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1. UMA INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 
 
 

Apesar de não sermos especialistas em questões jurídicas, nossa 
preocupação quanto ao futuro das comunidades indígenas brasileiras  tem nos 
levado a um contato contínuo com a legislação a respeito o que nos motivou a 
dissertar, como introdução deste laudo, sobre alguns pontos que nos parecem 
fundamentais para se compreender o processo de reconhecimento de áreas 
indígenas, objeto deste laudo. 

Esta parte introdutória procura assim explicitar o que as normas 
jurídicas estabelecem na definição da relação entre índios, comunidade 
indígena e a FUNAI, destacando alguns princípios que deverão subjacer a 
leitura dos capítulos subsequentes. 

 
1.1 O direito dos índios sobre suas terras 

 
De acordo com o entendimento do Prof. Dalmo de Abreu Dallari, o 

índio é pessoa (em sentido pleno) sendo-lhes assegurado enquanto tal, todos 
os direitos no nosso Código Civil: o índio pode ser proprietário, votar e ser 
votado, viajar, etc... A diferença do índio em relação aos demais cidadãos 
brasileiros reside no fato de que, por ser relativamente capaz, contam com 
uma proteção do Estado – proteção esta exercida mediante decreto do Poder 
Executivo pela FUNAI – visando coibir a ação esbulhadora de terceiros sobre 
sua pessoa ou seu patrimônio. Este “relativamente capaz”, origina-se, continua 
o ilustre jurista, do fato das comunidades indígenas serem “comunidades 
fechadas” no sentido amplo do termo, isto é, porque não têm o domínio e a 
compreensão total do nosso sistema de vida e convivem ao lado de nossa 
sociedade com suas próprias formas de vida e organizaçào social e econômica; 
e por isso é que foram estabelecidas as normas expressas no Estatuto do Índio, 
que regulam a convivência entre uma e outra sociedade, entre os “brancos” e 
os “índios” (Dallari, dezembro de 1988: conferência proferida em Campo 
Grande) 

 
Em seu artigo 19 o Estatuto do Índio reza que: 

“as terras indígenas por iniciativa e sob orientação do 
órgão federal de assistência ao índio, serão 
administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido pelo Poder Executivo”. 

 



Este artigo é claro ao indicar que as terras indígenas já se configuram 
como tais anteriormente ao ato democrático e que o espírito da demarcação é 
não causar prejuízos a posse, ocupação e usufruto dos índios. Não bastante tal 
empenho, o legislador ainda enfatiza, no artigo 25 do mesmo diploma legal, 
que: 

“o reconhecimento dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do 
artigo 198 da constituição Federal, imdependerá de sua 
demarcação e será assegurado pelo órgão federal de 
assistência aos silvícolas”. 

A lei manda que o direito do índio ao território que ocupa e habita seja 
assegurado pela FUNAI.. Este órgão tem por cumprir os mandamentos legais 
de defesa do território indígena e os interesses dos índios. 

Assim, ao tratarmos do processo de reconhecimento de áreas 
indígenas, como é o caso deste laudo, devemos primeiramente ter claro que o 
direito dos índios aos territórios que ocupam independe da ação de 
demarcação (Lei 6.001 art. 25). Esta deve ser entendida como uma ação 
administrativa para a proteção do território indígena, par a proteção do direito 
dos índios assegurado pelo art. 22: 

“cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais” e de todas as utilidades naquelas 
terras existentes (idem art.22). 

A primeira implicação deste fato é que, mesmo quando não 
demarcados os índios não perdem o direito a seus territórios, e mesmo quando 
mal demarcados – ou seja quando parcelas de seu território não foram 
incluídas na área demarcada pelo órgão tutelar – os índios não perdem o 
direito à posse e usufruto destas parcelas de seu território. 

Assim à FUNAI cabe a assistência e a defesa dos interesses dos índios 
quando estes forem lesados, mas ela não representa estes interesses e os índios 
não podem ser prejudicados pelos seus erros ou pela sua incompetência. E o 
que anteviu o próprio legislador, ao fixar no mesmo artigo 25 que qualquer 
dos poderes da República poderá “na omissão ou erro do órgão tutor” partir 
para a iniciativa de assegurar a posse indígena. 

Estas colocações são corroboradas pelo Ministro Vitor Nunes Leal, 
quando afirma: 

“Se os índios na data da Constituição Federal, 
ocupavam determinado território, porque desse 
território tiravam seus recursos alimentícios, embora 
sem terem construções ou obras permanentes que 



testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito, 
nessa área, na qual e da qual viviam, era necessária a 
sua subsistência. Essa área, existente na data da 
Constituição Federal, é que se mandou respeitar. 
Se ela foi reduzida por lei posterior; se o estado a 
diminuiu de dez mil hectares, amanhã a reduzirá em 
outras dez, depois, mais dez, e poderia acabar 
confinando os índios a um pequeno trato, até ao 
território da aldeia, porque ali é que a “posse” estaria 
materializada nas malocas. 
Não foi isso que a Constituição quis...Entendo, 
portanto, que, embora a demarcação desse território 
resultasse de uma lei do Estado, a Constituição Federal 
dispõe sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer 
possibilidade de reduzir a área que, na época da 
Constituição, já era ocupada pelos índios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como seu ambiente 
ecológico”. In: Ementário no. 480 – Aud. Publ. De 
11/10/1961 – Base de súmula no. 480 do STF). 

Todos estes comentários têm por finalidade situar a questão do direito 
dos índios a seus territórios e ao mesmo tempo configurar duas colocações 
básicas: 

1- Que o direito dos índios às terras que ocupam e habitam independe 
da ação demarcatória; 

2- Que o direito dos índios, por serem “relativamente capazes”, não 
pode ser restringido por erro, omissão ou a incompetência do órgão 
tutelar. 

Estas colocações nos levam obrigatoriamente a uma outra questão, 
ainda introdutória: Por que as demarcações das terras indígenas são 
necessárias? 

 
1.2 Por que as demarcaçòes são necessárias. 

No esclarecimento do Dr. Ismael Marinho Falcão as demarcaçòes são 
necessárias para: 

“extremar as terras indígenas, o quanto antes, das 
demais terras públicas, assim como, e principalmente 
das terras particulares que lhe são confinantes” (1985; 
51) 



Em outras palavras a necessidade da demarcação é advinda da pressão 
que a sociedade nacional faz sobre esses territórios par ocupá-los 
“produtivamente”. 

Esta ocupação “produtiva” das terras indígenas – espaços considerados 
vazios pela sociedade nacional é exemplificada no caso específico das terras 
Krikati, pelo relatório de 01/11/1853 do senhor Presidente da Província do 
Maranhão, Dr. Eduardo Olímpio Machado ao expor a necessidade de se 
fundar três colônias militares em, 

“três importantíssimos pontos da Província – o 
Gurupys, o Alto Pindaré e o Grajahú, onde já existiu 
outrora (em 1818) o presídio  - Leopoldina – que foi 
abandonado, fosse pelas repetidas agressões das tribos 
dos Timbiras, Caractejés e Gaviòes, fosse por índios 
idênticos aos que accasionarão a dissolução de 
estabelecimentos semelhantes em diversos pontos do 
nosso território central”. (pag. 32). 

E dos quatro obetivos citados como justificativa para criação dessas 
colônias dois eram: 

“1º. Servir de ponto de apoio à cathequese e civilização 
das numerosas tribos de indígenas que vagueão pelas 
margens destes grandes rios. 2º. Atrair povoadores à 
essas margens, hoje desertas e abandonadas, mas ricas 
de terras fertilíssimas e de várias espécies de cultura, 
que poderão aumentar consideravelmente a massa dos 
nossos produtos agrícola”. 

