pago por estes produtos que chamavam de ―agrado‖. As mulheres não
eram autorizadas a receber pagamento, quando recebiam era por conta de uma freguesa que
lhes repassava em segredo e, com isso compravam, chitas. Os homens usavam parte do que
recebiam em cachaça. É ainda Paternostro que nos oferta uma singela descrição sobre esta
prática, segundo a qual ―quando vêm à cidade, [eles] são encontrados a noite ébrios,
perambulando pelas ruas. Porem nunca dormem no perímetro urbano. Regressam ao pouso,
ao realento, no mato próximo, e voltam no dia seguinte‖ (PATERNOSTRO, 1945, p. 145).
Para a região da confluência do Tocantins com o Araguaia, a Província do Pará envia
frades Carmelitas para criar missões entre os índios Gavião. O presidente da Província do
Pará, em relatório de 1849, lista as nações indígenas da área em questão onde os frades
deveriam catequisar, definindo as pacíficas, as de longo contato com os ―civilizados‖ e as
tribos hostis. Vale destacar, ainda, que o referido governador faz menção aos índios que
habitavam esta região de características limítrofes com outras provinciais, isto é, os índios de
outras localidades fora do território paraense que procuravam, junto a estes, as ferramentas
que eram distribuídas aos índios como estratégias de pacificação:
Entre essas tribos contam-se a dos jacundás, Cupe-Lobos, Caraús, e Carajás, que são
pacíficas, e inofensivas, além das dos ferozes e traiçoeiros Gaviões, e dos ainda
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pouco familiarizados Cracatys. Três grandes aldeias também existem de índios
Apinajés, que são de todos os mais pacíficos, os mais civilizados e de mais antigo
trato, e que frequentemente descem ao porto desta capital, e que muito auxiliam o
serviço fluvial das canoas de comercio, que navegam pelo Tocantins e Araguaia.
Mas estes índios postos que estejam na nossa fronteira, e tendo todas as suas
relações somente conosco, estão, todavia, situados em território de Goiás por serem
as suas aldeias estabelecidas dentro do ângulo de confluência dos ditos rios
Tocantins e Araguaia. Mas é só o Pará que eles procuram, e somente daqui tem eles
recebido muitas ferramentas, brindes e fazendas (RELATÓRIO DA PROVÍNCIA
DO PARÁ DE 1849, [1849], p. 83-84).

Nesta região, o Frade Carmelita Manuel Procópio funda junto a um posto militar, em
1849, a missão de Santa Tereza da Imperatriz, entre os índios Timbira Crenié. Em cinquenta
anos de existência, a população Crenié foi reduzida a pouco mais de sessenta indivíduos, que
padeciam de fome, do que fugiam em direção ao Gurupi. Os gaviões dessa região resistiam à
presença do colonizador até os primeiros anos do século XX (HEMMING, 2009).
Os índios Kaiapó que viviam na região de zona limítrofe entre o Planalto Central e a
floresta amazônica aglutinavam-se em torno das aglomerações de Pau D‟arco, Xabioá, Santa
Maria e Sant‟Anna da Barreira, que se distribuíam as margens do rio Araguaia e já haviam
recebido diversas experiências de catequese, responsável pela conversão de diversos índios
das etnias Kaiapó e Karajá, os quais tinham suas crianças afastadas das famílias e levadas
pelos padres para serem educadas num colégio para menores indígenas, construído em
Leopoldina (RIBEIRO, D., 2017).
Para a catequese dos índios Kaiapó que habitavam mato a dentro, reergueu-se no lugar
da antiga fortaleza de Santa Maria, a Nova Missão de Santa Maria. Esta que se dividia entre a
função de guarnição militar e de porto da Companhia de Navegação a Vapor, era uma vila de
pequenos criadores de gado, organizados em torno de uma igreja construída em 1860 por um
padre capuchino que, ―temendo os ataques dos Kaiapós, edificou uma igreja-fortaleza, dotada
de torreão de seteiras, que tanto servisse ao culto como de abrigo a população em caso de
necessidade‖ (RIBEIRO, D., 2017, p. 71).
Em 1896, o Frei Gil Villanova, da ordem dos Dominicanos, auxiliado pelo Reverendo
Padre Angelo Dargaignaratz, subiu o Araguaia para escolher um ponto onde criar um centro
de evangelização para os índios Kaiapó (Figura 04). Procuravam ―um lugar salubre, um
espaço bastante vasto, não só para nele se formar uma povoação, mas ainda para fazer
plantações, criar pastagens, em uma palavra para iniciar os índios no trabalho da agricultura‖
(GALLAIS, 1903, p. 10). Escolheram um lugar chamado Barreira, que foi destruído por uma
enchente. Em 1897, o explorador francês Henri Coudreau indicou para Frei Gil um planalto
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vinte léguas rio abaixo, onde este levantou sua tenda, e atraiu para junto da mesma, colonos e
quinhentos índios Kaiapó, ali fundou Conceição do Araguaia (Figura 05).
O padre Villanova fez duas viagens ao Pará, em busca de apoio financeiro do governo
deste estado para construir os edifícios para a realização da catequese. O então governador do
Pará, Paes de Carvalho, recebeu o missionário com espanto e, ao mesmo tempo, com
entusiasmo, ficando surpreso com a inciativa do padre em desbravar os sertões paraenses no
extremo sul do seu território, prometendo-o apoio financeiro, presentes e auxílios. Ao obter
ajuda deste governo, do que deveria ser apenas um aldeamento destinado aos Caiapós,
Audrim sustenta que:
tornou-se uma pequena vila, com sua igrejinha, sua escola primária, seu título de
distrito de comarca de Baião, no Baixo Tocantins, e enfim sua incorporação oficial à
diocese de Belém do Grão-Pará. [...] quanto ao povo vindo em sua totalidade do
sertão Goiano e do Tocantins (AUDRIM, 1946, p. 81).

FIGURA 04 – POVOS INDÍGENAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA MISSÃO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA

Fonte: Audrim (1946).
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FIGURA 05 – LOCAL DA PRIMEIRA MISSA REALIZADA POR FREI GILL EM CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA

Fonte: Audrim (1946).

Conceição do Araguaia foi uma cidade construída por padres. As famílias que
chegavam solicitavam autorização junto os religiosos para ficar e se estabelecer. Os padres
marcavam os lugares que poderiam ser ocupados pelos que chegavam, assim como as
medidas da área que seria ocupada, traçavam as ruas e vigiavam o funcionamento de
instituições, como a escola e a polícia, para os quais o governo do Pará acatou a indicação de
quem poderia assumir o cargo de professor, juiz de paz e subdelegado de polícia.
Determinavam as leis de funcionamento da cidade em termos de ordem pública, e
supervisionavam o comércio, a fim de evitar a entrada de produtos indesejados, bem como
evitar abusos por partes dos regatões para com os colonos (AUDRIM, 1946). Sobre este
contexto de construção de Conceição do Araguaia, Gallais assevera que:
Em virtude de sua autoridade ditatorial os missionários procederam á organização
do poder judiciário instituindo um juiz de paz e o que se chama, no Brasil, um chefe
de polícia. [...] E tudo quanto é preciso no momento, em Conceição. Em caso de
apelação e nas causas mais importantes, o tribunal dos missionários ali está para
decidir em última instancia. Cuidou-se ao mesmo tempo da instrução pública e,
depois de ter-se edificado dois locais apropriados, nomeou-se um mestre e uma
mestra d'escola. [...] As obras públicas atraíram igualmente a atenção do governo.
Tratava-se, com efeito, de presidir a construção de uma Cidade e, a situação se
prestando admiravelmente, desejou-se que fosse bonita, regular, alinhada de uma
maneira irrepreensível. [...] A construção de Conceição foi inspirada n'estes
princípios e tratou-se de dar ao conjunto das ruas e das casas a disposição mais feliz
que se pode. Sobre as ladeiras do outeiro em que se assenta a pequena Cidade,
traçou-se paralelamente ao rio, em distância conveniente uma da outra, três belas e
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largas ruas, do comprimento mais ou menos de um quilometro (GALLAIS, 1903, p.
36).

À medida que o núcleo urbano se expandia com o avanço da atividade de extração do
látex, novos sujeitos e novos interesse econômicos e políticos apropriavam-se de Conceição e,
consequentemente, das políticas de incorporação da nação caiapós à sociedade regional. O
poder temporal dos padres dominicanos se relativizava, surgia um poder político
administrativo independente e até mesmo contrário ao poder espiritual dos padres (IANNI,
1979).
Conceição do Araguaia é uma cidade que surge como um misto de Catequese com a
cidade dos índios, através do aldeamento missionário para os Caiapós; e Arraial, com a cidade
dos cristãos, ambas, desenvolvem-se sob a autoridade espiritual e temporal dos dominicanos
(GALLAIS, 1903). O arraial cresceu e tornou-se uma importante cidade regional, mas o
aldeamento missionário dos índios Caiapós foi extinto e sua população, transformada em
peões nas fazendas, ocupam os campos onde seus antepassados caçavam e trabalhavam nas
expedições de atração dos Caiapós arredios que fugiam da pacificação. Muitas mulheres
tornaram-se empregadas domésticas na cidade, várias foram enviadas sob a mesma função
para capitais como Belém e Rio de Janeiro (RIBEIRO, D., 2017).
Assim, o trabalho de catequese entre os índios do Araguaia-Tocantins buscava através
da (i)mobilidade dos mesmos, num mesmo movimento, ―pacificá-los” por meio da fé cristã e
―civilizá-los‖ mediante o trabalho;, ambas estratégias deveriam incorporar o indígena na
economia política da Catequese (IANNI, 1979), que os colocaria em um ―estado de
sociedade‖ a partir do qual seriam levados simultaneamente pelos padres ao cristianismo e
pelos cristão à superexploração de sua força de trabalho nas atividades econômicas, sejam
elas extrativistas, pecuárias ou agrícolas. É ainda Otávio Ianni quem acrescenta que, para o
índio:
a cristianização tinha muitas faces, divergentes e antagônicas. Havia roupa e
cachaça, trabalho e expropriação, reza e prostituição; no limite ou na base de tudo
estavam Cristo e o dinheiro, dois fetiches estranhos ao índio. Tanto a cidade de Deus
como a cidade dos homens cristãos eram estranhas para ele; mais que isso,
mesclavam-se, confundiam-se, nas práticas dos cristãos da indústria e do comércio e
na prática dos religiosos (IANNI, 1979, p. 25).

Contudo, perpetuando a política indigenista de deportação e concentração de grupos
indígenas distintos e, em muitos casos, inimigos tradicionais, o aldeamento do índio no século
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XIX, ganha expressão seguindo as conveniências de cunho econômico de tal contexto, ao se
realizar, principalmente, pela retirada de comunidades inteiras das regiões disputadas por
frentes pastoris e agrícolas para serem confinadas nestas mesmas regiões em parcelas de
territórios ou em outras áreas onde pudessem ser úteis; salienta-se, portanto, que a partir de
tais processos diversas cidades surgiram como resultado de políticas indigenistas ao longo dos
rios Tocantins e Araguaia.
Em síntese, desde a conquista, as políticas indigenistas na Amazônia impuseram
uma definição de territórios indígenas diretamente relacionados às estratégias de expansão
dos projetos coloniais, sendo a partir destas que as condições concretas para a fundação e
consolidação dos núcleos urbanos na região foram estruturadas. Desde as missões
jesuíticas do século XVII até as missões dominicanas do século XIX, diversas cidades
surgiram das estratégias do Estado de aldear o índio, a partir do qual se garantia o domínio
dos mesmos e do território (Quadro 04).

QUADRO 04 – POLÍTICAS DE ALDEAMENTOS INDÍGENA E FORMAÇÃO DE CIDADES
POLÍTICA DE
ALDEAMENTO

FUNDAÇÃO

POVO
INDÍGENA

NOME DE ORIGEM

NOME ATUAL

Missões
jesuíticas

1636

Tupinambás e
Apinajés

Camutá

Cametá – PA

Diretório
Pombalino

1751

Acroá e
Xacriabás

São Francisco Xavier
do Duro

Dianópolis – TO

Presídio

1782

Apinajés

Alcobaça

Tucuruí – PA

Presídio

1825

Creniés e
Timbiras

Santa Tereza

Imperatriz – MA

Presídio

1797

Timbiras,
Carajás e
Apinajés

São João das Duas
Barras

São João do Araguaia –
PA

Presídio

1780

Kaiapós e
Carajás

Santa Maria do
Araguaia

Couto Magalhães – TO

Presídio

1849

Carajás

Leopoldina

Aruanã – GO

Missões do
século XIX

1825

Apinajés

Boa Vista

Tocantinópolis - TO

Missões do
século XIX

1851

Xerentes

Tereza Cristina

Tocantínia – TO
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Missões do
século XIX

1846

Kraôs

Pedro Afonso

Pedro Afonso – TO

Missões do
século XIX

1863

Xavante e
Carajás

São José do Araguaia
(Jamimbú)

São José dos Bandeirantes
(Nova Crixás - GO)

Missões do
século XIX

1897

Kaiapós

Conceição do
Araguaia

Conceição do Araguaia PA

Fonte: Elaborado a partir de Gallais (1903, 1954), Paternostro (1945), Hemming (2009) e Melatti (2009).
Organização: Tatiane Malheiro, 2018.

Nesse sentido, as políticas indigenistas na Amazônia foram estruturadas a partir de
modalidades de incorporação ou exclusão das populações nativas e do reposicionamento
espacial de comunidades em áreas favoráveis aos interesses geopolíticos e econômicos nos
diferentes contextos históricos. A prática de aldear o índio ao longo da história do
indigenismo, ao mesmo tempo em que representou o controle e o domínio de territórios e de
nações indígenas, também expressou a formação e produção de cidades na Amazônia (Mapa
03), mediante políticas de deportação e confinamento de comunidades inteiras ora em missões
religiosas, das quais surgiram as primeiras cidades da região, ora em aldeamentos de
administração leiga, para a imposição de um projeto civilizatório de destruição da organização
tribal e de submissão ao trabalho compulsório, ou mesmo junto a estruturas militares, como
fonte de mão de obra e estratégias de demarcação da ocupação territorial.
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MAPA 03 – POLÍTICAS INDIGENISTAS E FORMAÇÃO DE CIDADES NA AMAZÔNIA
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Historicamente, aldear o índio significou reposicionar nações indígenas no jogo da
geometria de poder (MASSEY, 2001, 2004) imposta pelo Estado e pelo capital. Nesse
sentido, a relação entre urbanização e etnicidade indígena na Amazônia aponta a geografia do
contato interétnico e das formas espaciais impostas como estratégia de incorporação de
populações indígenas à produção do urbano regional, ao mesmo tempo em que, outrossim,
significou uma estratégia multifacetada de negação da condição étnica do indígena no
processo de constituição das cidades.
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CAPÍTULO 3 – REGIME TUTELAR E (I)MOBILIDADE INDÍGENA
A vida nua tem, na política ocidental, esse singular
privilégio de ser aquilo sobre cuja exclusão se
funda a cidade dos homens.
Giorgio Agamben, 2015.

A discriminação do índio, bem como a perseguição a comunidades isoladas, perpetuase mesmo após a instauração da república. A Constituição de 1891 atribui aos estados o
direito de decidir sobre as terras existentes, sem se referir ou nomear as populações indígenas,
mantém o conceito de terras devolutas assegurado pelas leis de Terras (GAGLIARD, 1989). É
dessa maneira que, na fronteira Araguaia-Tocantins, o cerco estratégico aos indígenas se
expandia por meio de fazendas, cidades e guarnições militares, consolidando o controle
territorial e dos recursos ambientais por meio da utilização do trabalho indígena e na
expropriação de seus territórios. Será apenas nas duas últimas décadas do século XIX que esta
relação começa a ganhar novos traços no que se refere, principalmente, às relações de
trabalho e às políticas de reposicionamento de comunidades indígenas.
Neste contexto, a urbanização regional ganha ares de uma modernidade antecipada e,
junto com ela, ocorre uma crescente pressão econômica sobre os territórios indígenas,
resultando na eliminação física de comunidades inteiras. Diante disso, surge no cenário
político propostas de proteção e tutela, visando amenizar o genocídio, que avançava pari
passu à expansão da fronteira econômica, e condicionar o índio à vigilância de órgãos
estatais. Trata-se do contexto das políticas indigenistas de atração e ordenamento das
populações indígenas, no qual se produz a (i)mobilidade dos povos indígenas e a consequente
associação da identidade étnica a territórios exclusivos, definidos pelo Estado e separados dos
espaços da cidade; processo que se consolida com a reestruturação do espaço urbano-regional
a partir das intervenções estatais de meados do século XX, do contexto de militarização da
questão indígena fundamentada no controle do índio e de suas terras, como estratégia de
garantir da expansão do capital e da integração nacional.

3.1 O ÍNDIO COMO NATUREZA INÓSPITA PARA AS CIDADES DA BELLE ÉPOQUE
O contexto em questão é o da expansão econômica que ocorria pelos principais
afluentes do Amazonas, quando a penetração do território regional alcançou os rios Xingu,
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Tapajós e Tocantins com seringais, ferindo a Hervea brasilienses e extraindo dela o látex para
exploração da borracha; período este que marcou a história urbana regional com a chamada
Belle Époque.
É com a exploração extrativista que uma nova expressão da urbanização se inaugura
na Amazônia, pois as cidades foram dotadas de infraestrutura e as relações sociais, políticas e
culturais nesses espaços também ganharam novas formas de reprodução. O intenso
crescimento econômico deste período, além de redefinir as formas de ocupação do território
com as cidades de colonização e os projetos de infraestrutura, estabelece uma expressão de
urbanismo a partir de modelos assimilados e alinhados às restrições físicas dos sítios,
configuradas na expressão de ―natureza inóspita‖. A ideia de modernidade ganha força nas
cidades regionais, buscando acompanhar as premissas do pensamento urbanístico europeu,
que se aliava ao conhecimento e evolução das ciências naturais por meio da assimilação dos
conceitos de higiene e bem-estar (VICENTINI, 2004).
Nesse momento, evidencia-se a materialização da definição dos índios como nãocidade, mesmo sendo estes historicamente sujeitos produtores dos núcleos urbanos; fato este
que torna notória a segregação socioespacial no intraurbano das cidades da Amazônia,
evidenciado no recorte da parte das cidades pertencentes aos brancos e a parte restrita aos
índios e seus descendentes. Desse desenho, temos como herança os bairros denominados
aldeia, existentes em diversas cidades regionais. Sobre essa questão, Charles Wagley explica
que:
como acontecia em outras povoações da Amazônia, uma parte da vila era habitada
pelos índios e seus descendentes e era chamada de ―aldeia‖. Na outra parte,
conhecida como ―cidade‖, moravam os europeus e os mestiços que eram
comerciantes, funcionários do governo, donos de terras e artesão. A cidade,
evidentemente, cresceu à custa da aldeia, pois a medida que assimilavam a língua e
os costumes ibéricos os índios perdiam a identidade e tornavam-se ―escravos‖
(WAGLEY, 1977, p. 62).

Em Altamira, Saraiva (2008) demonstra que o lugar ocupado pelos índios na cidade
era classificado como muquiço, buscando fazer referência à sujeira e detonando, com isso,
toda a discriminação reproduzida para com os índios que ocupavam a cidade. Em Belém,
segundo Vicentini (2004), a população urbana deixava claro as ideias de miscigenação e de
segregação com a vila urbana dos brancos, que buscavam enfatizar sua origem europeia e a
população cabocla de origem mestiça, que viviam espalhados pelos arredores da cidade, nas
margens do rio Pará ou nas vilas das ilhas, pois, ainda conforme Vicentini, ―a cidade era,
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agora, a expressão da riqueza acumulada pela borracha, ao mesmo tempo, a cidade dos
brancos e estrangeiros‖ (VICENTINI, 2004, p. 124), enquanto as margens desta e de toda a
sua riqueza, junto às áreas extrativas, concentrava-se uma extensa população de migrantes
mestiços e nordestinos em condições de vida miserável.
A atividade de extração gomífera chega à região do Médio Tocantins apenas na
virada do século XIX para o XX, com a descoberta do caucho, depois de ficar estacionada por
longo período no Baixo Tocantins, nas proximidades de Baião e Tucuruí. Para o Governo do
Pará, avançar o extrativismo, em especial a exploração da borracha pela região do Médio
Tocantins, representava, da mesma forma, a expansão da colonização e a dominação efetiva
do território nos seus limites sul e leste, que eram motivo de litígio com os estados do
Maranhão e Goiás. Foi também neste período que os criadores de gado cruzaram o Araguaia e
entraram no Pará, especificamente na região de Pau d‘Arco, onde, juntamente com este, os
garimpeiros avançaram pelos campos do Araguaia e, do lado oposto, seringueiros e
castanheiros avançavam da floresta amazônica, acentuando o cerco da tríplice fronteira que se
fechava em torno dos índios do Médio Tocantins e do Sul do Pará.

3.1.1 SERINGAIS DE CABOCLOS E CORRERIAS DE ÍNDIOS
Nos primeiros anos, a exploração da borracha se reproduzia perpetuando a mesma
estrutura de exploração da terra e do trabalho indígena que nos séculos anteriores. Assim,
juntamente com os seringais, expandia-se nas vastas áreas de florestas uma situação de
extrema violência sobre as populações nativas que foram massacradas, expropriadas de seus
territórios e submetidas a formas brutais de escravidão nas atividades de extração do látex.
Neste processo, o contato com os grupos indígenas que ocupavam as regiões pelas
quais adentraram baseava-se na expulsão das comunidades indígenas das áreas ricas em
caucho, liberando espaço para abertura de estradas de seringa e, por conseguinte, para a
entrada de seringueiros. Os indígenas eram dizimados ora pelas doenças que chegavam com
os migrantes atraídos pelo trabalho nos seringais, ora pelos massacres organizados para
garantir o avanço da atividade pelos territórios indígenas; sendo submetidos e absorvidos pela
extração da borracha e introduzidos num sistema de exploração do trabalho indígena.
Retratando esse contexto, Gagliard sustenta que:
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Os indígenas que porventura habitassem os lugares onde havia o caucho e a
seringueira eram rapidamente expulsos, ou então subordinados ao trabalho de
extração [...]. se alguma resistência houvesse por parte dos indígenas, eram estes
eliminados à bala pelos invasores (GAGLIARD, 1989, p. 91).

Os índios que escapavam do extermínio imediato acabavam por ser introduzidos numa
forma de escravidão mais arbitrária e brutal que aquela imposta ao migrante nordestino em
espaços denominados por Pacheco de Oliveira (2016) como ―seringais de caboclos‖,
considerando um modelo de organização da atividade produtiva e, com isso, a caracterização
da mão de obra que se reproduzia em tais espaços, apontadas como sendo predominantemente
de uma população mestiça ou tapuia. Se levarmos em conta a composição da população
amazônica no período que antecede o apogeu da exploração do látex, percebemos que esta é
composta principalmente por uma população nativa, pois ―até 1877 quem extraia, ou antes,
quem ‗tirava‘, para usar da expressão amazônica, a borracha, a qual já naquele ano elevava a
uma considerável soma de quilogramas, era exclusivamente o indígena amazônico: o caboclo
ou tapuio e o mameluco‖ (VERISSIMO, 1970 apud PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p.
141). Para Darcy Ribeiro (2017), a exploração dos seringais não deixaria lugar para estilos
tribais de vida, uma vez que:
em pouco tempo aquelas populações foram compulsoriamente aliciadas para a
produção de borracha e para os trabalhos ligados à navegação fluvial. Foram o
índio-remo, o índio-piloto, o índio-bússola que descobriram os seringais e os
vincularam aos portos através do emaranhado de canais e rios que constituem a
Amazônia (RIBEIRO, D., 2017, p. 37).

Na passagem para o século XX a região amazônica é marcada pelos efeitos dos altos
preços da borracha no mercado externo. Para utilização em atividades industriais nos Estados
Unidos e na Inglaterra, a extração do látex se amplia, instaurando uma nova modalidade de
trabalho compulsório e estabelecendo usos distintos para a terra e os recursos naturais. Assim,
passa a demandar o agenciamento da migração nordestina para a composição da massa
trabalhadora dos seringais ao qual foi imposto um esquema de aviamento, que o submeteu a
uma espécie de ―moderna servidão‖, a partir da qual foi possível a conquista dos vales
interiores desta vasta região (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
Os seringais de caboclos serão gradativamente substituídos por uma outra estrutura de
trabalho nos seringais do apogeu (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016). Isso porque, com a
demanda crescente pelo produto no mercado internacional, uma imensa rede de créditos
financiou tanto o avanço da migração de um exército de homens e a abertura de estradas de
seringas, como a alocação de seringueiros por sobre os territórios dos chamados índios
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bravos, que correspondiam até então a grande maioria populacional dos 800 mil habitantes
estimados para a região amazônica pelo censo de 1872.
Oriundos de muitas partes, especialmente do Maranhão e do Norte de Goiás, onde
eram excedentes da frente pecuarista; e também do Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia
e outros Estados, esse contingente populacional que chega a região do Médio Tocantins é
atraído pela certeza do caucho. Nessa região, onde a exploração gomífera era livre, qualquer
um que quisesse poderia internar-se na mata em busca da goma. Logo no início vai aparecer a
figura do comerciante, vindo principalmente de Grajaú, então importante centro comercial de
pecuária e venda de peles e, assim, numa região onde o bem escasso são o capital e os meios
de comercialização, o poder local se configura a partir daqueles que combinavam o papel de
fazendeiro com o de comerciante. Otávio Velho enfatiza que:
isso se torna muito mais verdadeiro quando a atividade econômica predominante de
modo praticamente absoluto só tem sentido em função do mercado, e de um
mercado que não é o local, com o produto não possuindo, para os produtores,
praticamente nenhum valor de uso‖ (VELHO, O., 2013, p. 35).

Assim, junto com uma reestruturação da mão de obra utilizada nos seringais, que
substitui a exploração do trabalho escravo do índio pelo sistema de aviamento, baseado na
escravidão por dívida do migrante nordestino, relativiza-se o papel da questão indígena. Dessa
maneira, este deixa de ser visto apenas como um problema de mão de obra e passa a ocupar o
imaginário como ―empecilho‖ e ―invasor‖ das áreas de seringais, de onde deveria ser expulso
mediante expedições punitivas ora denominadas na região como ―correria dos índios‖ e
realizada por ―amansadores de índio‖.
transformando em rotina a apropriação de recursos que constituem a base do modo
de vida das populações autóctones. Em que pese a isso, tais recursos foram jurídica e
administrativamente qualificados como ―livres‖ e ―não utilizáveis‖, passiveis,
portanto, de apropriação pelos colonizadores. O mito do ―vazio demográfico‖ [...] se
insere nesse quadro como resultante do processo de saque e pilhagem reservado aos
vencedores (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p. 17).

As ―correrias‖ ocorriam no contexto da implantação da empresa seringalista e
funcionavam como mecanismo de desterritorialização de grupos indígenas que habitavam as
áreas de seringa, provocando significativas perdas demográficas, assim como mudanças nas
formas de organização territorial e social desses povos. Os primeiros ataques aos índios
iniciam sob a forma de encontros furtivos a partir de expedições exploratórias, durante a
identificação das áreas ricas em árvores de hévea e a gradual abertura de colocações e estradas
de seringas; momento em que tais expedições eram formadas por grupos pequenos que
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aumentavam à medida que se intensificava a chegada de novos seringueiros e que os seringais
se expandiam pelos afluentes dos principais rios. Os exploradores geralmente eram guiados
por toqueiros e mateiros que, com frequência, deparavam-se com habitações indígenas
situadas as margens dos rios ou em áreas de terra firme. Os índios reagiam à entrada dos
exploradores, no entanto apenas o fato de se registrar a presença dos mesmos em algumas
áreas era suficiente para retardar a abertura de alguns seringais e a consolidação de alguns
povoados que eram ―atemorizados pelos gentios‖ (IGLESIAS, 2010).
Essa perseguição aos índios ―isolados‖ da Amazônia perpetuou-se por várias décadas.
Isso porque, vistos como obstáculos e ameaças pelos seringalistas à consolidação da
ocupação, ao funcionamento e a segurança de seus seringais, e tendo em vista que não eram
necessários às atividades produtivas como mão de obra, para a qual já estava disponível a mão
de obra nordestina trazida exclusivamente para a exploração da borracha, não se colocou
como necessário iniciativas de incorporação de indígenas. Em vez disso, organizavam-se
―correrias‖, expedições patrocinadas pelo poder local para destruir malocas comunais, matar
os que resistissem, expulsar os sobreviventes e, em alguns casos, capturar mulheres e crianças
indígenas (IGLESIAS, 2010).
Assim, na vastidão das florestas da Amazônia, de forma anônima, sem ―memoráveis
cenas de pacificação‖ ou declarações de ―guerras justas‖, os povos indígenas foram
violentamente massacrados, perseguidos e escravizados para financiar o apogeu da atividade
que finalmente parecia garantir a ―conquista‖ da região (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
Esta chamada ―conquista‖ se expressa nas transformações que se sucederam ao longo das
décadas em que a borracha foi protagonista da atividade econômica regional, bem como de
seus efeitos impressos na reprodução desse espaço.
Além da reestruturação na organização do trabalho que se reproduzia, o intenso fluxo
de migrantes nordestino provocou um boom demográfico na região através de um movimento
induzido e organizado por seringalistas e casas aviadoras. Dessa maneira, com a expansão dos
seringais pelo vale dos principais rios os antigos centros urbanos que passaram por anos de
relativa estagnação econômica e que já se reproduziam como entreposto comercial, desde as
últimas décadas do século XIX, notou-se um revigoramento como consequência da
revalorização econômica regional. Otávio Velho (2013) ressalta que tudo que havia acima da
cachoeira de Itaboca, no rio Tocantins, até a confluência com o Araguaia, era quase tudo
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muito recente e estava concentrado na margem esquerda do Tocantins, pois a outra margem
era povoada pelos índios, especialmente os Gaviões.
Alcobaça, atual cidade de Tucuruí que surgiu como fortificação militar no fim do
século XVIII, foi abandona quarenta anos após sua fundação, ressurgindo como povoado mais
tarde no mesmo lugar. Salienta-se que, posteriormente, mudou de posição e, no início do
século XX, tornou-se um porto de embarque inicialmente de borracha e depois da castanha
oriunda de Marabá, escoada pela Estrada de Ferro do Tocantins até Alcobaça, de onde partiria
para os portos de Belém. Segundo Laraia e Da Matta (1978), os índios das proximidades desta
cidade inspiravam temor na população urbana, o que impedia o avanço da área ocupada pelas
regiões consideradas ―áreas de ação tribal‖, como foi o caso da região do alto Pucuruí, por
onde circulavam os índios Parakanãs, e da margem direita do rio Tocantins, área habitada
pelos índios Gaviões. Ainda conforme estes autores:
há muito tempo Tucuruí era uma cidade cercada de tribos aguerridas, obrigando a
população a se localizar na sede do município, onde a concentração demográfica e a
presença próxima de uma ilha inspirava-lhes confiança. Esta pequena ilha sempre
foi promessa de refúgio em casos de ataques (LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 91).

Além do revigoramento dos núcleos urbanos já existentes, novas cidades surgiram
diretamente vinculadas à atividade de produção de borracha, como sedes de seringais e
consequentemente pontos de comércio.
Conceição do Araguaia surge como missão Dominicana, para a pacificação e
catequese dos índios Caiapós, sob a direção do Frei Gil Vilanova. Resultando de uma prática
comum de incentivo dos religiosos para que a população sertaneja se estabelecesse junto das
missões, diversas famílias oriundas dos sertões de Goiás, Maranhão e Piauí, atraídas tanto
pela presença dos missionários, como pela promessa de apropriação de novas terras, eram
levadas a ocupar a missão dos Caiapós, provocando transformações rápidas e significativas.
Contudo, foi a descoberta de uma zona de borracha em suas circunvizinhanças em 1904, que
acentuou as transformações tanto na paisagem como no modo de vida da sociedade que ali
começava a se constituir, colocando Conceição do Araguaia na posição de um dos
importantes centros caucheiros da Amazônia.
Para a extração da borracha, fez-se necessária uma rápida reestruturação do povoado
com a abertura de novas ruas para abrigar as casas de negócios que se multiplicavam.
Destaca-se que o dinheiro que por muito tempo era quase inexistente, tornou-se imperativo
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para Conceição (AUDRIM, 1946), redefinindo a paisagem e a temporalidade da vila de Frei
Gil Villlanova:
As centenas de aventureiros que atraídos pelo caucho, afluíram de todos os recantos
do Brasil e mesmo dos países estrangeiros, entregavam-se e, conceição a todos os
vícios, antes de penetrarem no ―inferno verde‖, ou quando dele escapavam. O
dinheiro outrora tão escasso corria agora à vontade. As lojas repletas de objetos de
luxo, comestíveis e bebidas sobretudo, ofereciam meios fáceis de vida larga e
dissoluta. Bailes e orgias sucediam-se à noite, com violentos e demorados tiroteios.
[...] os pacatos moradores da vila começaram a vender a preços inauditos os
produtos de suas roças e dos seus engenhos (AUDRIM, 1946, p. 87).

Nesta área, a população Caiapó foi incorporada pelos padres através da catequese e
pelos cristãos através do trabalho. A presença de uma acentuada população indígena não
escapou ao trabalho nos seringais, pois forneciam mão de obra para a extração, para o
carregamento e transporte da borracha, assim como na produção e venda de produtos
alimentícios. Segundo Ianni (1979, p. 68), ―índios, negros e mestiços achavam-se nos extratos
inferiores da estrutura social‖, sendo eles ―que faziam o trabalho mais duro, menos
qualificado ou mais explorado, no campo e na cidade, no extrativismo, transporte, roças,
criações, atividades artesanais e outras fainas‖. Ademais, as estradas de seringa passavam
junto às aldeias dos caiapós que habitavam a mata, às quais os jovens indígenas eram atraídos
para o trabalho pelo que recebiam como salário: cachaça ou apenas promessas. As aldeias
Arraias e Pau D‘Arco logo se transformaram em ponto logístico para as caravanas de
caucheiros (AUDRIM, 1946).
Assim, essa atividade expandiu-se por regiões que apresentavam obstáculos para a
navegação, o que se realizou com investimentos em infraestrutura de transportes, a exemplo a
construção da Estrada de Ferro do Tocantins, margeando o rio Tocantins. Este projeto já fazia
parte das estratégias de dominação do território limítrofe do estado do Pará, com Goiás e
Maranhão baseado no incentivo a navegabilidade do rio Tocantins, pensado ainda em 1870,
visando ultrapassar os trechos encachoeirados que impediam a ligação fluvial entre o curso
baixo do rio e a sua confluência com o Araguaia e, assim, alcançar os campos de gado da
frente pastoril. Em seu projeto inicial, a linha férrea deveria percorrer um total de 391 km,
interligando três povoações da bacia Araguaia-Tocantins: Alcobaça (Tucuruí), São Vicente do
Araguaia e Boa Vista do Tocantins (Tocantínia). Foi apresentada à Câmara Imperial, em
1882, sob a denominação de Estrada de Ferro Pará-Goiás, contudo foi formalizado em 1890,
por meio do Decreto 862, de 16 de outubro de 1890, como Companhia de Viação Férrea e
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Fluvial do Tocantins Araguaia, esboçando um trajeto de 170 km de extensão entre Alcobaça e
a Praia da Rainha (PATERNOSTRO, 1945).
Os trabalhos de construção foram iniciados efetivamente apenas em 1905, três anos
mais tarde entraram em funcionamento 43 km de trilhos ―partindo de Alcobaça, alcançaram o
local onde surgiria o povoado de Breu Branco. Em 1914, a construção atingia o km 58,
afastando-se das margens do Tocantins em direção ao baixo curso do rio Pucuruí‖ (FAUSTO,
2014, p. 53). A estrada de Ferro do Tocantins torna-se imprescindível com a descoberta do
caucho, sendo o principal meio de escoamento da produção do Médio Tocantins até os portos
de Belém.
Com essa expansão da frente mercantil do látex, as capitais também receberam
generosos investimentos. Belém e Manaus foram dotadas de infraestrutura de iluminação,
portos, canais e barragens, rodovias e pontes, configurando estas cidades como as capitais da
borracha na Amazônia e símbolos da Belle Époque da Amazônia, tal como elucida Vicentini a
exemplo de Belém:
no período de 1897 a 1908, ao final do qual a cidade possuía 80.000 habitantes,
Belém foi governada pelo Intendente Antônio José de Lemos, cujos relatórios
reconstituíam os esforços de implantação de infra-estrutura urbana e
embelezamento, que tinham continuidade. A cidade era, agora, a expressão da
riqueza acumulada pela borracha, ao mesmo tempo, a cidade dos brancos e
estrangeiros (VICENTINI, 2004, p. 124).