O Senhor Presidente da Província reconhece que os pontos citados 
acima do território maranhense estão “povoados por numerosas tribos de 
indígenas”, entre elas, acrescentamos nós os Krikati, mas, para seus interesses 
pridutivos “estão desertas e abandonadas” já que as “terras fertilíssimas” não 
estão sendo aproveitadas como deveriam ser. 

Ao descrever em 1967, um século depois portanto, a situação de 
ocupação do território Krikati, a antropóloga Jean Carter Lave constata que a 
partir da construção da Belém-Brasília: 

“os poucos fazendeiros de gado (mesmo o maior do 
município tem cerca de mil cabeças) estão ficando 
preocupados com a necessidade de tornar seguros e 
legais os títulos de suas terras. Até 1964 ninguém no 
município (de Montes Altos) se preocupava em vigiar a 
terra ou preocupava-se com escrituras válidas”. 



Assim, a sociedade nacional através da ocupação de um dado território 
determina que este seu espaço seja reorganizado, tornando cada vez mais 
precária a possibilidade de sobrevivência do grupo indígena, enquanto tal. 

Neste sentido o ato demarcatório, de ato simplesmente protecionista, 
torna-se um ato político, porque sensível aos imperativos da sociedade 
nacional, e esclarece o porque das várias propostas de área para a demarcação 
de um mesmo território emitidas pelo órgão tutelar. 

A demarcação do território Krikati é um exemplo elucidativo; pois a 
FUNAI apresenta, num período de quatro anos três propostas diferentes: 

 1977 – edital de demarcação de 62.350 há – perímetro de 101 
Kms. 

 1980 – edital de demarcação de 136.600há – perímetro de 
aproximadamente 139,22 Kms. 

 1981 – edital de demarcação aproximada de 85.500há. 
Esta variedade de propostas na identificação do território Krikati 

indica que o ato da eleição da área a ser demarcada, ao invés de se preocupar 
apenas com a proteção do território indígena, considera, também prioritários, 
os interesses regionais. 

Definir como área a ser demarcada, isto é “protegida”, a proposta 
intermediária entre aquela desejada pelos índios e aquela desejada pelos 
regionais, tem sido prática usual da FUNAI em suas propostas de definição de 
áreas indígenas. Entretanto esta “política de mediação” é extremamente nociva 
aos interesses dos índios. A justificativa apresentada pela FUNAI aos índios 
para a redução do território a ser demarcado é a de que esta redução 
“facilitaria” o ato demarcatório, tornando-o possível – já que, esvaziaria as 
reaçòes contrárias na medida em que os interesses regionais estariam também 
sendo contemplados. 

Esta política de amedrontamento – visto que contém a ameaça velada 
de que os índios não terão terra nenhuma demarcada caso não concordem com 
a proposta emitida pela FUNAI – é é complementada pelo “aviso” que o órgão 
tutelar faz aos índios de que não consiguirá evitar os atentados e massacres 
caso insistam em garantir seus direitos territoriais: 

“Agora o seguinte: você acha que compensa brigar por 
essa linha preta (a proposta dos índios) e arriscar a vida 
lá?” (trecho do diálogo realizado em 1983 entre um 
servidor da FUNAI e o capitão José da Doca da Aldeia 
Apinajé da Mariazinha) 

Tal política ainda, sequer é eficaz, posto que, a exemplo dos Krikati, 
apesar da FUNAI  Ter em 1981 estabelecido uma proposta de redução da área 
em mais de 40.000 há, a demarcação não foi executada. 



Ao contrário, esta “política de mediação” acaba por acirrar 
descontentamentos de ambos os lados, já que nenhuma das partes, índios e 
regionais, estarão de acordo com a proposta eleita. Querer contentar os 
regionais só é possível reduzindo a área a ser demarcada ao perímetro da 
aldeia. 

Esta situação se concretiza atualmente em relação a definição do 
território Krikati quando seus vizinhos (partes da ação judicial) propõem como 
área Krikati o equivalente a ___ há. Este é o caso previsto pelo Ministro Vitor 
Nunes Leal onde o Estado, caso lhe fosse facultado reduzir território indígena 
acabaria confinando os índios “a um pequeno trato até o território da aldeia... 
(vide citação pag. ___). 

Os exemplos que veremos adiante, deixam claro que um processo de 
demarcação envolverá sempre um enfrentamento com a sociedade regional, 
qualquer que seja a proposta de área – já que a demarcação significa o 
impedimento de que a população regional possa ocupar e explorar aquela 
parcela do território indígena; ao mesmo tempo em que implica o 
reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, que aquela área são terras 
indígenas, isto é, indisponíveis para outra função que não o usufruto dos 
índios. 

Em resumo, importa ressaltar que:  
1. O espírito do ato demarcatório, seria o da proteção das terras 

indígenas, mas a definição da área a ser demarcada é sensível a 
pressões regionais; 

2. O ato demarcatório coloca os índios como polos extremos e 
diferenciais de forma de ocupação e exploração de um território, 
acentuando dessa maneira as tensões já existentes; 

3. O processo de demarcaçào, ao tornar-se sensível aos interesses 
regionais, deixa de ser a expressão das exigências territoriais dos 
índios, inaugurando um processo em que várias propostas de área 
são apresentadas no sentido de tornar ‘viável” a demarcação. 

4. Por tornar “viável a demarcação devemos entender o processo de 
concessão feita pela FUNAI às exigências regionais e a aplicação 
de uma política de amedrontamento em relação aos índios; 

5. Ao exercitar-se nessa “política de mediação’ a FUNAI configura-se 
claramente como um órgão de intermediação entre interesses 
antagônicos e excludentes desfigurando-se ao mesmo tempo, 
enquanto órgão protecionista dos interesses indígenas. 

Em outras palavras, a FUNAI reduz os interesses dos índios a seus 
próprios interesses ao considerar apenas aqueles que exigem de sua 
parte o mínimo enfrentamento com a sociedade regional. 



 
1.3 – A normatização do processo demarcatório e a ocupação das 

terras indígenas. 
 
As colocações acima, que nos indicam a ambigüidade do papelo da 

FUNAI em relação à demarcação dos territórios indígenas, nos levam a 
historiar o modo como o Estado brasileiro, através de uma série de decretos 
normatizando o processo demarcatório alterou, ao longo desta década, o 
espírito da Constituição. Vejamos como: 

A partir de 1983 o Estado brasileiro passa a redefinir a sua relação com 
as comunidades indígenas, através de uma seqüência de decretos, que alteram, 
na prática, o sentido protecionista da antga Constituição brasileira. 

O decreto 88118 de fevereiro de 1983, primeiro desta série, marca 
publicamente o início do esvaziamento político da FUNAI, na medida em que 
retira desta órgão a competência exclusiva na definiçào dos territórios 
indígenas e designa um Grupo de Trabalho Interministerial composto pelo 
Minter e Meaf (antigo Ministério de Assuntos Fundiários), como o responsáve 
pela proposta de definição das áreas indígenas. 

Em março de 1985, o Sr. Presidente da República assina outro decreto, 
o 92470/85 que altera o Estatuto da FUNAI, procedendo a descentralização do 
órgão tutelar através da criação de seis Superitendências Regionais. Sob a 
justificativa de ‘modernizar” e ‘fortalecer” a Funai, esta descentralizaçào 
operacional e decisória a transforma em um órgão muito mais sensível às 
pressões regionais. A “regionalização” da Funai conduz a que a questão da 
demarcação e controle dos territórios indígenas sejam discutidos segundo a 
ótica do jogo político local. 

Em setembro de 1987 o Sr. Presidente da República assinou dois 
decretos, o 94945/87 e 94946/87, que dispõem sobre o processo 
administrativo de demarcação de terras indígenas e sua conceituação. 

O decreto 94945/87 altera a composição do Grupo de Trabalho 
Interministerial, definida no decreto 88118 e responsável, desde 1983, pela 
aprovação das áreas indígenas. A partir deste decreto, os índios têm apenas um 
representante da Funai, que não mais será o coordenador do grupo (como 
determinado pelo decreto de 1983) para que supostamente defenda seus 
interesses perante seis outros representantes (do Minter, do Mirad, do Incra, 
do Conselho de Segurança Nacional e dos órgãos fundiários estaduais).  A 
discussão neste âmbito sobre a convivência desta ou daquela proposta de área, 
legitima as demarcações enquanto resultado fundamentalmente de 
negociações políticas. 



E o comprometimento com os interesses regionais é tão claro que este 
mesmo decreto define que: 

“enquanto não forem concluídos os trabalhos de 
demarcação da totalidade das terras indígenas, não 
serão objeto de exame as propostas de alteração de 
limites de área já demarcadas”.  (artigo 7.). 

Ao postergar para um futuro distante a solução de probleas prementes 
– como é caso de redefinição de limites de áreas demarcadas à revelia dos 
índios – o decreto procura tornar inviável a pretensão destes de terem porçòes 
vitais de seus territórios reconhecidos pelo Estado. Na verdade, o estado 
aposta que “congelando as áreas em conflito” conseguirá esvaziar as 
reivindicaçòes de dezenas e dezenas de grupos indígenas. 

Institucionaliza-se a atitude de adiar a soluçào dos conflitos 
envolvendo questões de terra, o que acaba por exacerbar a tensão existente na 
área. As áreas não demarcadas são consideradas como liberadas à “ocupaçào 
produtiva”; e de terras indígenas deixam de fato de sê-lo, pois imediatamente, 
como que para garantir sua posse pelos regionais são iniciados, nas parcelas 
do território indígena “liberadas”, empreendimentos como incentivos fiscais 
ou mesmo projetos de assentamento pelo próprio governo através do GETAT. 

Antes do término do processo de demarcação do território Krikati, por 
exemplo, quando os limites do mesmo ainda estão indefinidos, o GETAT já 
iniciou o processo da regularização fundiária de uma área na região noroeste  
do território Krikati. Este fato que em si poderia ser tão somente decorrência 
da indefinição da Funai, na verdade é um ponto de pressão significativo, pois 
configura os limites que o Estado considera que devem ser demarcados como 
teritório Krikati, impossibilitando, senão jurídica mas concretamente, a 
ocupaçào desta região pelo índios. 

Estes procedimentos que visam a ocupação acelerada das terras 
indígenas, marcando-as com seus empreendimentos (construções, 
desmatamentos, cercas e gado) nos conduzem a pensar sobre os 
procedimentos que a Funai, ao contrário tem se utilizado para demonstrar a 
posse indígena. Antes porém, devemos explicitar as etapas ou fases do 
processo de demarcação. Vejamos:  

 
 
1.4- As etapas dos processo de demarcação e o procedimento da 

FUNAI. 
 
Ao comentar sobre esta tarefa, demarcar as áreas indígenas, Dr. 

Marinho Falcão salienta que: 



“ao contrário do que muitos imaginam não ;e tão fácil 
partir-se apra a demarcaçào de uma terra indígena, 
sobretudo num país de dimensões continentais como o 
nosso e que não conta com elementos históricos 
prontamente disponíveis”. (1985; 55) 

Entretanto, como já procuramos assinalar, esta dificuldade não reside 
somente em nossas “dimensões continentais” ou na “falta de documentação 
histórica”, mas fundamentalmente na pressão contrária da sociedade 
envolvente. Esta pressão é exercida, pelo fato de que, como aponta Oliveira 
Filho,  

“as terras indígenas não representam apenas uma gota 
d’água face ao sistema econômico, e mais precisamente 
ao estoque de terras produtivas existentes no país. 
Segundo projeções feitas a partir das terras indígenas já 
identificadas pela Fuani, essas correspondem a 
aproximadamente 8,3% do total das terras cadastradas 
pelo Incra como efetivamente produtivas”. (1983; ___). 

E esta pressão que orienta, na verdade, os procedimentos 
administrativos da Funai no tocante ao processo de reconhecimento e 
demarcação das áreas indígenas, que a saber se dividem em cinco fases: 
reconhecimento do grupo; identificação; delimitação; demarcação; 
regularização fundiária. 

Em resumo, citando Falcão (1985; ___), entende-se que: 
- a identificação – “envolve a realização de estudos etno-históricos, 

cartográficos e fundiários que possibilitem o conhecimento da terra 
presumivelmente de ocupação indígena”. 

- A delimitação – “é a fase do estabelecimento dos limites da terra 
indígena a ser demarcada, com a utilizaçào de indicadores sociais, 
culturais e econômicos do grupo indígena pertinente, observada, 
com prioridade, a situaçào atual em que se encontra o grupo tribal”. 

- A demarcação – “é a fase de execução da mediação e 
materialização no solo da terra indígena já identificada e delimitada 
por processo cartográfico, para fixação definitiva dos limites da 
terra indígena”. 

- A regularização fundiária – “envolve a realização de pesquisas 
dominiais e ocupacionais que possibilitem, mediante ações 
administrativas ou judiciais, o final registro imobiliário e 
administrativo da erra indígena”. 



Vamos nos deter nas primeiras etapas, de identificação (e 
reconhecimento do grupo) e delimitação das terras indígenas, que 
consideramos como fundamentais. 

Qual o procedimento normalmente utilizado pela Fuani para identificar 
uma área indígena? 

Via de regra o Grupo de Trabalho constituído para tal desloca-se até a 
aldeia, e juntamente com o Chefe de Posto traça no mapa, depois de escutar 
alguns índios, aqueles limites que consideram viváveis. Quantas vezes fui 
obrigada a escutar diálogos em que os servidores da Funai discutiam com os 
índios nos seguintes termos: 

“- Ah! Podem desistir, até aí não dá para ir não, tem 
muito morador, vamos colocar a linha de marca bem 
aqui que é melhor!” 

Depois o trabalho “antropológico” é reduzido ao trabalho braçal de 
perguntar aos índios quis os lugares em que gostam de caçar, de pescar, onde 
colocam roças e plotar no mapa o máximo de aldeias antigas (as “taperas”). 

E pronto. Se assim mesmo, o Grupo de Trabalho foi sensível às 
reivindicações dos índios sua proposta de área é engavetada e novamente é 
constituído um outro Grupo de Trabalho, para que apresente uma outra 
proposta de área. 

Na verdade a separaçào formal entre identificação e delimitaçào é 
anulada na prática. Primeiro se delimita a área depois procura-se identificar 
nela as marcas/vestígios da ocupação indígena (aldeias, roças, cemitérios). 

Azanha nos chama a atenção para este procedimento em parecer 
fornecido à Funai para servir de subsídio para a demarcação do território dos 
Apãnjekra Canela (MA): 

“Na verdade, os limites impostos aos Timbira – de uma 
maneira geral são os limites territoriais tidos como 
“naturais”, ou seja, limites estabelecidos pelo processo 
histórico de ocupação e dominação das áreas indígenas 
pelo avanço e estabilização da frente de expansão 
pastoril nos cerrados maranhenses. O art. 5 diz: 
“atendendo a situação atual e o conselho histórico”. E o 
futuro?” (Azanha, 1981; 151). 

E continuando nos indica que: 
“os responsáveis pela demarcação do território 
Apãnjekra, tomaram como referência dos limites 
definitivos apenas a “situação atual”. Nem mesmo o 
“consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação” 
foi considerado. Neste quadro, que sentido pode ter este 



consenso histórico? Na verdade ele apenas garante o 
que resta do território em face a “situação atual”, 
produto de uma história que, do ponto de vista do 
branco, é irreversível”. (id. Ibid.) 