Destaca-se que corretores de câmbio e de fundos se instalaram em Belém e Manaus,
assim como agências de bancos tanto de capital local, a partir da criação do Banco do
Amazonas e do Banco Amazonense, como de nacionais com a instalação da agência do Banco
do Brasil e também com bancos estrangeiros como o The London and Brazilian Bank Limited
(CORRÊA, 1987).
Do ponto de vista regional, os investimentos concentravam-se obviamente em dotar a
região de infraestrutura para viabilizar o comércio e a exportação do Ouro Negro, tal como o
ocorrido em relação à abertura de ferrovias, mencionada anteriormente, e à ampliação das
rotas fluviais no amazonas e seus afluentes. Ademais, salienta-se que, desde meados do século
XIX, as rotas fluviais da Amazônia foram liberadas à Navegação a vapor23 com a criação da
Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, tendo incentivos do Estado desde que
23

A abertura foi limitada a concessão específica nos seguintes eixos fluviais: do Tocantins até Cametá; do
Tapajós até Santarém; do Madeira até Borba; do rio Negro até Manaus (RIBEIRO, N., 2005, p. 158).
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implantasse colônias ao longo dos rios povoadas por estrangeiros ou índios. Com a expansão
do comércio da borracha, surgiram empresas privadas voltadas a navegação, assim como a
navegação na região foi aberta a empresas estrangerias, tendo como pioneira a Amazon Steam
Navigation, que incorporou algumas empresas nacionais, mas não chegou a exercer o
monopólio (RIBEIRO, N., 2005).
Toda essa atração de capital e mão de obra para a produção gomífera provocou um
acentuado declínio na atividade agrícola e, consequentemente, uma crise de abastecimento nas
capitais. O governo do Pará passa a investir na criação de colônias agrícolas com nordestinos
ou com imigrantes europeus e americanos para obter uma produção agrícola mínima que
atenuasse a situação de abastecimento agrícola das capitais. Nesse contexto, às margens do rio
Itacaiúnas, surgiu como colônia agrícola o burgo do Itacaiúnas, povoado por migrantes que
fugiam da guerra civil de Boa Vista e buscavam se estabelecer com a prática da agricultura e
criação de gado. No entanto, essa povoação que se inicia para atender a demanda de produtos
alimentícios volta-se para a atividade extrativista quando, em expedições à procura de novos
pastos, encontraram o Caucho (EMMI, 1987).
Tal descoberta, por sua vez, vai gerar intensa migração de nordestinos e goianos,
assim como alterações nas relações econômicas e políticas do local. Dessa forma, a
exploração do caucho vai afetar a colônia agrícola que será transferida para a foz do rio
Itacaiúnas em sua confluência com o rio Tocantins, local considerado como estratégico em
virtude de sua transformação em centro comercial ligado a extração do látex, a partir do qual
se dá início a cidade de Marabá (EMMI, 1987). Sobre este contexto de surgimento de
Marabá, Otávio Velho comenta que:
os primeiros povoadores inicialmente se situaram na foz do Itacaiúnas. Todavia,
condições consideradas péssimas, tais como inundações efebres, levaram-nos a
deslocar-se para sítio mais favorável, por todos elogiados. Noentanto, com a
exploração do caucho, a foz do Itacaíúnas ganha novo interesse, pois de lá se
domina simultaneamente duas grandes vias de escoamento da região: o Tocantins e
o Itacaiúnas com seus afluentes. É por isso que, segundo a tradição, a 7 de junho de
1898, Francisco Coelho, vindo de Grajaú, inaugurou um barracãode comércio neste
sítio, à margem direita do Itacaiúnas, num ângulo agudoformado pelos dois rios. É
logo seguido por outros comerciantes. O nome de Marabá, que acabou se referindo
ao conjunto de barracões, é inspirado numa poesiade Gonçalves Dias, e teria vindo
do nome de antigo estabelecimento comercialde um dos pioneiros, segundo alguns
do próprio Francisco Coelho, segundooutros de Francisco Casemiro de Sousa,
cearense anteriormente estabelecido em Pedra Afonso. Seu padroeiro veio a ser São
Félix de Vallois, por influência, provavelmente, dos dominicanos de Conceição do
Araguaia (VELHO, O., 2013, p. 57).
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3.1.2 DO OURO NEGRO À CASTANHA
A partir de 1910, com o crescimento da produção da borracha na Ásia, num sistema de
produção denominado como plantation, a expansão dos seringais da Amazônia inicia um
processo gradativo de estagnação. Dessa maneira, a produção ganha um caráter estacionário,
o que, em nível regional, caracterizou uma forte crise econômica com a intensa queda na
exportação do produto que movimentava os portos da região e financiava a Belle Époque das
capitais da borracha.
Visando conter a crise, algumas medidas são articuladas. Assim, e com o apoio do
Banco do Brasil no sentido de proteger os interesses mercantis regionais, cria-se a liga dos
Aviadores; na esfera pública, estabeleceu-se um convênio interestadual entre o Pará e o
Amazonas; e concebeu-se o Plano de Defesa da Borracha, numa tentativa de intervenção
federal na região com incentivos fiscais que passavam por atividades relativas à extração, à
industrialização, a políticas de migração, à saúde, ao transporte, à agricultura e à pesca
(VICENTINI, 2004).
Com a queda da atividade nos seringais houve um esvaziamento das pequenas vilas e
cidades criadas em torno da produção; fato este que gerou um refluxo populacional em
direção as capitais, fazendo com que estes espaços, em 1940, concentrassem conjuntamente
59% do total da população urbana da região, que representava 27% da população regional
(CORRÊA, 1987). Corroborando com esta afirmação de Corrêa (1987) e inspirado nas
contribuições de outros autores, Velho pontua que:
com a queda da borracha, a Amazônia toda caíra num período de depressão. Sua
população, que de 1872 a 1920 passara de 332.847 a 1.439.052, em 1940 ainda seria
de 1.462.420, com taxa de crescimento inferior ao crescimento vegetativo, e que,
portanto, caracteriza uma região de repulsão. Só depois de 1940 iniciar-se-ia uma
lenta recuperação (DIAS, 1969 apud VELHO, O., 2013, p. 64).

No médio Tocantins, com o mesmo ímpeto que a exploração do caucho tomou conta
da região, o seu declínio também chegou rapidamente, uma vez que a descoberta deste
produto por estas partes da Amazônia coincidiu com o período próximo a crise da borracha
amazônica e de seus reflexos significativos tanto nas cidades como nas matas. Para Otávio
Ianni (1979), isso:
afetou as condições de vida no centro, onde o seringueiro desenvolvia suas
atividades, na beira onde o seringalista desenvolvia seus negócios e na cidade,
pequena ou grande, Conceição do Araguaia ou Belém, onde o aviador e o
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exportador faziam suas transações. A crise veio de fora, do exterior, como um
cataclismo, entrou pela cidade, beira e centro, matoadentro (IANNI, 1979, p. 57).

O médio Tocantins, como outras áreas da Amazônia, buscou minorar os efeitos da
crise por meio de outros produtos de exportação. Nesse sentido, quando se abre espaço para a
expansão do extrativismo nos extensos castanhais que se formavam da confluência dos dois
grandes rios, Araguaia e Tocantins, em direção a Belém, a exploração da castanha inicia-se na
região de Baião, Mocajuba e Tucuruí, mas logo chega à região de Marabá (EMMI, 1987), que
fica conhecida como a região de castanhais extremamente ricos, pois, tal como sustenta
Velho:
Os melhores encontram-se entre o Tocantins e o Itacaiúnas, ao sul de Marabá, junto
aos afluentes da margem direita do Itacaiúnas, como o Vermelho, o Sororó e o
Sororozinho, nos atuais municípios de Marabá e São João do Araguaia. Estendemse, porém, até Conceição, e os há também na margem esquerda do Itacaiúnas, para
os lados de Itupiranga, Jacundá e Tucuruí, e na direção do Xingu; embora, ao que se
saiba, mais fracos. A produtividade dos castanhais varia muito, e por isso o tamanho
do castanhal, assim entendida uma porção de terras com razoável quantidade de
castanheiras, não é boa medida de seu valor (VELHO, O., 2013, p. 66).

Assim, a atividade que nos primeiros anos de exploração servia quase que
exclusivamente para o consumo nas matas dos caucheiros que se arriscavam pela região, é
iniciada em escala de exportação a partir de 1920. Segundo Otavio Velho (2013), a produção
que em 1913 fora de apenas 20 hectolitros, passa para 5.396 hectolitros em 1919, salta para
17.878 e alcança 27.965 respectivamente em 1920 e 1921, ultrapassando a produção do
caucho. Com base nesse crescimento, os jornais da época já colocavam Marabá como o maior
exportador de castanha de toda a região amazônica.
Dessa maneira, o Médio Tocantins foi incorporado efetivamente a partir do avanço da
exploração extrativista da castanha, que se transformou no principal produto de exportação do
estado do Pará, fazendo desta região a maior produtora responsável por mais da metade da
produção do Estado, que, por sua vez, apresentou-se como maior produtor:
No ano de 1967, a produção geral do país, englobando Rondônia, Acre, Amazonas,
Roraima, Pará, Amapá e Mato Grosso, foi de 34.164 toneladas. Desse total, o Pará
registrou 18.868 toneladas, das quais 16.577 vieram da zona do Itacaiúnas (ETEA,
1968, pp. 3 a 18). Em toda a grande região produtora, o segundo lugar era ocupado
pela zona do Alto Purus, no Acre, com apenas 4.000 toneladas (id.,p. 17). Em 1965,
o segundo lugar coubera à zona do Baixo Amazonas, no Pará, também muito menor,
e que depois caiu bastante. De uma maneira geral, os dados parecem indicar um
caráter um tanto acidental assumido pela exploração da castanha em outras zonas
(VELHO, O., 2013, p. 66).
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A consolidação do núcleo urbano de Marabá a partir da atividade extrativa da castanha
fez dessa cidade um importante centro de comercialização voltado para atender o capital
mercantil. Da mesma forma que acontecia no restante da região amazônica, esta cidade atraiu
um intenso fluxo migratório e, com isso, tornou-se um importante entreposto comercial e de
transporte, em virtude de sua posição estratégica no médio Tocantins, a partir da qual se
consolidou como centro de redistribuição de produtos advindos da capital do estado, Belém,
para outros estados, como Goiás e Maranhão; fato este que caracterizou Marabá como um
centro polarizador da sub-região na qual está inserida: ―Marabá logo prosperou e tornou-se
centro de polarização para uma vasta zona, tanto em termos de atração de contingentes
populacionais, quanto em face das exigências de abastecimento‖, dadas as características
exclusivistas da atividade extrativa (VELHO, O., 2013, p. 58).
Para tender tal demanda foi necessário a expansão da infraestrutura de transporte
ferroviário e a introdução de embarcações equipadas com motores a diesel de 40 a 120 hp no
transporte fluvial. A infraestrutura que havia sido montada para atender a atividade da
borracha é transferida para a extração da castanha, os projetos de infraestrutura interrompidos
são retomados com este capital.
Otávio Velho (2013) aborda sobre esta atividade demonstrando que a mesma não
inaugura um novo período na região. Afirma este autor que, simplesmente após um período
de crise, foram realizados alguns ajustes de grande importância, pois preparou terreno para
uma nova fase no mesmo período, que se reproduziu seguindo a mesma lógica produtiva,
principalmente no que se refere às relações de trabalho:
Os castanhais eram livres. Os indivíduos que desejassem sair à cata da castanha
eram aviados pelos comerciantes, entre os quais, desde cedo, destacaram-se, ao lado
dos nacionais, os de origem sírio-libanesa. Os comerciantes de Marabá, por sua vez,
eram financiados e abastecidos pelos comerciantes e exportadores de Belém. Esse
sistema predominará durante toda a década de vinte (VELHO, O., 2013, p. 68).

Importante se faz salientar que a questão fundiária adquire destaque nesse contexto,
sobretudo com a discriminação de terras devolutas24 que passaram a ser vendidas pelo estado
para fins diferenciados de terras que envolviam a lavoura, a criação de animais, assim como
atividades industriais extrativistas. O Estado do Pará instituiu o regime de ―aforamento‖, que
consistia na apropriação da terra, mas que não implicava necessariamente na compra da
24

No que concerne a regularização das terras devolutas (cuja aquisição deveria ser feita exclusivamente
mediante compra) a Lei de Terras vai se materializar na Amazônia por meio da Lei nº 1.114, de 27 de setembro
de 1860, a qual fixa o tamanho das propriedades em meia légua de frente e outro tanto de fundos, estabelecendo
que o pagamento seria feito ao Estado somente após a demarcação (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p. 146).
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mesma; regime este regulado com a criação do Serviço de Terras da Secretaria de Obras
Públicas, Terras e Viação. Acerca desse contexto, o economista belga Jean Hébette nos
acrescenta que:
Após a queda do preço da borracha, apareceu o trabalho nos castanhais nativos onde
persistiu o sistema de aviamento. O estado do Pará cedeu a exploração dos seus
castanhais do Tocantins a alguns comerciantes: aforou-os por 30, 60, 90 anos. Esses
foreiros acabaram considerando-se verdadeiros proprietários; incorporando inclusive
às suas matas os ―castanhais do povo‖, em que os pobres podiam catar os ouriços
por sua conta. Algumas poucas famílias acabaram tomando conta da região de
Marabá, com 30.000, 50.000 e até 100.000 hectares de castanhais (HÉBETTE, 2004,
p. 35).

Incialmente, isto é, nos primeiros anos de exploração, os castanhais existentes em
terras devolutas podiam ser explorados livremente. Contudo, a partir de 1925, o Governo do
Estado passou a arrendá-los a títulos precários, geralmente pelo preço de uma safra e em favor
de políticos pertencentes ao partido dominante. Este sistema foi estendido a outros produtores
vegetais e posteriormente regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.143, de 11 de novembro de
1938, a partir do qual se determinou as medidas de concessão dos loteamentos; o que em meio
a outras disposições contidas no regulamento, eram, via de regra, violadas, permitindo que
uma só pessoa mantivesse sob controle vários lotes obtidos em nomes de parentes
(ARNAUD, 1975). Dessa forma, constituiu-se, nesse contexto, uma associação entre controle
econômico e controle político, que, no caso da castanha, dava conotação à relação entre
propriedade da terra e poder político, responsável por criar as condições para o aparecimento
das chefias políticas locais (EMMI, 1987):
Até os anos 50, desse domínio sobre a terra em Marabá resultou um quadro que
poderia ser apresentado de forma simplificada como composto por terras dos índios
e terras de camponeses, por um lado, ambas em contínua redução e latifúndios dos
exploradores da castanha, em continua expansão, por outro lado. A propriedade da
maior parte das terras acessíveis manifestava e ao mesmo tempo sustentava então o
domínio político das grandes famílias locais (EMMI, 1987, p. 5).

Este processo estabeleceu grandes conflitos territoriais de caráter fundiário na região,
ao mesmo tempo em que consolidou e institucionalizou a propriedade privada da terra,
realizando uma passagem de um processo de apropriação nômade e sem delimitação
territorial – que surgiu nas primeiras concessões ainda no século XVI –, a concessões
extrativistas e aos processos de aforamento, mesclados aos conflitos de terra no início do
século XX (VICENTINI, 2004).
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Nesse processo, ressalta-se que os índios foram sendo expulsos, dizimados,
submetidos ou absorvidos primeiramente pela extração da borracha e, logo em seguida, da
castanha, por meio da cristianização dos índios, como mansos, convertidos, caboclos,
carregadores, peões, vaqueiros, artesãos. Assim, estes agentes sociais formavam junto com os
negros, mulatos e sertanejos nordestino a classe dos assalariados e semi-assalariados no
campo e na cidade como base para o desenvolvimento da atividade extrativista (IANNI,
1979). O povo Xikrin ficou totalmente sob a influência da população castanheira que
trafegava no alto curso do rio Itacaiúnas e, nesse processo, usava a aldeia com ponto de
parada, ―hotel e bordel‖, considerando que as mulheres eram submetidas à prostituição em
troca de bens manufaturados (GORDON, 2006).
A cobiça pelas terras dos castanhais incentivou a atração de alguns grupos indígenas
para junto dos núcleos de povoamento, sob a justificativa de civilização dos mesmos; muito
semelhante às estratégias de atração realizadas pelos missionários do período colonial, que,
mediante os descimentos, deslocavam comunidades inteiras para o contexto dos núcleos
coloniais. Na primeira metade do século XX, os indígenas da bacia Araguaia-Tocantins serão
deslocados do interior das matas para as proximidades das cidades, para que nestas pudessem
se adequar a práticas mais ―civilizadas‖. Dessa forma, os núcleos de povoamento reproduziam
características mais acentuadas de transformação do espaço das cidades e do modo de vida
urbano, sendo tão violento e desastroso para os índios, como os aldeamentos missionários da
colonização.
conversei durante aqueles dias com o Sr. Raymundo Liart sobre a possibilidade de
uma próxima catequese civil desses selvagens e a necessidade de levar alguns deles
até à capital do Pará, não só para mostrar ao governador e aos homens da Sciencia a
beleza daqueles tipo íncola, como também para mostrar aos selvagens os confortos
de uma grande cidade civilizada e produzir neles o desejo de melhorar as suas
condições, chamando-os ao redil do progresso [...] Liart pode trazer 3 índios
Gaviões, que foram apresentados ao Dr. Lauro Sodré, que se admirou da estatura
hercúlea de um deles e da constituição viril e sadia de todos. Ao chegarem em
Belém, visitaram os índios todos os pontos principais da cidade, [...] constiparam e
apanharam febre, pelo que davam mostras de querer retirar-se para a sua tribo
(MOURA, I., 1910, p. 235).

Os índios Gaviões foram atraídos para a cidade de Itupiranga e de Marabá, onde
residiram por três meses. Lá, esses indígenas foram instalados em um barracão construído
pela prefeitura nas proximidades do cais, o que facilitava que fossem usados como
carregadores de castanha no porto. Grande parte da população indígena que ali foi instalada
ficou submetida à situação de mendicância, da qual estabeleceram elos de dependência com
essas cidades. Como bem assinalam Laraia e Da Matta:
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embora ninguém tivesse consciência da gravidade da situação para os índios, todos
da cidade faziam os melhores esforços para civilizar os Gaviões de uma vez por
todas. Entretanto a carga de preconceitos carregada pelos ―civilizados‖ não foi
destruída com uma simples e curta moradia de índios na cidade. Várias vezes os
gaviões foram provocados pelos regionais, e a sua estada, como acontece até hoje, é
um centro de tensões interétnicas. [...] Distante de seu ambiente original, fracos e a
mercê dos escárnios da população local, esta estada na cidade foi o ponto de partida
para uma dependência que até hoje marca profundamente a vida desses índios
(LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 100).

Em Tucuruí, os índios Akuáwa-Assurini vagavam dispersos pelas proximidades da
cidade. Os homens eram explorados como trabalhadores braçais, quando não, saqueavam as
roças, enquanto as mulheres eram exploradas pela prostituição, contraindo várias doenças
(LARAIA; DA MATTA, 1978). Assim, os indígenas eram atraídos para fora de seus
territórios, em direção às cidades numa tentativa frustrada de urbanização e abandono de suas
terras, haja vista que a vida na cidade era colocada como forma de garantir a transformação
desses sujeitos em ―gente‖, em ―cristão‖ e em ―mansos‖. No entanto, isso afetou a estrutura
socioeconômica desses grupos, pois eles foram vítimas de epidemias de gripe e criaram uma
forte relação de dependência para com a cidade que os condicionou a situações de extrema
precariedade, à exploração da força de trabalho e de preconceito. Sobre essa situação, Laraia e
Da Matta comentam que:
[as] atitudes discriminatórias são usadas por todas as camadas da população
regional. O posseiro, o coletor de castanha e o funcionário da estrada de ferro, são
movidos de um ódio ingênuo contra os matadores de seus companheiros. Mas o
arrendatário de castanhais, consciente da situação indígena, usa do preconceito para
extroverter o seu descontentamento porque os indígenas ocupam uma vasta área de
terra e não estão submetidos, mas intensamente, ao controle do sistema econômico,
do qual os patrões são os beneficiados (LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 61).

Na relação entre as atividades urbanas, a economia extrativa, a estrada de ferro e a
navegação fluvial, bem como os sujeitos que produziam e se reproduziam nos povoados da
região, estavam os funcionários da estrada de ferro, os coletores de castanha, os chefes
políticos e os produtores de castanha que, na maioria das vezes, confundiam-se, além de
agentes da segurança pública e os índios. As ações que tais sujeitos desenvolviam na cadeia
de relações da exploração da castanha os levava de forma direta ou indireta a produzir efeitos
decisivos sobre as populações indígenas que, sob justificativa de torná-los ―civilizados‖,
pretensamente se permitia o uso dos indígenas como força de trabalho, que eram inseridos na
exploração da castanha, seja na extração nos castanhais ou nos núcleos urbanos como
comerciantes ou carregadores nos portos (LARAIA; DA MATTA, 1978; EMMI, 1987).
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Destarte, nas cidades, os índios eram incorporados e submetidos a condições de
precariedade e de subalternização de sua força de trabalho, transvestidas de medidas de
pacificação e de humanização dos mesmos. A Figura 06, extraída do livro De Belém a S. João
do Araguaya: Valle do Rio Tocantins, no qual consta um relato sobre a viagem realizada por
Ignácio da Silva Mourão, enviado pelo governo do Pará, a fim de inspecionar o Burgo do
Itacainuas, nota-se a incorporação de um indígena à atividade produtiva da castanha através
da exploração de sua força de trabalho enquanto carregador, assim como ressalta o processo
de ―pacificação‖, ao fazer referência ao mesmo como índio manso.
FIGURA 06 – INDÍGENA ―PACIFICADO‖ SUBMETIDO PELO TRABALHO NA ATIVIDADE DA
CASTANHA

Fonte: Moura, I. (1910).

Os esforços de pacificação fundamentavam-se na transformação dos índios em mão de
obra barata e, principalmente, na cobiça de suas terras por partes dos castanheiros. ―Caboclos
bravos‖ era o termo utilizado para distinguir os índios arredios ou hostis, que ainda habitavam
as matas, dos índios mansos e ―pacificados‖ pelas políticas indigenistas ligadas a esta frente
econômica.
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3.1.3 O INDIGENISMO OFICIAL
Os conflitos e as contradições entre os chamados agentes da ―civilização‖ e os nativos
da Amazônia se acirraram, sobremaneira, em consequência dessa rápida ―modernização‖ da
região. Nas importantes cidades do Brasil, distantes das áreas de contato entre a expansão da
atividade econômica e os indígenas, uma classe de intelectuais adotava uma postura de
solidariedade e repudiavam o vandalismo destinados aos índios, influenciados pelas leituras
de Gonçalves Dias, Jose de Alencar e Rousseau entre outros que transmitiam nos centros
urbanos a imagem do Bom Selvagem, do índio puro legitimo representante da nacionalidade
brasileira, o que favorecia a produção e reprodução de uma mentalidade simpática à causa
indígena (GAGLIARD, 1989).
É o momento de busca de um índio ―tradicional‖ e etnificado, com aparência física e
comportamentos característicos para enfatizar um distanciamento do indígena frente ao
mundo dos brancos, com a dificuldade de lidar com as instituições e tecnologias modernas,
evidenciando com isso o discurso paternalista e de justificação da tutela (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016), que se mantinha a atuação do trabalho religioso, fundamentada na ideia
de que a obra missionaria seria o meio mais adequado para o projeto de ocidentalizar o
indígena.
Mesmo com os decretos do início do século XX, referentes à população indígena,
estas continuam sendo violadas com desapropriação de suas terras, consideradas de utilidade
pública e com o controle cultural e étnico por parte do Estado que se colocava como tutor dos
índios em assuntos de catequese e ―civilização‖ (GAGLIARD, 1989). Neste momento, a
perspectiva evolucionista que via o índio como ser primitivo ameaçado de extinção baseada
na ideia de difícil adaptação ao mundo contemporâneo e uma concepção dos povos indígenas
como nações incapazes e fracas, circundava os debates25 acadêmicos e políticos de então.
Segundo Darcy Ribeiro (2017), o contato com as frentes econômicas foi fatal para muitas
comunidades isoladas, pois desapareceram progressivamente à medida que o contato se
expandia. As que conseguiram sobreviver presenciaram uma redução drástica de seus
territórios e de suas populações.
Como parte da política de integração do Brasil, a instalação de redes telegráficas, com
destaque para a Comissão Construtora Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia (1890-1891) e a
25

Hermann Von Lhering diretor do Museu Paulista, defensor da expansão econômica e do extermínio de índios
(GAGLIARD, 1989).
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Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (1907 a 1915),
também conhecida como Comissão Rondon, atuava no sentido de ―cobrir‖ o território com
redes de comunicação (telégrafo), ligando a capital federal, naquele momento o Rio de
Janeiro, a região norte do país. Tal projeto, sob a supervisão do Tenente-Coronel do Exército
Cândido Mariano da Silva Rondon, deu início ao inventário do patrimônio etnográfico,
ambiental, botânico e territorial do Brasil, sobretudo a partir de estudos e de medições de
coordenadas geográficas, classificações de flora, fauna e recursos naturais, estudos sobre a
capacidade de produção de riquezas e sobre as fronteiras brasileiras e as populações indígenas
dessas regiões (LIBÂNIO et al., 2011). A partir desse processo, Gagliard sustenta que:
a região do Brasil meridional foi definitivamente ocupada. Multiplicavam-se as vilas
e fazendas. As ferrovias, a rede telegráfica e as estradas de rodagem cresciam
sensivelmente. Os grandes investimentos econômicos precisavam da segurança
necessária contra qualquer tipo de ação que os colocassem em risco. As áreas
ocupadas por grupos indígenas hostis configuravam-se como entrave maior ao
desenvolvimento capitalista (GAGLIARD, 1989, p. 236).

A primeira estação de linhas telegráficas da Comissão Rondon foi a Estação Paresi, no
território dos índios de mesmo nome. Outras estações foram construídas, das quais pequenos
núcleos urbanos foram originados, a exemplo de Ponte de Pedra, Aldeia Queimada e Utiariti,
onde foram instaladas escolas para os índios enquanto estes trabalhavam na construção da
linha telegráfica, auxiliando na pacificação de grupos hostis, como guias, como trabalhadores
da conservação das linhas ou no funcionamento das estações telegráficas (FREIRE, 2009). As
estações de Pimenta Bueno, Vilhena, Jaru entre outras, também deram origem a cidades dessa
região entre o Mato Grosso e o Amazonas, que conviviam com ameaças e ataque de índios
hostis, como reação à invasão de seus territórios tradicionais. Em sua obra ―Tristes trópicos‖,
o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss tece um comentário interessante a respeito desse
processo. Salienta este autor que, em 1931:
o posto telegráfico de Parecis, localizado numa região relativamente frequentada, a
trezentos quilômetros ao norte de Cuiabá e a oitenta quilômetros apenas de
Diamantino, fora atacado e destruído por índios desconhecidos, saídos do vale do rio
do sangue, que se supunha inabitado. [...] desde então suas saídas tinham se repetido
a intervalos regulares, de modo que foi preciso deslocar a estrada cerca de oitenta
quilômetros para o sul. Quanto aos Nambiquara, nômades que frequentavam por
intermitência os postos desde 1909, suas relações com os brancos haviam sido
marcadas por êxitos variados. Bastante boas no início, pioraram progressivamente
até 1925, data em que sete trabalhadores foram convidados pelos índios a visitar
suas aldeias, onde sumiram. A partir desse momento, os Nabiquara e o pessoal da
linha passaram a se evitar. Em 1933, uma missão protestante foi se instalar perto do
posto de Juruena; parece que as relações logo se azedaram, pois, os indígenas
ficaram descontentes com os presentes – insuficientes com os quais os missionários
retribuíram sua ajuda na construção da casa e na plantação da horta. [...] Desde este
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incidente e alguns que se seguiram, o clima que reinava ao longo de toda a linha
manteve-se tenso (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 278-279).

Contudo, a atuação da Comissão Rondon durante os trabalhos de construção das linhas
telegráficas, no que se refere ao contato com as comunidades indígenas, ficou registrada como
atuação pacífica e foi usada como base a partir da qual Cândido Rondon propôs junto ao
governo federal a criação de uma instituição voltada para a ação de assistência e proteção as
populações indígenas, no sentido de evitar o extermínio das mesmas. Com isso, o Ministro da
Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), convida Cândido Rondon a criar uma agência
governamental responsável pela proteção e civilização dos índios, nos moldes dos ideais
republicanos, num contexto em que se pretendia construir um povo com valores que se
distanciassem dos associados à monarquia, entre estes a presença eclesiástica na vida pública.
Esta perspectiva, que provocava alterações na relação Igreja/Estado26, substituindo a imagem
do missionário pela figura do militar, foi responsável responsável por aplicar o uso do termo
proteção, devido ao predomínio de ideais positivistas, centralizados principalmente no papel
da ciência e nas possibilidades de progresso sob um governo racional, que buscava a
laicização dos serviços estatizados e dos recursos materiais.
A presença da questão indigenista no Ministério da Agricultura, defendida nesse
contexto sob o argumentando do problema de proteção aos índios, está intimamente ligado à
questão da colonização, apontando assim, para a necessidade de orientar o indígena para o
cultivo do solo e para a sua transformação em trabalhador rural (GAGLIARD, 1989). A partir
de tal premissa, estabelecia-se como destino dos índios o mercado de trabalho rural,
classificando-o como trabalhador nacional; designação destinada àqueles destituídos da
propriedade da terra, remanescentes da escravidão e seus descendentes ou os filhos de
casamentos mestiços. Dessa forma, foram definidos historicamente pela historiografia como
pobres livres, e pela sociologia e etnologia como sertanejos, caipiras, bugres, caboclos
contingentes propícios a migrar do campo para a cidade, e, nestas, mais uma vez, definidos e
estigmatizados por outrem, como aqueles que carregam traços culturais de herança indígena,
sendo errantes por natureza (LIMA, 1995).

26

Com o advento da república, questionamentos sobre a legitimidade da catequese que a Igreja Católica realizou
historicamente, circundavam os debates políticos e acadêmicos. A defesa da catequese religiosa a colocava como
única capaz de conduzir os indígenas à integração social, e a defesa da intervenção laica, em assuntos de
integração, a apontavam como mais adequadas para os princípios de um novo Estado de princípios republicanos.
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3.1.4 PODER TUTELAR: ATRAÇÃO E CONTENÇÃO TERRITORIAL
É criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais
(SPILTN)27 vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, por meio do
decreto nº 9214 de 15/12/1911 ―regulamento do Serviço de Proteção aos Índios e Localização
de Trabalhadores Nacionais‖, que emerge do debate entre letrados e atores políticos em torno
da busca para uma solução sobre o tratamento que o Estado Republicano dispensava aos
índios, em especial aos que estavam localizados em zonas de conflitos oriundas da invasão as
terras indígenas. Assim, a institucionalização da política indigenista republicana se deu
através da criação do SPILTN como meio de estender a essas populações uma vigilância em
relação aos efeitos violentos da expansão das fronteiras econômicas.
Assim, a primeira ação da república, no que se refere aos índios, foi o ato de
regulamentar a situação jurídica desses sujeitos diante do estado brasileiro, na qual o índio foi
definido a partir da ideia de ―incapacidade relativa‖, o que ocorreu por meio do Decreto nº
8.072 que criou o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Posterior a isso, o código civil de 1916
colocou o indígena sob a Tutela do Estado. Desde as últimas décadas do século XIX, falavase veementemente na civilização do índio como responsabilidade laica, mesmo com
inexistência de um aparelho estatal específico para o exercício do poder; questão esta que
ficou resolvida com a instituição do SPI enquanto agência tutelar. Contudo, sua operação ao
incidir sobre uns e deixando outros de fora, criava uma base objetiva a partir da qual se
buscava atribuir a qualidade de ser índio. Neste processo a questão de definição da
indianidade torna-se uma questão de natureza política e administrativa, resultante de
tecnologias, formas organizacionais, graus de racionalidade próprios e distintos ao longo do
tempo (LIMA, 1995).
Visualizamos nisso a instauração de um regime tutelar a partir da ação de sertanistas e
militares positivistas, instituído enquanto arquitetura jurídico-normativa a partir de dois
dispositivos, o Artigo 6º do código Civil Brasileiro de 1917 e, posteriormente, a Lei nº
5.484/1928, primeira lei a regular a situação jurídica dos índios sob o regime republicano, a
partir da qual a agência recebeu a função de tutelar os índios, considerados relativamente
incapazes. Operava a partir de classificações, técnicas e morfologia organizacional, sob o
aspecto de governo sobre os índios.

27

Trabalhador nacional desvalorizado com o crescente fluxo de migrantes estrangeiros (MONTEIRO, 1992,
2001).
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A tarefa de proteção do SPI face às populações indígenas implicava tanto em defesa da
vida física dos índios, quanto ao que Manuel Miranda (apud LIMA, 1995, p. 128) chamou de
―defesa da vida moral‖. Esta premissa servia como base para que o SPI instituísse um
conjunto de métodos e tecnologias de poder voltados para a missão de transformar o índio
sem envolver a doutrinação religiosa e assentá-los em terras onde pudessem se transformar
em trabalhadores rurais, isto é, ―proteger o aborígene e localizar, em terras que se tornariam
de sua propriedade, os caipiras, os roceiros, os caboclos, a gente enfim em que vieram
transformando os índios brasileiros e em que se hão de transformar os que aonde hoje existem
pelos nossos sertões‖ (BARBOSA, 1947 apud LIMA, 1995, p. 127).
Essa ideia de proteção aos índios revela as estratégias de centralização do controle
sobre os índios e seus territórios nas mãos de aparelhos estatizados do governo nacional,
como dispositivos administrativos de poder destinados a anular a heterogeneidade histórico
cultural, reproduzindo a imagem de homogeneidade fornecida pela ideia de uma nação
(LIMA, 1995, p. 129).
O Decreto nº 5.484, de 27 de julho de 1928, libera os indígenas da tutela
orfanológica28 e classifica a população indígena em quatro categorias: a) nômades; b)
arranchados ou aldeados; c) pertencentes a povoações indígenas; e d) pertencentes a centros
agrícolas ou que vivem promiscuamente com civilizados (LIMA, 2015). Todo indígena
existente em território nacional poderia ser lançado no registro civil. Assim, crimes praticados
contra estes agentes estariam classificados como de superior contra inferior e catequese só era
prevista através de particulares e todo indígena que ainda não estivessem classificados como
efetivamente integrados/assimilados ficavam sob o amparo de autoridades federais
(GAGLIARD, 1989).
Com a transferência do SPI para o Ministério da Guerra, este passou a constituir o
Departamento de Inspetoria Especial de Fronteiras, no momento em que o estado coloca no
centro de suas preocupações a proteção das fronteiras e a valorização da nacionalidade,
aparece o uso de comunidades indígenas como instrumento de proteção dos territórios em
disputa, como indispensável aos interesses nacionais sob o argumento de qualidades físicas de
fácil adaptação climática. Tal procedimento foi oficialmente decretado pelo Regulamento do
Serviço de Proteção ao Índio através do Decreto nº 736, de 6 de abril de 1936, no qual se

28

Colocava os índios à mercê dos juízes de órfãos e diretamente aos poderes locais sem qualquer mediação do
centro de governo federal.
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reafirma a função do órgão de assistência e proteção ao índio, destacando medidas para a
nacionalização do indígena, com o intuito de garantir sua efetiva incorporação à sociedade
brasileira (GAGLIARD, 1989).
Combinando ideias de proteção fraternal e tutela enquanto intervenção estatal
transitória, baseados na concepção de incapacidade civil relativa dos índios e da necessidade
de incorporação dos mesmos à sociedade, aparelhou-se o SPILTN com positivistas ortodoxos
que visavam um trabalho pedagógico de (re)formação do Brasil, a partir dos povos indígenas
vistos como matéria prima da pátria. Lima (1995) define a criação do SPI enquanto parte da
administração pública no Brasil, como peça determinante na produção de sentidos
generalizáveis para a heterogeneidade da vida social brasileira, que teria como finalidade
primordial “civilizar” e “educar” o índio, conferindo para o mesmo um lugar delimitado no
espaço social e geográfico do Brasil que se pretendia construir. Em trabalhos recentes, o
mesmo autor reafirma tal perspectiva ao frisar que, à época, o SPI representava uma forma de
servir a pátria por ser responsável pela construção de um povo (LIMA, 2011).
Assim, a nacionalização dos índios e a sua incorporação à Nação aparece através de
processos regulatórios apresentando simultaneamente princípios preservacionistas e de
dominação, a partir dos quais as técnicas do regime tutelar29 envolvem a necessidade de
situar os índios num sistema de estratificação de direitos civis e políticos, garantir a
permanência de uma gestão militar e a partir destes combinar a proteção aos índios com o
controle e construção territorial, reafirmando com elemento fundante a conquista de espaços e
populações (LIMA, 2011).
Em síntese, o SPI estruturava-se em unidades administrativas organizadas
espacialmente a partir da atuação local, passando pela articulação política no plano regional
até chegar aos aparelhamentos de poder de caráter nacional. As unidades locais funcionavam
através de postos30, povoações indígenas31, centros agrícolas32 e vigilâncias33. Nesse

29

O ‗regime tutela‘ pode ser definido como um conjunto de dispositivos políticos administrativos (calcados em
signos/símbolos difusos) destinados à ―governamentalização‖ dos índios. Esta tem dois objetivos: criar uma
racionalidade na exploração dos povos colonizados, aproveitando os índios como população, transformando-a
em mão de obra para extrair-lhes o sobretrabalho (FERREIRA, 2013, p. 81).
30
Localizavam-se em áreas que ficassem próximas de onde os índios que se pretendia contatar estivessem
aldeados, o que não significa que sua localização definia o intento de legalizar tais áreas aos índios que ali
habitavam. Eram classificados em subcategorias seguindo uma lógica de fracionamento espacial
hierarquicamente organizado em subpostos: postos de proteção; posto de assistência; posto de vigilância e posto
de pacificação.
31
As povoações geralmente eram estabelecidas em locais de antigos aldeamentos, que foram extintos ao longo
do século XIX, ou que foram obtidas por doações de terras devolutas dos governos estaduais.
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contexto, torna-se importante destacar que estes espaços não são o que mais tarde vai ser
definido como reserva indígena e tampouco se confundem com as territorialidades específicas
dos grupos indígenas, pois eram espaços voltados para as fases de atração e civilização, onde
se dava as relações diretas com os contingentes populacionais em questão.
As Inspetorias Regionais (IRs) funcionavam como unidades administrativas
responsáveis em ―estabelecer relações entre os índios e a diretoria geral e a superintendência‖
(SEDOC, 1910 apud LIMA, 1995, p. 234), centralizavam o poder decisório efetivo e estavam
sediadas nas capitais estaduais, funcionando na prática como mediadoras entre Diretoria
Geral, governos e elites locais.
Assim, a empresa tutelar (LIMA, 2011) espraiou-se pelo território amazônico
delimitando e definindo espaços (Figura 07) como partes da órbita própria à vida indígena,
impondo padrões de territorialização aos povos indígenas, a partir de um controle estatal
intensivo do espaço e das populações que o ocupavam, criando terras e destruindo
territorialidades históricas e culturalmente diferenciadas, convertendo-as em mercadoria
potencial para a exploração da inciativa privada; fato que nos coloca esse processo de
construção de povoações indígenas, parques e reservas como expressões nítidas de processos
de territorialização induzidos pelo Estado (FERREIRA, 2013).

32

Os centros agrícolas deveriam atender aos trabalhadores nacionais e aos índios que ―atingissem‖ essa
categoria.
33
Unidades de clara inspiração militar, tal como os postos, sua atuação era prevista para ser temporária e de
curta duração, estavam situadas em áreas de conflitos, notadamente em caso de povos hostis.
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FIGURA 07 – DISTRIBUIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA REGIONAL DO
PARÁ EM 1940

Fonte: Freire (2011).