Esta citação corrobora o que descrevíamos como procedimento usual 
da funai: a delimitação da área é feita pela imposição dos limites dados pela 
ocupação regional e não como deveria ser: pela identificação do território 
indígena. E o “consenso histórico”, de instrumento para esta identificação, se 
reduz a um resumo superficial e empobrecido da documentação histórica 
disponível (sempre de Segunda ou terceira mão) para comprovar o 
desnecessário: que há índios na região. 

Desta concepção empobrecida de “consenso histórico” e “situação 
atual” compartilha o Dr. Marinho Falcão que considera que:  

“a ocupação indígena sobre determinado trecho da terra 
é um fato plenamente constatável, não precisamos para 
tanto, seja tal constatação feita pelo governo ou por 
órgão seu; qualquer do povo poderá fazer posto ser a 
presença indígena em determinada área um fato 
impossível de ser negado ou capaz de ser encoberto a 
ponto de alguém o negar”. (1985; 67) 
 

A abordagem antropológica representa uma crítica a este procedimento 
utilizado na definiçào de território indígena que reduz o processo de 
delimitaçào a “circunscrição mecânica de um espaço geográfico pela 
identificação de ‘marcas de ocupação’ materiais e visíveis, ‘vestígios de 
ocupação’, aldeias e roças, habitações”. (Bruna Franchetto, 1987; 4). 

Mas quais são os critérios e instrumentos que, de maneira geral, a 
antropologia moderna fornece para a identificação de um território indígena? 

Franchetto nos diz que: 
“a conceituação antropológica de ‘território indígena’ 
baseia-se em critério etno-históricos e etno-culturais, 
princípios evidentemente interrlacionados... O acesso a 
trajetória histórica de ocupaçào territorial de um grupo 
indígena – primeiro elemento da análise para a 
configuração de tal território – é dado 
fundamentalmente pela leitura cuidadosa e crítica de 
registros documentais escritos e pela transcrição e 
interpretação da história oral tribal”. 

E continuando faz a seguinte ressalva: 



“a teoria e a prática antropológicas tratam o testemunho 
não escrito, dos povos indígenas, transmitidos pela 
tradição oral, com o mesmo valor e o mesmo peso da 
prova oferecida pela produção escrita de viajantes, 
jornalistas e pesquisadores”. 

Esta postura é diferente e muito mais enriquecedora do que a “pesquisa 
bibliográfica para a fixação do conhecimento histórico do grupo indígena” 
(Falcão, 1985; 55) e dirige a pesquisa de campo – que para Falcão “deverá se 
ater aos aspectos culturais, socio-religiosos, da situação atual do grupo e 
meios de subsistência” (1985; 55) – para “o registro do acervo de relatos de 
natureza histórica que nos falam das origens e do passdo do grupo humano em 
exame” (Franchetto; op. Cit; 3) como parte fundamental do trabalho do 
antropólogo no campo. 

Dessa maneira obtem-se que: 
“um enriquecimento da perspectiva processual pela 
qual se pode e deve ser vista a configuração do 
território tribal. Este tipo de informação, acessível pelas 
pesquisas antropológicas contemporâneas, nos 
permitem muitas vezes, completar e detalhar, quando 
não corrigir, a visão histórica que se depreende do 
simples uso de fontes escritas anteriores”. (idem; ib.) 

E continua: 
“o território indígena se define não somente por 
critérios históricos, como também por critérios culturais 
próprios ao(s) grupo(s) que os habitam. Entre eles, 
consideramos as instituiçòes sociais que determinam 
padrões de ocupação, os modos de exploraçào 
econômica do ecossistema circundante, com os 
recursos que ele oferece para a reprodução física e 
cultural do grupo; referências ligadas à cosmologia; 
dinâmicas políticas que dirigem a expansão ou 
contração territoriais”. O território indígena é, assim, 
mapeado a partir das necessidades de sobrevivência 
entendida em seu sentido amplo e não apenas material”. 

Ou seja, a forma de ocupaçào de um território, própria a cada cultura, 
está relacionada ao modo de reprodução (a sobrevivência continuada) do 
grupo enquanto tal (sua etno-história). 

Mas não somente “reprodução física” (a subsistência) – à que 
comumente tem sido reduzido pela Funai o conceito de “modo de reprodução” 
– mas fundamentalmente a possibilidade da reprodução de uma forma de 



organização social (de uma das inúmeras formas/possibilidades da 
convivência humana) que carrega em si uma concepção de espaço e que exige 
para atualizar-se um espaço próprio, dominado, apropriado por esta forma. 

E sem dúvida a interpretação reduzida do conceito de “modo de 
reprodução” que tem dirigido a definição, por parte do órgão tutelar, dos 
territórios indígenas. E justifica a preocupação exclusiva em determinar as 
“áreas de perambulação” de caça, coleta, os cemitérios e as áreas de roça; 
desconsiderando o faccionalismo interno, as constantes fusões e cisões de 
aldeias, ou seja a “trajetória histórica da ocupaçào territorial de um grupo 
indígena” como indicadores para a eleição de uma propsta para a demarcaçào 
de um território indígena. 

Não que estas áreas (de caça, roça, coleta, pesca...) não devam ser 
consideradas em um levantamento; elas indicam o conhecimento e domínio 
que o grupo indígena tem sobre seu território. Mas julgar que a garantia de 
sobrevivência do grupo dependa tão somente de se garantir, na área 
delimitada, alguma área de caça, coleta e de alguma área para as roças (...e, 
ironicamente local para os enterros) é ter como horizonte futuro apenas “a 
harmonia e lenta integração à comunhão nacional” ou mais claramente, a 
utilização “produtiva” das terras indígenas. Este procedimento do órgão tutelar 
na delimitação de um território indígena elimina do futuro das comunidades 
indígenas a possibilidade de se reproduzirem em sua diferença – isto é, 
enquanto Krikati, Krahô, Apinajé, Pykopjê, Apãniekra, Ramkokamekra, etc. 

 
 
 

2. OS KRIKATI E SEU TERRITÓRIO 
 

2.1 – Os Krikati enquanto Timbira: reprodução e ocupação territorial. 
 
Os Krikati são um dos dezesseis grupos Timbira que até o final do 

século dezenove ocupavam toda a porção dos cerrados do atual Estado do 
Maranhão (central e meridional) e parte do norte de Goias, um imenso 
quadrilátero limitado, ao norte pelo curso do Rio Gurupi; a leste pelo curso 
médio do Itapecuru e seus afluentes; o Rio das Balsas ao sul e o Tocantins a 
oeste, desde a desembocadura do Rio Manuel Alves Grande até bem abaixo da 
desembocadura do Araguaia (Nimuendajú, 1943; 7-8). 

Segundo Azanha que consultou e organizou dados contidos ns fontes 
históricas sobre os Timbira: 

“chega-se a um total mínimo de doze mil índios 
Timbira no início do século dezenove, oitenta anos 



após a regularizaçào do fluxo da expansão neo-liberal e 
do estabelecimento dos primeiros núcleos estáveis e 
fazendas a sudeste, leste e nordeste do território 
Timbira. Anteriormente a essa época é possível estimar 
a populaçào Timbira, entre um mínimo de vinte e cinco 
e um máximo de trinta e cinco mil índios”. (Azanha, 
1984; 6). 

O major de Paulo ribeiro que durante os anos de 1800 a 1823 
comandou a guarnição de Pastos Bons no Maranhão e que é, segundo 
Nimuendajú, “o mais antigo historiador desses índios” (Timbira) dizia: 

“...; porém a nação timbira superabundantemente 
numerosa, tem absorvido com inumeráveis aldeias 
quase todo o âmbito central desses terrenos (da 
Capitania do Maranhão) que ainda estão por nós 
desabitados”. (pg. 185). 