Rondon entendia que a civilização dos índios deveria passar pela persuasão, sem o uso
de armas e utilizando técnicas de atração e pacificação de povos hostis semelhantes às usadas
pelos missionários jesuítas do período colonial. A partir desta perspectiva, as bases do poder
tutelar centram-se na persuasão, uma forma de violência simbólica que substitui a violência
física, própria do imaginário colonial. Ganha expressão ainda a figura do sertanista, fundindose mais tarde com o que, comumente, chama-se de indigenismo no Brasil.
A ação indigenista apresentava-se num formato de sertanismo governamental a partir
do qual a administração tutelar buscou cercar a circulação indígena, marcando espaços de
naturezas distintas. Os agentes que atuavam como mediadores entre Estado e populações
indígenas eram forjados no cotidiano do sertão e formados ideologicamente e politicamente à
luz da filosofia positivista e do movimento republicano, acrescido do fato de serem militares
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e, por sua vez, associados à presença da lei, ―ausente‖ nos confins isolados da Amazônia. E
como fator decisivo para atuação desse indigenismo oficial, o contato com as populações
arredias seguiu as estratégias desenvolvidas incialmente na experiência da Comissão de
Linhas Telegráficas. A tarefa imediata era contatar os grupos indígenas que resistiam armados
a invasão dos seus territórios. Com base nisso, o indigenismo rondoniano tinha sua atenção
voltada exclusivamente para o índio bravo, colocando como prioridade a ―pacificação‖ das
―tribos aguerridas‖ e o contato com os índios isolados, para colocá-los sob tutela estatal antes
que as frentes econômicas os alcançassem, e com isso, camuflar a relação do contato sob a
égide de paz entre brancos e índios. Na interpretação de Lima:
os índios selvagens eram os alvos principais da ação do serviço não só por
obstaculizarem o avanço sobre o interior ou se acharem em guerra, mas também por
oferecerem as melhores oportunidades para o trabalho de civilização: encontrandose me estagio primitivo da ―inelutável marcha da humanidade para o progresso‖
indiscutivelmente inferiores. [...] Não se trata aqui de nenhuma vertente
degeneracionista que procura a pureza das raças, mas sim de uma luta pelo
monopólio da assistência (ou do exercício de aspectos do poder tutelar), pois o ser
indígena era concebido apenas como ser reflexo das ações sofridas (LIMA, 1995, p.
125).

Como parte do conjunto de tais estratégias, o indígena passa a ser classificado como
manso, hostil ou arredio, seguindo a lógica de relação que estabelecia com a sociedade
envolvente o que deveria definir políticas direcionadas para cada caso em específico, podendo
passar pela pacificação, atração ou civilização (Figura 08).
A agência indigenista deveria monopolizar o máximo a interação entre índios e não
índios, organizando sua atuação em distintos ―momentos civilizatórios‖. A pacificação era a
estratégia referente à primeira fase do trabalho da ação indigenista e, por isso, era também a
estratégia que exigia a experiência militar, pois estava destinada aos índios hostis, aqueles em
situação de guerra com as frentes nacionais. As estratégias de atração consistiam em
trabalhos táticos de concentração da população a ser protegida, próximo dos postos de
atração/pacificação, destinados aos ditos selvagens ou arredios, que estavam estabelecendo
os primeiros contatos sem hostilidade. Tanto a pacificação, como a atração correspondiam a
técnicas de deslocamento espacial e concentração geográfica, em torno de um núcleo
administrativo, por meio da distribuição de presentes, sejam esses produtos industrializados
ou ferramentas de metal, num verdadeiro jogo de sedução para sedentarizar populações
indígenas (LIMA, 1995).

170

FIGURA 08 – DISTRIBUIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE
CLASSIFICAÇÃO DO SPI, EM 1943

Fonte: Freire (2011).

A partir da década de 1920, os índios do Médio Tocantins intensificaram os conflitos
com a expansão que se dava por seus territórios. Os encontros ocorriam inicialmente na orla
do rio Tocantins, nas proximidades da localidade Joana Peres, atual cidade de Baião e da Vila
de Breu, atual cidade de Breu Branco, que surgiram como cidades ponta de trilho da Ferrovia
do Tocantins. Partindo dessas localidades, tinham-se expedições punitivas, as quais os índios
revidavam energicamente atacando castanheiros, lavradores, trabalhadores da EFT e
chegavam a ameaçar a permanência dos núcleos de povoamento, forçando os trabalhos do SPI
nesta região (ARNAUD, 1983). Na Figura 09 percebemos a distribuição dos postos instalados
para a atração dos índios que ocupavam a margem direita do rio Tocantins, em relação as
principais cidades da região, entre as quais destacam-se Alcobaça e Marabá.
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FIGURA 09 – DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS DE ATRAÇÃO NO MÉDIO TOCANTINS

Fonte: Freire (2011).

Quando a crise da borracha chegou à Amazônia, a construção da Estrada de Ferro que
escoava a produção do médio Tocantins até Belém foi um dos muitos projetos interrompidos,
sendo retomado na década de 1920, com a abertura dos castanhais, quando foi estendida até o
quilômetro 117, o que custou, segundo Laraia e Da Matta (1978), dezenas de vítimas, entre os
trabalhadores assolados com as doenças e ataques dos índios, e de graves conflitos armados
contra os índios, que na época eram denominados ora de Assurini, ora de Parakanã (ISA,
1985); vítimas das expedições de correrias de índios, das doenças trazidas para as matas pelos
trabalhadores da linha férrea e da exploração do trabalho nos castanhais.
Estiveram quase à mercê de uma expedição armada, promovida, desta feita, pelo
engenheiro-diretor da Estrada de Ferro Tocantins, Carlos Teles, o qual também
exercia a função de delegado regional de polícia.
Segundo Nimuendajú, durante a visita a Alcobaça do então interventor no Estado do
Pará, Sr. Magalhães Barata, o referido engenheiro pronunciara um discurso
endereçado aos trabalhadores daquela ferrovia, com o seguinte teor: ―de hoje em
diante, quando avistassem índios na estrada de ferro, ninguém deveria pesquisar se
estes vinham com intenções pacificas ou não, mas abrir fogo contra eles, e não
deveriam atirar para o ar e nem para o chão, mas fazer pontaria certa‖ (ISA, 1985, p.
26).
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No ano de 1928 foi instalado pelo SPI o Posto de Pacificação Pucuruí, no quilômetro
67 da Ferrovia Tocantins, sob a justificativa de pacificação dos índios que pilhavam
trabalhadores e moradores ao longo da linha férrea. Desta maneira, Laraia e Da Matta
afirmam que:
a ação pacificadora do SPI na região de Tucuruí. Desde 1928 quando da fundação do
Posto de Atração Indígena Pucuruí, os trabalhos de pacificação têm exigido um
esforço épico. Além da ação de atrai os índios o SPI teve que tomar uma serie de
providencias para impedir o massacre dos mesmos pelos regionais. [...] conter os
ímpetos criminosos de certos diretores da E. F. Tocantins, responsáveis pela
organização de várias expedições punitivas (LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 66).

A construção da linha férrea teve consequências decisivas para o contato com os
índios da região, uma vez que deslocou o povoamento para o interior com o surgimento de
novos pequenos núcleos de moradores em sua extensão. Essa interiorização quebrou em
definitivo o isolamento dos índios que estavam nas proximidades das obras da estrada de ferro
e das cidades que surgiam com sua expansão. Salienta-se que neste processo foram criadas as
condições para que estes indígenas consolidassem relações duradouras de acesso às
mercadorias (FAUSTO, 2014).
Em maio de 1937, a agência indigenista iniciou suas atividades na região de Marabá
ao estabelecer o Posto de Atração Ipixuna, distante cerca de oito horas de viagem da cidade de
Marabá, que segundo, o então Inspetor Regional deste órgão, teria a ―finalidade de pacificar e
assistir os índios Gaviões e garantir a área de terras de sua propriedade‖ (ARNAUD, 1964, p.
4). Este autor ainda acrescenta que:
os trabalhos foram iniciados satisfatoriamente com a aplicação das técnicas
tradicionais do Órgão,tendo sido armados vários tapirisno recesso da mata, supridos
de ferramentase outros brindes, ligados à sede do Posto por meio de caminhosbem
avivados. Cerca de 120 dias após a instalação recebeuo Posto a primeira visita
amistosa dos Gaviões e, no decorrer de90 dias, mais 11 visitas se verificaram, tendo
sido atendidos calculadamente250 índios. Porém, em uma visita posterior, havendo
os índiosencontrado o Posto desprovido de ferramentas e sobretudo de farinha,após
demonstrarem certo descontentamento mataram com váriasflechadas um dos
trabalhadores que haviam atraído para a orla da mata,a fim de "presenteá-lo com
flechas e arcos". Desde entãodeixaram os Gaviões de frequentar o Posto mas
estabeleceram contatos pacíficos em outros pontos do Tocantins (ARNAUD, 1975,
p 37).

Em 1945, a agência indigenista instala o posto Ambaua na frente da cidade de
Tucuruí, onde outro sub-grupo do povo Gavião estava fazendo incursões (Figura 10); espaço
esse que, conforme sinaliza Arnaud (1975), ficou conhecido como Posto da Montanha.
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FIGURA 10 – REGISTRO DE VISITA DE ÍNDIOS GAVIÃO A UM POSTO INDÍGENA DE ATRAÇÃO

Fonte: Freire (2011).

Nesses termos, a ação indigenista do SPI não se diferencia em sua essência das
características dos aldeamentos missionários constituídos no século XVI, uma vez que se
utilizavam das mesmas técnicas de atração com objetos desconhecidos aos grupos autóctones,
bem como das mesmas políticas de deportação e de concentração populacional em territórios
definidos para atender aos interesses políticos e econômicos dos grupos hegemônicos.
Após a consolidação da atração/pacificação, com a instalação de postos de
pacificação em áreas de colonização recente e de postos indígenas nas áreas de colonização
antiga onde o contato já estava dado, iniciava-se a fase de civilização por meio da introdução
de atividades voltadas para a produção agropecuária, assim como da introdução da educação
escolar, com ensino da língua portuguesa, com treinamento em trocas comerciais e a execução
de ações destinadas ao atendimento das condições sanitárias. Como é possível perceber, a
instalação de postos se diferenciava de acordo com a fase de intervenção, passando desde a
atração e pacificação, como pela civilização e regularização da posse, podendo serem
classificados em postos de atração, de criação e de nacionalização entre outros, que entre seus
regulamentos e planos de ação estabeleciam uma pedagogia nacionalista no que se refere ao
controle das demandas indígenas.
Nesses postos, conforme sustenta Gagliard (1989 p. 277), ―o indígena deveria ser
educado para o cumprimento dos deveres cívicos, através do conhecimento da higiene, da
escola primaria, de exercícios físicos, da instrução militar, da educação moral e cívica‖, bem
como ―do culto à bandeira, do canto dos hinos, do conhecimento das datas nacionais‖. Por
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fim, eram feitas negociações com os governos estaduais para a criação de reservas em áreas
de terras devolutas onde fosse possível garantir a sobrevivência física dos índios; esta era a
fase da regularização das reservas e parques indígenas.
A criação da reserva Mãe Maria para os índios Gaviões se deu nesse contexto, ainda
na década de 1940. A terra onde se localizava o posto de atração Ipixuna, destinado a ações de
pacificação desses índios, havia sido concedida pelo governo do Estado do Pará, por meio da
Lei nº 2.035, de 9 de novembro de 1921. Baseado em alegações de ausência de ações por
parte do SPI no local, o governo passou a arrendar essas terras para a exploração da castanha,
a partir de 1924, ação questionada pelo Promotor Público de Marabá que obteve a inscrição
da Lei de 1921, o que entregou a propriedade novamente ao SPI, em 1936.
Isso, de tal forma, acirrou os conflitos judiciais com a oligarquia local da cidade de
Marabá em torno desta propriedade, na pessoa do arrendatário do ―castanhal dos índios‖,
Nagib Mutran, que recorreu da sentença e obteve apoio do Governo do Estado por meio da
emissão de um oficio que orientava o Inspetor Local a ―não criar dificuldade ao comerciante‖.
Após estes conflitos, e com o início das atividades de garimpo nas proximidades do posto,
que desestruturava suas atividades, levando o SPI a mudá-lo, para tanto obteve título
definitivo da gleba de terra Mãe Maria (decreto 4.503 de28/12/1943), antiga propriedade do
Sr. Messias de Souza (ARNAUD, 1975).
Percebe-se, nesse caso, que a criação de reservas34, comumente descrita como um
procedimento humanitário e idealista contribuiu para conter a circulação indígena nas áreas
onde estes agentes representavam um perigo aos interesses econômicos e políticos. No
entanto, também foi destinada aos povos indígenas que representava a possibilidade de
inviabilizar grandes projetos de integração e desenvolvimento, como a instalação de linhas de
comunicação, a abertura de ferrovias e estradas e, num momento posterior, com a construção
de barragens e hidrelétricas. A exemplo deste processo, a agência indigenista conseguiu junto
a Fundação Brasil Central35uma grande gleba de terra junto a EFT, que foi usada para facilitar
34

Vale destacar nesse processo a função geopolítica a expedição Rocador-Xingu criada pelo governo Vargas, por
meio do Decreto-Lei nº 4.750 de 28 de setembro de 1942, contando com a participação dos irmãos Villas-Boas,
buscava desbravar áreas ainda não alcançadas pelas frentes de penetração do país, na qual destaca-se a área da
região do alto Xingu e dos rios que o formavam ao norte do Mato Grosso e sul do Pará, onde foi criado o parque
indígena do Xingu.
35
Foi um órgão, criado em 1943, no contexto da Expedição Roncador-Xingu, sob a Coordenação de
Mobilização Econômica, tinha como principal objetivo ―desbravar e colonizar a região‖ da chamada ―Marcha
para Oeste‖, a partir do programa de colonização e ocupação de fronteiras, impulsionado pelo então presidente
Getúlio Vargas nos primeiros anos do Estado Novo, essa iniciativa fundou as cidades no Mato Grosso; assumiu a
administração da Estrada de Ferro Tocantins; firmou convênios com outros órgãos para mobilização de
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o trabalho de atração dos índios Parakanã e conter os conflitos com os trabalhadores da linha
férrea (LARAIA; DA MATTA, 1978).
É reconhecido que a agência indigenista evitava o risco de extermínio físico de
populações indígenas pelos interesses econômicos e políticos locais possivelmente
contrariados, ao permitir que os índios saíssem de forma coletiva e sob a tutela protetora do
Estado. No entanto, vale destacar que em raras situações esse indigenismo conseguiu
assegurar o controle dos povos indígenas sobre os seus antigos territórios, o que se dava
normalmente era a incorporação da questão indígena seguindo os interesses do mercado de
terras e dos agentes hegemônicos (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
E, da mesma forma, ao condicionar as políticas indigenistas, os interesses econômicos
estabeleciam uma relação colonial entre o índio e Estado por incitar um padrão indigenista
baseado na semiproletarização de muitos grupos indígenas. De acordo com o projeto político
delineado pelo regime tutelar, os índios deveriam incorporar-se como camponeses e
trabalhadores manuais, denotando uma modalidade de inserção dos índios a uma estrutura de
classe. Assim, a ação do poder tutelar além de ser uma forma de territorialização imposta ao
índio, era uma forma de estratificação no que se refere à atribuição de um lugar para o mesmo
numa estrutura de classe (FERREIRA, 2013). No que concerne ao ―destino final‖ da
população indígena, Lima (1995, p. 196) pontua que seria:
o mercado de trabalho rural, sob a rubrica de trabalhador nacional. Esta expedição
encobria uma vasta gama de produtores diretos destituídos da propriedade da terra e
vagamente identificados aos libertos da escravidão e seus descendentes ou dos
surgidos com casamentos com nativos.

Reproduzindo as relações de patronagem, sob a administração da agência indigenista
que o povo Gavião foi submetido diretamente ao trabalho de coleta de castanha como força de
trabalho, o que transformou o posto Mãe Maria no maior produtor de castanha da região do
Médio Tocantins. Segundo a antropóloga Iara Ferraz (1998, p. 72), ―a remoção para Mãe
Maria foi motivada, sobretudo, pela necessidade de dispor de mão de obra para a exploração
econômica, pelo Serviço de Proteção aos Índios, da área conhecida como ‗Castanhal dos
Índios‘‖. Foi assim que esses índios foram engajados na produção comercial da castanha e
num programa oficial de individualização do comportamento por parte da agência
governamental encarregada de tutelá-los (MARTINS, 1988), de modo que, com isso, eles:

trabalhadores do norte do país; construiu usinas de cana, estradas, campos de pouso, redes de comunicação; e
adquiriu entrepostos comerciais (MAIA, 2010).
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deixavam de fazer roças na proporção necessária ao sustento das famílias, o que os
obrigava a trabalhar mais ainda para os brancos. Mesmo não estando engajados
numa relação mercantil sistemática, a venda da força de trabalho por baixo do seu
valor conduz a uma dependência cada vez maior em relação ao mercado. Nesse
caso, ainda, a produção comprometia as trocas cerimoniais e a realização de ritos
importantes na reprodução do grupo (MARTINS, 1988, p. 24).

Neste mesmo contexto, tentou-se inserir o Povo Xikrin na cadeia produtiva da
castanha, inclusive numa tentativa frustrada do Serviço de Proteção aos Índios de transferir os
Xikrin para junto do povo Gavião na reserva Mãe Maria, para ali transformá-los em mão de
obra da instituição oficial na coleta da castanha e liberar os castanhais do seu território para os
castanheiros de Marabá (MARTINS, 1988). Além disso, muitos índios Xikrin foram
recrutados pelos patrões da sua região para trabalhar na safra da castanha. As políticas de
recuperação demográfica desse povo conseguiu evitar essa transferência compulsória, muitos
dos indígenas que haviam abandonado a aldeia para o trabalho nos castanhais retornaram,
alguns permaneceram entre os gaviões e outros foram abandonados na cidade de Marabá
pelos patrões (VIDAL, 1977).
Isso se relaciona a introdução de novas necessidades na vida tribal a partir da
vinculação do índio ao mercado como produtor de mercadorias, e com isso transforma-se em
consumidor de mercadorias fora da economia tribal e passa a ser também vendedor, mais até
que comprador, demonstrando a lógica da troca desigual de um tipo de acumulação capitalista
de natureza colonial, em que o índio ou é exterminado, quando entra em contato com o
branco, ou é convertido em semi-escravo, produtor de mercadorias vendidas por baixo do seu
valor; mas raramente convertido em assalariado. Quando o é, é engrossando a massa de
trabalhadores subempregados ou trabalhadores temporários que se aglomeram nas cidades,
sob a condição de destribalizados (MARTINS, 1988).
No contexto de tais políticas indigenistas, ―civilizar‖ trazia a ideia de povoação, de
levar aos índios meios de se integrar ao Brasil moderno que nascia com as transformações do
início do século XX, um projeto de integração, no qual o índio era visto como ser em
evolução e transitório que necessitava de um tempo para evoluir de simples coletores a
criadores de gado e agricultores, o que dispensaria a necessidade de grandes extensões de
terras. Seguindo tal premissa, aldear o índio significava a administração, por parte de
funcionários estatais, das terras ocupadas, do ritmo de vida, das formas de sociabilidades, dos
mecanismos de representação política e até mesmo da relação com não índios. Está
diretamente relacionada à ideia de poder tutelar (LIMA, 1995), justamente por se mostrar
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como uma forma de ação sobre os povos indígenas e seus territórios, a partir de modalidades
de poder de um Estado que se imagina nacional, ou melhor, de uma comunidade política
dotada de um exército profissional, que visa integrar a esta comunidades política,
autodeclarada soberana, sociedades disciplinares que, neste caso em especifico, são as
populações indígenas.
Erthal (1992) define como extermínio pacífico essa perda de controle dos territórios
pelos índios, a partir do crescente apossamento pelo avanço da fronteira, pacificado os índios
dos sertões, estes espaços ficavam livres para serem ocupados pelas frentes econômicas. Esse
processo de constituição de reservas indígenas além de marcar o início de uma situação
histórica de subordinação do índio a um regime tutelar, vinculado diretamente ao Estado,
deixa claro que os territórios habitados atualmente pelos povos indígenas, são apenas
fragmentos de territórios muito mais amplos, que foram desintegrados em meio aos processos
de conquista colonial e formação do Estado nacional.
Assim, os mecanismos, de imobilização do indígena, passavam pela necessidade de
transformar as populações indígenas, através da tutela administrativa do Estado, em cidadãos
de uma comunidade, inserindo-os na esfera do governo nacional, responsável por tornar as
terras por eles ocupadas em espaços ―vazios‖ prontos para serem entregues a cidadãos
devidamente capacitados de torná-las ―produtivas‖. Segundo o antropólogo Antônio Carlos
Lima (1995), esse processo de delimitação da localização indígena também é previsto pela
agência indigenista como forma de enfraquecer a migração desses sujeitos para os centros
urbanos, através de um conjunto de aparelhos institucionais responsáveis pela imobilização da
mão de obra do trabalhador nacional. Este autor define-o como um grande cerco de paz, e
afirma que este é revelado em toda a sua complexidade por meio de:
técnica militar de pressionamento e formas de manter vigilância, ao mesmo tempo
assédio de um inimigo visando cortar-lhe a liberdade de circulação, os meios de
suprimento e a reprodução social independente (sem implicar no ataque dos
sitiantes), além de defesa contra os de fora do cerco, como num cercado para
crianças, estabelecendo limites e constrições aos por ele incluídos/excluídos (LIMA,
1995, p. 131).

Para Lima (1995), este cerco é representação de um ―modo tático de sublimação da
guerra, e de formas de denegar a violência aberta‖ edificados neste momento sobre os
alicerces da ciência e não mais da religião. A imagem que se cria com este cerco, estabelecido
pela administração indigenista em voga, busca uma homogeneidade que se pretende construir
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a partir da divisão imposta entre índios e civilizados; uma estratégia de domesticação da
diferenciação social que se pretendia estabelecer no espaço agrário brasileiro.
As atividades dos postos, mais do que assistenciais, tendem a ser apenas protetoras
entendendo-se essa proteção como controle das relações interétnicas; os postos
constituem mediações entre índios e brancos, com ênfase no policiamento dessas
relações. Esse papel desempenhado pelos Postos Indígenas pode ser verificado,
praticamente em todo território do Brasil Indígena, se bem que num menor número
de situações é possível encontrar-se Postos Indígenas atuando de forma a promover
a economia e o bem-estar das populações sob sua supervisão. Nesses casos,
entretanto, diga-se de passagem, a tendência maior é a transformação desses mesmos
Postos em empresas – sejam fazendas, seringais, etc. – i. e., unidades devotadas ao
lucro econômico como se esse lucro por si só resultasse na promoção do bem-estar
social (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1968, p. 51).

A relação entre Postos Indígenas e populações indígenas sob tutela, ao mesmo tempo
em que foi de fundamental importância para garantir a defesa das terras indígenas como
condição básica a sobrevivência física dos índios e de sua reprodução sociocultural, foi usada
pelo estado como mecanismo para a consolidação da prática de restrição da assistência
indigenista às formas de incorporação vinculadas estritamente às questões fundiárias. Em
outras palavras, nesse contexto, ressalta-se a equivocada definição de indianidade indígena,
ligada a delimitação de terra reconhecida pelo Estado, como reserva indígena.

3.2 MILITARIZAÇÃO DA QUESTÃO INDÍGENA E AS POLÍTICAS DESENVOLVIMENTISTAS
Becker (1990) propõe pensar a Amazônia enquanto fronteira a partir da inserção do
Brasil ao sistema capitalista mundial pós-Segunda Guerra, momento em que o Estado toma
para si a incumbência do ordenamento e devassamento do território amazônico. Desde 1953,
no então governo Vargas, estratégias geopolíticas foram pensadas e implementadas na região
através da criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA)36;
com a unificação dos mercados nacionais por meio do slogan ―Energia e Transporte‖, do
governo Kubitschek, quando estradas foram abertas para integrar a região ao restante do
Brasil. Mas é principalmente após o golpe civil-militar de 1964, sob o regime ditatorial que o
Estado assume como política estratégica a ―ocupação‖ da Amazônia, a partir do Plano de
Integração Nacional (PIN), criado pelo Decreto-Lei nº 1106, de 11 de junho de 1970, que
envolvia a implantação de redes técnicas de integração espacial; a superposição de territórios
federais sobre os estaduais; a viabilização de subsídios aos fluxos de capital e incentivo de
36

Foi criada pela Lei nº 1806, de janeiro de 1953, para definir as políticas públicas para a Amazônia no que se
referia a exploração dos recursos naturais e a oferta de credito à iniciativa privada visando um desenvolvimento
assistido e monitorado (RIBEIRO, N., 2005).
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fluxos migratórios; projetos estes fundamentados numa perspectiva de segurança nacional, a
partir da qual o governo militar colocava como central a ideia de modernização nacional
mediante a redistribuição de investimentos de mão de obra, sob um forte controle social.

3.2.1 REDES DE INTEGRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO REGIONAL
No que se refere à implantação de redes de integração espacial, segundo Becker
(1990), estas se apresentam a partir de: a) redes rodoviárias, com a implantação de grandes
eixos transversais à região como a rodovia Transamazônica (BR-230) e a Perimetral Norte
(BR-210), e ainda com a abertura de eixos intra-regionais, a exemplo da Cuiabá-Santarém
(BR-163) e da rodovia Porto Velho-Manaus (BR-319); b) redes de telecomunicações,
difundindo os valores modernos pela TV e estreitando o contato via rede telefônica; 5.110 km
de um sistema de comunicação em micro-ondas foram instalados em menos de cinco anos; c)
rede urbana, criada à medida que as sedes de instituições estatais e organizações privadas
fixaram-se no território regional em posições estratégicas para viabilizar a consolidação de
determinadas atividades econômicas; e d) rede de hidroelétrica, construídas para fornecer
energia enquanto insumo básico à nova fase industrial.
As políticas estatais direcionadas para a região, nesse contexto, incentivaram a
expansão da chamada fronteira urbana, que atribui a dinâmica urbana regional as seguintes
características: a) valorização dos centros localizados às margens das rodovias; b) crescimento
populacional nas capitais, fortalecimentos dos centros urbanos regionais; e c) implantação de
cidades-empresas e retração de algumas cidades tradicionais (BECKER, 1990; CORRÊA,
1987). A partir desta fronteira urbana é possível reconhecer vários modelos de urbanização
sendo impostos ao contexto regional, de forma combinada e coexistente.
Assim, nesse contexto de transformações, percebemos reestruturações no padrão de
ocupação

e

organização

do

espaço

regional.

Antes,

tínhamos

uma

dinâmica

predominantemente ligada à lógica do rio, na qual as cidades surgiam e se desenvolviam em
função do elemento hídrico e reproduzindo o que Porto-Gonçalves (2001) denominou como
padrão de organização rio-várzea-floresta. Posteriormente, passou-se a contar com a estrada
enquanto principal eixo dinamizador dessa nova fase de exploração da região, apoiada no
grande capital e que pode ser interpretado, ainda à luz das contribuições de Porto-Gonçalves
(2001), como padrão estrada-terra firme-subsolo. Isso demonstra que, anteriormente, as
cidades surgidas na Amazônia até a década de 1960 localizavam-se, notadamente, às margens
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dos rios principais e de seus afluentes e, a partir desse momento, com a abertura das rodovias,
o surgimento de núcleos urbanos passou a acompanhar os novos eixos de circulação.
Estes se apresentam como ponto de concentração e redistribuição da força de trabalho,
fazendo do mesmo, base para a organização do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que
exerce importante função político ideológico, por ser sustentáculo do espaço alternativo e da
mesma forma, locus da ação do Estado para a ressocialização da população cooptada; o que
faz das cidades que surgem nesse contexto ponta de lança para a reestruturação do território,
por ser o local da mudança na estrutura ocupacional e por oferecer novas fontes de
acumulação e de organização da produção regional (BECKER, 1990).
A estrada atravessou a floresta virgem, de modo que os povoados são todos recentes,
oferecendo a oportunidade de detectar o processo de urbanização em seu início.
Esses povoados são núcleos populacionais espacialmente compactos, com nomes
reconhecidos localmente, que possuem caráter rural-urbano. São a residência de
trabalhadores rurais e pequenos agricultores, e constituem pequenos centros de
mercado. Não possuem assim a variedades de funções, a complexidade social e
status legal, critérios necessários para sua classificação como centros urbanos,
segundo a teoria contemporânea. Contudo, de acordo com o conceito adotado, é
possível considerar os povoados como manifestação de urbanismo, sua forma
particular estando vinculada à sua função no padrão global de circulação do
excedente socialmente designado. Essas incipientes formas de urbanismo constituem
a base local de operação, elo de uma grande cadeia que mobiliza o excedente em
favor da classe mais poderosa e suas expressões espaciais – as metrópoles nacionais
e internacionais (BECKER, 2015, p. 129).

Além dos novos núcleos urbanos, com a abertura de estradas numerosos núcleos de
povoamento ganharam dinamicidade. A cidade de Marabá foi definitivamente transformada
de modesta povoação vinculada à exploração do extrativismo vegetal e de atividade de
garimpo, num importante centro urbano voltado para projetos de colonização dirigida. Sua
dinâmica ribeirinha também foi afetada por essa dinamicidade resultante da colonização
dirigida, da implantação de projetos agropecuários e com o desenvolvimento de atividades
minerais de grande porte; o que contribuiu para o revigoramento deste núcleo urbano e para
sua reestruturação a partir dessas novas atividades:
Marabá, como cidade dos ―notáveis da castanha‖, pautada na rede dendrítica e no
poder restrito de oligarquias locais, passa gradativamente a conviver com as novas
políticas de desenvolvimento regional que atingiram de forma decisiva a vida local e
o padrão de ordenamento espacial do sudeste paraense. Configura-se, assim, a
―cidade da colonização oficial‖, cujas dinâmicas de mobilidade passam a estar
alicerçadas na rede rodoviária, na política de colonização agraria definida por
agentes privados e pelo Incra, e por uma série de redes técnicas que configuram um
logica de ordenamento territorial e novas práticas econômicas e sociais
(TRINDADE JR. et al., 2016, p. 59).

181

Assim como Marabá é um exemplo no rio Tocantins, outras cidades também
demonstraram este mesmo processo em outras regiões, como Altamira no rio Xingu, Itaituba
no rio Tapajós e Humaitá no rio Madeira. Estas cidades, atravessadas pela Transamazônica,
transformaram-se em decisivos centros de serviços para as atividades e populações de suas
áreas de influência, passando a desempenhar o papel de centros de mão-de-obra, seja para a
extração mineral, seja para as grandes fazendas de suas regiões. De acordo com Corrêa:
o crescimento destes centros, no período 1960 – 1980, foi notável: Marabá passa de
8.342 habitantes para 41.657, enquanto Altamira evolui de 2.883 para 24.812. em
ambos os casos o incremento demográfico mais significativo deu-se no período de
1970-1980. O modesto núcleo de Itaituba, por sua vez, alcança a 19.584 habitantes
em 1980, enquanto a decadente Humaitá, que entre 1960 e 1970 apresentara
decréscimo de população, passando de 1.184 para 1.165 habitantes, alcança em 1980
a 9.862 habitantes (CORRÊA, 1987, p. 61).

À medida que as estradas avançavam, junto com estas a permissão para invadir e
integrar territórios indígenas, que estivessem pelo caminho da frente econômica, por parte de
grileiros, pecuaristas, projetos agroindustriais e projetos hidrelétricos, também acompanhava a
expansão. Remoções forçadas marcaram esse período, pois diversos povos indígenas foram
retirados do caminho do ―progresso‖ e, mais uma vez, assentados, alocados, aldeados fora de
seus territórios tradicionais de forma compulsória.
A construção da rodovia Transamazônica (BR-230), estrada que faria a ligação de da
cidade de Picos, em Pernambuco, até Cruzeiro do Sul, no alto rio Juruá, atravessando o Brasil
e a Amazônia de leste a oeste, fazendo ligação entre os grandes afluentes da margem direita
do rio Amazonas (o Tocantins, o Xingú, o Tapajós, o Madeira, o Purus e o Juruá), atingiu
várias comunidades de diversas maneiras. Foi a causa da remoção forçada do Povo Parakanã,
que foi transferido para áreas diferentes por quatro vezes (Mapa 04), incluindo a ação da
Eletronorte por conta da construção do lago resultante da construção da Hidrelétrica de
Tucuruí (MARTINS, 1988). Nesse processo, muitos índios foram mortos por violentas
epidemias de gripe e de outras doenças, como malária e poliomielite, em virtude do contato
com os operários e outros invasores (SOUZA, 2015).
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MAPA 04 – TRANSFERÊNCIAS DO POVO PARAKANÃ ENTRE 1970 A 1984

Fonte: ISA (1985).

A Terra Indígena Cachoeira Seca, do povo Arara, que também está localizada na
região de influência da rodovia Transamazônica, foi invadida em quase um quarto de sua
área; foram aproximadamente 740 quilômetros de vicinais que partiam desta estrada, sendo
abertas dentro da área dos índios.
Na segunda metade da década de 1960, uma extensão de 22 (vinte e dois) quilômetros,
no sentido norte-sul, de um castanhal da Terra Indígena Mãe Maria habitada pelos índios
Gaviões, foi cortada para dar lugar à rodovia PA-070, atual BR-222, que faz a ligação da
Transamazônica no trecho localizado no Município de Marabá com a Rodovia BelémBrasília. Em 1977, o limite sudoeste desta mesma TI foi tocado pela construção de outra
rodovia, a PA-150, que parte do núcleo de Morada Nova – KM 12 da PA-70 –, também
localizado no município de Marabá, em direção a Castanhal, município já próximo a Belém.
Ferraz (2000) comenta que a construção destas duas rodovias acelerou a ocupação efetiva e
desordenada daquela porção oriental do estado, favorecendo a invasão sistemática e crescente
da terra dos Gaviões, tanto por posseiros como por obras estatais de infraestruturados projetos
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que viriam a se instalar na região. Em novembro de 1998, a BR-222 que corta integralmente a
Terra Indígena Mãe Maria foi pavimentada. Sua própria construção produziu grande
degradação a TI com o corte de 22 km na floresta nativa dos Gaviões, o que se estendeu por
mais 100 m de largura. A TI Mãe Maria foi reduzida em mais de 70% desde a década de
1970.
Os grileiros e madeireiros que se aproveitaram da situação para invadir terras
(CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009) foram determinantes ao incitar os órgãos indigenistas
para retirada dos índios das áreas de interesse econômicos. Em 1967, entre os limites do Pará
com o Maranhão, começou a operar na extração de madeiras a empresa CIDA, forçando a
pacificação dos índios Gaviões que ali estavam, removendo-os para Terra Indígena Mãe
Maria, onde já estava outro grupo da mesma etnia, remanejado das áreas de castanhais
durante a exploração da atividade extrativista, na região de Marabá. Para esta, também foram
deslocados de forma compulsória pela Eletronorte, os Gavião da Montanha, com a construção
da hidrelétrica de Tucuruí, expropriados do território para onde haviam sido atraídos, pelo
SPI, há um pouco mais de uma década.
E assim, a Amazônia que até então pulsava tendo os rios como veias pelas quais
circulava suas formas de reprodução em todas as dimensões da vida regional, têm agora nas
novas estradas abertas tal representação e destas veias nitidamente escorreu sangue de índio.
Diversas nações indígenas foram duramente e irreversivelmente afetadas por esses processos.
Assim, atacadas com expedições de extermínio, foram alvos de pacificações desastrosas,
correrias, e exploração da mão de obra em regime de semiescravidão; em síntese, foram
marcadas de forma selvagem por esses processos de ―modernização‖ do espaço amazônico e
passaram a ocupar o lugar que a predação e a espoliação permitiram que ocupassem.

3.2.2 AS VÍTIMAS DO MILAGRE37
A criação de territórios federais se deu a partir da apropriação de terras pelo governo
federal por meio de decretos mediante os quais se passava a exercer jurisdição absoluta. Com
isso, tem-se a criação da Amazônia Legal, processo que anima a substituição da SPVEA pela
SUDAM, responsável por delimitar a atuação governamental da Amazônia Legal,

37

Parafraseando Shelton Davis (1978), em sua análise da situação dos índios da Amazônia em relação à história
econômica regional, especificamente no que se refere aos anos do chamado ―milagre‖ econômico.
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predominantemente no que se refere à aplicação de incentivos fiscais através de deduções
tributarias para investimentos na região.
A política de incentivos fiscais consistia basicamente em conceder isenção de 50%
no imposto de renda das grandes empresas estabelecidas em outras regiões,
particularmente no sul e sudeste, desde que tais recursos fossem investidos na região
amazônica, na proporção de 75% de capital subsidiado das novas empresas e 25%
de capital próprio. A partir desse momento o ritmo e a forma de ocupação da região
pelo grande capital alteraram-se radicalmente. Antes de modo geral era possível
observar uma progressiva invasão das terras indígenas por pequenos agricultores
expulsos pelo avanço das grandes fazendas, basicamente na direção leste-oeste, ou
sua invasão por grandes fazendas de gado, seringalistas e donos de castanhais. Com
os incentivos fiscais o avanço da grande fazenda foi enormemente acelerado. [...] as
terras que estavam fora do circuito do capital e que portanto, praticamente não
tinham preços, puderam ser adquiridas com poucos recursos, o que permitiu a
aquisição de imensas glebas pelas empresas do sul. Outras vezes terras públicas ou
terras indígenas foram transformadas em terras particulares mediante a falsificação
de documentos, corrupção de funcionários governamentais ou simples expulsão
violenta dos ocupantes das terras (MARTINS, 1988, p. 19).

Nesse contexto, enquanto estratégia decisiva do governo militar para a efetiva
―ocupação‖ regional, o Plano de Integração Nacional, previa a implantação de Projetos de
Colonização38, através da distribuição de terras sob o controle do Estado, às margens das
rodovias federais recém-abertas para colonos migrantes de regiões como o Nordeste e CentroOeste, no formato de colonização dirigida, executada pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA). A partir de um modelo de assentamento chamado pelo INCRA
de Projetos Integrados de Colonização (PICs) e Projetos de Assentamentos Dirigidos (PADs),
foram projetados assentamentos agrários ao longo da Transamazônica, no estado do Pará,
executados em condições precárias e que deram origem a várias cidades. A migração dirigida
para os eixos de integração, além de mobilizar os colonos oriundos das regiões Nordeste e
Centro Oeste, atraiu para as regiões dos projetos de colonização dirigida, pequenos produtores
rurais de regiões adjacentes a Amazônia, como grandes produtores rurais, interessados nos
incentivos fiscais disponibilizados pelos planos de valorização econômica regional.
Em termos geopolíticos, para fortalecer a presença do governo militar nestes
territórios, foram criados órgãos fundiários atrelados a política de segurança nacional, quais
sejam: Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT) e o Grupo Executivo do
Baixo Amazonas (GEBAM). O GETAT criado pelo decreto de Decreto-Lei nº 1.799, de 5 de
38

Os projetos de colonização oficial iniciaram como Programa de Integração Nacional (PIN), na qual se previa a
sua localização numa faixa de 100 km de cada lado das rodovias federais, numa espécie de urbanismo rural, a
partir da distribuição de lotes aos colonos, organizados numa rede hierarquizada de núcleos de povoamento
expressos nos formatos de Rurópolis, Agrópolis e agrovilas.
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agosto de 1980, para atuar na área que ficou conhecida como Bico do Papagaio. E o GEBAM
criado pelo decreto nº 84.516, de 26 de fevereiro de 1980, possuía jurisdição sobre as áreas do
estado do Pará situadas a margem esquerda do rio Amazonas e de toda área do então
Território Federal do Amapá.
Essa militarização do espaço regional, reforçando o regime de dominação e exploração
da Amazônia, deixa claro as intenções lançadas por parte do Estado, que se coloca como
sujeito político central na tomada de decisões sobre a questão fundiária ao executar, na
prática, apenas um projeto de colonização em detrimento do discurso de reforma agrária
(HÉBETTE, 2004), acentuando a concentração de terras e da renda fundiária. Isso implicou
consequentemente no agravamento dos conflitos agrários e no que Martins (1984) definiu
como militarização da questão agrária, por envolver estratégias por parte do Estado para a
desmobilização de grupos locais, com prisões, violências e até a desmoralização de
lideranças, tratando o conflito por terra como questão de segurança nacional. Seguindo essa
mesma premissa, os índios também passam a representar um risco à soberania nacional e a
militarização da questão indígena torna-se necessária aos olhos da ditadura.
O Serviço de Proteção ao Índio, após cair no jogo partidário e ser alvo de sucessíveis
escândalos nos primeiros anos da década de 1960 por conta de questões que orbitavam em
torno de denúncias de genocídio, corrupção e ineficiência, culminou na instauração de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a agência, o que levou a extinção da
mesma em 1967 e a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) pela Lei nº 5.371/5-121967. Concomitante aos primeiros anos da ditadura civil militar, juntamente se inaugura a
implantação de um poder monolítico de decisão sobre os destinos dos povos indígenas, no
qual as decisões da política indigenista estavam sob o controle do Ministério do Interior,
essencialmente comprometido com as políticas desenvolvimentistas. A partir de então,
aumenta o controle do Conselho de Segurança Nacional sobre as terras indígenas e a questão
da demarcação dessas terras fica a cargo do Ministério de Assuntos Fundiários (MEAF).
A partir do Estatuto do Índio (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio), as terras
indígenas tornaram-se uma categoria jurídica (PACHECO DE OLIVEIRA, 1983) e passou a
ser incorporada à prática administrativa da FUNAI, evidenciando a política indigenista como
uma questão de política de Estado e de controle sobre as terras indígenas e dos recursos
naturais nelas disponíveis. A partir do artigo 17 do Estatuto do Índio, as Terras Indígenas
foram classificadas em três tipos: a) área de domínio das comunidades indígenas ou de
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silvícolas, que são áreas que foram cedidas por órgãos públicos ou por particulares, ou são
aquisições regulares realizadas em caráter privados pelos índios, sobre as quais os índios
possuem pleno direito de propriedade; b) áreas reservadas, ou seja, aquelas determinadas
pela união como áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios; e c) áreas ocupadas ou
habitadas por silvícolas, sobre as quais os índios têm direitos que independem da existência
ou não de demarcação. Nos dois últimos casos, trata-se de áreas classificadas, desde a
Constituição de 1967, como bens alienáveis na união.
Visando ampliar as exportações, o governo federal implantou, ao longo da década de
1970, dois novos projetos voltados à exploração dos recursos minerais, a saber: o Programa
Grande Carajás (PGC) e o Projeto Calha Norte (PCN). Agora, a ideia de desenvolvimento
centra-se na exploração dos recursos minerais e, parafraseando Carneiro da Cunha (2012), a
cobiça que já se deslocou do trabalho indígena para as terras indígenas, a partir de 1970 se
desloca para o subsolo das terras indígenas.
O que parecia demandar do governo federal uma revisão de dispositivos legais e
administrativos que definiam a política indigenista, permitindo resolver o paradoxo que se
criava com a existência de riquezas minerais e a impossibilidade de explorá-las devido à
localização de reservas indígenas em áreas ricas em minérios, passou a ser autorizado
mediante a portaria n. 01/87 da FUNAI/DNPM, assinada em 18 de maio de 1987, que permite
a empresas estatais e, em alguns casos, a empresas privadas nacionais a exploração mineral
em terras indígenas; fato que atribui uma diretiva empresarial à administração que a FUNAI
realizava sobre o patrimônio indígena, legitimando ―órgão tutor vindo a beneficiar-se com
royalties advindos do uso de riquezas não renováveis de seus tutelados‖ (PACHECO DE
OLIVEIRA, 1991, p. 337).
Dessa forma, a fronteira econômica avança sobre os territórios tradicionais dos
indígenas, assim como por sobre as terras regulamentadas pelo Estado como áreas indígenas
e, como lembra Jean Hébette, ―o grande capital penetrou nas áreas indígenas, cortou as
reservas, lavrou o subsolo, alagou aldeias, a cultura tradicional dos índios foi ferida, a sua
liberdade ancestral ameaçada‖ (HÉBETTE, 1991). Sobre esta situação, Carneiro da Cunha
acrescenta que:
os anos 1970 são os do ―milagre‖, dos investimentos em infraestrutura e em
prospecção mineral – é a época da Transamazônica, da barragem de Tucuruí e da de
Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia do ―progresso‖, diante do
qual os índios eram empecilhos: forçava-se o contato com grupos isolados para que
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os tratores pudessem abrir estradas e realocavam-se índios mais de uma vez,
primeiro para afastá-los da estrada, depois para afastá-los do lago da barragem que
inundava suas terras. [...] Esse período desembocou na militarização da questão
indígena, a partir do início dos anos 1980: de empecilhos, os índios passaram a ser
risco a segurança nacional (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 21).

3.2.3 PROJETO CALHA NORTE E O NOVO INDIGENISMO
Através de um projeto sigiloso, o governo militar coloca a preocupação em ocupar as
terras situadas ao norte do rio Solimões e Amazonas com base em um conjunto de medidas,
providências e projetos que visavam maximizar a ocupação dessa região, decomposta em três
áreas técnicas: a) as áreas de fronteira, correspondente entre a cidade de Tabatinga (AM) e o
rio Oiapoque (AP); b) a orla ribeirinha do rio Solimões e Amazonas e seus afluentes; e c) as
terras interiores que formam a hinterlândia destas duas áreas anteriores. O discurso oficial
apontava para a precariedade da ocupação em regiões de fronteira do Brasil com os países
Peru, Colômbia, Venezuela República da Guiana e Suriname, indicando o projeto Calha Norte
como responsável por resolver questões de segurança dos limites, contrabando, narcotráfico e
para conter áreas de guerrilha.
Além de sigiloso, apresentou-se como um programa sem estrutura rígida e sistemática
de um plano de desenvolvimento dessa envergadura, e, diferente do PGC, não apresentava um
foro definido para as suas tomadas de decisões e nem constituiu um corpo técnico que
implementasse suas ações e situações específicas, a exemplo do GETAT e do GEBAM. O que
dificulta a visualização do mesmo, principalmente no que se refere aos agentes responsáveis,
que deveriam ser questionados pelas forças sociais afetadas com sua implementação.
Ademais, vale ressaltar sua característica de ser um projeto de impacto ao concentrar todos os
recursos na fase de implantação, deixando as demais em nível de manutenção.
Destaca-se que, dentre os recursos aplicados, fica evidente a predominância de
objetivos militares ao destinar 78% das verbas para os Ministérios Militares, 2,1% dos
recursos para o Ministério das Relações Exteriores e apenas 0,8% para a administração e
acompanhamento financeiro geral por meio da SEPLAN. Isso, de tal forma, redefine a
questão indigenista que é colocada no rol de assuntos sigilosos e de confidencialidade, e os
críticos das políticas indigenistas oficiais passam a integrar o quadro de ―inimigos do país‖,
por estarem indo de encontro aos interesses nacionais (PACHECO DE OLIVEIRA, 1991):
A distribuição dos recursos destinados à ação indigenista torna ainda mais clara a
impressão de continuidade entre a estrutura proposta e a que se quer superar. Os
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gastos com as unidades convencionais da ação indigenista – Postos indígena, Frentes
de atração, administrações regionais e Casa do índio – incluindo sua construção,
reforma e manutenção (27,2%), bem como a consequente ampliação de pessoal
(28,7%), a construção de campos de pouso (19,3%) e a aquisição de equipamentos
(1,6%) – chegam a atingir 77,3% do orçamento total assegurado à FUNAI pelo PCN
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1991, p. 330).

Inaugura-se neste contexto uma nova política indigenista, principalmente no que se
refere aos critérios e normas para a demarcação das terras indígenas, como parte
fundamental da política governamental de ocupação da Amazônia, na qual a expansão da
atuação indigenista por meio da presença da FUNAI se enquadra aos objetivos militares de
―aumento da presença nacional‖ e ―fortalecimento das expressões do Poder Nacional‖ nas
regiões em questão.
Mesmo que o contexto em questão apontasse no discurso do governo militar para uma
reestruturação do indigenismo oficial expressa uma proposta de ―modernização e
fortalecimento da FUNAI‖ elaborada por um grupo de trabalho interministerial39. A estrutura
anacrônica e deficitária do órgão indigenista se perpetua principalmente no que se refere a não
criar as mínimas condições e alternativas dignas para a continuidade sociocultural e para o
desenvolvimento dos povos indígenas, de forma compatível a suas práticas tradicionais e
perspectivas de mundo. Reproduziu, sim, uma lógica de integração forçada característica de
ações anteriores, porém, acrescida de um forte viés autoritário e burocrático, que buscava na
sua essência assegurar a presença ditatorial do Estado brasileiro, sem se preocupar em garantir
a terra ocupada por índios afetados pelas frentes desenvolvimentistas e ainda aumentar o
controle direto sobre as aldeias, ao reproduzir uma lógica militar de dominação e defesa de
territórios coloniais (PACHECO DE OLIVEIRA, 1991):
é manifestada uma grande preocupação com a possibilidade de que interesses
externos viessem a forçar delimitações de grandes reservas na faixa de fronteira, que
poderiam vir a transformar-se em nacionalidades que buscassem separa-se do
território brasileiro. No estudo n. 010/3º SC/85 é mencionada a criação do parque
Yanomami como iniciativa que, por afetar 500 Km de fronteira Brasil/Venezuela,
traz ―sério comprometimento à integridade territorial‖, além de representar uma
―ameaça à soberania nacional‖, pois decorre da ―pretensão de interesses externos na
delimitação de uma área destinada a preservar uma nação indígena‖ (p. 11). No
mesmo documento é referido igualmente o ―perigo latente de transformação de
comunidades indígenas em Estados independentes‖ (PACHECO DE OLIVEIRA,
1991, p. 340)

Os índios, vistos neste processo como detentores de ―muita terra pra pouco índio‖,
mais uma vez são reposicionados nessa geometria de poder:
39

Envolvia: MINTER; SG/CSN; MJ; SEPLAN; MIRAD; MA; MEC; MS; MT.
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Para que não haja o prejuízo para as gerações futuras de esfacelamento do Território
Nacional, há a necessidade de uma decisão histórica, que interrompa, especialmente
na Faixa de Fronteira, o processo, que tem respaldo na constituição em vigor, de
conceder e demarcar os limites de territórios indígenas, e inicie pronta e firmemente
o cumprimento da verdadeira política indigenista de integrar os silvícolas,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional (Estudo n. 007/3º SC/86 da
SG/CSN p. 17 apud PACHECO DE OLIEIRA, 1991, p. 338).

3.2.4 PROGRAMA GRANDE CARAJÁS E O INDIGENISMO EMPRESARIAL
Em 1980, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), enquanto empresa estatal,
implantou na região o Projeto Grande Carajás para construção da maior mina de exploração
de ferro a céu aberto do mundo, localizada no Município de Parauapebas, também no Sudeste
paraense. O Programa Grande Carajás (PGC) foi um projeto integrado de desenvolvimento
com o objetivo de industrializar a Amazônia oriental através da mineração, do processamento
de minérios, da agropecuária e da exploração madeireira e de projetos de infraestrutura; o
resultado de uma aliança entre governo brasileiro, empresa nacionais e multinacionais, assim
como instituições bancarias internacionais de empréstimos para o financiamento de projetos
infra estruturais que garantissem a exploração e exportação dos recursos.
Sob a égide do PGC foram implementados quatro grandes projetos de infraestrutura,
tais como: a) a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, para fornecer energia para as
empresas de alumio e alumina; b) o porto da Vila do Conde, para viabilizar a exportação de
bauxita, alumínio e alumina; c) a Estrada de Estrada de Ferro Carajás, para escoar o minério
das jazidas da Serra de Carajás ao Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão; e d) a
construção de um complexo portuário para a exportação do minério de ferro que compreende
o Porto Comercial de Itaqui e o terminal Marítimo da Ponta da Madeira.
Com esses projetos de infraestrutura as Terras Indígenas dessa região foram profunda
e irreversivelmente impactadas do ponto de vista ambiental e social, tanto pela extração do
minério em si, como pela passagem do trem. Diante de tais impactos, o Banco Mundial
enquanto um dos financiadores do projeto condicionou a concessão de empréstimos à
destinação de recursos especiais voltados à garantia de sobrevivência dos povos indígenas
afetados, com destaque a demarcação e proteção de suas terras. Através dessa exigência,
ocorre a regulação do ―amparo‖ às populações indígenas pela Resolução 331 do Senado
Federal em contrapartida pela Concessão de Lavra à CVRD, estatal à época, em regime de
direito real de uso em 411 mil hectares de terras públicas na Floresta Nacional de Carajás.
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Foi a partir desta iniciativa que, em 1982, para cumprimento de tais exigências, deu-se
a elaboração pela FUNAI de um projeto orçado em US$ 13,6 milhões, que deveria ser gerado
e repassado pela CVRD a esta agência indigenista para que a mesma aplicasse nas áreas
indígenas afetadas e, a partir disso, foi firmado um convênio com vigência de cinco anos entre
estas instituições (VIDAL, 1991). De acordo com Ferraz e Ladeira:
inicialmente o convenio abrangia 13 áreas indígenas onde deveriam ser
desenvolvidos ―projetos de apoio‖ numa área de influência definida pela companhia
vale do rio doce, de 100 km para cada lado do eixo da ferrovia. No entanto em
decorrência da implantação de estradas vicinais e novos núcleos habitacionais de
suporte a ferrovia, verificou-se que as áreas de influência estendia-se a 21 áreas
indígenas e duas frentes de atração de grupos ainda isolados (Guajá e Parakanã),
compreendendo uma população de cerca de 13.000 índios, entre estes grupos
distintos: Xikrin, Gavião (PA), Suruí, Asurini, Parakanã, Apinayé, Guajá, Guajajara,
Timbira, Gavião (MA), Krikati, Canela, Tembé e Urubu-Kaapor (FERRAZ;
LADEIRA, 1991, p. 132).

Segundo cláusulas do convênio, a CVRD deveria contratar antropólogos para
acompanhar a execução do mesmo, e no qual identificaram expressivas inadequações. De
acordo com Lux Vidal (1991), quando o convênio acabou, muitos problemas fundiários
ficaram pendentes, como foi o caso da Reserva Krikati, da revisão dos limites da reserva dos
Suruí do Sororó, e também dos Xikrin do Bacajá. Conforme sinaliza Vidal:
o componente tribal deveria ser estudado antes e durante o desenvolvimento do
projeto, deveria incluir a participação dos interessados, e que a demarcação das
reservas indígenas deveria ser completada na fase preparatória dos projetos no
convênio CVRD/FUNAI, entretanto a FUNAI ficaria responsável pela demarcação
das terras [...] De acordo com o orçamento original apresentado pela FUNAI em
1982, apenas 0,06% dos recursos estariam destinados à regularização fundiária. Isso
revela que o projeto de apoio havia sido formulado com o objetivo exclusivo de
reforçar o orçamento da FUNAI, duplicando uma infraestrutura já deformada e
desviando os recursos da finalidade a que eram destinados: minorar os impactos da
implantação do Projeto de Ferro Carajás (VIDAL, 1991, p. 65).

Dessa maneira, o Programa Grande Carajás foi uma das grandes expressões na região
sudeste do Estado Pará de pressões sobre comunidades indígenas, cortando terras indígenas
com as linhas de alta tensão e com a passagem da Estrada de Ferro Carajás (EFC). Além dos
inúmeros impactos sobre os territórios tradicionais, o PGC revelou claramente através do
convênio CVRD/FUNAI que a simples administração pela FUNAI de recursos financeiros
abundantes não é capaz de promover o fortalecimento de grupos indígenas, no que tange ao
enfretamento de mudanças advindas de empreendimentos da magnitude que foi o PGC.
Entre as principais considerações que Lux Vidal (1991) faz a esse processo, ressalta-se
o contínuo processo de crise da FUNAI enquanto único representante de instituição
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indigenista oficial; fato que evidencia problemas quanto à política de aplicação de recursos na
qual esse estado de crise revela um momento de redefinição das relações entre a sociedade
nacional e os povos indígenas. A defasagem e discrepância em relação aos grupos que não
foram atendidos pelos recursos do acordo, mesmo estando localizados na mesma região e
sendo atingida pelas transformações drásticas que o PGC provocou na mesma.
Estas transformações, por seu turno, apresentam-se em vários níveis e graus de
maturação, o que significa que a vigência do acordo claramente não cobre as implicações aos
povos indígenas atingidos, deixando claro que as indenizações apenas serviram para legitimar
uma decisão da qual os indígenas não obtiveram conhecimento prévio. Lux Vidal (1991)
destaca ainda que a conjuntura em questão demonstra uma perpetuação da política indigenista
oficial, no que se refere à integração forçada de comunidades indígenas a comunidades
regionais, sem ao menos lhes garantir direitos constitucionais e legais muito presentes nos
debates políticos daquele momento de construção da Nova Constituição, a Constituição
Federal de 1988, que não impõe uma integração forçada e ressalva a liberdade do índios para
decidir e planejar o seu futuro enquanto segmento diferenciado da sociedade nacional.
Em 1989, assinou-se um novo convênio de assistência com a CVRD (Convênio
n.453/89, FUNAI, 31/7/1989), agora exclusivo desta comunidade, com vista a regular o
auxílio que deveria ser repassado pela empresa às populações indígenas existente nas
proximidades da Província Mineral de Carajás. Em relação a este convênio, Gordon assinala
que ele:
teve por base a resolução 0331, de 5/12/1986, do Senado Federal (diário Oficial da
União, 11/12/1986), que concedeu à CVRD o direito real, e por tempo
indeterminado, de uso de uma área de 411.948 há, adjacente à Província Mineral de
Carajás (área imediatamente vizinha aos Xikrin, compreendendo o que é hoje, a
Floresta Nacional de Carajás, unidade de conservação federal). [...] a resolução
estabelecia como obrigação da CVRD o ―amparo das populações indígenas
existentes às proximidades da área concedida e na forma do que dispuser convênio
com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI ou quem suas vezes fizer‖ (GORDON,
2006, p. 162).

Através desse instrumento, criou-se o ―Programa Xikrín‖ para dar assistência à saúde,
educação, atividades produtivas, vigilância da área e administração, para as comunidades
Xikríndo Cateté e Xikrín do Djudjekô (SANTOS, J., 2015). Além de destinar recursos
financeiros fixos, com correção monetária, através de deposito em conta corrente da
comunidade, para garantir suas necessidades imediatas, tornando a CVRD a principal fonte de
recurso da comunidade, movimentando vultuosos gastos anuais. O benefício atendeu além do
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povo Xikrin, a comunidade Parkatejê, do povo Gavião, que também assinou um convênio
particular com CVRD e FUNAI.
Tanto os Xikrín como o povo Gavião foram levados pelos embates com os
empreendimentos econômicos e com o Estado a se organizarem em associações indígenas,
principalmente para administrar os repasses financeiros das compensações conquistadas. Essa
compensação, no entanto, interferiu profundamente no modo de vida das comunidades, que
hoje sobrevivem quase que exclusivamente desses recursos, em constante reconfiguração de
suas práticas ancestrais, sobretudo em virtude da forte relação com o dinheiro e,
consequentemente, com a cidade de Marabá em suas práticas cotidianas. Para Baines (2014),
esses fenômenos indicam uma substituição do indigenismo do Estado pelo que ele define
como indigenismo empresarial, que se apresenta a partir de situações interétnicas de enorme
assimetria nas quais grandes agentes econômicos, como empresas de mineração, construtoras
de UHEs e agentes do agronegócio, exercem poderes econômicos para agir como se fossem
Estados dentro do Estado brasileiro.
Após o boom econômico da exploração mineral na região de Carajás, a produção de
ferro pela CVRD alcançou, em 1974, a marca de 56 milhões de toneladas/ano, ocupando a
liderança mundial no setor mineral. Teve seu funcionamento como empresa de capital misto,
até 1997, quando foi privatizada pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), sendo transferido para grupos estrangeiros 43% das ações da companhia que
pertenciam ao Estado. A CVRD foi subavaliada em 74% do seu patrimônio, sendo vendida
por US$ 3.300 bilhões, quando valia a época o montante de US$ 40 bilhões (PINASSI;
CRUZ NETO, 2015).
Assim, atualmente denominada como Empresa Vale, a mineradora em tela protagoniza
o avanço e a pressão da atividade mineral por sobre os territórios tradicionais dos povos
indígenas. Segundo Santos, J. (2015), essa tensão territorial vem se se configurando através
de conflitos jurídicos e/ou administrativos animados a partir de novas demandas oriundas com
a expansão da atividade de extração, ou ainda com continuidades de lutas anteriores como a
reparação de territórios subtraídos e remoção forçada; a luta por retomada e ampliação de
territórios e mitigação de impactos rodoviários e antrópicos; a mitigação de impactos
minerários advindos da extração mineral da Vale em Carajás e de subtração de territórios com
a criação da Floresta Nacional (FLONA) de Carajás, para concessão de extração minerária da
Vale S.A. O repasse de recursos financeiros para a comunidade Xikrín, que a empresa é
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obrigada a executar desde o PGC, vem sendo motivo de conflito judicial, no qual a empresa
reivindica a suspenção do mesmo, desde a ocasião de protesto de ocupação de Carajás pela
comunidade em dezembro de 2006. Liminarmente, a Justiça Federal obrigou-a a restituir os
repasses financeiros e a empresa Vale vem impetrando recursos.
Essas políticas de reprimarização da economia, baseada na produção e exportação de
commodities, que favorecem um desenvolvimento econômico predatório a partir das
agroestratégias (ALMEIDA, 2010), uma forma de reprodução dos interesses econômicos
vinculados ao agronegócio e a empresas mineradoras, completamente divergentes a lógica de
utilização dos recursos naturais, desenvolvidas pelas comunidades indígenas afetadas. Estas
estratégias se atualizam tanto no judiciário, quanto no legislativo e no executivo de forma a
buscar enfraquecer os dispositivos constitucionais que asseguram os direitos territoriais e
étnicos dos povos indígenas.
Retomando as contribuições de Martins (1988) sobre a produção de um cerco
produzido tanto pelo Estado como pelo capital aos povos indígenas e seus territórios, assim
como sobre as remoções das quais esses povos foram violentamente vítimas ao longo da
história, fica evidente que a definição dos territórios indígenas não depende apenas das
dinâmicas de reprodução do povo, sendo diretamente vinculada a lógica do Estado e do
capital que, constantemente, introduzem nesse processo a mediação do mercado e a lógica da
terra como mercadoria, na relação que estes povos desenvolvem com a natureza e com suas
terras. Percebe-se ainda que ao serem imobilizados em territórios reduzidos, tiveram suas
aldeias fixadas, suas práticas culturais alteradas e suas terras progressivamente esgotadas, para
de modo que suas técnicas tradicionais tornaram-se insuficientes. Ademais, são obrigados a
constantemente reinventar sua condição indígena e a buscar novas estratégias de
sobrevivência num espaço que sofre pressões constantes para tornar-se culturalmente
limitado.
O Mapa 05 demonstra a (i)mobilidade imposta aos povos indígenas, a partir da qual se
redesenhou o mapa etnográfico da região do sudeste paraense tomando como ponto de partida
a produção do mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú (1944), que faz referência a
distribuição dos povos indígenas no Brasil, ao longo da história, segundo critérios
linguísticos, em comparação com a definição e os limites das terras indígenas reconhecidas
atualmente pelo Estado.
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MAPA 05 – LOCALIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO SUDESTE DO PARÁ: MAPA ETNOHISTÓRICO DE CURT NIMUENDAJÚ E TERRAS INDÍGENAS ATUAIS
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Diante disso, vale reafirmar que, em síntese, os povos indígenas que conseguiram
sobreviver à expansão dessa fronteira sofreram sucessivos processos de desterritorialização,
remoções compulsórias e reduções territoriais, consequentemente encontrando-se hoje onde a
predação e a espoliação permitiram que ficassem (CARNEIRO DA CUNHA, 2012).
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CAPÍTULO 4 – ETNICIDADE INDÍGENA E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE MARABÁ
Se continuarmos sendo vistos como os que estão para serem
descobertos e virmos também a cidade e os grandes centros
e as tecnologias que são desenvolvidas somente como
alguma ameaça e que nos exclui, o encontro continua sendo
protelado.
Airton Krenak

As contradições sociais são históricas e não se reduzem a confrontos de interesses
entre diferentes categorias sociais, uma vez que esses desencontros são também desencontros
de tempos e, portanto, de possibilidades. Segundo Martins (2009), é na descoberta da gênese
contraditória de relações que persistem que está a descoberta de contradições não resolvidas,
das alternativas não consumadas, das necessidades insuficientemente atendidas, das
virtualidades não realizadas. Sendo, portanto, necessários para dar à práxis, fazendo-a
repetitiva, mimética e inovadora no mesmo movimento.
Assim, é no desencontro indígena na cidade que se reinventam as possibilidades de
construção de uma questão urbana permeada de elementos de etnicidade, quando se funda no
resgate e na unificação política de concepções e relações que não foram capturadas por uma
lógica hegemônica do que seria viver a e na cidade, mas que permanecem nas virtualidades
bloqueadas. Partindo desta premissa, buscamos, neste momento, demonstrar a importância de
Marabá para uma grande parcela da população indígena de diferentes etnias do sudeste do
Pará, que a partir de uma complexidade de trajetórias e de formas de se relacionar com os
processos urbanos regionais, marcam esta cidade da mesma forma que são marcados por ela.
A presença indígena nas cidades da Amazônia não pode ser lida como um movimento
único e recente de deslocamento para as cidades de povos comumente classificados como
―desaldeados‖. Essa definição antecipada da etnicidade indígena no espaço urbano está
associada a uma busca pelo reconhecimento das coisas em detrimento do contínuo, dos
processos e dos encontros, revelando, de certa forma, nossa limitação em repensar e, até
mesmo, de reconceituar a cidade e os processos que a produzem. De acordo com Doreen
Massey (2015), é necessário desafiar a ideia de localismo exclusivista, fundado na
reivindicação de uma autenticidade eterna, muitas das vezes responsável por nos levar a uma
associação rasteira entre o espacial e a ideia de fixação dos significados; o que também pode
ser uma forma de subjugar o espacial e trazer ao espaço um caráter de fechado e acabado,
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definido internamente como imóvel: ―a imobilidade espacial silencia o devir temporal‖
(MASSEY, 2015, p. 56).
Em Marabá, a relação entre etnicidade indígena e a urbanização apresenta-se a partir
de múltiplos processos, que levaram diferentes comunidades ou famílias indígenas a viver o
urbano, e torná-lo parte de suas práticas sociais, políticas, econômicas e culturais, sem
necessariamente perder o vínculo com seus territórios ou com seus grupos étnicos. No espaço
urbano ressignificam suas formas de interações com o outro e, a partir disso, redesenham suas
fronteiras étnicas. Diferentes histórias e trajetórias dos povos indígenas da região sudeste do
Pará são materializadas na produção do espaço intraurbano de Marabá por meio de encontros
e desencontros de sujeitos étnicos e dos projetos de cada povo.

4.1 MARABÁ COMO CENTRO DE DECISÕES DA POLÍTICA INDIGENISTA
Localizada no médio Tocantins, a cidade de Marabá é caracterizada como cidade de
porte médio40 e é o principal núcleo urbano de toda a região sudeste do estado do Pará.
Economica e politicamente, também é a cidade mais importante dessa região, desde sua
incorporação à economia regional através da exploração do extrativismo vegetal,
primeiramente com a extração do caucho e, posteriormente, com a exploração dos castanhais
do Médio Tocantins. Foi nesse contexto, de cidade da castanha, que Marabá se estabeleceu
como centro de comercialização, baseado em um capital mercantil a partir do qual ganhou
expressiva importância regional como entreposto comercial e de transporte, caracterizando-se
como centro polarizador de toda essa sub-região.
Todas essas características foram acentuadas a partir de 1960 quando a Amazônia foi
marcada por intensivos processos de urbanização que marcaram o espaço regional, com
transformações na organização do espaço, na estruturação do território e na redefinição da
rede urbana regional como reflexo da atuação do poder estatal em políticas voltadas para
integração, ocupação e desenvolvimento regional. A inauguração de novos eixos de
circulação com a abertura de estradas, a implantação de projetos de colonização oficial e o
incentivo a entrada do grande capital, expressos nos grandes projetos de exploração mineral e
40

Como cidade média, Marabá constitui-se enquanto um centro cujas dinâmicas e funções urbanas servem de
mediação entre as pequenas cidades da região e as metrópoles regionais (São Luís e Belém), extrarregionais
(Goiânia, Brasília etc.), além de assumir um papel central no que diz respeito à convergência de fluxos, à
disponibilidade de infraestrutura e à uma relativa densidade técnica, de atividade econômicas e sociais que
concentra (TRINDADE JR. et al., 2016).
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energético, fortaleceram de forma decisiva o papel exercido por esta cidade como espaço de
convergência de fluxos migratórios, de concentração e distribuição de força de trabalho para
todo o sudeste paraense.
Essa característica de cidade de colonização oficial é atribuída à Marabá devido a sua
condição de rurópolis, cuja função baseava-se em ocupar posição de destaque na hierarquia
urbana proposta pelo governo federal enquanto núcleo administrativo principal, como centro
de integração regional e responsável por polarizar as agrópolis e as agrovilas que estavam na
base da hierarquia urbana que se propunha. Tal condição contribui para o fortalecimento da
centralidade urbana dessa cidade, na região sudeste paraense, devido à importância que passa
exercer como ponto estratégico de expansão de contingentes demográficos e de grande capital
em toda essa sub-região (TRINDADE JR. et al., 2016)
A partir dos anos 1980, Marabá tornou-se centro sub-regional devido ao papel que
passou a assumir no contexto de atuação do grande capital direcionado para a Amazônia,
buscando empreender uma racionalidade empresarial em que certas empresas de mineração
marcaram a região com um significativo crescimento demográfico. Diante de tais processos e
amparado em sua posição estratégica, tornou-se um entroncamento rodoferroviário e se
constituiu enquanto base logística das empresas de mineração, na qual se destaca o papel da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na época estatal, atual empresa Vale, de capital
privado.
Para Trindade Jr. et al. (2016), essa conjuntura contribuiu para a definição de Marabá
como ―cidade econômica corporativa‖, capaz de permitir uma maior fluidez das atividades
econômicas e novas demandas do mercado local, regional e extra-regional. Como resultantes
destes processos a cidade atraiu um grande contingente populacional e presenciou uma
intensificação dos fluxos de transporte, tornando-se centro de articulação de transportes da
rede aeroviária e rodoferroviária (Mapa 06).
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MAPA 06 – EIXOS RODOVIÁRIOS NO SUDESTE DO PARÁ

Fonte: Brasil (2010).

Somado a estes processos, tivemos a instalação do Distrito Industrial de Marabá,
também na década de 1980, que intensificou da mesma forma o ritmo das atividades
produtivas, de comércio e de serviços que passou a estar direta e indiretamente relacionado
aos interesses desses agentes empresariais, responsáveis por fortalecer a posição de
centralidade que a cidade já apresentava no contexto sub-regional, consolidando sua posição
de centralidade em termos econômico-corporativos no âmbito regional.
Marabá possui expressividade econômica e política na dinâmica regional do sudeste
paraense. Como resultado das transformações socioespaciais, das mudanças da estrutura
produtiva e da reestruturação espacial da cidade, que lhe condicionou uma dinâmica urbana
significativamente mais intensa, devido aos novos objetos espaciais e ao rápido incremento
populacional a ela direcionado. Estes, por sua vez, contribuíram para a expansão da cidade, a
implantação de serviços antes inexistentes e o incremento da infraestrutura urbana.
Atualmente, a cidade de Marabá é o mais importante centro administrativo,
econômico, financeiro e comercial, da construção civil, de oferta de empregos e de
serviços de saúde, educação e outros serviços públicos do sudeste paraense. É onde
se concentram as principais instituições e órgãos públicos e onde se localiza um
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importante distrito industrial, com uma área aproximada de 1.589 hectares, e
algumas empresas de portes variados ligadas ao setor agropecuário (BRASIL, 2010).

Na região do Médio Tocantins, Marabá é o primeiro núcleo urbano que, a partir do
que se tem como notícias, foi formado fora de aldeias indígenas (EMMI, 1987). No entanto,
este rápido esboço sobre os processos que conferiram a essa cidade a posição privilegiada de
centro de decisões econômicas do ponto de vista regional, também nos permite desenvolver
apontamentos sobre a construção de seu papel enquanto centro de decisões no que se refere às
políticas indigenistas pensadas para os povos indígenas do sudeste do Pará. O antropólogo
Roberto Cardoso de Oliveira escreveu, ainda na década de 1960, em seu trabalho Área de
fricção interétnica, sobre o papel determinante que Marabá exercia nas decisões referentes
aos índios da região e seus territórios, sendo essa cidade ―o lugar onde se pensa e se decide,
em última instância, o destino das populações tribais do Tocantins, ocupando posição
estratégica‖ (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1967, p. 192).
Na área urbana deste município estão concentradas as sedes das principais agências
indígenas, responsáveis pelo atendimento diferenciado referente à saúde, educação, questões
territoriais entre diversas outras demandas dos povos indígenas da região sudeste do Pará.
Nesta cidade está a sede da coordenação regional da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), responsável por administrar toda a região administrativa do Baixo Tocantins, que
atende uma população de 6.000 indígenas pertencentes a 13 diferentes povos, distribuídos em
18 Terras Indígenas (04 em estudo, 01 delimitada, 13 regularizadas e 01 área dominial) e em
03 áreas localizadas em Projetos de Assentamento. Estão vinculadas a Coordenação Regional
do Baixo Tocantins, 08 Coordenações Técnicas Locais (Água Azul do Norte, Belém, CapitãoPoço, Marabá, Novo Repartimento, Paragominas, Tomé-Açu e Tucuruí), por sua vez
responsáveis pelo atendimento direto às comunidades indígenas41.
No que se refere à saúde indígena, o setor responsável é a Secretaria Especial da
Saúde Indígena (SESAI), que corresponde à área do Ministério da Saúde responsável por
coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de
gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) em todo o território nacional. Tem como competência a gestão da saúde
indígena e, para tal, possui uma estrutura administrativa composta pelo Departamento de
Atenção à Saúde Indígena (DASI), pelo Departamento de Saneamento de Edificações de
41

Informação disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/apresentacao-baixo-tocantins. Acesso em: 23
set. 2018.
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Saúde Indígena (DSESI), o Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) e Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os DSEIS por sua vez contam com Polos Base ou
microrregiões de saúde e de dois tipos: a) Polos Base Tipo II, que funcionam como unidades
assistenciais de referência para os microterritórios; e b) Polos Base Tipo I, que atuam como
unidades administrativas para o registro de informações e dispersão das Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI); e ainda para realizar apoio e acompanhamento
dos indígenas, existe nessa estrutura administrativa as Casas de Saúde do Índio (CASAI).
No estado do Pará, existem quatro unidades do Distrito Sanitário Especial Indígena
(DSEI) (Quadro 05), tais como: a) DSEI Altamira com sede administrativa na cidade de
Altamira; b) DSEI Guamá-Tocantins com sede administrativa em Belém, na capital do
estado; c) DSEI Kaiapó do Pará, com sede administrativa na cidade de Redenção; e d) DSEI
do rio Tapajós, com sede administrativa na cidade de Itaituba.

QUADRO 05 – DSEIS DO ESTADO DO PARÁ
DSEIS
Altamir
a
GuamáTocanti
ns
Kaiapó
do Pará
Rio
Tapajós

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

SEDE

INDÍGENA

ETNIAS

ALDEIAS

POLO
BASE

CASAI

MUNICÍPIOS
ABRANGÊNCIA

Altamira

3.974

10

60

1

1

5

Belém

13.913

38

153

8

5

17

Redenção

5.796

1

50

4

4

6

Itaituba

12.722

4

141

11

4

4

Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) – SESAI/MS, 2018.
Organização: Tatiane Malheiro, 2018.