Pode-se supor que ao longo do século XVIII deveriam existir no “país 
Timbira” mais de trinta aldeias ou mais propriamente grupos locais. 

Todos esses grupos apresentavam como característica comuns a 
língua, o corte de cabelo, a morfologia da aldeia e a corrida com toras. E o 
major de Paulo Ribeiro ainda acrescentava: 

“seus costumes gerais diversificam em pouco; e de 
ordinário na privada linguagem... se acha aquela 
diferença trivial que é a distância de umas e de outras 
povoações da mesma raça”. (1841; 186). 

Nimuendajú nos dá indicações sobre como esta unidade Timbira 
operava na prática isto é, sobre o modo como mais de três dezenas d grupos 
“semelhantes” vivendo em um mesmo território, se inter-relacionavam, pois 
fala de ‘bandos” que se separavam de grupos maiores, de algumas alianças 
intergrupais e de ‘bandos’ que se fundiram dando origem a um novo grupo 
(op. Cit. Pgf. 40 a pgf. 111). Fala portanto de cisões, alianças e da guerra. (cf. 
Azanha, 1984). 

Mas Paula Ribeiro é mais enfático sobre este tema de certo porque sua 
preocupação princiapl – como comandante de uma guarnição encarregada de 
garantir militarmente o assentamento neo-brasileiro no território Timbira, - 
estava ligada a expansão dos grupos Timbira. Ele dizia, por exemplo: 

“Julga-se, com justa causa, que uma às outras deverão 
ter propagado na maior parte; se for que praticassem 
desde sempre o que observamos em algumas das que 
hoje habitam nas margens do Tocantins. (hoje: 1819) 
....as quais a proporçào que engrossam, e sentem que as 



caças e os frutos de seus campos não podem já 
sustentar o seu exorbitante número, lançam de si a uma 
colônia que vai estabelecer-se em terras desocupadas, 
ou ganhá-las de outras tribos com o socorro de sua 
progenitora... " 

E depois de lastimar o fato desse processo impedir o avanço neo-
brasileiro acrescentava: 

“parece porém que a Divina Providência traz sempre 
entre si desunidas de tal forma estas colônias ... que 
julgamos ser isso o que nos salva porque do contrário 
se as tivesse unido um interesse comum que não 
conhecem teriam eles certamente dado a esta capitania 
maiores trabalhos”. (id. 186). 

E, talvez, não exagerasse quando afirmava que “gostam mais das 
caçadas e da guerra do que daquees trabalhos próprios de grandes culturas (pg. 
191)”. Os Timbira mesmo dizem que: 

“antes a gente guerreava uns com os outros, mais 
depois que o cupê amansou a gente não briga mais”. 

As pressões exercidas pela sociedade envolvente entre os Timbira tem 
sido a constante na longa história da presença dos “civilizados” nos limites do 
território Timbira, presença que começa a se acentuar no começo do século 
XIX: 

“Como descreveram o próprio Melatti e Nimuendajú, 
até a conclusão de paz com dos civilizados – os Krahô 
em 1815, os Canela em 1814, os demais grupos 
Timbira, o que inclui os Krikati a partir de 1840 (cf. 
Nimuendajú M.S. 21/38) – os timbira enfrentaram a 
guerra incessante que lhes foi movida primeiro, pelas 
bandeiras de apreamento e mais tarde por contingentes 
da Guarda Nacional estabelecidos nos limites do “País 
Timbira” para garantir o estabelecimentos de fazendas 
e colonos. Depois de um século de lutas e epidemias, os 
timbira já estavam reduzidos a menos da metade de sua 
população (Nimuendajú, id. 5 e 55). A conclusão de 
paz foi a alternativa que restou aos vários grupos 
Timbira para sobreviverem – ainda que, como 
considera Nimuendajú “ uma paz honesta e verdadeira 
nunca se efetuou” ( id. Ibd: 5) (Azanha: 65). 

Paula Ribeiro descreve portanto o que seria o modo de convivência de 
vários grupos do Maranhão: um grupo se destaca da aldeia-mãe para 



conquistar territórios de outros grupos semelhantes mediante a guerra, em um 
processo contínuo de expansão. É neste sentido que podemos falar de 
expansão (territorial) dos grupos Timbira; ela aparece como resultado do 
processo de cisão de uma aldeia, que por sua vez não é nada mais do que um 
processo de diferenciação entre grupos locais (cf. Azanha, 1984). Este modo 
de ocupação territorial  - que é, na verdade, o modo de reprodução próprio aos 
grupos Jê em geral – implica assim em ganho de territórios. 

Estas considerações nos indicam também que, ao contrário, as 
constatadas fusões de aldeias são o resultado de um processo de contração 
territorial, isto porque na medida em que um grupo/aldeia qualquer não 
consegue manter seu território frente ao cupê ele perde a sua autonomia, 
incorporando-se a outro grupo. 

Os exemplos que ilustram estes aspectos da ocupação territorial 
Timbira são vários: 

 1 – Os atuais Ramkokramekra (os Canela do ribeirão Escalvado 
ou da aldeia do Ponto) são formados por remanescentes Xãcramekra 
(os “mateiros”) Carekatejê e Crôrekamekra; grupos estes que perderam 
seus territórios para os brancos. 

2 – Os Kêncatejê (os Canela da Chilena que ocupavam a região 
do Alpercatas) formaram-se pela fusão de bandos Apãnjekra (os atuais 
Canela do P.I. Porquinhos) e Krahô, provavelmente no início do século 
XIX; depois do massacre sofrido por este grupo em 1913 (e a perda de 
seu território) parte de seus sobrevivenes juntaram-se novamente aos 
Krahô (e cujos descendentes residem hoje nas aldeias de Cachoeira e 
Rio Vermelho) e aos Apãnjêkra-Canela. 

3 – Os Pãrecamekra e os Mãkamekra são dois grandes grupos que 
na década de 20 do século XIX formaram os atuais Krahô, fusão que 
ocorreu depois que ambos os grupos foram forçados a se transferir de 
seus antigos territórios no Maranhão (Carolina) para a confluência do 
Rio do Sono com o Tocantins (Pedro Afonso). 

4 – Os Krikati atuais são formados pelos Põcatejê (cf. Paulo 
Ribeiro, 1841) e por remanescentes dos Pihàcamekra (os “Pivoca-
mecrãn” das fontes históricas) grupo este que até o início dos anos de 
1870 possuia duas aldeias nas imediações de Santa Tereza (Imperatriz) 
(cf. Ferreira Gomes, “Intinerário’ pg.___); após a retirado do 
missionário da colonia de Santa Tereza, uma parte destes “Pivocas” se 
fundiram aos Põncatejê (=Krikati). A estes também se juntariam, já nas 
primeiras décadas deste século, famílias Kukoivamekra e 
Kreptyncatêje. 



O processo de cisão – enquanto modo de expansão e reprodução dos 
grupos Timbira – levaria portanto a uma crescente diferenciação interna dos 
grupos, diferenciação que se traduziria, na prática, por um domínio autônomo 
de uma porção territorial ou nicho ecológico diferenciado. Esta diferenciação 
territorial expressa-se na forma que os grupos Timbira empregam para 
designarem-se uns aos outros: os Krikati são chamados de Põcatejê porque 
habitam (= dominam=/ catê/ a “chapada” = /põ/); em contrapartida os Pukopjê 
(Gavião) são designados pelo termo Ironcatejê porque dominam a mata (= 
/iron/); os Canela do Ponto são os Kyicatejê porque habitam (“dominam”) a 
leste (= /kyi/) dos demais Timbira; os Apinayé são os Lõrcõcatêjê porque 
dominam a região do cocal (babaçu = /lõrcõ) etc... 