A população indígena da região sudeste do Pará é atendida pela DSEI – GuamáTocantins, responsável pelo atendimento de trinta e oito etnias organizadas em 153 aldeias. A
cidade de Marabá ocupa a função de Polo Base nesta estrutura administrativa, sendo
referência para uma população de 2.382 indígenas (SIASI, 2013), que também procura na
área urbana de Marabá atendimento junto a Casa de Saúde Indígena (CASAI).
Verifica-se ainda a atuação junto aos interesses dos grupos indígenas, do trabalho do
Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República, localizada no Município
de Marabá, com uma Área de abrangência de 16 municípios: Marabá, Abel Figueiredo, Bom
Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado
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dos Carajás, Itupiranga, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do
Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia. No
condizente à questão indígena, desenvolve seu trabalho no sentido de garantir o cumprimento
dos preceitos constitucionais assegurados aos povos indígenas, obedecendo aos princípios da
autonomia, equidade e respeito à diversidade cultural em todas as políticas públicas a eles
destinadas.
As políticas afirmativas de educação que atendem aos povos indígenas do sudeste
paraense compõem principalmente as políticas institucionais das Instituições de Ensino
Superior (IES) com sede na cidade de Marabá, como a Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará (UNIFESSPA), que possui uma política de ingresso especifica para indígenas e
quilombolas; a Universidade do Estado do Pará (UEPA), com cursos interculturais de
formação de professores indígenas; e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Pará (IFPA), através do Campus Rural de Marabá, com cursos interculturais de nível
técnico integrado, específicos para os povos indígenas da região.
O município de Marabá não tem Terras Indígenas em seu território administrativo,
contudo sua expressiva centralidade urbana em termos econômicos, a significativa
concentração de comércio e serviços, a grande articulação de transporte aéreo, rodoviário e
ferroviário na sub-região (TRINDADE JR., 2011), assim como a concentração de sedes de
instituições públicas como Ministério Público Federal (MPF); de instituições indigenistas
oficiais (Mapa 07), como a Casa da Saúde Indígena (CASAI); Secretaria Especial da Saúde
Indígena (SESAI); e as instituições públicas de ensino superior, como universidade e escolas
técnicas federais; Instituições diretamente relacionadas à questão indigenista regional, tornam
o espaço urbano de Marabá uma referência para a reprodução social, cultural, econômica e
política dos diversos povos indígenas do sudeste paraense; constatações estas que fazem desta
cidade um local estratégico para os povos indígenas, principalmente no que consiste a posição
que lhe confere grande centralidade na tomada de decisões em torno das demandas sociais e
políticas da questão indígena regional.
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MAPA 07 – ESPAÇOS DE REFERÊNCIA INDÍGENA NA CIDADE DE MARABÁ
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Além de se apresentar como espaços de decisão da questão indigenista no sudeste do
Pará, na área urbana de Marabá concentram-se também as sedes das instituições indígenas,
tais como: as Associações do povo Xikrin (Associação Indígena BepNoidDedeu, Associação
Indígena Porekro e Associação Indígena Kakarekre); a sede da Associação dos Povos
Indígenas do Tocantins (APITO) e da Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA)
(Mapa 07), esta última corresponde a organização política dos povos indígenas na região,
criada em abril de 2015, na ocasião em que se reuniram na TI Mãe Maria nove etnias de todo
o Estado, com o objetivo de discutir a criação de uma entidade de representação dos Povos
Indígenas do Estado Pará.
Marabá coloca-se ainda como espaço de visibilidade da agenda do movimento
indígena regional, sendo dessa forma espaço de mobilização política, quando é usada pelos
indígenas para reinvindicações de naturezas diversas que questionam desde as políticas
públicas indigenistas, até acordos econômicos com agentes empresariais da região. Nos anos
de 2013 e 2014, lideranças indígenas de diferentes etnias da região protagonizaram diversas
manifestações políticas que tomaram o cotidiano de Marabá, com a ocupação de prédios
públicos (em distintas situações a sede da Secretaria de Saúde Indígena foi ocupada) e
bloqueio de rodovias como a rodovia BR-222, no trecho que corta a terra indígena Mãe
Maria; ocasião na qual o movimento indígena questionava as condições de precariedade do
atendimento à saúde indígena da região, assim como a aplicação dos recursos e solicitava a
saída da então coordenadora do Distrito Sanitário Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins.
Assim, o espaço urbano de Marabá apresenta fundamental importância para a
reprodução dos grupos indígenas do sudeste paraense, seja em termos sociais, econômicos ou
culturais, ao tomarem a cidade como parte do cotidiano das comunidades, inserindo-o na
economia política dos povos indígenas e nas dinâmicas de reprodução dos espaços da aldeia,
ou ainda em termos políticos, ao politizarem o espaço urbano, utilizando-o para dar
visibilidade às suas demandas nas múltiplas dimensões que a envolvem. Além, dessa relação
de fluxo entre os territórios indígenas demarcados oficialmente e Marabá uma grande
expressão desse processo é a população indígena que historicamente tem se fixado nessa
cidade. Atualmente, 10% da população indígena total da região sudeste do Pará está
localizada nesta área urbana, o que em dados absolutos é referente a 388 indígenas (Mapa 08)
residindo em situação de domicilio urbana nesta cidade (IBGE, 2010).
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MAPA 08 – POPULAÇÃO INDÍGENA URBANA NA REGIÃO SUDESTE PARAENSE
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4.2 O (DES) ENCONTRO DA ETNICIDADE INDÍGENA NA CIDADE DE MARABÁ
Baines (2001), ao tratar sobre a situação de indígenas em contexto urbano, fala em
aldeias urbanas ou ―índios citadinos‖, afirmando que esta questão abrange uma
multiplicidade de situações diferentes e de histórias diversas sobre o contato interétnico com
as populações regionais. Pode envolver desde situações de expulsão das suas terras, ou ainda
a simples opção pela vida na cidade, que pode ser motivada ou não pela falta de
oportunidades de educação e atendimento adequado de saúde nas aldeias. Em Marabá
percebemos que a migração indígena para o espaço urbano ocorre de maneiras muito diversas,
podendo ser permanente, a partir do traslado de grupos familiares; ou temporária, em casos de
busca de escolarização; e ainda pode ser uma migração individual em busca de serviços ou de
emprego, ou simplesmente a procura de um novo estilo de vida.
No cotidiano urbano, os povos indígenas dessa região apropriam-se dos espaços e
tempos desta cidade e, nessa apropriação, reproduzem-se e a reproduzem, tendo a cidade de
Marabá em sua dinâmica como espaço de referência para a reprodução de sua vida, social,
política, econômica e cultural, marcando a cidade e por ela sendo marcados. Os indígenas do
sudeste paraense também são em sua diversidade e diferença a cidade de Marabá. Nesse
processo, reproduzem-se em múltiplos espaços e tempos urbanos; são idosos na fila do banco,
amparados ou não pela tutela dos órgãos indigenistas, para acessar benefícios e aposentadoria;
são senhoras e crianças na sala de espera de clínicas médicas; são encontros de amigos e
familiares em restaurantes ou na praça de alimentação do shopping center; são famílias na fila
do supermercado ou nas feiras de fim de semana; são jovens nas salas de aula das escolas
urbanas e da universidade...
Os indígenas são cidade, em seus diferentes projetos de comunidades, quando alocam
no espaço urbano as sedes administrativas das associações responsáveis por negociações e
articulações de interesses das comunidades indígenas junto aos agentes políticos e
econômicos, ou ainda quando assumem posições de lideranças políticas para articulações de
interesse de um grupo especifico ou da questão indígena; são cidade também em seus projetos
pessoais, quando buscam educação superior seja para atender uma demanda coletiva ou uma
realização pessoal, o que não subtrai em nada sua condição étnica. São cidade, ainda, quando
são privados de ter projetos, quando suas trajetórias os levaram a ter na cidade a única opção
de reprodução da vida.
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A presença dos povos indígenas nas cidades do sudeste paraense, apresenta-se a partir
da reprodução da identidade étnica no espaço urbano ligada a processos históricos distintos.
De uma maneira geral, identificamos essa relação organizada em três características: a) a
relação de trânsito do povo Xikrin, onde a cidade faz parte de uma dimensão importante da
vida indígena, mas sua estadia na mesma não ocorre de forma permanente, mesmo sendo uma
presença localizável tem duração limitada que pode variar de alguns dias a vários meses, essa
relação é profundamente marcada pelo acesso a mercadoria, através do fortalecimento da
prática de consumo; b) o movimento pendular aldeia-cidade, que é identificado a partir da
proximidade entre a terra indígena Mãe Maria em relação à cidade de Marabá, separadas por
aproximadamente 30 quilômetros de distância e amparada por uma infraestrutura das redes de
transporte que ligam as aldeias e a área urbana; o povo Gavião tem uma relação cotidiana com
a cidade, a partir da qual realiza deslocamentos diários entre ambas, sendo nesse contexto
uma presença constante e permanente.
Temos ainda, c) a presença indígena de residência fixa na cidade. São famílias de
várias etnias que possuem uma relação com o espaço urbano historicamente construída, suas
trajetórias são memórias vivas no cotidiano urbano, suas formas de reprodução, suas práticas
econômicas e socioculturais, além de referenciar espacialidades e territorialidades indígenas
na cidade, assinalam o conjunto de transformações socioespaciais pelas quais passou o espaço
urbano de Marabá, organizam-se em unidades familiares de uma mesma etnia ou produto de
casamento interétnicos ou com não indígenas. R-existem enquanto grupos étnicos no espaço
urbano, que experienciam tanto a negação da condição étnica como da condição urbana, e
nisso ressignificam a concepção de ausência, ao reproduzirem-se na terceira margem da
existência étnica na cidade de Marabá.

4.2.1 O POVO XIKRIN DA PERAMBULAÇÃO NAS MATAS PARA A CIDADE
O povo Xikrin, habita a região desde meados do século XIX, possui atualmente uma
população de 1.059 indígenas (IBGE, 2010) que vivem na margem esquerda do rio Cateté, na
bacia do rio Itacaíunas, próximo a serra dos Carajás, na Terra Indígena Xikrin do Cateté,
fisicamente demarcada desde 1981 e localizada no município de Parauapebas. Estão
organizados em três aldeias que se denominam Cateté, Djudjêkô, O‟odjà. Com organizações
políticas próprias, cada uma possui um Posto Indígena da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) e associações civis (GORDON, 2011).
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É um povo que tradicionalmente se baseava no semi-nomadismo, se alternava entre
um período passado na aldeia, onde viviam basicamente de produtos agrícolas, da caça, pesca
e coleta no entorno imediato da aldeia, e outro período de perambulação e dispersão pelo
território, em expedições de caça que poderiam durar meses. Mudavam de acampamento com
muita frequência nestas expedições pelo território, mas nunca se afastam por muito tempo da
aldeia, que é sempre o ponto de retorno demonstrando que se deslocam, mantendo uma
comunicação e intercambio constante entre a aldeia e a floresta (VIDAL, 1977).
Na estação seca todo o grupo abandona a aldeia em direção à floresta, seguindo
geralmente um percurso tradicional: remontam o rio Seco até o lugar chamado KamKrokro; caçam e pescam com timbó nos poções desse rio, aprovisionam-se de
matéria-prima para a confecção de ornamentos e objetos de uso diário,
particularmente a fibra da palmeira de buriti e as conchas para a fabricação de seus
colares de itã. Essa expedição é a mais demorada, os índios passando de dois a três
meses longe da aldeia (VIDAL, 1977, p. 81).

Duas formas de organização da vida comunitária, que além de representar a
necessidade de subsistência e produção material, também correspondia à dinâmica
sociopolítica e de socialidade do povo Xikrin (GORDON, 2006). Quando o índio saia para a
mata levava consigo toda a sua família, e todos os seus pertences. No entanto, à medida que o
povo passou a adquirir bens materiais com os brancos, como panelas, pratos, facas e colheres,
objetos que foram substituindo as cuias e cabaças tradicionais, os pertences das famílias que
perambulavam pela mata, tornaram-se de difícil transporte, por ser cada vez mais pesados e
volumosos.
A mulher carrega os pertences na sua grande cesta ko-kumren; uma esteira kupik é
enrolada por dentro da cesta aumentando o seu conteúdo. O peso é bem dividido.
[...] as mães carregam na tipoia seus filhos pequenos. As meninas ajudam com uma
cestinha menor. Os homens também carregam um grande cofo de castanheiro, sua
espingarda e o estojo para guardar as penas (VIDAL, 1977, p. 82).

Estes índios são concebidos como importadores do exterior, sendo estas expedições,
fora da aldeia, fundamentais para compor este leque de estratégias para a obtenção de bens e
riquezas, através da interação com o estrangeiro que os concederia posição de destaque diante
do grupo.
Esse povo que foi marcado por intensa mobilidade territorial, diversas separações e
fusões de aldeias, através das quais desenvolveram intensa relação com a expansão urbana
regional, diretamente relacionada às frentes de ocupação e dominação do território e as
atividades extrativistas. As primeiras informações registradas sobre este povo partem do
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corógrafo francês Henri Condreau, nos relatos de suas viagens no final do século XIX,
quando estes índios estavam em contato com a missão de Santa Maria do Araguaia. Sofreram
grandes abalos demográficos, através do contato com os regionais, principalmente os
castanheiros que partiam de Marabá subindo os rios Itacaiúnas e Cateté, a procura de novas
áreas de castanha.
Foram inseridos na lógica de reprodução econômica da atividade de exploração da
castanha, e a partir desta passaram a realizar atividades integradas ao mercado regional.
Muitos índios deixavam as aldeias para trabalhar para os regionais nas fazendas e castanhais
e, quando não eram mais necessários ou quando adoeciam, eram abandonados em Marabá
pelos patrões a própria sorte. Em outras situações procuravam a cidade por conta própria
quando empreendiam grandes viagens pelo rio Itacaiúnas, no propósito de realizar trocas com
os não índios; no geral, sempre desvantajosas para os índios, pois na cidade contraiam
doenças e eram explorados como mão de obra. Dessa maneira, ir à Marabá representava algo
muito atrativo que, contraditoriamente, referia-se à situação de doença e de penúria.
Duas famílias decidiram ir a Marabá, instalando-se primeiramente do outro lado do
rio no barracão de um castanhal. O chefe conseguiu convencer a irmã do culpado, e
que era sua amiga formal, a ficar usando os pretextos seguintes: em Marabá as
crianças ficariam doentes e os homens não teriam patrão com quem trabalhar
(VIDAL, 1977, p. 45).

Sua estrutura interna não foi atingida nesse momento no sentido de abandono das
instituições tribais e incorporação de hábitos, mas já dependiam de alguns produtos como
armas de fogo para a caça, ferramentas para o trabalho na roça e coleta da castanha, forno de
metal para torrefação da farinha de mandioca, artefatos imprescindíveis à própria subsistência.
E ainda, outros produtos como redes, cobertores, sal, panelas, miçangas e roupas tornaram-se
importantes para os índios. Eles conseguiam esses utensílios a partir da atividade que
desenvolviam com a castanha em ligação ao mercado regional.
A atividade da castanha desenvolvida pelos índios Xikrin era acompanhada pela
atuação missionaria do padre Caron, que organizava a produção e se encarregava de procurar
compradores em Marabá, acertar preços, fazer negociações de vendas e trocas (GORDON,
2006), além de distribuir a renda obtida, integralmente em benefício do grupo em forma de
bens coletivos que eram repartidos equitativamente entre as famílias e também para o
atendimento de requisições individuais (VIDAL, 1977), pois ―o próprio padre descia a
Marabá para fazer as compras, retornando o mais breve possível com os cobertores, enxadas,
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rifles e cartuchos para distribuir aos Xikrins. Roupas eram poucas na época‖ (GORDON,
2006, p. 156). A partir desta atividade construíram na aldeia um campo de aviação.
A comunidade Xikrin foi alvo de ataques econômicos de empresas madeireiras que se
estabeleceram no sul do Pará interessadas no mogno. Na relação com tais empresas para a
exploração da madeira abundante em seu território, cobravam taxas e royaties, usadas como
considerável fonte de renda e aquisição de mercadorias. Da mesma forma, engajaram-se na
atividade de garimpo e passaram a deslocar-se cada vez mais para as cidades, que
funcionavam como centro de atividades garimpeiras e madeireiras, onde buscavam traçar
conhecimento com empresários deste setor e, com a anuência da FUNAI, passaram a firmar
contratos com empresas. Assim, foram se inserindo no sistema exploratório da madeira e
sendo expostos às ameaças das relações espoliativas de tais negociações. Com o dinheiro
obtido a partir da venda na atividade madeireira, algumas lideranças adquiriram imóveis nas
cidades, para ficar mais próximo dos locais de negociações.
Diretamente afetados pelas políticas de modernização do território, expressas no
Projeto Grande Carajás (PGC), em 1989 foi assinado o convênio nº 453/89, ―Programa
Xikrín‖, criado para dar assistência à saúde, educação, infraestrutura, transporte, atividades
produtivas, vigilância e administração, e que incluía uma verba fixa paga mensalmente para
provimento de bens não duráveis para as comunidades Xikrín do Cateté.
Por meio dos recursos obtidos com o convênio, intensificou-se entre estes índios a
busca de bens, produtos e serviços dos brancos, aumentando assim o consumo de bens
industrializados, além dos alimentos, agora também de roupas, calçados e sandálias
havaianas, a partir de então efetivamente incorporados ao cotidiano dos índios e tornando-se
necessários à comunidade. No que se refere à saúde nas aldeias, o convênio cobre enfermarias
e farmácias equipadas com medicamentos e profissionais. Nos casos da necessidade de
atendimento especializados, o convênio garante transporte de avião para Carajás e Marabá,
onde são atendidos em clínicas conveniadas. No tocante a educação, mantém uma escola de
formação básica na aldeia, o que colocou alguns problemas quanto à continuidade de
escolarização e levou a comunidade a demandar junto ao Departamento de Educação da
FUNAI a matrícula de estudantes Xikrin na cidade. Com esse recurso, adquiriram também
caminhões, caminhonetes e carros de passeio, usados para o transporte às cidades próximas,
com os quais fazem carregamento de mantimentos e equipamentos, além destes tipos de
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veículos adquiriam ainda barcos, que servem para a mesma finalidade, no período de chuvas,
quando as condições de trafego nas estradas são afetadas (GORDON, 2006).
Dessa maneira, a relação dos índios com a empresa Vale ocupou posição central no
processo de obtenção de dinheiro e mercadorias, ao mesmo tempo em que representa grande
ganho político para o grupo. Essa busca por bens, produtos e serviços dos brancos veio
acompanhada de turbulência política, que, simultaneamente ao aumento do padrão de
consumo do grupo, gerava insatisfações e frustações, colocando-os em nítidas situações de
crise, consolidando segmentações entre as lideranças e a separação física e institucional entre
as aldeias (GORDON, 2006).
Até 1998 os recursos do convênio eram administrados por intermédio da FUNAI, via
Administração Regional de Marabá, que analisava as solicitações de compras e serviços,
discutia com as lideranças sobre validade ou prioridade dos gastos, autorizava ou não o
atendimento as demandas, executava tomada de preços, licitação e compra e enviava relatório
de gastos e notas à CVRD, que providenciava o pagamento aos fornecedores. A partir de
1999, os Xikrin decidiram conjuntamente com a CVRD e ISA, que o recurso começaria a ser
repassado diretamente à Associação Indígena Bep-Nói, que, em 2002, assumiu o
gerenciamento integral do convênio. A sede inicial da associação foi construída no terreno da
sede na FUNAI em Marabá e ainda recebia auxilio dos funcionários da agência para o
ordenamento de despesas. Após um processo de autonomização a associação afastou tanto da
área física da instituição indigenista, quando construiu a sede própria na cidade de Marabá,
quanto institucionalmente reorganizando os procedimentos administrativos.
Após algumas situações de crise institucional na associação, principalmente no que se
refere ao ―descontrole‖ de gastos, e à consequente dívida construída nas praças comerciais e
de serviços de Marabá e Parauapebas, a associação passou a se fragmentar. Atualmente as
Associações indígenas organizadas com intuito de representar cada uma das aldeias Xikrin
perante a sociedade brasileira e administrar os recursos oriundos do convênio, são:
Associação Indígena Bep-Nói, que representa a aldeia Cateté; a Associação Indígena
Kàkàrekre, representando a aldeia Djudjêkô; e a Associação Porekry, que representa a aldeia
O‘odjà. As sedes destas associações estão localizadas na cidade de Marabá, e intensificaram
as interações dos Xikrin com o contexto regional, principalmente com o espaço urbano.
O antropólogo Cezar Gordon (2006), em seu trabalho etnográfico sobre o consumismo
Xikrin, faz uma reflexão sobre o valor e a circulação de objetos, as estratégias de aquisição e
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distribuição, a questão do consumo inflacionário, do dinheiro e da apropriação desigual de
recursos entre o povo Xikrin, observa que estes não são produzidos necessariamente pelos
índios, são obtidos por meio das relações com os brancos, de caráter comercial, mas também
políticas, principalmente no que tange a sua relação com agentes econômicos.
Nesse sentido, fica evidente que o dinheiro e os bens industrializados colocam-se
como de grande importância para os xikrins, que foram sendo incorporados causando
implicações nas relações internas à comunidade, pois a circulação de objetos importados,
geralmente obtidos nos centros urbanos, tornou-se central, impregnando a dinâmica social do
grupo e imprimindo repercussões na vida política, nas relações de parentesco, nas atividades
cerimoniais e nos mecanismos de reprodução social em geral. No que se refere às relações
externas, esse consumismo tem efeitos nas formas de interação com os agentes não indígenas
pertencentes ao universo Xikrin, a exemplo das agências indigenistas oficiais com destaque
para atuação da FUNAI; das empresas econômicas que traçaram convênios de compensação
com o grupo, como a empresa Vale; de outros agentes indigenistas como o ISA; e, ainda, com
outros grupos indígenas (GORDON, 2006).
Estas interações e processos políticos, numa dimensão externa a vida aldeã, revelamse nas cidades da região, nas quais se destacam três em específico: Carajás, Tucumã e
Marabá. As interações Xikrin desenvolvidas nestes espaços revelam as estratégias políticas
gerais desenvolvidas por esses índios, diante das suas fontes de recursos, na qual se destaca o
seu vínculo com a empresa Vale; demonstram os mecanismos de controle colocados em
prática por parte das Associações e, por conseguinte, a atuação das lideranças como
intermediários entre as demandas da comunidade como um todo e as instâncias oficiais de
obtenção de dinheiro.
Diante de tantas reestruturações, atualmente as longas expedições de perambulação
pela mata já não são mais realizadas no mesmo formato, pois estão limitadas a curtas
temporadas de caças que duram poucos dias e estão associadas ao ciclo de atividades
cerimoniais. Demonstrando a transformação do universo relacional, no que Gordon (2006)
chama de maquinaria sociocosmológica Mebêngokre, diretamente implicada por questões
como:
a fixação em um território limitado, o fim da mobilidade e das guerras, o aumento
do contato intensivo com os brancos e a consequente diminuição do contato com
outros grupos indígenas, bem como a necessidade dos mecanismos de incorporação
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operarem presentemente sobre sistemas de produção e troca capitalista, em que os
objetos (mercadorias) possuem características peculiares (GORDON, 2006, p. 103).

Observamos que essa estratégia de perambulação para interação com o estranho,
parece se deslocar das florestas para o espaço físico das cidades, onde constantemente buscam
por obter bens materiais externos ao seu modo de vida tradicional. Se nas décadas iniciais do
contato eram armas, munições, terçados, panelas e redes, à medida que foram inseridos na
lógica econômica regional, por meio de negociações com madeireiros, garimpeiros e, nas
últimas décadas, por meio de convênios de compensação com as empresa mineradoras, estes
produtos foram substituídos pela representação do dinheiro, a partir do qual se intensifica o
consumo nas áreas comerciais dos centros urbanos, como feiras, supermercados, shopping
centers etc.
O dinheiro no mundo xikrin não aparece como essência da coisa a ser possuída
porque, ao lado de ser visto como uma capacidade, no plano analítico ele é menos
importante como coisa do que como signo de relação. Um ponto relevante é que os
Xikrin, incluindo os chefes não acumulam dinheiro. As contas-correntes dos chefes
apresentam um saldo invariavelmente baixo, e na maioria das vezes devedor ou
negativo, pois todo dinheiro depositado em suas contas é utilizado para compras,
sendo rapidamente convertido em objetos e mercadorias (GORDON, 2006, p. 279).

O povo Xikrin realiza o consumo na cidade para a comunidade como um todo, a partir
de um organizado sistema de compras. Em reuniões nas aldeias, são definidos os itens que
devem ser comprados e a quem devem ser destinados. Definida a lista de compras, os chefes
de turmas (líder do grupo masculino organizado no critério de idade), deslocam-se para a
cidade para providenciar a aquisição. Com essa etapa concluída, a mercadoria adquirida é
transportada para aldeia pelo caminhão da comunidade ou de avião, dependendo da
quantidade. Quando chegam à aldeia, são conduzidas a casa do chefe de turma e por estes
serão distribuídas para a comunidade.
Durante suas expedições pela cidade de Marabá, os Xikrin usam como residência a
Casa do Índio (Mapa 07), localizada num bairro periférico do núcleo Nova Marabá às
margens do rio Tocantins, chamado de Folha Seis. O referido espaço foi construído pela
Fundação Nacional do índio (FUNAI) mediante o convênio com a CVRD para atender, como
casa de trânsito, as demandas de indígenas que precisavam deslocar-se para a cidade para
tratamentos de saúde e para os jovens indígenas que precisavam estudar na cidade. Foi
apropriado pelas associações do povo Xikrin e passou a ser de uso excluso destes. Deste
ponto da cidade, muitas famílias saem à procura dos serviços urbanos e do comércio da
cidade. Tem como principal característica servir de ‗pouso‘, de alojamento, uma residência
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temporária, porém o fluxo de indígenas que dinamizam esse espaço é permanente, com
exceção do período de festas e ritos cerimoniais nas aldeias, quando todos se dirigem para a
Terra Indígena e está fica completamente sem fluxo.
A organização espacial (Figura 11) dos membros da comunidade Xikrin na Casa do
Índio durante a permanência na área urbana segue a lógica de organização das aldeias. Este
espaço possui três blocos, destinados ao alojamento dos membros de cada umas das aldeias,
sendo que cada edificação existente atende a membros de aldeias específicas da comunidade
Xikrin, da mesma forma que são administrados por suas respectivas associações.

FIGURA 11 – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA CASA DO ÍNDIO

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.

Percebe-se que as sociabilidades na Casa do Índio (Figuras 12 e 13), tal como nas
aldeias apresentam-se principalmente a partir das categorias de idades dos membros do grupo
e por questão de gênero. Durante as tardes, nos intervalos de suas atividades de formação
escolar, os jovens reúnem-se em torno da TV instalada na varanda do alojamento, logo abaixo
do varal de roupas. Nos fins de semana é comum encontrar os homens adultos reunidos
assistindo uma partida de futebol, enquanto preparam um peixe assado, alguns obtidos pela
pesca logo ali ao lado no rio Tocantins, ou simplesmente adquiridos na feira da 28.
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FIGURA 12 – COTIDIANO DA CASA DO ÍNDIO

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.

FIGURA 13 – ATIVIDADES COTIDIANAS NA CASA DO ÍNDIO

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.

Os idosos descansam nas redes que se espalham ao ar livre, geralmente em locais de
menor circulação de pessoas e onde se encontre relativo conforto térmico. As mulheres
organizam-se em grupos pequenos, cuidam das crianças pequenas, algumas realizam afazeres
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domésticos como lavar roupas e preparar alimentos, outras se dedicam a confecção do
artesanato que expõem orgulhosas da sofisticação de suas técnicas e das cores exuberantes
que carregam, enquanto algumas simplesmente observam as crianças que brincam e correm
pelo terreno, talvez com receio que estas crianças sejam atingidas por ouriço da enorme
castanheira, preservada no centro deste espaço (Figura 14).
FIGURA 14 – CASTANHEIRA TESTEMUNHA NA CASA DO ÍNDIO

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.

O cotidiano do povo Xikrin neste espaço torna a Casa do Índio uma referência da
reprodução cultural indígena na área urbana de Marabá, sendo este espaço incorporado e
reconhecido pelos moradores não indígenas da cidade como a ―Aldeia dos Índios‖.
Se observar a Casa do Índio de Marabá, tem famílias indígenas que nunca mais
voltaram para as aldeias, elas estão lá por vários motivos, ou vem e passa um longo
período de tratamento [saúde] fora da aldeia, e não se sentem mais à vontade ou não
querem mais voltar para dentro do território; ou então as famílias vem
acompanhando um membro da família que vem estudar na escola da cidade, e como
o processo de formação escolar, ele não é uma coisa rápida, pontual, tem um certo
tempo, acaba que essas famílias acabam se fixando nessa casa, se tu for olhar dentro
da casa do índio de Marabá, você vai ver famílias que estão lá há um tempão, já é
uma aldeia onde você vai ver todas as práticas, os modos de vida, só não plantam
roça e só não vão caçar, mas o que eles conseguem comprar tu vai ver, o mesmo
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jeito de assar carne, jaboti, enfim (Marcos Reis, Coordenador do CIMI, entrevista
realizada em setembro de 2016).

A reprodução de práticas culturais e religiosas neste espaço ratifica a concepção que
define a Casa do Índio como uma aldeia indígena. A exemplo de uma situação de rituais de
pajelança, um funcionário da FUNAI fez um relato sobre o caso de uma jovem que foi ferida
por arma de fogo num assalto ao ônibus da comunidade, durante uma das viagens de retorno
de Marabá para aldeia. Com a saúde da jovem em estado muito delicado no hospital da
cidade, os indígenas decidiram fretar um avião para levar o pajé da aldeia para a Casa do
Índio, onde com os portões fechados realizaram os ritos cerimoniais pela cura da jovem.
Da mesma forma que este espaço já compõe o imaginário desta parte da cidade, como
referência da identidade indígena, este processo revela-se em outras frentes na cidade.
Identificamos a instalação de templos religiosos de igrejas protestantes, tal qual como
acontece nas aldeias. A Igreja evangélica Assembleia de Deus, instalada na entrada principal
da Casa do Índio, explicita a sua iniciativa de evangelização dos índios que ali residem ao se
denominar Templo: Funai (Figura 15), fazendo referência ao principal órgão indigenista
oficial que é a Fundação Nacional do Índio.
FIGURA 15 – TEMPLO MISSÃO FUNAI

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.
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A principal função deste espaço é receber a demanda indígena a procura de
atendimento de saúde, que a Casa da Saúde Indígena (CASAI), localizada junto à sede da
SESAI, na Folha 32, não consegue atender. Assim, os técnicos da agência indigenista de
saúde, deslocam-se diariamente, para executar o atendimento, com distribuição de medicação,
entre outros serviços necessários (Figura 16). Este serviço é realizado numa pequena sala
reservada exclusivamente para o atendimento de saúde, que fica fechada ao longo do dia,
sendo aberta apenas pelos agentes da SESAI, quando este chega ao local, uma fila na porta da
sala logo é formada, geralmente são idosos em tratamento, mulheres de diferentes idades, a
maioria com crianças de colo.
FIGURA 16 – ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NA CASA DO ÍNDIO

Fonte: Autoria própria, setembro de 2016.

As lideranças da comunidade, ou representantes das associações, que precisavam viver
na cidade para atender as demandas de negociações junto às mesmas, ocupam outros locais
em Marabá. Incialmente ficavam em hotéis, financiados com os recursos das associações, mas
a partir de 2001, passaram a alugar cada chefe uma casa na cidade, com o intuito de reduzir os
custos com hospedagem em hotel, principalmente quando passaram a matricular seus filhos
nas escolas da cidade. São casas grandes, de vários quartos, geralmente no mínimo três, para
dar conta da intensa circulação de parentes que recebem. São alugadas sem fiador ou caução,
entretanto com a garantia que associação possui recursos suficientes para cumprir os
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compromissos. Para a manutenção dessas casas, são contratadas empregadas não indígenas
que realizam os serviços domésticos, de limpeza e preparo de alimentos.
A experiência de viver na cidade por parte de alguns membros do grupo contribuiu
para o surgimento de uma nova forma de atuação política, por parte de jovens aspirantes a
liderança que possuíam conhecimentos muito úteis nas negociações com os nãos índios,
principalmente no que se refere ao domínio da língua portuguesa e noções de aritmética. Vale
destacar que a presença Xikrin em Marabá é predominantemente masculina, as mulheres
quando vão à cidade, o fazem acompanhadas dos maridos, ou pai e mãe (GORDON, 2006).
Cezar Gordon (2006) define a relação Xikrin com a cidade como Uabô42 para
demonstrá-la como se realizando de forma pacífica, ou até mesmo numa posição de presa do
índio diante da cidade. No entanto, este autor afirma que isso não exclui as situações de
predação simbólica e política do índio para com o espaço urbano, questões identificadas em
situações isoladas de consumo de bebidas alcoólicas43 e realização de saques na cidade; ou
quando exercem pressão sobre algum pequeno estabelecimento comercial, aonde venham a
consumir produtos de forma maciça, deixando a conta em aberto, que leva o comerciante a
reclamar e cobrar a dívida da FUNAI ou da associação, dessa feita tratando diretamente com
os funcionários brancos. Esse tipo de predação é verificada ainda em alguns casos de locação
de imóveis, que são ocupados por determinado período e no retorno a aldeia, são abandonados
ou repassados a outros indígenas, sem nenhuma formalização junto aos locatários, nessas
situações geralmente os pagamentos são interrompidos, ou danos ao patrimônio são
identificados. A esse respeito nos relata Eric Belém, indigenista da FUNAI Regional de
Marabá.
A questão das locações é um grande problema, por que, quem loca as residências
espera um determinado trato com o imóvel, que os índios muitas vezes não têm. A
maioria dos casos de locação são dos Xikrins, mas tem também outros casos de
estudantes de outras etnias por exemplo, como os Guajajara. Mas no caso específico
dos xikrins, sempre tem problema, na questão de higienização do espaço, e trato
com o patrimônio, e de casos de ficar meses sem pagar. Recentemente eu recebi um
caso aqui que chegou o dono, dizendo que locou pra um índio, dizendo, ‗eu não sei
42

O estado uabô puro, por assim dizer, é o estado potencial da presa. Implica ausência total de capacidade de
predação e, em última instância de ―agência‖ ou subjetividade; se hipoteticamente atingido é absolutamente
insustentável, significando nem mais nem menos que a morte, como omito descreve. A propósito, uma
observação de Clarisse Cohn sobre os Xikrin do Bacajá ressalta bem a importância da qualidade akrê em três
domínios fundamentais da agência mebêngôkre: caça, guerra e política (oratória). Segundo a autora: ―um homem
que não é feliz na caça ou não vai com frequência necessária a ela é uabô. Além do mal caçador, [o termo]
indica também o guerreiro que não [... corajoso], e o homem que não fala publicamente‖ (GORDON, 2006, p.
217).
43
Uma das justificativas de alguns homens xikrin para o fato de consumirem bebidas alcoólicas refere-se,
precisamente, ao estado de ‗valentia‘ e ‗coragem‘ obtidos pelos efeitos do álcool (GORDON, 2006, p. 224).
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direito de que aldeia, e eu queria que me ajudasse‘ geralmente nesses casos as
pessoas vem esperando que Funai, cubra os gastos, bem naquela visão de tutela, e
mesmo não querendo interferir na autonomia deles em fazer essas negociações, mas
por questão de bom senso a gente acaba intermediando alguns casos (Eric Belém,
Coordenação Regional da Funai Marabá, setembro de 2016).

Além

destas

mediações,

cabe

a

FUNAI

desenvolver

algumas

ações

de

acompanhamento, principalmente em torno da vigilância da casa do Índio, que já foi alvo da
violência urbana com tentativas de assaltos, chegando a registrar, reação por parte dos índios,
deixando o invasor ferido por flecha. Da mesma forma, a instituição indigenista acaba sendo
acionada para mediar situações de conflitos com vizinhos não indígenas, assim como questões
ambientais.
Para o povo Xikrin, a cidade de Marabá é um espaço transitório, no entanto, é
considerado um espaço de suma importância para a reprodução dos mesmos, uma vez que se
construiu uma relação de interdependência entre a cidade e a aldeia, buscando na primeira as
formas de reprodução econômica e social da comunidade por meio da aquisição de bens e,
consequentemente, de prestigio. Mesmo que a estadia dos membros deste grupo na área
urbana não ocorra de forma permanente, é uma presença constante, pois a medida que uns
chegam das aldeias outros retornam da cidade para a Terra Indígena. Na cidade são facilmente
localizados espacialmente, mesmo que sua permanência seja de duração indefinida, variando
de alguns dias a vários meses.
Essa relação que o povo Xikrin estabelece com Marabá, fundada principalmente na
pratica do consumo, revela o processo de incorporação pelos Xikrin e Kaiapó de práticas
exteriores ao grupo, para Cezar Gordon (2006) essa apropriação da cultura material dos
brancos não é apenas um efeito das mudanças históricas, o antropólogo afirma que esse
processo tem conexões profundas com a cosmologia do povo, com os modos de conceber e
experimentar a relação com a alteridade por parte do grupo, e envolve o processo de
constituição da pessoa Xikrin, assim como da coletividade Mebêngôkre, ―essa apropriação
tem a ver com uma tópica amazônica muito mais geral, em que a questão da diferença e da
relação com o Outro, codificada em uma simbólica da predação, adquiri valor central na
constituição dos coletivos indígenas‖ (GORDON, 2006, p. 97).
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4.2.2 INCURSÕES GAVIÃO À CIDADE
A cerca 30 km da cidade de Marabá, localiza-se a Terra Indígena Mãe Maria,
demarcada e regularizada desde a década de 1940, pertencente ao povo Gavião que está
organizado em três distintos grupos, alocados neste território para atender aos diferentes
interesses de cunho econômico, à medida que se dava o contato com as frentes regionais. A
autodenominação foi constituída pelos processos de deslocamento e posicionamento em
relação ao rio Tocantins, que formaram cada ―turma‖, ao passo que se reorganizavam em
detrimento das guerras intertribais: Akratikatejê (Povo da Montanha), Parkatejê (povo da
jusante do rio); Kikatejê (povo da montante do rio) (FERNANDES, 2010).
Os primeiros contatos com os índios Gavião, no Médio Tocantins, ocorriam num
formato que alguns autores chamam de primeiras incursões. Estas se caracterizavam
incialmente, segundo Laraia e Da Matta (1978), por contatos esporádicos, pacíficos e
simplesmente visuais entre estes índios e os brancos que usavam o rio Tocantins apenas como
via circulação e suas margens como pousada ou áreas de pastos. Para estes antropólogos, esse
tipo de contato perdurou enquanto a expansão econômica não tinha motivação para penetrar
as matas desta porção da bacia Araguaia-Tocantins. Nesse momento, o temor que o Gavião
empregava a população não indígena ―era motivado pelo fato de serem índios e nada mais‖
(LARAIA; DA MATTA, 1978).
No entanto, quando o extrativismo vegetal modificou a estrutura econômica, social e
política da região do Médio Tocantins e do antigo burgo do Itacaiúnas, do qual veio a ser a
cidade de Marabá, também transformou o contato com os índios Gavião, que se intensificou
principalmente nas áreas de castanhais, locais de interesse tanto dos índios como dos
regionais: ―o SPI apareceu com o Frei Gil. Naquela época nós não conhecíamos kupe, pra nós
não tinha kupe não. Lá era mato bruto, bruto, bruto. Nós só víamos os castanheiros que
trabalhavam e iam embora pra beira do rio‖ (KROHOKRENHUM, 2011 p. 38).
A castanha não possuía para o Gavião o mesmo valor a ela atribuído pelas
populações regionais. Para o índio a castanha era um alimento destinado a suprir as
deficiências alimentares nos períodos de penúria [...] A entrada de castanheiros em
suas matas, então, nada mais era do que um simples roubo ao seu patrimônio
econômico e uma usurpação dos territórios tribais. [...] passa-se a entender que os
ataques que faziam as populações regionais eram atos de guerrilha, destinados a
afastar os brancos das proximidades da aldeia (LARAIA; DA MATTA, 1978, p.
142-143).
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Tornando-os diante do poder local ameaça na exploração das terras ricas em
castanhas, nesses encontros, cada vez mais violentos, o estereótipo de ―bravo‖ foi construído
em torno da imagem do índio gavião e passou a ser usado pelos próprios índios como
estratégias para afugentar o invasor de seus territórios. Com isso, os castanheiros do Médio
Tocantins têm como principal preocupação neutralizar os índios Gavião a fim de fortalecer a
penetração na margem direita do rio Tocantins em busca de castanhais. E, à medida que o
produto assumia importância na economia regional, o conflito entre índios e castanheiros se
intensificava. Sobre isso, Arnaud acrescenta que:
os conflitos entre Gaviões e os coletores de castanha foram intensificando-se na
medida em que o produto assumia maior importância para a economia regional. Os
Gaviões eram então acusados de praticar ―grandes selvagerias‖ sobretudo na cidade
de Marabá (principal centro comercial da região), cuja população pedia
constantemente seu extermínio. Pela margem direita do Tocantins, esses choques
armados ocorriam em uma extensão de quase 180 quilômetros, abrangendo terras
dos atuais municípios de Tucuruí, Marabá, Itupiranga e São João do Araguaia
(ARNAUD, 1975, p. 36).