As implicaçòes para a demarcação do território de um grupo Timbira 
que as consideraçòes acima possuem são funadamentais: se o território 
demarcado possui dimensões que respeitem as diferenciações internas, o 
processo de cisão terá lugar e, a possibilidade de reprodução dos grupos. Isto 
porque  - como vimos – os processos de fusão verificados ao longo deste 
século foram decorrência da perda de territórios que, por sua vez, foi a 
consequencia do contato (massacres, epidemisas, etc...), isto é, do 
enfraquecimento dos grupos. A fusão é, portanto, a unificação artificial 
(porque imposta pelo contato) conseguida pela “pacificação”. As demarcações 
dos territórios Timbira efetuadas neste século ilustram o que afirmamos. 

- Os Apinajé no início deste século estavam divididos em 3 
subgrupos que ocupavam porções distintas da região conhecida 
hoje por “Bico do Papagaio”; da Cachoeira Santo Antonio (no 
tocantins) até a confluência deste com o Araguaia. Estavam 
divididos entre os Krijôbreiré, os Cocôjõre e os Lõrjõrê – 
subgrupos estes que possuiam espaços territoriais definidos: os 
primeiros dominavam as Cabeceiras dos afluentes do Tocantins, 
Ribeirão Grande e Curicaca; os segundos dominavam o território às 
margens do Tocantins do Ribeirão Grande até o ribeirão Carreira de 
Pedra e os últimos os ribeirões São Benedito e São Martinho, já em 
águas do Araguaia. Este último grupo se fundiu aos Krijõbreiré na 
década de 1940, após uma grande epidemia (de febre como contam 
os índios). Na década de 1970, a Funai apresentou uma proposta de 
demarcação que considerava por completo esta divisão – e que 
beneficiava somente o grupo dos Cocõjõré (aldeia de Mariazinha). 
Os Krijôbreiré (aldeia São José) impediram então a demarcação. A 
nova proposta – de 1984 – incluiu nela os territórios de todos os 
subgrupos. Mas por um artifício que mantinha os 184.000 ha 
exigidos e à revelia da Funai, o MEAF e MINTER diminuem a área 



dos Krijôbreiré aumentando novamente, em contrapartida, a área 
dos Côcôjoré e o território Apinayé acabou sendo parcialmente 
efetivado. Após a demarcação (concluída em 1985) os Lõrõré 
voltaram a formar sua aldeia no São Benedito (Ladeira, 1983). Um 
sub-grupo Apinayé também se cindiu da aldeia São José, indo 
formar uma pequena aldeia mais no interior da área, na região do 
Patizal. 

- O processo de demarcação do território Krahô também não foi 
diferente. Grupo formado  - como vimos – pela fusão dos 
Pãrecamekra e Mãcamekra, depois da retirada do padre que dirigia 
a missão de Pedro Afonso (para onde foram transferidos em 1848 
por pressão de fazendeiros maranhenses) estes grupos voltaram a se 
dispersar ao mesmo tempo em que passaram a ocupar territórios ao 
norte (descendo o rio Tocantins) buscando atingir seus habitats 
originais no Maranhão. Por força da aliança que estabeleceram com 
um fazendeiro da região das cabeceiras do rio Manuel Alves 
Pequeno, voltaram a se reunir em uma só aldeia. Com a morte do 
“capitão” desta aldeia (ligado ao fazendeiro por laços de 
compadrio), dispersaram-se novamente com os Pãrecamekra indo 
ocupar territórios mais ao norte, no curso médio do Manuel alves 
Pequeno. Após a delimitação do território (1944) – efetivada após o 
massacre que resultou na morte de vinte índios – o processo de 
cisão voltou a se verificar, com as várias subdivisões Krahô 
ocupando porções diferentes do território demarcado (de 
320.000ha). 

Estes exemplos mostram que, entre os Timbira, a fusão de grupos 
ocorre sempre quando a segurança do território é ou está ameaçada – o que 
significa retração “terrtorial” e, logo, impedimento de reprodução do grupo em 
moldes tradicionais; as cisões acontecem e, com elas, as subdivisões 
necessárias para a reprodução dos Timbira enquanto Timbira. Portanto, é a 
possibilidade de expansão – tal como definida atrás – que garante a 
manutenção e a reprodução do ethos tribal e é esta possibilidade que deve ser 
assegurada ao se procurar definir o território tribal de um grupo Timbira. A 
definição de um território tribal digno para a sobrevivência de um grupo não é 
simplesmente a somatória de lugares bons para se caçar, pescar, plantar, etc... 
Se assim fosse, toda transferência de grupo indígena que garantisse aqueles 
lugares, seria bem sucedida; mas os Krahô e os próprios Krikati estão aí para 
mostrar a falácia de tal argumento. 

Para a definição de um território digno deve-se considerar que a 
situação atual de retração do grupo será necessariamente alterada com a 



segurança que a demarcação proporcionará; deve-se prever a possibilidade de 
expansão do grupo indígena e as cisões que acontecerão – porque esta é a 
maneira tradicional que os Timbira utilizam para ocupar suas terras. Mas para 
que um grupo possa subdividir – isto é, se reproduzir – ele precisa ter acesso 
às terras que já ocupou. 

Tudo isto que acabamos de dizer leva a uma constatação que os 
antropólogos nunca se cansaram de enfatizar: que o território indígena, mesmo 
sendo contínuo, não é nunca homogêneo (como uma “propriedade” qualquer); 
seu espaço físico é recortado simbolicamente e distribuído politicamente pelas 
diferentes subdivisões que compõem este determinado grupo. Se a 
demarcação do território Krikati obedecer nos fundamentos antropológicos 
aqui expostos, pode-se esperar o desmembramento da aldeia Krikati do São 
José em pelo menos duas outras aldeias, que ocuparão espaços diversos dentro 
da terra demarcada. 

 
 
2.2 – A história Krikati nas Fontes: “Gaviões” e “Caracatis”. 
 
A observação e análise da movimentação das aldeias Krikati – tal 

como relatada pelos próprios índios e que procuramos fundamentar cruzando 
este relato com informações contidas nas fontes históricas – nos levam à uma 
constatação feita por Nimuendajú: 

“... os Krikati nunca abandonaram as suas antigas sedes 
ao leste do Tocantins, onde este rio muda 
sucessivamente a sua direção de sul/norte para 
leste/oeste, ao nascente de Imperatriz, no interior”. 
(1946; 19). 

Todas as referências históricas aos “Caracati” os situam exatamente no 
território descrito por Nimuendajú – Casteneau (1844), Ferreira Gomes (1859) 
e Marques (1870) assim o fazem. Na sua “Memória sobre as Nações Gentias” 
escrita em 1819, o major Francisco de Paulo Ribeiro menciona de passagem 
os “Poncatgêz”, grupo cujo território coincide com aquele históricamente 
ocupado pelos Krikati. Juntamento com seus vizinhosPãrecamekra (que 
habitavam ao norte do Rio Farinha, Tocantins abaixo), os Poncatgêz”, foram 
atacados em 1814 por uma bandeira de São Pedro de Alcântara auxiliada pelos 
Mãcamekra. (Paula Ribeiro; 1841; ___). Além da coincidência geográfica, o 
nome destes “Poncatgêz” de Paula Ribeiro coincide com a designação que os 
Gavião-Pukopjê e demais Timbira dão aos Krikati: Põcatejê (“aqueles que 
dominam a chapada”). Tudo leva a crer que os “Põcatgêz” de Paula Ribeiro 



seriam na verdade uma sub-divisão – mais meridional – dos assim chamados 
Krikati. 

Próximos, social e espacialmente e ocupando territórios contíguos, os 
Krikati foram muitas vezes confundidos com os Pukobjê. Tal fato explicaria o 
aparecimento tardio do termo “Caracati” nas fontes históricas e a omissão de 
Paula Ribeiro que, como qualificou Nimuendajú, “um único erro que cometeu 
esse bom conhecedor dos antigos Timbira”. (1946; pag. 8). 

Ao observarmos o mapa do Maranhão elaborado por Cândido Mendes 
de Almeida (publicado em 1868 – ver cópia anexa) verifica-se que toda a 
região compreendida entre ImperatriZ e a Serra da Desordem (território 
Krikati) é anotada por ele com o termo “Is. Gaviões”. Outro fato importante a 
observar é que, por ser praticamente “desocupada” de fazendas ou vilas, a 
região em espaço é muito pouco detalhada geograficamente, induzindo o autor 
a erros evidentes (por exemplo, a colocação da própria Serra da Desordem). 
Isso quer dizer que, o que o autor conhecia de fato, era que entre Imperatriz e 
a Serra da Desordem habitavam os índios “Gaviões”. 

Aguerridos e belicosos, os assim chamados “Gaviões” (isto é, os 
Pukopjê e Krikati) tornaram infrutíferas as tentativas de colonização da região 
compreendida entre as cabeceiras do Pindaré e Tocantins (os “Campos do 
Grajaú”) até 1841. Em 1817 o governo do Maranhão financiaria a instalação 
de uma colonia militar nas margens do Alto Grajaú, a Colônia Leopoldina, 
para “chamar os índios da região à paz” e permitir a colonização. A execução 
desse projeto ficou a cargo de Francisco Pinto de Magalhães, o “bem sucedido 
pacificador dos Mâkamekra” e contou com o apoio de 40 soldados de linha. 
Porém em 1821 nada mais restava dessa colônia pois Francisco de Magalhães 
“... viu-se obrigado ... em presença da ferocidade (dos índios) a abandonar o 
presídio e retirar-se com dezoito homens”. (Marques; [1870] 1970; 200,362). 

Depois da instalação da colônia militar de Santa Tereza (Imperatriz) – 
por ordem e expensas do governo do Pará – e do estabelecimento ali do 
missionário Manuel Procópio, alguns grupos de índios Timbira começaria a 
estabelecer contatos pacíficos com o padre: 

“os primeiros com que (o padre) tratou foram os 
Apinayé – mas que infelizmente se rebelaram e 
abandonando o lugar que habitavam, se internaram. 
Dirigiu-se então as malocas dos Caracatis, Caracatigês 
e Gaviões e com mais fortuna pode estritar com elles 
relações amigáveis, tendo já chegado ao ponto de 
conseguir que seus Tuxãuas ou chefes, lhe 
promettessem segui-lo e aldeiarem-se sobre sua 
direção. Havia o missionário escolhido para 



assentamento da povoação o lugar denominado – 
Campo dos Frades – que lhe pareceu ser o mais 
conveniente”. (Aguiar, 1851; ,57/58). 

Em outro relatório, 
“o missionário de Santa Thereza de Tocantins ... 
comunicou-me em fins do ano passado (1853) que 
nessa accazião haviam descido do Sertão para sua 
missão quinhentos indígenas; ... e ultimamente 
participa haver reunido ahí mais trezentos e dois de 
tribu Cravaty”. (Rego Barros; 1854; 37). 

Estas são as principais referências explícitas aos “Caracati” nas fontes 
históricas enquanto um grupo diverso dos “Gaviòes” – e através delas ficamos 
sabendo também que os primeiros contatos pacíficos com os “Caracatis” 
somente aconteceram em 1854. Contudo – como veremos mais adiante pelo 
relato dos atuais Krikati – dos 302 “Caracatis” mencionados, poucos ali 
devem ter permanecido, pois no relatório do seguinte (1855) informa-se que a 
populaçào indígena da colônia é de apenas 109 índios (Pinto Magalhães, 1855, 
26). 

O relatório do presidente da província do Maranhào de 1855 não faz 
referência àquela colônia, mencionando os “índios Gavião e Caracatys ... 
existindo na margem esquerda do Rio Grajahú” (Olímpio Machado; 1855, 58). 

Em 1856 lemos que : 
“o missionário da nova missão de Santa Thereza ... 
recorreu ao juíz de direito da comarca de Carolina 
pedindo força e protecção por causa das ameaças e 
depredaçòes de gado que cotidianamente erão feitas, 
segundo sua phrase, por mil arcos que circundão a 
missão” (Cruz Machado, 1856; 70). 

O mesmo relatório entretanto ao tratar das três “diretorias parciais” 
existentes na Vila da Chapada (Grajaú) cita “treze pequenas aldeias” de índios 
“Gaviões” que habitavam à margem do Grajaú” (idem, ibidem; 67/68). Como 
as duas outras diretorias parciais da Vila da Chapada eram compostas por 
índios “Matterios” (Xàcamekra) e “Canellas”, isto nos leva a supor que 
novamente o autor do relatório englobou sob a denominação “Gaviões” os 
Pukopjê e Krikati. 

Este relatório é importante, pois além de citar o número de aldeias dos 
“Gaviòes” na margem esquerda do Grajaú afirma que: “excepto a (aldeia) do 
capitão Pompeu, que por muito estranhada não é conhecida, todas as mais 
comunicão-se mais ou menos com os christãos” chegando mesmo ao requinte 
de precisar que “os chefes de seis deles já tem nomes chirstãos e compõe-se ao 



todo de 592 índios” (pg. 68). Além disso, o próprio autor afasta o risco de 
haver confundido aldeias “Gavião” e Guajajara ao considerar que,  

“em toda a extensão da comarca da Chapada existem 
numerosas tribus de indígenas não civilizados cujo 
número é orçado em cerca de quatro mil. Em geral 
estes silvícolas conservão seus hábitos originários ... Os 
Guajajara são os únicos que têm recolhido proveito do 
trato social, devido na maior parte à excellente indole 
de que são dotados”. (idem, ibidem; 68). 

Até o início dos anos 1860, pelo menos, são numerosas as evidências 
que atestam que a região compreendida entre o Tocantins e a margem 
esquerda do alto Grajaú (na altura da Serra da Desordem) era de domínio dos 
“índios Gaviões” – como afirmam Cândido Mendes de Almeida e César 
Augusto Marques. Porém hoje – e depois C. Nimuendajú – nos encontramos 
de posse de material ethnohistórico suficiente para podermos considerar, que 
os grupos indígenas englobados sob a denominação “Gaviões” eram: 

1- os “Gaviões do Oeste” (Pãrcatêjê – hoje habitando 
na AI Mãe Maria, no Pará) e que até o início dos 
anos de 1970 mantiveram-se - uma parte do grupo 
apenas – arredios e dominando o nordeste de 
Imperatriz, do igarapé dos Frades até a altura de 
Alcobaça (Tucuruí); 

2- os Gaviões Pykopjê que dominam a bacia de 
Santana e formadores da margem esquerda do alto 
Grajaú (que habitam hoje AI Governador – MA). 