Apontados como selvagens, que inspiravam o terror e que representam obstáculos ao
avanço da atividade nos castanhais, devido aos constantes conflitos entre índios e
castanheiros, esses agentes tornaram-se alvo de tentativas de pacificação que tinham como
principal objetivo neutralizá-los. Com isso, expedições de extermínio dos Gaviões partiam da
cidade de Marabá, organizadas por políticos locais, comerciantes e donos de castanhais.
Atraídos pela estratégia de distribuição de ―brindes‖, como facões e machados, os
índios aumentaram as incursões as margens do Tocantins e, logo em seguida, o grupo
indígena do Cocal é atraído para as cidades de Marabá e Itupiranga, como estratégia de
neutralizar os índios e retirá-los das áreas de castanha. ―Ah vamos ver cidade! Aonde que a
„gente‟ kupe mora‖, relatou o líder timbira Krohokrenhun, para a antropóloga Iara Ferraz
(1983, p. 39), fazendo referência ao momento do contato definitivo.
Nestas cidades, foram submetidos a condições paupérrimas de sobrevivência.
Impedidos de trabalhar com atividades ligadas à caça, à pesca e à agricultura, tornaram-se
pedintes a procura de alimentos e roupas no espaço urbano e, desde então, passaram a
apresentar uma relação de forte dependência com essas cidades.
Os gaviões ficaram instalados num barracão perto do cais construído pela Prefeitura,
comiam às expensas da população e durante o dia mostravam suas habilidades no
arco e na flecha, pescavam, ou nadavam no rio. Segundo um habitante de Itupiranga
os gaviões faziam coisas que eram um ―verdadeiro cinema‖ (LARAIA; DA
MATTA, 1978, p. 100).
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Esses novos moradores da cidade causavam temor a uma parte da população urbana
mais antiga, que trancavam as casas quando estes estavam por perto e os atribuíam
denominações pejorativas. Outra parte dispensava-lhes caridade e, a estes, os índios
chamavam de ―papai‖ ou ―mamãe‖. Muitos índios ficaram na dependência da caridade
pública, vagando pela cidade pedindo roupas, remédios e comida.
Os gaviões ficaram fascinados pela vida na cidade, apesar das consequências
desastrosas dessa primeira incursão ao espaço urbano, que os levou a uma desorganização
social profunda, configurada numa forte crise alimentar e de significativa perda demográfica
para as epidemias de gripes, pneumonia e sarampo que reduziram a população em 70%.
Com a morte de muitas mulheres adultas, muitas crianças pequenas ficaram sem mães
e foram entregues para adoção entre os moradores da cidade (Anexo 01)44. Na cidade, as
crianças indígenas eram obrigadas a adequar-se às práticas dos não indígenas, que exigiam
destas crianças esforço para tornarem-se ―brancos‖. Aqueles que não se adequavam, eram
classificados como ―desajustados‖, além de serem educadas para reproduzir os habituais
preconceitos contra os índios. No geral, a permanência na cidade era colocada como única
possibilidade de tornarem-se ―gente‖ (LARAIA; DA MATTA, 1978).
Atitudes negativas em relação aos índios são encontradas também entre os que
adotam crianças indígenas. Existe uma preocupação em fazer com as crianças
esqueçam seu passado ou ignorem a sua origem. Dificilmente isto é conseguido pois
são este último os que sofrem mais diretamente o impacto dos preconceitos
(LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 62).

O Gavião foi inserido à lógica urbana regional como força de trabalho em potencial,
inseridos no mercado de trabalho através de relações de troca desiguais, e de grande vantagem
para os não índios, que pagavam seus serviços com hospedagem na cidade, alimentos,
ferramentas e utensílios domésticos, ―tornaram-se, assim, trabalhadores regionais, com a
vantagem para seus patrões de reivindicarem muito menos e de precisarem de um mínimo de
mercadorias‖ (LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 116, grifo nosso).

44

O Relatório Figueiredo, denuncia que dentre as crianças adotadas por moradores da cidade de Marabá, houve
o caso de uma menina, adotada por um funcionário do SPI aos sete anos de idade, este funcionário abusou
sexualmente da menina quando a mesma atingiu a idade de 14 anos, deixando-a gravida. Os índios, ao tomarem
conhecimento exigiram seu retorno para junto do povo, a criança que nasceu desta violência, na concepção dos
gaviões deveria ser sacrificada, no entanto, sob interferência do missionário Frei Gil Gomes Leitão, a mesma foi
poupada e entregue a adoção.
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Esta opinião, tomada como uma faceta da ideologia das populações regionais,
constitui o centro de uma visão do índio, quando ele deixa de ser o selvagem arredio
e se integra na estrutura econômica regional. É um novo rotulo aplicado ao índio,
segundo a sua capacidade de ajustamento às condições que lhe são impostas pela
sociedade brasileira. Se logo ele se apresenta no mercado como força de trabalho a
ser explorada pelos empresários da área e agentes do governo, então passa a ser o
paradigma do tipo que acabamos de descrever acima. Entretanto, se o índio se recusa
a trabalhar para os regionais e fica envolto na apatia e revolta – consequência do
rompimento de todos os seus valores, - é então acusado de preguiçoso e traiçoeiro
(LARAIA; DA MATTA, 1978, p. 119).

Nesses termos, a posse da força de trabalho indígena era disputada na cidade
principalmente no período do ano em que esta fechava as portas do comércio, devido ao
trabalho ser direcionado exclusivamente para os castanhais, o que, por sua vez, provocava
ainda grande carência no abastecimento na cidade, tornando os produtos da aldeia, como
farinha, carne de caça, couro etc., muito interessante aos comerciantes de Marabá, que
pagavam aos índios um preço 50% inferior que no mercado regional. Devido ao crescente
interesse por seu trabalho e produção, a comunidade indígena deixou de produzir farinha para
consumo próprio e transformou a produção em larga escala para atender a demanda regional,
assim como precisou abandonar a caça e o plantio. Nessa racionalização da produção,
começaram a abandonar as ―as coisas de caboclo‖ e ingressar nos ―negócios de kupe‖. Nesse
processo, fortaleceram a relação com a realidade urbana e regional e constituíram forte
dependência econômica, passando a intensificar as incursões à cidade de Marabá.

4.2.2.1 ALDEAMENTO COMPULSÓRIO EM MÃE MARIA
O primeiro grupo a ser aldeado, na terra indígena Mãe Maria foi o grupo Rõhôkatêjê,
também conhecido como grupo do Cocal, que, diante dos conflitos de interesses sobre a
exploração das áreas de castanha, e a partir da atuação da agência indígena, juntamente com o
trabalho missionário do padre dominicano Frei Gil Gomes Leitão, foram convencidos a mudar
sua aldeia da região do rio Praia Alta para a gleba de terra Mãe Maria. Relacionado a isso,
Ferraz pondera que:
a fase de convencimento não se prolongou muito. Krohôkrenhum, recorda-se da
permanência em Marabá, onde outros servidores do SPI (entre eles, Cotrim)
aguardavam-no para se dirigirem, definitivamente, para o ―Mãe Maria‖; naquela
ocasião (final de 1965), Krôhôkrenhum encontrou-se em Marabá com Frei Gil
Gomes Leitão, o dominicano que os assistia na aldeia, levando-lhes roupas e
medicamentos durante anos seguidos e que se opunha à transferência. O frei alertava
os servidores do SPI para que levassem Krohôkrenhum ―só para ver, primeiro, o
lugar‖ – e depois, ―se fosse o caso‖, buscar o restante do grupo, no rio Praia Alta
(FERRAZ, 1998, p. 76).
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O grupo Kinkatejê, chamado de turma do Maranhão, foi deslocado para a área da
reserva devido aos conflitos e aos impactos devastadores da construção da rodovia PA-070, já
na década de 1960 e pela consequente expansão da agropecuária e seus processos de grilagem
de terra que comprimiu este grupo na margem esquerda do rio Tocantins, ainda no território
do Estado do Maranhão. Neste contexto, sofriam ataques sucessivos dos regionais, dos quais
muito índios morriam e, devido a estas ameaças, deslocavam-se constantemente em direção à
jusante do rio. Em face dessa situação de conflito, a agência indigenista e a FUNAI,
organizaram a atração deste grupo, tendo em vista a pressão que empresas madeireiras
exerciam para a remoção do grupo das áreas ricas em mogno, em vistas de serem exploradas
via incentivos fiscais da SUDAM, o que ocorreu de forma apressada em 1969 (FERRAZ,
1998).
Em fins de 1969, a construção da rodovia PA-70 foi interditada pelo exército e todos
os componentes daquele grupo foram removidos em duas viagens de caminhão para
uma localidade denominada ―Maguari‖, situada no limite nordeste de Mãe Maria,
num afluente do rio Jacundá.
―Foi logo quando amansaram nós... Ninguém sabia nada... ninguém entendia como
era...‖ é assim que Jarkôre, primogênito do finado chefe Padneti, refere-se
atualmente aquele período dramático das remoções e das muitas mortes ocorridas
entre o grupo. Kinaré [...] fora um dos interpretes da equipe de Contrim e relata
atualmente com muitas reservas o período que se seguiu as transferências para o
―Maguari‖; ressalta a situação dramática da ―turma do Maranhão‖, com muitos
doentes (a malária era intensa), a ausência de roçados, além da precariedade das
próprias condições da ―pacificação‖ e da suposta assitencia, onde faltavam alimentos
e medicamentos. A justificativa para ausência de recursos para a assistência naquele
período aliava-se a dificuldade de acesso àquela localidade escolhida pelos agentes
tutelares (FERRAZ, 1998, p. 81).

O grupo Akratikateje, identificado como turma da Montanha, também chegou à
reserva Mãe Maria por meio de deslocamento compulsório, devido à construção da
hidrelétrica de Tucuruí na década de 1970, que levou os agentes tutelares da FUNAI a adotar
medidas de constrangimentos e coação para a retirada deste grupo da área da Montanha, onde
se localizava o posto Ambau. Iara Ferraz (1998) chama a atenção para o paradoxo, na postura
do órgão indigenista, responsável por atrair o grupo para este mesmo local um pouco mais de
uma década antes da remoção. Juntamente com os agentes tutelares, a pressão para que o
grupo abandonasse a área onde seria construído o canteiro de obras da barragem, também foi
intensificada através das empresas de topografia e de empreiteiras a serviço da Eletronorte.
Acrescenta-se a isso o decreto presidencial (n. 78.659, de 01 de novembro de 1976)
declarando a área como de ―utilidade pública‖ e destinada à desapropriação para a formação
do reservatório (FERRAZ, 1998).
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De maneira geral, junto aos três grupos deslocados compulsoriamente para a reserva
Mãe Maria (Figura 17), foram usados argumentos persuasivos por parte dos agentes tutelares,
geralmente baseados na propriedade da terra, na abundância de bens industrializados que
estariam disponíveis na nova localidade através da comercialização da castanha e na ―reunião
aos parentes‖ (FERRAZ, 1998). Como demonstram as palavras de Krohokrenhum (2011, p.
38, grifos nossos), ―o SPI mandou o Cornélio ir lá comigo. Ele chegou e me falou assim:
‗Capitão, arrume tudo logo, eu quero levar vocês daqui, porque lá o castanhal é grande. Aqui
no Krytykrekô, não é de vocês. Mas lá no Mãe Maria é bem grande‘‖.
FIGURA 17 – PROCESSO DE DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO DOS TRÊS GRUPOS GAVIÃO PARA A
RESERVA MÃE MARIA

Fonte: Ferraz (1984).
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Com a transferência de todos os grupos locais para Mãe Maria, a agência tutelar
iniciou um trabalho de assistência que possibilitou a recuperação demográfica do povo
gavião. Em contrapartida, a FUNAI inicia também a coleta da castanha com os índios
aldeados, tornando este posto o maior produtor de castanha no início da década de 1970. A
produção totalmente administrada pelo órgão indigenista, que manipulava a distribuição da
renda e determinava como obrigatório o trabalho na coleta durante toda a safra, impedia a
realização das atividades tradicionais e os cerimoniais de longa duração. Ainda conforme nos
explica Ferraz:
A manutenção da mão de obra necessária à exploração dos castanhais dava-se em
troca da suposta assistência e distribuição de bens através do sistema do ―barracão‖,
onde as mercadorias necessárias no decorrer as safra eram pagas com ―vales de
produção‖, descontados ao final; o ―encarregado do Posto‖ (chamado ―chefe do
posto‖) e o trabalhador braçal eram incumbidos de administrar todas as atividades da
extração da castanha, nos moldes do sistema regional e, a partir de 1969, um
atendente de enfermagem providenciava atendimentos de saúde. O motorista do
caminhão, o chefe do almoxarifado e o delegado regional eram os poucos
representantes da ―FUNAI de Belém‖ com quem interagiam. Na aldeia, o
encarregado do Posto afirmava (em janeiro de 1975) que o Mãe Maria já tinha
chegado a produzir 5000 hectolitros de castanha, ao final de década de 60; de acordo
com um relatório da 2ª. DR de Belém, datado de 1974, o PI Mãe Maria chegou a ser
considerado o maior posto produtor, seguido pelo PI Gorotiré, no rio Xingu
(FERRAZ, 1998, p. 84).

Na segunda metade da década de 1970, a insatisfação tomou conta da comunidade
diante da submissão ao trabalho forçado. O líder Krohokrenhum dirigiu-se a Belém para
questionar o órgão estatal sobre a ―comissão‖ paga aos índios como remuneração pelo
trabalho de coleta da castanha. Na ocasião, dirigiu-se ao delegado da 2ª Delegacia Regional
de Marabá com as seguintes palavras ―Eu não sou teu filho não, eu também não sou
empregado de vocês não! Desse jeito eu não gosto de gente conversar... me gritando! Por isso
tá danado, vou embora‖ (FERRAZ, 1983, p. 71). Assim em 1975, apesar dos entraves
administrativos e políticos colocados pela agência indigenista, os gaviões assumiram todas as
etapas da produção da castanha, coletavam e comercializavam, sendo a safra de 1976 um
símbolo da conquista de autonomia para o grupo. Nas palavras de Krohokrenhum:
Ainda hoje eu falo: lembrem-se como a gente carregava paneiro de castanha pesado
debaixo de chuva, trazia de longe, se matando para nada. Eles pegavam a castanha,
vendiam, ficavam com um bocado e só davam o resto para a gente. A gente gastava
tudo no mesmo dia e não ficava com nada. Eu ainda fico com raiva, só de lembrar.
Eles vendiam para eles mesmos e agente ficava só esperando. Kupen mandava em
mim, para eutrabalhar de graça. Eles enganavam mesmo a gente. É disso que vocês
têm que se lembrar (KROHOKRENHUM, 2011, p. 413).
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A ruptura com a sistemática de exploração do trabalho indígena que era reproduzida
pela agência tutelar possibilitou ao Gavião afastar-se da premissa de controle individual da
produção e da orientação clientelista regional. Definiram distinções tradicionais como
categorias de idade e formas de organização familiar como critério na distribuição dos
recursos, retomaram os cortes de cabelo, o sistema de dar nomes às crianças no idioma do
grupo, prática que já estava em desuso, e voltaram a realizar os cerimoniais de longa duração.
Dessa maneira, com a junção dos três subgrupos Gavião, deram origem à Comunidade
Parkatejê, recobrindo as distinções entre os grupos locais, num processo de fortalecimento
étnico, com acentuado conteúdo subjetivo e simbólico que visava à ampliação das relações
interétnicas (FERRAZ, 1998).
Ao mesmo tempo em que penetraram fortemente num sistema monetário, descobriram
o lucro e iniciaram a busca por acumular dinheiro, intensificando o consumo, principalmente
de objetos que, do ponto de vista dos não índios, podem ser definidos como ―coisas inúteis‖
ou ―supérfluas‖ (calças, camisas, escovas de dente, canetas e cadernos). Entretanto, no ponto
de vista dos índios, serviam como definidores da condição de ―mansos‖ e ―civilizados‖, uma
necessidade paradoxal para o grupo, pois, ao mesmo tempo em que a impelia constantemente
para uma lógica de racionalização da vida, garantia sua sobrevivência face às violências que
sofriam (LARAIA; DA MATTA, 1978).
A Figura 18 corresponde a um registro do jornal ―O Liberal‖, publicado na década de
1970, no qual o veículo de comunicação busca ressaltar a introdução do consumo na
comunidade indígena Parkatejê a partir da imagem de um índio Gavião paramentado com
objetos diversos, como pasta, óculos escuros e relógio; a Figura 19 mostra Krohokrenhum
quando, aos seus 55 anos, decidiu aprender a dirigir motocicleta.
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FIGURA 18 – INTENSIFICAÇÃO DO CONSUMO NA COMUNIDADE INDÍGENA PARKATEJÊ

Fonte: O Liberal (1976).

FIGURA 19 – KROHOKRENHUM DE MOTOCICLETA NA ALDEIA PARKATEJÊ

Fonte: Ferraz (1985)
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4.2.2.2 QUANDO O DINHEIRO CHEGOU
A partir de 1976, começa a negociação em torno da passagem da rede de transmissão
de alta tensão das Centrais Elétricas do Norte do Brasil/ELETRONORTE, subsidiaria da
usina de Tucuruí, ligando as cidades de Marabá e Imperatriz, numa faixa de 100 metros de
largura, posteriormente ampliada para 150 metros, numa extensão de 22 km, paralela à
rodovia PA-70, atual BR-222. Foram construídas torres metálicas a cada 500 metros,
destruindo as áreas de castanhais, as áreas de caça e roçado, passando exatamente em cima do
cemitério e da antiga aldeia.
Após quatro anos de intensa negociação, a aldeia da comunidade foi reconstruída com
a indenização repassada e a comunidade passou a reunir todos os grupos em uma única aldeia.
Durante a ampliação da área ocupada pelas linhas de transmissão já na década de 1980, novas
negociações reivindicavam o pagamento de 40 milhões de cruzados, a título de indenização; a
aquisição de veículo para a comunidade; a construção de garagem e poços artesianos; e o
fornecimento de energia elétrica à aldeia de forma gratuita. A Eletronorte instalou
transformadores, postes e pontos de luz na aldeia, e assumiu perante a concessionária de
distribuição de energia, Central Elétrica do Pará S.A./CELPA, empresa estadual na época, o
repasse de pagamento referente à energia elétrica fornecida à aldeia.
Com a implantação do Projeto Grande Carajás, a área da reserva torna-se alvo da
construção da Estrada de Ferro Carajás-Itaqui, responsável por transportar a produção mineral
da mina de Carajás até o porto de São Luiz, cortando a reserva Mãe Maria em toda a sua
extensão. O benefício compensatório destinado ao povo Xikrinnas por ocasião das
negociações com as empresas de mineração deste contexto, mencionado anteriormente,
estendeu-se À comunidade Parkatejê quando a mesma assinou um convênio particular com
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e FUNAI. Sobre este convênio, Ferraz pondera que:
através da mediação dos agentes regionais da FUNAI, em março de 1981 a
Amazônia Mineração S.A., empresa concessionaria de serviço público que realizava
os levantamentos preliminares para a Cia. Vale do Rio Doce, pagou à comunidade
Indígena Parkatejê a quantia de Cr$ 1. 730.000,00, correspondente à ―indenização de
uma parte de terras do domínio da comunidade, com uma área de 47.636 metros
quadrados‖, indenização esta referida a toda a cobertura vegetal da área referida,
cuja escritura de transferência de domínio não fora, todavia, efetivada. Um
anodepois (20 de abril de 1982), a Cia Vale do Rio Doce efetuou novo pagamento à
Comunidade, no valor de Cr$ 56.500.000,00 (FERRAZ, 1998, p. 162).

Em 1984, receberam um novo pagamento igual a três bilhões de cruzeiros, um valor
que a época correspondia a um milhão de dólares, a título de indenização referente aos danos
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e às perdas em virtude da passagem do trem na área da reserva indígena. Ao longo desta
relação compensatória com a empresa, diversas formas de negociação exclusiva para esta
comunidade foram realizadas, o que inclui revisão e ajustes nas negociações durante o
processo de privatização da empresa na década de 1990; contexto em que reivindicaram
autonomia na administração do recurso repassado pela empresa, que ainda ocorria via agência
tutelar, com isso, por meio de iniciativa de lideranças mais jovens, deu-se a criação de uma
associação, para a administração dos recursos, transformando a ―comunidade Parkatejê‖ em
instituição burocrática. A comunidade recebia a indenização e depositava em conta conjunta,
aberta numa agência bancaria de Marabá, em nome da associação. O recurso constituía-se em
fundo de reserva e apropriavam-se apenas dos rendimentos que eram distribuídos entre os
componentes da aldeia; procedimento este que era realizado pessoalmente pelo líder
Krohokrenhun, considerando critérios de idade e distinção entre casado e solteiros.
Iara Feraz (1998) destaca que, em menos de uma década, este povo percorreu um
sinuoso e contraditório caminho entre a busca por autonomia e a quase total dependência aos
recursos monetários, fruto de compensações indenizatórias; o que, segundo esta
pesquisadora, provocou uma intensa desorganização econômica e social, principalmente, no
que se refere ao surgimento de conflitos internos entre ―turmas‖, devido à desigualdade de
acesso aos recursos monetários. Assim como entre os Kayapó, analisados anteriormente, o
consumo e a acumulação de bens entre os Gaviões consiste no reforço de valores individuais
que conferem prestígio diante do grupo. Sendo assim, a intensificação dessas relações
acentuou as disputas pelo controle dos recursos compensatórios.
A ―turma do Maranhão‖, em 2001, decide desligar-se da comunidade Parkatejê e
construir sua própria aldeia, no quilômetro 25 da rodovia BR-222, que recebe o nome de
Kikatejê. Organizaram a Associação Indígena Gavião KyikatêjêAmtáti para representá-los nas
negociações em torno do repasse dos recursos monetários. Primeiramente, a associação foi
administrada por uma ONG e tinha sua sede administrativa na cidade de Marabá; relação logo
rompida diante dos pontos de vista distintos entre as lideranças da aldeia e os representantes
da ONG, resultando na transferência da sede para o interior da aldeia. Em 2012, a turma do
Maranhão sofre uma nova cisão, que deu origem à construção de uma nova aldeia na antiga
localidade, chamada Ladeira Vermelha, que foi ocupada por esta turma assim que ela foi
transferida para Mãe Maria; a aldeia construída a partir dessa fragmentação política recebeu o
nome de Akrakaprêkti.
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Após muitas décadas de convívio com a comunidade Parkatejê, a ―turma da
Montanha‖, após intensificar na justiça a reivindicação pelo direito ao território que lhes foi
subtraído, no contexto da construção da hidrelétrica de Tucuruí, também decidiu por desligarse da aldeia Parkatejê. Em 2009, a partir da iniciativa de Payaré, liderança tradicional do
grupo da Montanha, construíram a aldeia Akratikatejê no quilômetro 15 da rodovia BR-222,
com casas tradicionais e plantio de roças, sendo esta a aldeia mais próxima da malha urbana
de Marabá (Figura 20).
FIGURA 20 – ALDEIA AKRANTIKATEJÊ

Fonte: Autoria própria, janeiro de 2018.

À medida que os embates em torno de compensações intensificaram as incursões do
povo Gavião ao espaço urbano, eles se tornavam cada vez mais frequentes, organizados
politicamente e centravam-se nos acordos, ajustes e revisões dos termos compensatórios,
tornando a cidade de Marabá palco de negociações. Conjuntamente, intensifica-se da mesma
forma o processo de aquisição de bens na dinâmica do grupo Gavião, através do consumo,
como elemento estruturante da relação que estabeleceram historicamente com a cidade de
Marabá e que ainda marca o imaginário das lideranças, uma vez que tais questões reafirmam a
premissa de que ―a cidade está chegando cada vez mais perto‖; frase esta que abriu nossos
trabalhos de entrevistas com as lideranças do povo Gavião, sendo reveladora que a medida
que as incursões para cidade tornavam-se mais frequentes, a presença da identidade étnica do
povo Gavião se reafirmava como parte da dinâmica urbana de Marabá, da mesma forma que o
tempo da cidade, passava a compor o cotidiano das aldeias da Terra Indígena Mãe Maria.
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Até o momento da entrada dos recursos indenizatórios na dinâmica socioeconômica do
grupo, a principal fonte de renda estava na venda da castanha e do cupuaçu. Logo, essa
disponibilidade de recursos monetários assumiu papel central, colocando as demais atividades
em situação secundária para a subsistência e obtenção de bens. Dessa maneira, deu início a
uma reestruturação na vida sociocultural deste povo por meio do consumo, intensificando a
relação com a área urbana de Marabá e condicionando a subsistência do grupo aos gêneros
alimentícios adquiridos no mercado regional.
Em 86 entrou o capitalismo, em 87 explodiu, nós vivia da castanha e do cupu, não
tinha inveja, ciúme, essas brigas de poder, não tinha esse olho gordo pra cima dos
outros, mas quando veio o dinheiro veio tudo junto, veio coisa boa e veio coisa ruim,
né. não to dizendo que toda a coisa foi ruim, eu vejo assim, que naquele momento
nós não estava preparado pra receber essa bomba. Tá ai não sei quantos milhões, na
mão de vocês, então foi uma coisa assim, que nós achava que podia comprar o
mundo, era tudo novo, eu digo em termos geral. Naquele tempo a nossa alimentação
era batata, o milho, era abobora, mamão, inhame, nós não tinha comida industrial,
nós não usava enlatado, iogurte, nós não tinha esse pensamento, nós não tinha
geladeira, nós não tinha televisão, era uma televisão no meio do campo pra todo
mundo assistir, que era só o capitão que tinha, e era preto e branco ainda. Mas
quando chegou o dinheiro na aldeia, todo mundo comprou televisão, antena
parabólica e o negócio foi... FOI BOM! Porque não tinha, então pra nós tava sendo
bom. Fazia supermercado ali na 27, quando nós abrimos o olho, nós fomos deixando
nossas comidas, fomos deixando o Beirarubú, a batata, nosso amedoim com massa,
nós fomos deixando tudo (Katia Silene, Cacique Akratikatejê, entrevista realizada
em janeiro de 2018).

Os comerciantes de Marabá, que na época da castanha procuravam entre os índios
fornecedores de farinha e castanha a preços vantajosos, a partir do acesso da comunidade as
indenizações, os comerciantes desta cidade passaram a construir a imagem sobre os indígenas
de Mãe Maria como consumidores em potencial. Katia Cilene, liderança Akrantikatejê, ao
relatar sobre a entrada do dinheiro dos convênios, ressalta a importância dos recursos
compensatórios destinados à comunidade na dinâmica de alguns estabelecimentos comerciais
de Marabá. Descreve trocas comerciais em diferentes escalas desde os pequenos comerciantes
que vêm até a aldeia oferecer seus produtos em negociações informais, até empresas do
circuito superior da economia (SANTOS, M., 2008), como supermercados, concessionarias,
representantes de grandes marcas de bebidas e alimentos, que procuram os indígenas
individualmente ou através das associações oferecendo crediários:
O nosso dinheiro é importante pra cidade, tanto pra Marabá como pra Bom Jesus, o
povo vem aqui oferecer as coisas, porque acha que aqui na TI Mãe Maria tem
dinheiro, então se tiver vendedor vem aqui, traz as coisas, nós nem precisa ir lá, nem
precisa sair da aldeia.Pra mim a aldeia virou tipo uma vila, é gente vendendo
aparelho, vendendo bombom, vendendo roupa, perfume, vendendo carro, moto.
Todo mundo entra aqui na TI.O nosso dinheiro circula muito em Morada Nova,
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assim como em Marabá. Ali na feira da 28 tanto nosso, como o Xikrin, o dinheiro
que rola ali é dinheiro de índio, muita gente cresceu ali nas nossas costas, ali no
doze tinha um supermercado que vendia fruta, de fruta ele começou a comprar umas
coisinhas, quando foi do dia pra noite virou supermercado, o Frizeirão ali também
enricou nas costas do indígena, vieram na aldeia fazer cartão pra todos os índios, aí
o índio vai lá e estoura tudo, um cartão, nós nem sabia o que era dívida, a gente não
sabia como era parcelado, e eles explicavam, e dizia que era melhor e que a gente
podia comprar muito mais (Katia Silene, Cacique Akratikatejê, entrevista realizada
em janeiro de 2018).

Essas trocas com a cidade, manifestas mediante a prática do consumo, é comparada
por Krohokrenhun com o interesse que os índios apresentavam por ferramentas de metal
durante as estratégias de atração adotadas pelo SPI, quando as ofereciam aos povos que ainda
habitavam nas matas com a finalidade de atraí-los para junto dos postos da agência
indigenista, sendo estas as motivações paras as primeiras incursões indígenas às proximidades
da cidade. Para este líder gavião, inventou-se uma necessidade crescente por ferramentas,
mesmo quando já se dispunha destas, da mesma forma que, para ele, parece supérflua a
necessidade constante de adquirir novas peças de roupas e calçados, por exemplo:
Uma parte da turma não queria não, outra parte só queria pegar, pegar, pegar...
atravessava com kupe, queria ver kupe de perto, queria pedir facão. Eles tinham
muito facão, mas ainda estavam querendo facão. Parece com o povo daqui que tem
roupa e ainda compra mais roupa. Quando alguém vai a Marabá e chega lá, não
procura outra coisa não, sai procurando roupa. Esse povo teima demais!
(KROHOKRENHUN, 2011, p. 68).

As memórias de Katia e Krohokrenhunnos permite-nos perceber nas práticas
socioespaciais do povo Gavião, em sua relação com a cidade, a reprodução dos circuitos da
economia urbana propostos por Milton Santos (2008). Quando a lógica vertical e
organizacional, representada pelos recursos das empresas mineradoras de grande porte, a
exemplo da empresa Vale, que chegam ao povo indígena por meio de compensações, e a
partir deste, circulam naqueles fragmentos do urbano caracterizados por atividades de
organização simples e de pouco capital, como feiras e pequenos supermercados, a partir das
quais se denota uma lógica horizontal das relações do chamado circuito inferior da economia
urbana.
Na avaliação da comunidade indígena da Terra Mãe Maria, a proximidade em relação
à cidade de Marabá apresenta questões diversas que envolvem pontos interessantes a
reprodução sociocultural do povo Gavião, quanto a possibilidade de realizar um movimento
pendular para acessar a cidade e acessar os serviços disponíveis, no qual destacam o acesso a
escolarização formal, sem precisar abandonar as aldeias, sem precisar ter despesas para residir
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na cidade, ou mesmo procurar abrigo na casa de um parente, e, com isso, ficar longe do
cotidiano da aldeia. Por outro lado, essa relação de proximidade não é de todo vista com bons
olhos por parte dos mais velhos ou das lideranças da comunidade, pois estes se preocupam
com a relação de dependência que a juventude Gavião desenvolve com a cidade e seus
serviços; fato o que se expressa, segundo algumas lideranças, na recusa às práticas
tradicionais do povo, como o uso da língua do grupo, bem como a participar em festas e
cerimoniais, ou, até mesmo, assumir o nome indígena, exigindo que a comunidade coloque
como desafio o repensar constante de estratégias para reaproximação da juventude com o que
chamam de Cultura Gavião:
Sobre essa proximidade com a cidade, eu tenho duas visões sobre isso. Uma boa, e
outra ruim. Qual é a boa? A cidade ela é boa no sentido que ela facilita muita coisa.
Ela facilita o estudo, você poder ir e voltar pra sua comunidade, não ter que
depender de morar na cidade, de ter que alugar uma casa, de ter que ficar na casa de
alguém lá pra estudar, isso facilitou, facilita o acesso, a própria remoção de
pacientes antes facilita né, e tudo. Qual é o problema que eu vejo, e isso a gente já
tem bem palpável mesmo, é que os jovens estão muito mais na cidade que na aldeia,
o acesso permite eles tarem transitando livremente e isso tem causado um problema
de afastamento da própria cultura, tipo quando chega o veraneio por exemplo, né.
Praticamente as aldeias fica vazia, entendeu o atrativo maior tá lá, tem EXPOAMA,
tem tudo, as praias, as festas, aí as aldeias ficam vazia. Isso tem gerado alcoolismo,
drogas, querendo ou não a gente já tem notícia de indígena, que era difícil naquela
época, eu sou da época que eu morei aqui que mulher não podia ir pra rua não. Os
homens podiam, as mulheres não. [...] Então, e ai esse acesso a informação os jovens
não estão sabendo como lidar com essas informações e isso tem afastado muito da
cultura, tem gente que tem vergonha, de se pintar, tem vergonha de aprender a falar,
aí nós estamos assim, o cultural ta tentando puxar a rédea, as lideranças estão
sempre procurando estratégias de manter esse jovem dentro da aldeia, entendeu? É
fazendo brincadeiras, partindo do que eles gostam que é o futebol, pra tentar reter
essas pessoas aqui, pra final de semana não irem pra rua (Concita Sompré, liderança
Kikatejê, entrevista realizada em janeiro de 2018).

Uma questão muito mencionada pelas lideranças entrevistadas diz respeito ao
casamento com não indígenas, que já chegou a ser tolerado por conta das estratégias de
recuperação demográfica45, mas que ainda se apresenta como tema polêmico entre algumas
lideranças. A esse respeito, Katia Cilene nos declara:

45

O primeiro contato de populações indígenas com outras populações ocasiona imensa mortandade devido
epidemias e doenças, no entanto deve-se considerar que isso ocorre não por causas unicamente naturais, que no
geral, podem ser evitadas, mas principalmente, devido a fome ou sede. Desde os primeiros aldeamentos de
missões religiosas, quando a reunião de milhares de índios facilitou o contágio e a dizimação de aldeias inteiras,
até os tempos recentes, com mortandades devido ao primeiro contato com a expansão das frentes do capital, e
assim, a cada avanço da fronteira econômica no país dá início a um ciclo semelhante, nos quais aqueles que
conseguem sobreviver, iniciam uma recuperação populacional de seu povo, a partir da aglomeração de índios de
outras etnias para casamentos interétnicos, ou ainda a partir da aceitação de casamentos entre índios e não índios,
para garantir o mesmo propósito (CARNEIRO DA CUNHA, 1992).
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Do ponto negativos é a preocupação que os nossos filhos casem com as brancas,
meu menino se envolveu com uma menina da rua, foi muita luta pra mim tirar ele
dela, porque não é por preconceito, eu quero aumentar meu povo, depois que eu
aumentar meu povo, eu digo pra ele, que ele é novo aí ele faz da vida dele o quiser.
Igual meu pai, que dizia que queria que eu aumentasse o povo, e eu tive meus filhos,
tive duas perdas, mas eu sou feliz, cumpri meu compromisso. Hoje eu vivo com um
não índio, meu marido ele é quilombola e ribeirinho, mas tipo assim, eu cumpri meu
compromisso, não tenho preconceito, eu queria que aumentasse meu povo. Eu
queria primeiro um compromisso com a comunidade (Katia Silene, Cacique
Akratikatejê, entrevista realizada em janeiro de 2018).

Quando Krohôkrenhum faz referência à recuperação demográfica, em entrevista
cedida a Vicenti Carelli, demonstra satisfação com o fato de seu povo aumentar em termos
populacionais. Contudo, ressalta não ignorar como os jovens demonstram pouco interesse
pelas práticas culturais do povo Gavião, chamadas pelos mesmos de brincadeiras, danças,
festas entre outras referências:
Agora voltou a aumentar denovo. Eles continuam fazendo filho e o povo já está
aumentandomais. A população aumentou, mas já está a metade estragada.Parece
tudo com kupen, não parece meu filho legítimo. Eu nãoentendo direito. Eles têm
vontade de brincar, mas não brincamdireito. Eles têm que aprender a dançar, cair,
levantar paraanimar a festa, para todo mundo sorrir. Senão fica todo mundotriste.
Aqueles velhos de antigamente, eles brincavam, dançandomesmo! Eles brincavam e
os outros gostavam e sorriam deles.Esses meninos de hoje parecem estátuas de
barro, eles nãoabrem os braços, não dançam de verdade, e eu fico falando degraça.
Não tem um que brinque, para os outros rirem dele, paraele ficar famoso na
brincadeira, para ele ficar andando aí, todomundo achando graça. Eles não largam a
roupa, com medo debrincar (ISA, 2011, p. 443).

Para além de questões de cunho cultural, a cidade tão perto da aldeia interfere no
cotidiano da comunidade indígena ao trazer para a mesma os problemas característicos dos
centros urbanos, a exemplo da violência. Todas as lideranças entrevistadas mencionam casos
de assaltos e sequestros na estrada que corta a Terra Indígena, a BR-222, e ressaltam que
buscam medidas que visam garantir a segurança do espaço, com a instalação de guaritas de
vigilância na entrada das aldeias (Figura 21); são inúmeras as dificuldades de mantê-las,
fazendo com que o temor seja elemento permanente no cotidiano dos Gavião de Mãe Maria.
Os assaltos nas portas das aldeias, com essa BR aí, são constantes, troca de tiro com
as guaritas é constante. Assalto, abandono de carro, gente entrando na aldeia, assalta
ali os bandidos entram e a gente fica tudo aqui apavorado, esses dias assaltaram aqui
em cima, teve um assalto lá e os bandidos entraram pra cá pra esse lado de cá, e a
gente fica nesse medo, então tem muito disso, esse medo constante de pessoas na
mata, de pessoas entrando, de assalto, de sequestro. Meu marido foi sequestrado
aqui na porta, de bandidos que vinham fugindo da polícia, ele tava vindo de Marabá,
ele passou mais de doze horas nas mãos dos bandidos, servindo de guia na mata pra
eles. Isso gera uma incerteza, uma insegurança, aqui na aldeia a gente não consegue
manter uma vigilância 24 horas, aí termina que as vezes a portaria fica vazia e entra
todo tipo de gente aqui, gente que você não conhece, nunca viu, a gente não sabe se
é bandido. Aquela segurança das nossas crianças brincando já não é mais a mesma,
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eu não tenho segurança de deixar minha filha brincar, de ir ali na casa do tio
sozinha, porque eu fico com medo de entrar alguém aí, pegar e sequestrar, pode
entrar a qualquer hora, a gente não sabe né. E a gente vê isso muito nos centros
grandes né? esse negócio de sequestro e tudo e a gente ta trazendo esse medo pra cá,
eu nunca imaginei na minha vida. Esse é o pior da aproximação, é o terror da cidade
chegando próximo e nós estamos cercados (Concita Sompré, liderança Kikatejê,
entrevista realizada em janeiro de 2018).

FIGURA 21 – GUARITA DE FISCALIZAÇÃO DA ALDEIA AKRANTIKATEJÊ

Fonte: Autoria própria, janeiro de 2018.

Evidenciando, nesses termos, como a questão da proximidade entre a terra indígena
Mãe Maria e a cidade aparece como uma característica específica desse processo (Mapa 09), a
partir da qual o uso indígena do espaço urbano pelo povo Gavião é permanente e ocorre sem
que, necessariamente, estes precisem fixar-se na cidade, pois os fluxos disponíveis da aldeia
são efetuados principalmente através da infraestrutura de redes de transporte, que atravessam
a reserva por meio da BR-222, conectando as aldeias à área urbana, permitindo assim o povo
Gavião realizar suas atuais incursões, através de um movimento pendular.
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MAPA 09 – MARABÁ E TERRA INDÍGENA MÃE MARIA
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Os gaviões se reinventaram no encontro com o urbano, à medida que são afetados
pelos processos de urbanização, se apropriam do espaço da cidade e das condições de
reprodução que esta lhes oferece. Ressignificam suas incursões ao espaço urbano, não mais
para jogar sobre este o olhar de entusiasmo pelo que lhes é externo e, sim, para que, junto com
o mesmo, possam se reproduzir. Assim, essas atuais e necessárias incursões à Marabá são
para que os Kupê vejam os Gaviões e suas demandas.

4.2.3 A TERCEIRA MARGEM
O movimento permanente de famílias indígenas de suas aldeias para Marabá, assim
como em diversas outras realidades do Brasil, de acordo com Baines (2001), está relacionado
às questões específicas dos processos de contato interétnicos com as frentes regionais. Em
Marabá, algumas famílias indígenas, estão na cidade, desde sua formação, quando os Gaviões,
eram atraídos para o espaço urbano para ―limpar‖ os castanhais para as oligarquias locais 46.
Outras famílias indígenas chegaram durante a expansão dos projetos de colonização, ainda na
década de 1970, fugindo das condições de precariedade e abandono nas aldeias, e outras
famílias, deslocaram-se para Marabá nas décadas mais recentes, procurando fora das aldeias
oportunidades de trabalho e de escolarização.
Enfatizando a ideia de mudança, a coexistência de múltiplas trajetórias, faz referência
a ideia de movimento e transformação como elementos constituintes fundamentais para a
compreensão do espaço (MASSEY, 2004), estando, dessa forma, intimamente ligado à ideia
de encontro.
São múltiplas as trajetórias de indígenas, que perderam os vínculos com seus
territórios de origem, encontrando-se e desencontrando-se no espaço urbano de Marabá.
Daremos centralidade à história de duas famílias em específico, que, a nosso ver, expressa a
experiência urbana historicamente construída de diversas famílias indígenas em contextos
urbanos na Amazônia: a família Sompré, de origem Xerente e Guarani, que chegou em
46

Quando as doenças quase dizimaram esse povo, dentre as crianças que foram adotadas por regionais,
identificamos algumas, que após uma longa trajetória de vida na cidade Marabá, ou em outras cidades,
conseguiram trilhar o caminho de volta para junto do povo, como é o caso da senhora Totoré, que ao ser adotada
por uma família de médicos, foi levada para viver em Marabá, Belém e São Paulo, mas decidiu retornar para a
aldeia, após ter constituído família e perceber que seus filhos estavam crescendo longe da referência indígena de
seu povo. Diferente de Totoré, que hoje mora numa aldeia no interior da terra indígena Mãe Maria composta
pelos núcleos familiares de seus filhos e filhas, identificamos também outras pessoas que compunham o grupo
das crianças adotadas, mas que não retornaram para viver na aldeia, e ainda residem em Marabá, a poucos
quilômetros da terra indígena, criaram laços de pertencimento com as famílias que a adotaram, o que não lhes
impede de frequentar a casa dos parentes, em momentos de festas ou de luto, foi na ocasião da perda do líder
krohokrenhum, que encontrei Jojoré. Infelizmente não tive a oportunidade de entrevistá-la.
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Marabá ainda na década de 1970; e a família Guajajara, representada principalmente na
trajetória de Altino Dias Guajajara, um homem da fronteira, que deixou seu povo Tenetehara
em Grajaú, no estado do Maranhão, ainda com dezesseis anos a procura de trabalho e,
avançando por este território junto com a fronteira econômica, fixou-se em Marabá no fim da
década de 199047.
A família Sompré, composta por pai da etnia Xerente e mãe Guarani, conheceram-se
em São Paulo, num convento jesuíta. Migraram para o norte, descendo o rio Araguaia,
peregrinando por diferentes aldeias, dos povos Carajás e Craô, onde tiveram seus quatro
primeiros filhos, e por algumas cidades, como Conceição do Araguaia e Xambioá, durante os
anos da Guerrilha do Araguaia, até chegaram à cidade de Marabá na década de 1970, onde a
família cresceu com o nascimento de mais sete filhos. Nessa cidade, fixaram residência às
margens do rio Tocantins, no bairro Amapá (Mapa 07), localizado no núcleo urbano Cidade
Nova, naquele momento área de expansão da cidade, que ficou conhecida como a ―Casa dos
índios‖.
A minha família veio do estado do Tocantins, do antigo Goiás, meu pai é Xerente,
mas eu sou do Pará, eu nasci já em Conceição do Araguaia. Quando meu pai veio
migrando, veio migrando pelo rio Araguaia até chegar, a gente chegou aqui na
década de 70 e ficou ali no bairro do Amapá, viemos de barco, aí a gente ficou lá e
morou, a gente tem uma relação muito forte com a aquele bairro, naquela época só
tinha as canoinhas e as balsas (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de
2018).

Fixar residência as margens do rio foi fundamental para a sobrevivência desta família,
que mesmo contando com a assistência de militares do Exército, uma vez que a agência
indigenista oficial, FUNAI, em processo de constituição tinha relação direta aos interesses do
estado militar, foi da prática da pesca artesanal que essa família tirou o sustento por várias
décadas.
Ai a gente veio nos aportamos ali no Amapá na beira do rio, ficamos ali acampados
na beira do rio, até que alguém cedeu uma casa de palha pra gente ficar na rua do
aeroporto. Eu me lembro que o exército nos alimentava, nós éramos uma família de
índio que morava ali próximo, então sardinha, jabá eles trocavam com peixe, meu
pai pescava e eles vinham pra trocar com peixe (Concita Sompré, entrevista
realizada em janeiro de 2018).
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Entre as formas de organização familiar de residência permanente na cidade, como foi identificado no caso da
família Sompré no bairro do Amapá, e da família Guajajara na Folha Seis, vale ressaltar que identificamos,
também, na mesma situação, outras famílias, de etnias como Curuaia e Atikun, com suas trajetórias específicas,
fazendo da mesma forma referência a contextos explicativos da questão indígena regional, assim como, da
questão urbana de Marabá. No entanto, nos prendemos a estes dois casos em específicos para esboçar nossa
análise.
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Além de praticar a pesca para subsistência, reproduziam-se, ainda, com a coleta de
sementes para a confecção de artesanato, que eram comercializados na região portuária da
cidade e nas áreas de grande circulação de pessoas e veículos. O artesanato da família era
muito procurado na cidade em ocasiões festivas, como o dia do índio, e em datas cívicas,
como o dia da pátria e independência, nos quais eram expostos nas feiras e passeatas
escolares. O artesanato confeccionado pela família Sompré ainda é comercializado no centro
comercial de Marabá via associações de artesãs da região (Figura 22).
Mamãe é artesã, criou nós com artesanato. Mesmo morando na vida urbana, meus
pais nunca deixaram essa prática do artesanato. Eu me lembro que na época, quando
a gente era tudo criança, a gente ia vender artesanato ali onde os caminhoneiros
ficavam tudo parado, ali nas balsas, nas canoinhas, no centro de Marabá, na época
do projeto Rondon, quando chegava esses alunos novos que vinham pra cá fazer
pesquisa, ai eles passavam sempre lá por casa, então tipo assim a gente tinham uma
relação muito forte com esse negócio da venda do artesanato. Sete de setembro era o
dia de grande potencial nosso de venda de artesanato, o dia do índio também. E hoje
ela (mãe) continua, mas hoje ela tá mais regularizada, ela expõe o artesanato, e faz
parte de uma associação de Mão e Arteaí de Marabá, das mulheres que fazem
artesanato, e ela comercializa ali no coreto, tem lá o artesanato dela, os outros
indígenas que não podem vir pra cidade dão pra ela vender lá (Concita Sompré,
entrevista realizada em janeiro de 2018).

Os desafios e dificuldades enfrentados para viver na cidade de Marabá foram
significativos. Contudo, sua situação de precariedade e carência, segundo Concita Sompré,
não determinava sua condição étnica, uma vez que, naquele contexto, a cidade de Marabá
como um todo se caracterizava como um grande conglomerado precário e sem infraestrutura
urbana. ―Eu não lembro de na minha infância ter vivido essas coisas de preconceito, até
mesmo porque todo mundo era pobre mesmo, todo mundo vivia ali banhando no rio e tudo
assim, eu não percebia isso‖ (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de 2018).
Todavia, ressalta que sua condição étnica ganhava notoriedade, no contexto urbano, a
partir de suas formas particulares de reprodução, a partir de suas práticas tradicionais como
artesanato mencionado anteriormente, e ainda por questões de espiritualidade; motivo de
atração para indígenas que passavam pela cidade, mas principalmente entre os não indígenas,
que classificavam a matriarca da família Sompré como ―Benzendeira‖, ou para aqueles com
quem se criavam laços mais próximos, como ―Cumadre índia‖.
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FIGURA 22 – ARTESANATO INDÍGENA EXPOSTO NO CENTRO COMERCIAL DE MARABÁ

Fonte: Autoria própria, janeiro de 2018.

No fim da década de 1970, a família de doze pessoas oriunda de casamento interétnico
entre Xerente e Guarani mudou-se para a reserva indígena Mãe Maria, do povo Gavião, a
partir de iniciativa da agência tutelar, FUNAI. Concita Sompré, uma das filhas do casal, hoje
é casada com Zeca Gavião, cacique da aldeia Kikatejê, da Terra Indígena Mãe Maria, ao
relatar sobre a primeira tentativa de viverem na aldeia, coloca em destaque a dificuldade de
acesso à mesma, devido à escassez de logística de transporte em décadas anteriores.
Descreve-nos que, o percurso entre a localidade que moravam no bairro Amapá, envolvia o
deslocamento de transporte fluvial, para o núcleo Marabá Pioneira e, em seguida, outra
embarcação até o núcleo São Felix, de onde partia um único transporte rodoviário por dia,
com destino a Belém, percorrendo a estrada que, na época, denominava-se PA-170,
atualmente corresponde a BR-222, que corta a Terra Indígena, onde desembarcavam e
caminhavam pela mata, num percurso de pelo menos oito quilômetros até a aldeia.
Nossa relação com os Gavião é de setenta e nove, que a gente veio pra cá, a gente
tinha uma parente Guarani casada com um Gavião, que era prima da minha mãe e
casada com o irmão do Capitão. Mas era muito difícil o acesso pra cá, se você
imaginar essa PA, essa BR 222 que na época era PA-170, se você imaginar a trinta
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anos atrás, era difícil chegar aqui, você levava dois dias, era mata fechada, transporte
difícil, você tinha que pegar um barco atravessar para Marabá, de Marabá,
atravessava pra São Felix, e de lá tinha um único ônibus que saia pra Belém, se você
conseguisse entrar nele você levava um dia pra chegar aqui, se perdesse tinha que
ficar em São Felix, esperar o outro dia, o outro horário do ônibus. Aí a gente veio
conhecer, e depois moramos aqui (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro
de 2018).

Dentre as principais dificuldades que enfrentaram para adaptarem-se a convivência
com os parentes, a questão linguística foi indicada como a principal, com destaque, também,
para a dificuldade de acesso à escolarização na aldeia, muito valorizada por esta família, uma
vez que sempre foi acionada como principal motivo para não retornarem à aldeia do povo
Xerente no estado do Tocantins e da qual dispunham enquanto estavam na cidade.
Despois que a gente voltou dos Carajás, eu fui com sete anos pra escola, ali onde era
o GETAT, na época era chamado INCRA, hoje eu acho que é Nazaré né, era
construída de isopor azul. Eu sempre passo por lá e digo que ainda não era esse
nome. Depois que a gente veio pra aldeia, eu estudei aqui na escola da aldeia,
quando eu terminei o quarto ano, e na escola da aldeia só tinha até o quarto ano, aí
eu repeti ainda uns dois anos repetindo a mesma serie. Até que minha mãe tomou a
iniciativa de perguntar pro capitão se ele permitia que a gente estudasse aqui em
Morada Nova, que a gente não conseguia avançar, era uma professora da FUNAI
que dava aula aqui, aí a gente veio estudar aqui no 12, era sete alunos que estudavam
no doze naquela época, quando tinha carro a gente vinha de carro, quando não tinha
a gente pegava carona em cima das carreta, aí quando eu voltei pra Marabá, fiz
sétima e oitava lá, quando foi em oitenta e nove eu fui pra Belém, fui pra lá estudar,
aí terminei o segundo grau lá (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de
2018).

Acrescentando a isso, a condição de forasteiros a que estavam submetidos, mesmo
num contexto em que o grupo Gavião estava centrado na recuperação demográfica do povo,
conflitos internos determinaram a expulsão desta família da aldeia no ano de 1985, quando
retornaram para a cidade, residindo, desta vez, às margens do rio Tocantins na localidade de
São Felix, onde permaneceram por três anos até retornarem para a sua primeira residência no
bairro Amapá. Após essa primeira experiência de viver na comunidade indígena, o vínculo
com a comunidade permaneceu. Passaram a frequentar a aldeia, principalmente em ocasiões
de festas tradicionais. Novos núcleos familiares foram constituídos a partir de casamentos
interétnicos tanto com indígenas do povo Gavião, como de outras etnias, como Kaigang, que
atualmente estão distribuídos entre as aldeias de Mãe Maria e a cidade de Marabá.
Em outro fragmento da cidade, no núcleo urbano Nova Marabá, encontramos a família
de Altino Dias Guajajara, proveniente do Povo Guajajara-Tenetehara, da aldeia do Jacaré,
localizada no município de Grajaú no estado do Maranhão. Aos 16 anos de idade, perdeu os
pais, e com isso sua principal referência junto a seu povo. Foi quando deixou os irmãos na
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aldeia e começou a procurar trabalho nas fazendas do entorno da Terra Indígena. Na segunda
metade da década de 1970, partiu para a cidade de Altamira, incentivado por agentes
indigenistas da FUNAI para atuar junto ao processo de ―pacificação‖ dos índios da Etnia
Arara, de Cachoeira Seca, durante a construção da rodovia Transamazônica, no Km 220.
Logo desistiu de participar da missão com os ―índios bravos‖, devido às situações de
repressão aos mesmos que, em entrevista, descreveu-nos como situação de ―vida ou morte‖.
No restante de tempo que permaneceu na cidade de Altamira, residiu junto aos parentes que
habitavam a Casa do Índio, localizada no espaço urbano.
Ao deixar Altamira, Altino residiu em diversas outras cidades a procura de emprego e
formas sobrevivência, a exemplo de Itaituba, no oeste do estado Pará, e Tucuruí, no médio
Tocantins. No início da década de 1980, migrou juntamente com o grande contingente
populacional que se deslocou para Serra Pelada a procura de trabalho no garimpo de ouro.
Sem resultados exitosos, partiu para o município de Uruará, novamente na região de Altamira,
onde constituiu família a partir de casamento com uma regional, passando a se dedicar ao
trabalho agrícola, especificamente do plantio de cacau e pimenta do reino, junto do povo
Arara, da localidade de Iriri. Viveu ainda na cidade de Uruará, saindo de lá para viver na
aldeia Guajanaíra, no município de Itupiranga, formada com o apoio da FUNAI em
assentamento de reforma agrária, para os índios Tenetehara, que migraram do Maranhão e
viviam com os índios Guarani, na terra Indígena Nova Jacundá, próximo a Marabá.
Permaneceu por aproximadamente dez anos em Guajanaíra, em virtude de conflitos internos
entre as lideranças da aldeia, retirou-se com a família para a cidade de Marabá.
Uma longa jornada pela fronteira, que é o sudeste do Pará, levou Altino Guajajara, a
esposa e os cinco filhos até a cidade de Marabá, no fim da década de 1990. Nessa cidade,
foram alojados na Casa do Índio da Folha Seis, onde residiu por alguns meses na época em
que o local estava sob a administração da FUNAI e funcionava como casa de apoio aos índios
da região. Nesse mesmo período, o entorno da Casa do Índio passou por um processo de
ocupação espontânea, que o levou a juntar-se aos movimentos de ocupação a apropriar-se de
um pequeno lote, no qual construiu uma residência para sua família.
Ninguém andava aqui não, o pessoal dizia ‗esses índios são doidos de se meter num
lugar desse‘. Olha meu irmão, nós cheguemos aqui, nós fomos discriminados demais
aqui. Até o próprio funcionário da FUNAI discriminava a gente. Mas hoje já superei
isso.Fiz um barraquinho aí, era só um salão, nego dormia pelo chão, ninguém tinha
mesmo lugar de dormir. Aí encaramos essa realidade aí. Trabalhava lá do outro lado
(do rio) no Geladinho, saia daqui umas quatro horas da manhã e voltava as oito da
noite, trabalhava no lote dos outros, mexendo com plantio, sempre a rotina era essa,
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minha moto era uma bicicleta, quantas vezes não varei essas pistas de noite aí
sozinho (Altino Guajajara, entrevista realizada em janeiro de 2018).

A proximidade à Casa do Índio é um fator determinante para compartilharem com a
dinâmica da mesma, que é ocupada pelo povo Xikrin, relações de coesão e solidariedade com
os parentes indígenas, pois, conforme sustenta em entrevista, ―às vezes a gente vai pra lá só
pra conversar com algum parente, pedir alguma informação, às vezes eles vêm aqui, quando
falta água lá eles vêm aqui buscar‖ (Altino Guajajara, entrevista realizada em janeiro de
2018).
Altino Guajajara e sua família, após viver em diversas cidades do interior do Pará,
mantêm uma forte relação com o trabalho agrícola, seja em aldeias indígenas, com quem
estabeleceu laços de solidariedade mútua, seja na estruturação da aldeia Akrantikatejê, na
qual, com apoio de Payaré liderança Gavião, conseguiu trabalhar com plantio. Mesmo na
cidade, em Marabá, conseguiram manter a relação com a terra, reproduzindo-se do trabalho
em lotes da área periurbana, ou na limpeza de quintais.
Trabalhei dois anos com o Payaré, e sai de lá quando ele morreu. Depois de lá fui
pra Tucuruí, e consegui um pedacinho de terra lá, no município de Pacajá. Quando
minha mulher adoeceu, tive que ir pra Belém, aí tive que deixar lá, mas sempre que
dá tô ligando pros vizinhos olhar lá. É um lugar muito sadio. É nosso.Mas só de
palavra.Lá perto tem os índios Assurini, que já disseram que nós tem que arrumar
outros parente e tomar de conta e fazer aldeia lá, que área lá é grande, tem peixe,
tem caça mas eu sozinho não dou de conta. Quando eu não tô lá, eu trabalho aqui na
rua, arranjando uns bicos. Esses dias mesmos uma senhora ligou pra mim, pra tirar
um pé de árvore, as vezes eu trabalho na aldeia tirando castanha. Não tem uma
atividade fixa, mas é sempre com a terra (Altino Guajajara, entrevista realizada em
janeiro de 2018).

A vida na cidade para essa família indígena, não é necessariamente uma escolha, a
saída da aldeia Guajanaíra, ainda na década de 1990, além de ter sido determinada pelos
conflitos internos, é reforçada devido às dificuldades de acesso a escolarização na aldeia.
Altino que viveu grande parte de sua vida nas cidades, afirma que nunca conseguiu ―adaptarse à vida urbana‖, só permanecendo nas mesmas para que os filhos pudessem acessar
escolarização, que, segundo o entrevistado, não existe nas aldeias com a mesma qualidade e
estrutura que as escolas urbanas. A esse respeito, crítica:
Quem mora na zona rural, no mato, nas aldeias, nunca chegam no ponto, no grau
que eles tão hoje de educação, de terminar os estudos, tem muitos indígenas aí que
tá estudando mais pergunta as coisas pra eles e eles não sabem. Então é uma coisa
que eu acho assim, a educação indígena nas aldeias ela é boa, mas nunca que nem a
da cidade, porque eu vejo nas comunidades aí, que os índios vão pro colégio, mas
quase não tem aula, então eu vejo assim, que escola na cidade é mais rígida, ou a
pessoa aprende ou não. Mas agora que tá todo mundo de maior, já estudaram, eu
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pego minha velha aí, e mudar pra uma terra, pra uma colônia é uma satisfação. Se
um dia acabasse essas brigas em Guajanaíra, nós ia pra lá, todo mundo até meus
meninos (Altino Guajajara, entrevista realizada em janeiro de 2018).

Assim como a família Sompré, esta unidade familiar foi ampliada a partir de
casamentos interétnicos e atualmente moram numa pequena casa de madeira às margens do
rio Tocantins, do outro lado do muro que divide a Casa do Índio do bairro da Folha Seis. E
junto com Altino Guajajara e sua esposa, residem hoje apenas dois dos cinco filhos do casal,
os quais são atuantes nos movimentos indígenas na região, sendo, o mais velho, funcionário
contratado na Secretaria de Saúde Indígena e o mais novo implicado no desenvolvimento de
atividades junto ao Conselho Indigenista Missionário (CIMI), com a juventude indígena.

4.2.3.1 CASA DE ÍNDIO, CASA DE PARENTE
A reprodução socioespacial das famílias indígenas aqui analisadas, em nada se
aproxima dos formatos de aldeias urbanas, identificadas em muitas cidades, geralmente,
produzidas a partir da aproximação de indígenas em determinados espaços da cidade, com
base num processo de identificação étnica ou de organizações políticas, como associações ou
cooperativas indígenas. Nesse caso, em específico, trata-se de uma presença étnica que ocorre
através da fixação na cidade de famílias indígenas, oriundas de diferentes etnias, numa
existência atomizada, ou seja, diluídos na população urbana não indígena, arranjados em suas
estruturas familiares e, junto com estas, reproduzindo sua condição étnica, e, através desta,
uma relação com a cidade historicamente construída. Suas formas de reprodução
socioespacial, suas práticas econômicas e socioculturais além de referenciar espacialidades e
territorialidades indígenas na cidade, assinalam o conjunto de transformações socioespaciais
pelas quais passou o espaço urbano de Marabá.
Almeida e Santos (2008), em seu trabalho sobre o mapeamento situacional dos índios
da cidade de Manaus, identifica na realidade de algumas famílias indígenas, essa forma de
organização atomizada, enquanto produto de uma organização familiar. Ele destaca que à
medida que novos agregados são incluídos às formas de reprodução do grupo, este vai
ganhando expressão de comunidade, passando a ser definida pelos membros do grupo, como
aldeia. Em Marabá, esse movimento não é o mesmo, pois os núcleos de organização familiar
de indígenas na cidade destacam-se na lógica urbana simplesmente por ser ―casa de índio‖, o
que lhe referência diante de indígenas de outras etnias como ―casa de parente‖.
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Na casa da minha mãe, era o lugar onde vinham os outros indígenas, quando
passavam pela cidade. Naquela época não tinha a casa do índio, inclusive o pai do
João [parente Guarani], foi uma pessoa que a minha teve uma relação muito forte,
quando eles vieram morar aqui no Parkatejê. Os próprios Xerente vinham lá da
aldeia do papai, quando descobriram que o irmão dele tava aqui em Marabá, vieram
bater atrás pra levar ele de volta, mas ele não quis, mas eles vinham, meu pai não ia
na aldeia eles vinham, ficava ai um mês dois meses e depois voltavam, então na casa
da minha mãe passam muitos indígenas, muitos já moraram com a gente, mas índio
é assim, eles não conseguem ficar muito tempo assim na cidade não, quando eles
tem pra onde voltar, eles não ficam, eles vem passam um ano, um tempo e depois
eles vão embora de novo, depois aparecem de novo e assim vai, né. Então sempre
ficavam na casa da minha mãe,e lá era assim, tipo uma casa do índio (Concita
Sompré, entrevista realizada em janeiro de 2018).

Percebemos com isso que, na referência da ―Casa de Parente‖, indígenas com vínculos
de parentesco, ou não, buscam junto a estes núcleos familiares um local de ―pouso‖ durante
sua passagem pela cidade, ou procuram moradia mesmo que temporária, como nos apontou
Concita em seu relato, ou ainda, são espaços importantes para aqueles sujeitos em trânsito,
que precisam de instrução e orientação com os parentes que já dominam os códigos da cidade.
Eu recebo pessoas na minha casa, presto orientação para os estudantes, a casa da
gente acaba sendo uma referência na cidade, porque é um espaço [refere-se a cidade]
que muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas, e o teu trânsito, a tua
experiência nesse outro espaço, auxilia outros que precisam também ocupar esses
espaços da cidade. A casa da minha sogra no Amapá, sempre foi um lugar de
receber pessoas das aldeias, é um lugar onde as pessoas procuram quando vem a
Marabá, quando precisam ficar, é um pouso, é um lugar que procuram pra tirar uma
dúvida, receber uma orientação, acaba sendo um lugar de referência pra quem está
nas aldeias (Rosani Fernandes, entrevista realizada em setembro de 2016).

Além das práticas socioespaciais de tais sujeitos referenciarem sua condição étnica, a
partir das formas de agrupamento na cidade com base no núcleo familiar, no qual reproduzem
estratégias de reprodução da vida, percebemos ainda a configuração de fronteiras culturais
como expressão da distinção étnica em espaço urbano, desde a definição do local de
residência, que tomam como referência a presença de parentes indígenas de outras etnias,
como no caso dos sujeitos que fixaram residência no entrono da Casa do Índio, tomando esta
como ponto de partida para a participação em movimentos de ocupação espontânea em seu
entorno, até a ocupação de fragmentos da cidade as margens do rio, garantindo com isso a
sobrevivência da pratica de pesca artesanal.
Destacamos ainda como processo de constituição de fronteiras culturais a coleta de
sementes para a confecção e venda de artesanato indígena nas regiões de portuárias de
Marabá, ou ainda a sobrevivência do trabalho agrícola, demonstrando a permanência do
vínculo com a terra. Para Almeida e Santos (2008), na constituição de tais fronteiras é comum
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o fato de os espaços de reprodução e de produção se sobreporem, fazendo com isso que as
unidades residenciais também se definam como o lócus da etnicidade.
Vale destacar que, como colocados anteriormente, em Marabá, os indígenas da
terceira margem, à medida que chegaram ao espaço urbano, fixaram-se em áreas de ocupação
espontânea, caracterizadas pela ausência de serviços e equipamentos urbanos, são os espaços
da cidade classificados pelo IBGE como aglomerados subnormais48, áreas em sua maior parte
constituídas por habitações precárias, edificadas em áreas de risco e sujeitas a inundações,
contribuindo para a produção do que Almeida e Santos (2008) define como estigma
territorial, uma associação simplista entre precariedade urbana e condição étnica.
FIGURA 23 – CONDIÇÕES DE PRECARIEDADE DE ÁREAS URBANAS OCUPADAS POR INDÍGENAS EM
MARABÁ

Fonte: Autoria própria, janeiro de 2018.

As Figuras 23 (acima) e 24 (abaixo) demonstram as condições de precariedade das
áreas urbanas de Marabá, tal como das condições de moradia ocupadas por indígenas,
especificamente nas imediações da Casa do Índio, próximo ao rio Tocantins, onde se localiza
a residência de Altino Guajajara e de outros indígenas organizados em núcleos familiares.
48

Consiste num conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título
de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - irregularidade das vias de circulação e do tamanho
e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de
água, energia elétrica e iluminação pública). Sua existência está relacionada à forte especulação imobiliária e
fundiária e ao decorrente espraiamento territorial do tecido urbano, à carência de infraestruturas as mais diversas,
incluindo de transporte e, por fim, à periferização da população. Surgem, nesse contexto, como uma resposta de
uma parcela da população à necessidade de moradia, e que irá habitar espaços menos valorizados pelo setor
imobiliário e fundiário dispersos pelo tecido urbano (IBGE, 2010).
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Verifica-se neste espaço a ausência de infraestrutura das ruas muito característica de áreas de
ocupação espontânea.

FIGURA 24 – CONDIÇÕES DE MORADIA OCUPADAS POR INDÍGENAS

Fonte: Autoria própria, janeiro de 2018.

4.2.3.2 POLÍTICAS INDIGENISTAS E A EXISTÊNCIA ÉTNICA NA TERCEIRA MARGEM
“Professora, você sabe que Marabá não tem índio, né!?” Com esta frase foi iniciado
o primeiro trabalho de campo em setembro de 2016, em conversa com uma profissional de
saúde, responsável pela CASAI de Marabá, ao apresentar nossa iniciativa de pesquisa ela
muito surpresa com tal questão de investigação, iniciou nosso diálogo com uma afirmação,
que do seu ponto de vista, resolveria todas as indagações que poderiam ser colocadas em
debate. ―Professora, você sabe que Marabá não tem índio, né!?”. Disse esta senhora que não
autorizou que nossa conversa fosse gravada, o que aparentemente lhe dava conforto para
conversarmos, sobre a rotina de trabalho, algumas expectativas e frustações naquela
instituição indigenista. Gentilmente nos explicou o funcionamento do órgão, para deixar
claro, que toda burocracia da instituição visava o atendimento ao indígena classificado pela
agência de assistência como ―índio aldeado‖.
A frase ―Marabá não tem índio‖ serviu para instigar ainda mais nossos
questionamentos sobre a relação tão próxima e ao mesmo tempo tão distante que se
reproduziam entre os indígenas dessa região e a cidade de Marabá. O incômodo com essa
frase permeou nossa reflexão por todo o processo de construção deste trabalho, pois diante da
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negação veemente das instituições indigenistas frente aos sujeitos que se reproduzem nos
espaços urbanos, nossa experiência pessoal ao viver a cidade nos levava a perceber uma outra
cidade. Vê-se aí, portanto, uma perspectiva administrativa e burocrática que coloca na
negação da condição étnica de grupos que vivem o urbano, uma forma de identificá-los,
―Marabá não tem índio‖.
Nós temos uma relação muito forte com Marabá né, mas Marabá não nos
reconhece, toda vez que a gente vai pedir apoio pra alguma política pública, a
primeira coisa que o gestor diz é: “Na minha jurisdição não tem indígena” falta a
gente puxar mais essa discussão, pra fazer que eles nos reconheçam né (Concita
Sompré, entrevista realizada em janeiro de 2018).

As instituições conduzem a política indigenista a partir de critérios objetivos,
utilizados como base para a tentativa de se desenhar uma imagem do que significa ser índio e,
com isso, constroem-se instrumentos políticos pra a definição sistemática de uma política que
associa a identidade étnica indígena ao reconhecimento oficial de territórios, circunscrevendo
assim um grupo ou população em termos biopolítico (FOUCAULT, 1985), para o qual a
política se faz condicionando o indígena que não se enquadra em tais critérios, seja por
escolhas pessoais, por decisões políticas dos grupo étnico ou por expropriações sofridas por
agentes externos ao grupo, a uma zona obscura, num território de ninguém, num espaço vazio
de leis e normativamente não existente.
Foucault (1985) nos leva a uma reflexão acerca do poder sobre a vida, apresentada em
dois polos por meio dos quais ele chama de corpo como máquina, no seu adestramento, na
ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua
utilidade e docilidade, em sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos; e
um outro polo que consiste no corpo-espécie, o suporte dos processos biológicos, traspassado
pela mecânica do ser vivo.
Nesse sentido, a disciplina do corpo e a regulação da população consistem na
organização do poder sobre a vida. A disciplina através de instituições responsáveis pela
regulação de população, reflexões de táticas e aprendizagem, a educação e a ordem da
sociedade configuram um bio-poder, elemento indispensável ao capitalismo e que se dá pela
inserção dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos
de população aos processos econômicos.
Assim, métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, se
dão pelo desenvolvimento do aparelho de Estado como instituição de poder que garante a
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manutenção das relações de produção e, por outro lado, por uma biopolítica que está presente
em todos os níveis do corpo social e é utilizada por instituições bem diversas que agem no
nível dos processos econômicos, operando como fatores de segregação e de hierarquização
social e garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia. Nestes termos, Foucault
destaca que:
o poder que tem a tarefa de se encarregar da vida terá necessidade de mecanismos
contínuos, reguladores e corretivos, não se trata de pôr morte em ação no campo da
soberania, mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade
(FOUCAULT, 1985 p. 135).

A negação da condição étnica dos indígenas em situação urbana, por parte das
agências governamentais, pode ser identificada nos dados da Secretaria de Saúde Indígena
(SESAI), quando a mesma aponta que os quatros DSEIS do Estado do Pará atendem uma
população total de 36.405 indígenas distribuídos em 404 aldeias (Quadro 05); dados estes
que, observados à luz do levantamento do último censo 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010), apresentam disparidades em relação à população
indígena total do estado do Pará, envolvendo situações de domicílio rural e urbana que é de
cinquenta e um mil duzentos e dezessete (51. 217) indígenas. Com isso, é possível perceber
que o sistema da Secretaria de Saúde Indígena não considera como população a ser atendida
pela assistência diferenciada de saúde uma população de aproximadamente quinze mil
indígenas (15.000), que coincide com a população contabilizada pelo IBGE em condição de
situação de domicílio fora de terras indígenas (Quadro 06).

QUADRO 06 – POPULAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DO PARÁ POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO
Total
51 217

Terras indígenas
35 816

Fora de Terras Indígenas
15 401

Fonte: IBGE, 2010.
Elaboração: Tatiane Malheiro, 2018.

Nisso percebe-se uma inexistência de qualquer ―interesse prático‖ para examinar e
compreender as demandas que os indígenas têm pela cidade e na cidade. Negar a relação que
se reproduz historicamente entre os povos indígenas e as cidades na Amazônia, e no Brasil
como um todo, tem sido o caminho encontrado por tais posturas oficiais para não estender o
trabalho das agências de assistência a toda uma população indígena, quando os mesmos são
mantidos fora dos dados censitários.
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Assim, termos como inexistência, fora do sistema, fora do lugar são recorrentes nas
inquietações desses sujeitos, surgindo como denúncia de uma política de exclusão e regulação
que não os vê em sua diferença, ignora os direitos constitucionais de auto-reconhecimento
quando cria critérios institucionais e burocráticos para definir identidades e designar os que
ficam dentro ou fora do sistema oficial da população a ter seus direitos específicos atendidos,
reproduzindo com isso uma dicotomia, baseada em estigmas e preconceitos, nas classificações
entre ―aldeados‖ e ―urbanos‖.
Mas em relação com as instituições a gente percebe muito agora né, a própria
SESAI, não reconhece, somos totalmente excluídos do sistema, eles dizem que o
índio que mora na cidade, tem que ser mais um ali, tem que procurar o sistema de
saúde, que tem que procurar sua própria defesa, porque tem que ta aldeado, pronto
acabou, e você não tem acesso, mas a gente insiste, a gente não desiste não, porque o
que a gente queria é que a gente estivesse no censo, e esse censo se mistura com a
população quando você faz parte do censo da cidade. Tipo assim, você é mais um,
você não é contado como indígena, e a gente sabe que esse último censo ai apontou
mais de 300 mil indígenas vivendo na cidade. Descobriu, mas se você buscar no
sistema da SESAI, não tem essa população. Nós estamos ali, mas nós não estamos.
Então a nossa briga é pra nós estar no censo, onde vai dizer onde é que tá os
indígenas. É essa nossa briga com a SESAI, entendeu? Quando tem vacina pra
população indígena, é uma briga. Porque a gente não é atendido, por que eles não
contam, a gente não tá em consideração de população de risco, porque a gente tá na
cidade (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de 2018).

Compreendemos como um equívoco se reportar a questões de isolamento, seja no
passado, quando se atribui a determinados sujeitos a condição de verdadeiros ou puros, caso
sua imagem represente figuras coloniais; seja um isolamento em territórios exclusivos, a partir
dos quais tenta-se explicar elementos definidores de grupos étnicos. Essa forma de conduzir
as políticas indigenistas por parte do estado cria uma dicotomia entre aldeados x urbanos na
definição da identidade étnica indígena, ao mesmo tempo em que reduz os direitos
identitários, resultantes da conquista dos movimentos indígenas e prevista na constituição
federal, a direitos territoriais.
Roberto Cardoso de Oliveira (1972) ao analisar o papel dos postos indígenas no
processo de contato com os Terenas e Tikuna, chama a atenção para as formas de
classificação dos índios pertencentes a estes grupos da região do Mato Grosso e da região do
extremo noroeste brasileiro na floresta amazônica, respectivamente. Destaca que na relação
com a ação indigenista do SPI, surgem duas categorias de índios, isto é, aqueles que estavam
localizados junto aos povos indígenas ou em áreas de Reservas Indígenas, e aqueles que
estavam fora do alcance da proteção tutelar, estando localizados em fazendas dessas regiões,
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onde atuavam como trabalhadores colonos, ou localizados nas cidades, numa situação que
este autor chama de ―índios urbanizados‖.
Cardoso de Oliveira (1972) ainda chama atenção para a diferença de tratamento para
com estes índios por parte da agência tutelar, que, segundo o mesmo, estava relacionada à
ineficiência ou à precariedade da ação indigenista, resultando numa atitude discriminatória
dos próprios funcionários do SPI para com os índios, levando os indígenas, por sua vez, a
estarem sempre reivindicando sua condição de índio, para garantirem um mínimo de
assistência. O antropólogo identifica, já neste momento por parte da ação tutelar, a associação
que é feita da ideia de proteção a dois pontos específicos, primeiramente a questão da terra,
baseada na localização das populações indígenas em áreas definidas e reservadas pelo Estado,
através do SPI; e a ação policial, por meio da vigilância que o órgão exerce sobre a relação
entre os índios e os ―civilizados‖.
Percebe-se com isso que, na regulação do Estado, as estruturas e práticas são
compreendidas a partir de espaços sociais e políticos onde vigoram categorias previamente
estabelecidas, e o que foge a lógica desses espaços sociais são caracterizados como exteriores
à sociedade, ―passam à condição de despojos de guerra ou refugiados, vistos em consequência
como desprovidos de direitos e investidos em obrigações não claramente estabelecidas‖
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2016, p. 18).
Nessa concepção oficiosa, os índios da cidade são por definição institucional índios
não existentes, ou na melhor das hipóteses estão condicionados a uma situação de
extraterritorialidade, por serem postos na condição de ―fora do lugar” ou ainda de
“pertencentes a lugar nenhum”, e testemunham a restrição de sua existência a uma situação
de refugiados na cidade, submetidos a uma condição paradoxal de extraterritorialidade ou
aterritorialidade (AGAMBEN, 1998). A ideia de extraterritorialidade está necessariamente
associada a um regime de exceção, pois o ponto de vista que a decreta é uma miragem sem
sujeito pensante, nem identidade, nem limite material a priori.
Estes sujeitos quando são posicionados no ―espaço de fora‖, revelam a tensão entre um
dentro inacessível, do ponto de vista das categorias cidadãs, e um fora, vivido como forma de
sobrevida. E, é nessa tensão, que a heterotopia se constitui como exceção, ―por ser um lugar
de confinamento de vida que parece se situar no meio do vazio, mas que está sempre na
fronteira de uma ordem social‖ (AGIER, 2015, p. 46). Assim, esses processos têm por
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características comuns à separação e à suspensão do reconhecimento de igualdade política
entre os sujeitos que o produzem e os ditos cidadãos ―comuns‖ da cidade.
Nessa lógica, de um sistema que se apresenta como uma máquina de produzir
alteridades, estão fundadas as bases de construção da definição de ―índios urbanos‖,
reproduzida numa antiga tentativa de criar distinções entre bravos e mansos; administrados e
emancipados, puros e misturados, urbanos e aldeados. Visualiza-se, com isso, a construção
daquilo que Dussel (2011) define como exterioridade, que seria uma metáfora espacial para
identificar aquele posto de fora das totalizações do sistema, exatamente por sua alteridade,
que foge às amarras da razão.
Vale destacar que o termo índios urbanos, ao tentar fazer referência a sujeitos sociais
sem vínculo territorial, não dá conta da complexidade da reprodução étnica indígena na
cidade de Marabá, onde a relação entre os povos indígenas da região e o espaço urbano
envolve diferentes formas de se relacionar com os territórios indígenas e suas dinâmicas de
reprodução da vida social, cultural, política e econômica. O termo índios urbanos ou
desaldeados aparece, nesse sentido, como uma forma de classificação por parte das agências
indigenistas para identificar quem deve ficar de fora do atendimento diferenciado. A esse
respeito, Rosani Fernandes nos afirma ―é o termo que se utiliza oficialmente, ‗ah o fulano é
desaldeado‘, então acaba sendo uma forma de taxar, de identificação, que é sinônimo de nãodireito para os órgãos oficiais, tem sido isso, o ―desaldeado” é aquele que não tem direito‖
(Rosani Fernandes, entrevista realizada em setembro de 2016).
Neste processo, a questão da tutela ganha expressividade, pois esta, que
historicamente aparece como instrumento da missão civilizadora, é baseada na premissa de
que os povos não ocidentais seriam testemunhas de estágios históricos anteriores a chamada
história da humanidade, que, na verdade corresponde à história do ocidente, a partir da qual se
reproduziu uma concepção de diferença fundamentada no plano da natureza das sociedades,
como se as mesmas estivessem dispostas ao longo do gradiente do progresso e organizadas
numa sequência na fila da história. Nessa perspectiva, os índios são vistos como incapazes
que exigem uma ―proteção‖, até que alcançassem a ―civilização‖ na fila da história,
reafirmando uma concepção de integração como sinônimo de assimilação cultural. Nesse
sentido, ―respeita-se o índio como homem, desde que abandone sua condição étnica
específica‖ (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 114).
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Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida (2008), as dicotomias entre campocidade, devem ser relativizadas em seu caráter absoluto, principalmente quando fazem
referência ao que ele chama de comunidades tradicionais e ao que compreende suas
manifestações etnoculturais. Segundo este autor, a base territorial de grupos étnicos não se
adere simplesmente a divisões político-administrativas, a rígidas separações de etnias, a uma
base econômica homogênea ou mesmo a uma simples e usual separação entre rural e urbano,
pois redesenham de diversas maneiras e com diferentes formas organizativas suas expressões
políticas.
O atendimento da agência indigenista responsável pela saúde indígena, não possui um
controle específico sobre a população indígena com residência permanente na área urbana de
Marabá. O controle existente de população para fins de vacinação e atendimento está
exclusivamente voltado para as aldeias. Assim, os indígenas que porventura estejam residindo
fora das mesmas, precisam ser reconhecidos por estas comunidades e suas lideranças, uma
vez que, na ausência desta referência, a existência de tais sujeitos diante do estado para a
garantia de direitos não é considerada legítima em termos burocráticos. Isso se torna notável
nos casos de conflitos ou divergências políticas entre lideranças ou grupos distintos no
interior de terras indígenas, que acabam por culminar na saída espontânea ou induzida de
determinadas famílias das aldeias em direção aos centros urbanos, fazendo com que
automaticamente tais sujeitos deixem de fazer parte do universo de população a ser atendida.
Yaponã Guajajara aponta em seu relato sobre o cansativo processo burocrático de
procurar por atendimento de saúde, a exigência do órgão estatal de condicionar o mesmo ao
vínculo com a comunidade Guajanaíra, na qual residiu com sua família, e teve que se afastar
devido a conflitos políticos internos, resultantes da dificuldade de diálogo entre as lideranças
da comunidade. A entrevistada destaca que:
a gente sofre essa repressão dentro da cidade, próprio da saúde né, que estão
diminuindo pra gente e atendendo outras questões né. A saúde tem que ser pra todos,
o sistema de saúde é pra atender todos os indígenas seja aldeado ou não aldeado. Ai
a gente tem que encostar em aldeia, que nem a Guajanaíra, pra ter assistência médica
lá por Itupiranga. Às vezes quando a gente vai lá na SESAI, aí eles perguntam qual a
aldeia da gente, aí dizem que a gente tem que se aliar com Guajanaíra, sendo que a
gente não pode nem chegar perto de lá né. Nós somos os mesmos parentes, mas a
gente mora na cidade. Então quando a gente vai recorrer a SESAI, atrás desse
atendimento e dos recursos, pra deslocamento essas coisas, a SESAI diz que ―não,
agora é o município. Não é mais com a gente‖ (Yaponã Guajajara, entrevista
realizada em janeiro de 2018).
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Nestes casos, de indígenas que já residiram em aldeias e, por motivos diversos,
precisam deixá-las, a situação de extraterritorialidade é comparada pelos próprios sujeitos
como produção de um ―arquivo morto‖. Rosani Fernandes afirma que ao procurar o órgão de
saúde para solicitar documentação relativa à vacinação de seus filhos, descobriu que sua
documentação, por não ser localizada entre os arquivos do sistema da aldeia na qual residia
antes de mudar-se para a cidade de Marabá, foi dada como inexistente, e desabafa:
eu morei dez anos na aldeia. E a sensação que eu tenho, é como, se quando a gente
saísse da aldeia a gente deixasse de existir como indígena pra FUNAI e pra SESAI.
Eu tinha todo um controle vacinal na aldeia Kikatejê, e depois na Ladeira Vermelha
quando eu fui morar com a minha família.E agora a poucos dias eu precisei do
cartão de vacina do meu filho porque ele vai fazer um trabalho no Xingu e tem que
está com as vacinas em dias e tal, e eu fui na SESAI procurar e eles simplesmente
não encontraram, é como se a gente estivesse num arquivo morto. Então
principalmente a SESAI, é onde a gente sente mais isso, talvez porque é onde a
gente procura mais, fecha os olhos, é como se você deixasse de ser indígena no
momento que você sai da aldeia. Eu reclamei isso, mas parece que não há uma
preocupação em atender essas pessoas, pra mim, é um descaso (Rosani Fernandes,
entrevista realizada em setembro de 2016).

A situação de invisibilidade identificada na relação estabelecida entre os órgãos
indigenistas e as demandas da população indígena urbana reproduz-se em outros espaços
políticos. Como já mencionado, muitas famílias que deixam suas aldeias e comunidades em
direção aos centros urbanos muito o fazem a procura de diversos serviços básicos necessários
à reprodução da vida, que se julgou inexistente ou deficiente no interior das terras indígenas; a
questão educacional é um dos pilares desta relação.
A Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará (SEDUC) recebe
constantemente demandas das comunidades indígenas no que diz respeito às dificuldades e
desafios referentes às políticas educacionais voltadas para as escolas das aldeias. No entanto,
no que refere à demanda indígena existente na área urbana, reconhecida e até mesmo de fácil
identificação, se levado em consideração os locais de residência indígena, não há
levantamento, identificação ou acompanhamento deste público escolar; fato que reproduz a
inexistência dos mesmos diante do estado.
A professora Rosani Fernandes, indicada pelo movimento indígena da região como
representante dos mesmos nos espaços de decisão sobre questões educacionais junto a
Secretaria de Educação do Governo do Estado, ressalta a dificuldade de minimamente se
pensar políticas específicas para tal público, uma vez que, oficialmente, não há qualquer
forma de registro ou estatística sobre esta população estudantil, estando a secretaria de
educação restrita as políticas de aldeia e suas inúmeras dificuldades estruturais, de
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reconhecimento e de construção de currículo. Em outros termos a demanda de estudantes
indígenas nas escolas urbanas está diluída no restante da população estudantil, sem qualquer
referência a sua condição étnica e suas especificidades, no que se refere a uma educação
diferenciada:
Não existe, o que se tem de número e de estatísticas são partir das matriculas das
aldeias, é um público invisibilizados, hoje aqui nessa unidade regional de ensino a
gente tem três escolas indígenas estaduais, todas as três são Gavião a aldeia
Parkatejê, Kikatejê, e aldeia Kakrapekyti, são três escolas estaduais indígenas de
nível médio, algumas ainda em processo de regularização, algumas ainda sem o
reconhecimento das disciplinas básicas. Não há dados estatísticos, sobre esses
estudantes que estão em outras escolas, não há acompanhamento inclusive, é uma
questão que a própria SEDUC ainda não se atentou pra isso, a gente sabe que eles
estão aqui, a gente sabe que por exemplo os Xikrin estudam nas escolas urbanas,
mas a impressão que se tem é que o mínimo que se tem é voltado para as aldeias
(Rosani Fernandes, entrevista realizada em setembro de 2016).

Muitas demandas de indígenas que estão nas áreas urbanas e que não se enquadram
nos estigmas ou estão deslocadas da ideia de territórios exclusivos, têm chegado a embates
legais geralmente em torno da questão da identidade indígena, muitas das vezes exigindo-se
que o indígena corresponda aos estereótipos que se tem dele. O Ministério Público Federal
tem movido diversas ações no estado do Pará, questionando e condenando a postura de
agências governamentais que negam o atendimento diferenciado a indígenas que residem na
área urbana.
No oeste do Pará, em ação ajuizada em maio de 2015 o MPF solicita a União que
cadastre no banco de dados do sistema diferenciado de saúde os indígenas que não moram em
área demarcadas, que distribua cartões para acesso aos serviços, que se organize e garanta
atendimento às comunidades. Em liminar, o MPF estabelece que a Casa de Saúde Indígena
(CASAI) de Santarém deve passar a atender qualquer indígena que more na zona urbana do
município. Seja de forma provisória ou definitiva, este caso, em especifico, faz referência a 13
etnias do Baixo Tapajós49, mas a decisão do MPF evidencia que o atendimento deve ser feito
a indígenas de quaisquer outras etnias.
A união apresentou contestação, baseada nos argumentos de impossibilidade jurídica
do pedido, alegando que o poder judiciário não pode intervir no âmbito da ―discricionariedade
administrativa‖, e ainda, que a liminar apresentada pelo MPF teria ―caráter absolutamente
satisfativo‖. Em resposta, o MPF aponta que tal contestação não discutiu o cerne da demanda:
49

Borari, Munduruku, Munduruku Cara Preta, Jaraqui, Arapyun, Tupinambá, Tupaiú, Tapajó, Tapuia, Arara
Vermelha, Apiaká, Maytapu, Kumaruara.
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―a possibilidade ou não de a União estabelecer um critério discriminatório, injustificado e sem
previsão constitucional, para excluir da prestação de saúde diferenciada os povos indígenas
que ocupam tradicionalmente territórios ainda não demarcados formalmente e os indígenas
que vivem nos centros urbanos‖. Ademais, afirma que se trata de uma prática de
inconstitucionalidade que vicia a conduta estatal (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
2016).
No sul do Pará, é identificado caso semelhante também no que se refere ao
atendimento diferenciado à saúde indígena. O Ministério Público Federal, por meio da
Procuradoria da República no município de Marabá, aciona a união sobre a recusa de
prestação de serviço público de saúde diferenciado aos indígenas da etnia Atikun que habitam
a área urbana do município de Redenção. Em resposta, através do Juiz Federal da 1ª Vara da
Subseção Judiciaria de Redenção, o pedido do MPF é indeferido, sustentando a negativa na
ausência de demarcação da terra habitada pelos índios, e na afirmação de ―que os referidos
índios são residentes em áreas urbanas, sendo considerados aculturados, logo sem direitos a
atendimento diferenciado‖ (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018).
Na cidade de Marabá, o Ministério Público Federal também acionou a Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), por indeferir a inscrição de um candidato
indígena residente na área urbana do município de Marabá, ao Processo Seletivo Especial, no
contexto de uma seleção diferenciada que destina vagas para indígenas e quilombolas. O
jovem Yaponã Guajajara teve seu direito a concorrer por uma vaga específica numa
instituição pública de ensino superior negado, a partir de uma justificativa de não apresentar
documentação necessária que comprovasse seu vínculo a uma comunidade indígena. Diante
disso, o MPF orienta a universidade a viabilizar a inclusão de critérios objetivos que
permitam a participação de indígenas sem vínculos com determinadas aldeias nos seus
processos seletivos (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2016). Para Concita Sompré, isso
representa:
uma briga constante que a gente trava com o sistema, até mesmo com a própria
universidade, a gente teve uma demanda agora de um Guajajara. E esse é o
problema da minha família, a minha família vive isso constantemente, na hora de
entrar pra vaga, eles pedem a assinatura de um cacique, uma liderança, aí quem tá na
cidade, fica sem saber o que fazer. Minha família vive isso constantemente, antes
nós tava recorrendo pra organizações, quando tinha a APITO, a gente pedia pra
APITO assinar, mas agora a APITO já não tá mais tão ativa, ela existe, mas não tá
ativa (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de 2018).
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Para os indígenas, quando um órgão indigenista criar critérios para definir a quem
destina o atendimento, baseando-se em traços físicos ou no vinculo dos sujeitos a áreas
reconhecidas e delimitadas pelo estado, essa prática é classificada pelos mesmos como
racismo institucional.
porque por exemplo quando você não entra no censo, você é invisibilizados, quando
você tem a vacina paras as pessoas da aldeia e não tem para as pessoas que estão na
cidade, ou você só tem para aqueles que dentro desse quadrinho são considerado
indígena, você discrimina como órgão, e isso é racismo institucional, é aquele que
seleciona, é o que determina quem tem e quem não tem direito, que passa pela não
assistência, e pela negação do direito, quando a SESAI não tem isso nos número,
não prevê vacina pra quem mora aqui (cidade), não prevê um acompanhamento das
pessoas que moram aqui em Marabá, ela está simplesmente dizendo esses indígenas
não existem pra nós (Rosani Fernandes, entrevista realizada em setembro de 2016).

A condição étnica na terceira margem condena sujeitos e grupos a situações de
constrangimento, quando seus direitos lhes são subtraídos, e situações de preconceito, rejeição
e discriminação tornam-se parte da relação entre os indígenas e as instituições indigenistas:
os profissionais de saúde da Funai, que naquela época não era esse sistema da
FUNASA, ainda não tinha passado pra FUNASA era a FUNAI que tomava conta,
eles tinham um preconceito muito grande contra a gente, toda vez que a gente
chegava a gente ouvia, ―a lá vem aqueles índios véio‖, ―lá vem os filhos da Dona
Guaxini‖, ―porque esses índios que ficam aqui acham que tem que ser atendido?‖, a
gente cansou de ouvir essas vozes e a gente fingia que era surdo pra poder conseguir
as coisas, de vez em quando que minha mãe batia de frente, mas não era sempre que
minha mãe tava perto pra bater de frente, mas ela bateu de frente muitas vezes, com
a própria chefe da saúde, minha mãe chegou muitas vezes a discutir com ela, com
alguns profissionais da própria FUNAI, meu pai bateu muito de frente, justamente
porque não queria apoiar a gente né. Pelo fato da gente morar na cidade eles não
queriam dar esses apoio, e esse constrangimento a gente percebe até hoje, com os
índios que moram na cidade (Concita Sompré, entrevista realizada em janeiro de
2018).

Nesse processo, identificamos para além das relações de negação, aproximações
baseadas numa solidariedade orgânica, entre funcionários e sujeitos étnicos que, de forma
paradoxal, resulta na naturalização do favor, para acessar direitos constitucionais:
a gente vai atrás da SESAI, a gente pede, e a conversa é sempre no nível do favor,
―ah vai sobrar e eu te dou‖ e isso não é direito, não é direito reconhecido. Isso mais
pela ideia do ―estou te prestando um favor‖ você por morar aqui não tem direito.
Diferente de quando eu estava na terra, então há um tratamento diferenciado, um não
tratamento na verdade (Rosani Fernandes, entrevista realizada em setembro de
2016).

Condicionado o acesso a políticas públicas a questões de boa vontade e amizade com
alguns funcionários das agências indigenistas, demarcando, com isso, uma condição de
subalternidade:
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Quando a FUNAI tinha recurso, eles diziam assim, a gente tem recurso, mas com
todo respeito pra índio desaldeado, nós não tem. Mas eles arranjavam as coisas pra
nós, coisas pra trabalhar, ferramenta. Mas sempre avisavam, que tavam fornecendo,
mas que na verdade o material era pras comunidades indígenas, que tavam tirando
dos índios aldeados. Ai a FUNAI arranjavamachado, foice, semente. Graças a Deus
sempre atende a gente né. Mas sempre tem que ter aquele preconceito pelo meio.
Diz assim: vocês não têm o direito de vocês e tal. Mas sempre aparece que a gente
não merece esse direito, que nenhum desaldeado tem, então sempre que a gente
procura tem que dá uma cutucada na gente. Em termos de saúde as vezes o seu
Romulo arruma uns remédios lá, mas isso eu sei que é um erro, ele arruma isso aí é
por amizade, por consideração que ele tem com a gente. Os remédios que vem é
pros aldeados, é pra eles lá, mas ele dá um jeito lá pra atender a gente, pra ajudar
né. Então eu agradeço muito essa parte aí. Eles dizem vocês têm direito sim, não que
nem os outros tem, porque tem essas normas aí né. A gente precisa de uma entidade
que desse mais apoio pra gente, entendeu. Que nem as outras aldeias e comunidades
indígenas, os aldeados que tem apoio, tem ajuda das entidades, de Ongs, nós tinha
que ter também, mas não chegou ainda o momento né‖ (Altino Guajajara, entrevista
realizada em janeiro de 2018).

Nesse sentido, desconsiderar as novas práticas socioculturais, reduzindo os sujeitos
que se autodefinem como indígenas à fixidez num tempo, restringindo sua definição a um
passado mítico e idealizado, sendo julgados diante da perda de práticas como a religião, ou de
habilidades de reprodução como a caça, reafirmando uma recusa a dinâmica da identidade,
que nega a configuração étnica permanentemente construída. Esse processo é comumente
verificado na postura de órgãos indigenistas, que baseados em tal leitura, condicionam os
direitos indenitários a critérios oficiosos de definição de identidade étnica. Nesse sentido,
Almeida e Santos ponderam que:
O primordialismo, enquanto estático e naturalizador, predefine os indivíduos através
de laços de sangue, religião, linguagem, região e ―costumes‖. Este tipo de
operacionalidade, fundado num princípio essencialista, enfatiza a crença na
uniformidade e nas origens ―ancestrais‖ das comunidades étnicas, recusando
conceituá-las consoante um fator coletivo ou político-organizativo, caracterizado
pela heterogeneidade, e negando-as como um fator contingente ou variável nas
relações sociais. [...] Há uma recusa oficiosa explícita de contemplar uma possível
dinâmica da identidade étnica e de reconhecer a capacidade das pessoas de
assumirem múltiplos papéis sociais e várias identidades. A dupla recusa agrava a
situação dos indígenas na cidade, que passam a ter questionada sua ―definição
legítima‖ e seu reconhecimento em termos jurídico-formais (ALMEIDA; SANTOS,
2008, p. 27).

A condição étnica da terceira margem apresenta-se com isso a partir de uma
concepção de ausência, que de um lado, nega a identidade étnica do sujeito por sua condição,
que também é urbana, e, por outro, nega-lhe a cidade em sua condição étnica. Condenando-o,
dessa forma, a uma situação de marginalidade em ambas as situações, sendo com isso,
―sempre o outro, o objeto, e não o sujeito. É sempre o que vai voltar a ser e não o que é”
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(MARTINS, 1988). A demora desse encontro definitivo define o que é a existência étnica de
indígenas nas cidades amazônicas.

4.3 PACIFICANDO A CIDADE: APROPRIAÇÃO ÉTNICA DO ESPAÇO URBANO
A expressão da etnicidade indígena reproduz-se em Marabá de distintas formas,
detonando espacialidades específicas. Agrupamentos na cidade são formados, ora por etnia,
com sujeitos de um mesmo povo indígena; ora por parentesco, formando agrupamentos a
partir das unidades familiares, de uma mesma etnia ou produtos de casamentos interétnicos;
ora condição étnica, quando sujeitos de distintas famílias, e sem laço de parentesco, criam
laços e agrupamentos por compartilhar a situação de diferenciação étnica em contexto urbano.
São compostas tanto por estruturas familiares e relações de consanguinidade, como por laços
de vizinhança e afinidade, permeados de solidariedade, coesão e ajuda mútua, obtidos face
aos antagonismos do espaço urbano que acabam por reforçar politicamente as redes de
relações sociais que surgem. Essas espacialidades apropriam-se do tempo da cidade e de
fragmentos específicos do espaço urbano, de forma descontinua e dispersa, a partir de
fundamentos históricos e etnológicos dos mais diversos. Ressignificando suas fronteiras
étnicas, através de gestos e técnicas fundadas em saberes tradicionais ou em estratégias
econômicas e políticas, que marcam a vida cotidiana das cidades amazônicas.
Nesse processo, temos uma ―reconstrução‖ da identidade que ocorre pelo vivenciar
das relações e experiências do cotidiano (BARTH, 2000), a partir do qual se adotam
estratégias e ações para mobilizações de caráter identitário, político ou econômico. Nesse
processo os grupos étnicos na medida em que aprofundam as relações com a sociedade,
reorganizam-se e passam a ter maior participação na cena política (SILVA, 2008). Assim,
centrar a análise na etnicidade indígena nas cidades nos coloca diante de processos de
reconfiguração étnica, evidenciado a partir de uma autoconsciência política que se expressa
nos usos que sujeitos étnicos fazem da cidade, através de atos de mobilização étnica, seja
como estratégias de visibilidade das demandas políticas e sociais da agenda do movimento
indígena, seja pelo encontro interétnico no espaço urbano. Essas distintas formas de encontros
têm contribuindo para a formação de entidades políticas como movimentos indígenas
organizados, associações e federações que agrupam indígenas de diferentes etnias, quando
estes compartilham demandas ou quando simplesmente suas diferenças tornam-se um critério
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de aproximação, que se consolida na mobilização política e em lutas que estabelecem
fronteiras culturais:
tudo que a gente faz aqui no espaço da cidade, a gente ta em diálogo constante com
as comunidades indígenas, porque nós temos que ser essa canal, essa voz, muitas
vezes sufocada nas próprias comunidades, porque as pessoas não se deslocam
muitas vezes, a gente tinha por exemplo, e ainda tem aliás, algumas associações
indígenas que são coordenadas por não indígenas, e em órgãos de representação
indígena pessoas que não são indígenas falando por nós. Então o fato de se estar na
cidade não significa deixar de ser, não significa perder o vínculo, não significa
também que você tenha que estar na aldeia pra você fazer a diferença, para tentar
trabalhar pra melhoria da própria educação, da saúde enfim, acho que ocupar esses
espaços é fundamental.Existe um movimento que está nas cidades, e a partir deste
―estar nas cidades‖ tem que procurar melhorar as aldeias, eu acho que é esse
movimento que caracteriza a cultura indígena, o que faz ela ser dinâmica, o fato de
você está para além desses espaços de confinamento (Rosani Fernandes, entrevista
realizada em setembro de 2016).

Pode-se dizer que mais do que uma estratégia de discurso, tem-se o advento de
categorias que se afirmam através de uma existência coletiva, politizando não apenas as
nomeações da vida cotidiana, mas também práticas rotineiras na produção do espaço urbano.
―O uso do pronome ―nós‖ só assume potência transformadora quando estabelece uma relação
de pertencimento, quando cria lugares de encontro e faz a distinção entre o que é comunidade
e o que é barricada territorial ou gueto que se ergue contra a cidade‖ (BARBOSA, 2006, p.
143).
A complexidade de elementos identitários, próprios de autodenominações afirmativas
de culturas e símbolos, que fazem da etnia um tipo organizacional (BARTH, 2000), foi trazida
para o campo das relações políticas, verificando-se uma ruptura profunda com a atitude
colonialista homogeneizante que, historicamente, apagou diferenças étnicas e diversidades
culturais, diluindo-as em classificações que enfatizavam a subordinação dos ―nativos‖,
―selvagens‖ e ágrafos ao conhecimento erudito do colonizador (ALMEIDA, 2004).
Nesse sentido, podemos olhar por diversos ângulos, os processos diferenciados de
apropriação étnica de indígenas das cidades e a diversidade de fronteiras culturais em
delimitação nas mesmas, a partir das quais novas formas de apropriação do espaço urbano
emergem definindo territorialidades específicas de grupos étnicos distintos ou de intergrupos.
(Re)territorializar-se é uma estratégia política de transformação social de grupos subalternos e
não pode ser entendida como instrumento para alcançarmos a ordem, mas como uma
estratégia para criar e manter o contexto geográfico através do qual experimentamos o mundo
e o dotamos de significado (SACK, 2011). Sendo assim, a territorialidade funciona como
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fator de identificação, defesa e força. Laços solidários e de ajuda mútua informam um
conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada comum, essencial e
inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura existentes (ALMEIDA, 2004).
O processo de territorialização é resultante de uma conjunção de fatores, que
envolvem a capacidade mobilizatória, em torno de uma política de identidade, e um
certo jogo de forças em que os agentes sociais, através de suas expressões
organizadas, travam lutas e reivindicam direitos face ao Estado. As relações
comunitárias neste processo também se encontram em transformação, descrevendo a
passagem de uma unidade afetiva para uma unidade política de mobilização ou de
uma existência atomizada para uma existência coletiva. [...] A construção política de
uma identidade coletiva, coadunada com a percepção dos agentes sociais de que é
possível assegurar de maneira estável o acesso a recursos básicos, resulta, deste
modo, numa territorialidade específica que é produto de reivindicações e de lutas.
Tal territorialidade consiste numa forma de interlocução com antagonistas e com o
poder do estado. (ALMEIDA, 2008, p. 119)

A territorialidade indígena no espaço urbano manifesta-se, ainda, como contraponto ao
status quo da política administrativa e da economia hegemônica, ao mesmo tempo em que se
apropriam do caráter dialógico na relação com os aparelhos de governo, com as agências, os
movimentos e as instituições sociais, funcionando sempre como uma ―rede de organizações‖,
fundada em ações políticas valorizadas tanto nas aldeias como na cidade como espaços
sociopolíticos (SILVA, 2008); ―querer a integração não é, pois, querer assimilar-se: é querer
ser ouvido, ter canais reconhecidos de participação no processo político do país, fazendo valer
seus direitos específicos‖ (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 114).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num mundo de crescente fluidez e territórios múltiplos sobrepostos é onde se
destacam as desiguais geometrias de poder. E, nesse contexto, as conexões e os fluxos se
impõem ao fechamento, às fixações e às continuidades geográficas, de modo que os lugares e
pessoas passem a ter identidades múltiplas. Salienta-se que, hodiernamente, nem mesmo as
singularidades implicam um único sentido de lugar, uma vez que, socialmente, as pessoas
estão inseridas de forma diferente e ocupam posições igualmente distintas, os encontros são
distintos e as conexões com o exterior, por seu turno, também o são. Isso significa dizer que
as relações sociais interagem com a história acumulada de um lugar, colocada como produto
de camadas superpostas de diferentes conjuntos de ligações tanto locais quanto com o mundo
mais amplo. Sendo assim, os lugares não correspondem a nichos inalteráveis e fixos em
tradições perenes, apresentam configurações flexíveis. Com base nisso, negamos a associação
cristalizada que comumente se faz entre índios e natureza/floresta, bem como a concepção
culturalista que supõe uma essência a esses agentes, colocando a ideia de mudança como
movimento contra-identitário. Deixa-se claro, portanto, que questões de mudança ou até
mesmo de modernidade não querem dizer que os índios estão perdendo sua identidade étnica,
ou que, por outro lado, as descontinuidades entre a questão indígena e o restante da sociedade
estejam se anulando. Sustenta-se que, de fato, as diferenças permanecem e se tornam mais
comensuráveis do que outrora, pois cada vez mais coabitam os mesmos espaços e
aumentaram seu potencial de diferenciação.
Por conseguinte, é imperativo afirmar que o índio e a cidade não são elementos
antagônicos, pois, no espaço urbano, o indígena não está necessariamente deslocado de seu
lugar de origem, tampouco fora de seu mundo, em completo contraste com sua essência, ou
mesmo experienciando uma mudança cultural que o tornara igual a outro. A concepção
simplória que associa índio-aldeia/floresta como algo dado, ignora que os processos de
urbanização na Amazônia têm profunda relação com a reprodução étnica indígena, seja na
estruturação dos núcleos urbanos, seja na reprodução do intra-urbano e do urbano-regional, o
que significa dizer que a cidade é meio, condição e produto da presença indígena, o qual é
produtor da urbanização seja na cidade ou na aldeia.
A relação entre etnicidade e urbanização aponta para questões variadas e complexas,
que trazem consigo desafios também diversos, dentre os quais tem significativo peso a
efetivação das políticas indigenistas e a garantia de acesso às políticas públicas sociais e
urbanas, previstas na Constituição Federal de 1988, de forma apropriada a seus diferentes e

265

específicos modos de reprodução da vida. Contudo, ao pensar a existência étnica na cidade,
não podemos nos desprender de uma reflexão sobre a posição a que destinamos a questão
indígena, na maioria das vezes colocando o índio como exclusivamente vítima de tal relação
e, com isso, anulando sua história que também é permeada de contradições e estratégias em
seu processo de reprodução, a história indígena de que fala Monteiro (2001). Esse raciocínio
reforça a ideia de eliminação física e étnica do índio e condena-o a posição de esquecimento
(o índio bravo/morto; o índio exótico/romantizado) (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016),
induzindo-nos ao equívoco de ignorar as metamorfoses indígenas que são produzidas no
processo de ressocialização e recriação das identidades desses agentes (ALMEIDA, M.,
2013), seja nos territórios tradicionalmente ocupados por suas etnias ou nos espaços
produzidos pela expansão colonial, nos quais foram obrigados a se socializar com
missionários, mestiços, colonos, entre outros. Nesse sentido, a conquista não se coloca para os
povos indígenas como uma força externa que vem apenas desorganizar uma estrutura
atemporal de deveres e obrigações consanguíneas; fato este que torna necessário perceber a
colonização como parte constitutiva da história dos índios, pois foram vivenciadas por eles e
receberam dos mesmos significados próprios, baseados nos referenciais de suas tradições que,
por sua vez, modificavam-se de acordo com suas experiências de vida e contato (ALMEIDA,
M., 2013).
Dessa maneira, grupos sociais em contato vivenciam, junto com suas transformações
culturais, um processo contínuo de mudança e construção de interesses e motivações que se
alteram conforme as circunstâncias e a dinâmica de suas relações. Ainda que não deva ser
ignorada na história do contato, a ideia de o indígena ter sido vítima de violência e opressão
não se reduz apenas a figura do índio bravo, por meio de sua reação ―hostil‖ de guerras e
combates armados, nem tampouco se limita a figura do bom índio, caracterizado por uma
submissão passiva de aceitação à incorporação pela sociedade colonial. Pelo contrário,
quando o colonizador entrou na história dos índios, também foi inserido por eles em suas
relações inter-tribais a partir de sua alteridade, como o outro, e conforme suas tradições
viriam a se incluir em suas relações, com papeis a desempenhar em suas sociedades, sejam
marcados pelo conflito, por alianças e por negociações. Significa dizer que existe, nas
situações de contato, uma articulação entre as estruturas tradicionais e as forças de mudanças,
ou seja, tanto as relações entre os grupos étnicos se reelaboram, como as próprias etnias se
rearticulam ou se reformulam conforme as conjunturas, os interesses e as motivações dos
grupos em questão, pois, nesse processo, as unidades são moldadas e as culturas renovadas, e
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a ideia de homogeneidade reside em grande parte numa trajetória compartilhada (ALMEIDA,
M., 2013). As formas de apropriação que grupos indígenas, organizados politicamente, fazem
do espaço urbano de diversas cidades, podem ser definidas como processos de
ressemantizações (reinterpretações e rearranjos) e de novas elaborações (criações e
inovações) (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).
não apenas focalizando as populações indígenas como coletividades inseridas em
um contexto regional, mas entendendo que esses processos são expressão de
concepções indígenas, e essas concepções são atualizadas, em contextos específicos,
nos quais os significados e estratégias tem relação com escalas distintas e nesse
processo adquirem sentidos múltiplos, o que significa dizer que é necessário
―explorar o fato da definição de território como chave analítica privilegiada para a
compreensão dos modos de sociabilidade que apresenta (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2016, p. 267).

Ao pensar a etnicidade indígena a partir da urbanização amazônica, entendemos que
os diversos povos indígenas que vivem as cidades – como grupos étnicos definidos nos
múltiplos contatos e encontros vivenciados no cotidiano urbano amazônico e onde suas
culturas não se evidenciam como atributos de exclusividades, mas como essencialmente
dinâmicas e passiveis de reconfigurações – ao necessitarem construir as suas fronteiras
étnicas, a partir dos (des)encontros do diverso na cidade, se ressignificam ou se reconfiguram
em outras distintas formas de organização política e social.
Aqui, compreendemos esses sujeitos étnicos como sujeitos sociais que produzem e são
produtos da urbanização, protagonistas de diversas estratégias de resistências às pressões
sofridas historicamente e para os quais estar e viver a/na cidade também é uma forma de
resistência, de se reproduzir, ao tornar a cidade também seu espaço de luta e sobrevivência. O
que se trata aqui não é de uma mera passagem do indígena para ambientes urbanos, como de
um deslocamento de grupos sociais de um espaço a outro, e menos ainda de centrar nossa
análise unicamente nas formas precárias a que estão submetidos os indígenas em centros
urbanos. Nosso desafio, por sua vez, foi adentrar analiticamente na violência a que os povos
indígenas do sudeste paraense foram submetidos ao longo do processo histórico de produção
desse urbano-regional e, ainda, adentrar seu processos de reconfiguração étnica, a partir das
diversas formas de organizações políticas e de apresentação de suas lutas no espaço urbano da
cidade de Marabá.
Diante disso, as formas de apropriação étnica do espaço urbano, pensadas a partir de
uma perspectiva de constituição de identidades políticas, indica uma inversão no olhar em
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relação aos processos de pacificação que, historicamente, caracterizaram a relação entre a
etnicidade indígena e a produção de cidades na Amazônia, a partir de processos de
subalternização da condição étnica que, consequentemente, colocam-na numa posição de
exterioridade aos processos de urbanização. As políticas indígenas aparecem ressignificando
as formas de relação dos grupos étnicos com a cidade, com vistas a atender as demandas e
agendas da questão indígena regional e, nesse processo, são os índios que pacificam a cidade.
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ANEXO 01 – Carta ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista junto aos indígenas residentes em terras indígenas

ROTEIRO DE ENTREVISTA

INDÍGENAS RESIDENTES EM TERRAS INDÍGENAS
Nome:
Idade:
Etnia:
Profissão/ocupação:
Estado Civil:
Local de origem:
Há quanto tempo você mora na região de Marabá?
Quantas pessoas residem na sua casa?
Quantas pessoas trabalham? Onde trabalham? (na aldeia ou na cidade)
Quantas pessoas estudam? Onde estudam? (na aldeia ou na cidade)
Além do trabalho e dos estudos quais os principais motivos de ir até a cidade?
Quais os lugares da cidade que mais frequenta?
Quais atividades de lazer você procura na cidade?
Quais as principais formas de deslocamento até a cidade?
Você tem relação com indígenas residentes na cidade?
Quando precisam ir até a cidade ficam quanto tempo na mesma? Onde ficam? Tem
dificuldade para permanecer na mesma?
Você e sua família acessa alguma política pública específica para indígenas?
Você e sua família recebem algum apoio dos órgãos indigenistas (FUNAI, SESAI)?
Você participa de algum coletivo indígena organizado (associação/cooperativa)?
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista junto aos indígenas em situação urbana

ROTEIRO DE ENTREVISTA

INDÍGENAS EM SITUAÇÃO URBANA
Nome:
Idade:
Etnia:
Profissão/ocupação:
Estado Civil:
Local de origem:
Por quanto tempo viveu em terra indígena?
Quando decidiu sair e por quais motivos?
Quais os lugares/cidades por onde passou?
Quais os lugares/bairros que viveu na cidade de Marabá?
Quantas pessoas residem na sua casa?
Quantas pessoas trabalham?
Quantas pessoas estudam? Onde estudam?
Quais os lugares da cidade que mais frequenta?
Quais atividades de lazer você procura na cidade?
Você e sua família acessa alguma política pública específica para indígenas?
Qual o apoio que você e sua família recebem dos órgãos indigenistas (FUNAI, SESAI)?
Você participa de algum coletivo indígena organizado (associação/cooperativa)?
Você e sua família mantem alguma relação com a aldeia de origem ou com outras
comunidades indígenas?
Você tem relação com outros indígenas também residentes na cidade?
Qual a principal dificuldade de viver na cidade como indígena?
Você pensa em voltar a viver na aldeia?
Quais os pontos positivos de viver em Marabá?