3- Os Krikatis (Põkatêjê) que tinha seus habitantes 
localizados ao sul e sudeste dos Gaviões/Pukobjê, 
nas cabeceiras do Graaú e Pindaré e -  passado o 
divisor de águas deste rio – nos afluentes da margem 
esquerda do rio Tocantins, entre o ribeirão Arraias e 
Imperatriz e; 

4- Os Pihãcamekra (ou “Pivocas” ou “Caracatigês”), 
cujas “antigas sedes eram no embira Branca, um 
igarapé que desemboca no Tocantins pela margem 
direita, um pouco abaixo de Imperatriz” 
(Nimuendajú,, 1946: 18). Em 1859, Ferreira Gomes 
conheceu uma das aldeias (Caragés) a uma légua de 
Santa Tereza achado aí entre 50/60 habitantes 
“pobres e mal alimentados” (1862: 510). Marques 
citando um documento de 1862, afirma serem duas 



as aldeias destes “Caragés” (= “Caracatêjês” = 
“Pivocas” = “Pivoca-Mecrãns”- Pihãcamekra) nos 
arredores de santa Tereza” ... Tendo nas suas 
habitações a um quarto de léguas e outros a uma 
légua, além de inúmeros bravios, que habitando em 
lugares mais longínquos estão contudo em contato 
com esses indígenas”(1970 (1870): 567 – grifo 
nosso. Uma lista de grupos indígenas fornecida pelo 
juiz de Direito de Carolina ao Presidente da 
Província do Maranhão em 1861 cita a aldeia das 
“Pivocas” nas cabeceiras do Pindaré e nas 
imediações de Santa Tereza (idem; ibidem: 180). 
Como comenta Ni9muendajú: “A lista merece pouca 
fé ... mas ele parece indicar que naquela época pelo 
menos uma parte da tribu (dos Pihãcamekra) já tinha 
se retirdo para além do divisor do Tocantins”. 
(1946: 18). 

Este comentário um pouco longo sobre os Pihãcamekra (que, como 
vimos, compõe hoe, com outros grupos, os atuais Krikati) tem a intenção de 
esclarecer a movimentação dos sub-grupos Krikati. 

 
 
2.3 – A história Krikati por eles mesmos: a movimentação das aldeias. 
 
A memória dos atuais Krikati alcança a aldeia (no. 1) situada no rio 

Batalha, a que eles se referem como aldeia do Cutoi (maracá). Seguindo o rio 
Batalha foram formar a outr aldeia (no. 2) próximo ao lago que eles 
denominam como Aaprore perto da serra Mentocará. Daí se deslocaram até a 
serra Hutéxãmxà (no 3). Estas serras são, na verdade, as extremidades da serra 
do Cocalinho. 

Foi nessa época que, segundo os velhos Krikati, os “portugueses 
chegaram”, ou pelo menos, a presença dos brancos passa a incomodar e a 
interferir no processo de mudança das aladeias Krikati e, portanto, com a 
ocupaçào do território. Contam que da serra do Cocalinho saíram para a 
chapada e formaram uma aldeia perto do lago dos Fortes (Kyprejõnku) em 
uma cabeceira do rio Pindaré (no. 4) (próximo ao lugar onde hoe situa-se o 
lugarejo Quiosque). 

Sempre se afastando “por causa do cupê” (“civilizado”) os Krikati 
contam que desceram até águas do São Gregório formando a aldeia (no. 5) de 
Hõcrécaixô. Quando situados nesta aldeia os Krikati tiveram algumas crianças 



roubadas pelos brancos e depois de terem assaltado uma fazenda para 
recuperá-las, dispersaram-se com medo de represálias. 

Marques narra esse episódio referindo-se aos: 
“fatos lamentáveis que os índios da tribo – Caracati – 
praticaram na fazenda Salto de D. Raimunda Pereira da 
Luz (nota 1), e dos quais resultou a morte desta e de 
mais dezesseis pessoas ... os índios para essa que 
cometeram, foram provocados por João Machado e 
outros, em cujo número se compreendem três genros da 
mencionada D. Raimunda, que invadiram a aldeia em 
que moravam e lhes roubaram alguns filhos tendo 
depois para ocultarem tão iníqua ação, barbaramente 
assassinado dois índios dos que haviam roubado, sendo 
que por estes crimes já se acham presos e estãosendo 
processados pelo delegado de polícia de Carolina”. 
(1970 (1870): 182). 

Esta notícia aparece em um ofício do então uiz de Direito de Carolina, 
Dr. Manoel Jansen Ferreira, ao responsável pela abertura de uma estrada entre 
Santa Tereza e Monção e é interesante, para os nossos propósitos, citar o 
trecho conclusivo do ofício: 

“além disso aqueles índios (os Caracatis) moram muito 
distante dos lugares por onde a estrada tem de ser 
aberta ... Não se deixe, pois, levar por infundadas 
notícias de agressões e, sem que de todo abandone as 
medidas aconselhadas pela pendência, deve Vmcê tem 
em vista que os índios selvagens, conhecedores pela 
tradição de seus maiores de superioridade que sobre 
eles temos, e á baldos de recursos para viverem na 
primitiva independência, porque se acham reduzidos a 
peuqeno território, e este cercado por todos os lados de 
povoações civilizadas, deseam e procuram viver em 
paz, e não fazem a menor agressão, senão depois de 
provocados”. (Marques, 1970 (1870): 183 – grifo 
nosso). 

O trajeto da estrada referido neste ofício, deveria passar pelo riacho 
Bacabatiua (idem, ibidem: 182), cortando, portanto o território dos 
Pihãcamekra. O início dos trabalhos da estrada se deu em 1864/65 (idem, 
ibidem: 181). Mas o relato não precisa a data do ataque à fazenda “Salto” que, 
pelo que se pode inferir dos textos arrolados por Marques, deve ter ocorrido 
alguns anos antes (1861 provavelmente). 



A fazenda Salto situava-se presumivelmente nas águas do Ribeitrão 
Salto, que junto com o Ribeirão Tapuio, São Gregório, etc, são os formadores 
do Rio Arraia. Portanto a notícia de Marques é procedente na medida em que 
está de acordo tanto histórica quanto geograficamente com a estória oral 
Krikati que nos informa que esta época (a do assalto à fazenda) tinha uma de 
suas aldeias nas margens do Rio São Gregório(ocupando assim a bacia do 
Arraia). 

Depois deste ataque à fazenda, os Krikati se dispersaram. Um grupo se 
refugiou na serra da Desordem (aldeia no.  __); nas proximidades, segundo 
eles, de onde é hoje a cidade de Imperatriz (antiga Santa Tereza de 
Imperatriz). 

Novamente Marques, a este respeito, nos dá uma indicação ao notificar 
que: 

“em abril e maio de 1862 havendo 300 índios pouco 
mais ou menos encontrado a estrada do Tocantins 
novamente aberta, que pela posição em que se acha 
separada a mata em que eles residem, vieram com 
outros já domesticados à povoação de Santa Tereza 
pedir paz, receando sem dúvida as bandeiras  de tristes 
e sanguinolentas recordações”. (id.ibd.: 180) 

Estes trezentos índios seriam provavelmente um dos grupos Krikati 
que se dispersaram depois do salto à Fazenda Salto; os “outros já 
domesticados” seriam os Pihãcamekra com quem os Krikati mantinham – com 
certeza – relações de aliança. 

Enquanto esse grupo (aldeia A) permanecia nas imediações da colônia 
militar de Santa Tereza, um outro grupo havia se refugiado em direção oposta, 
na serra da Desordem (aldeia no. 6). 

Contam os índios dos tempos difíceis em que tinham de permanecer no 
alto da serra já que ali não havia água. Por essa época (aproximadamente 
1866) instalou-se na região um “fazendeiro” de nome Amaro. Contam os índio 
que nessa época muitos jovens, atendendo ao convite e promessa deste 
fazendeiro, desciam da serra  e não mais retornavam à aldeia. Até que o chefe 
da aldeia, o capitão Ahyt, mandou que outros dois índios acompanhassem à 
distância o jovem enviado pela aldeia para atender ao convite do fazendeiro, 
verificando assim o seu destino. E o que contam é que o fazendeiro  mandava 
amarrar os índios da cabeça para baixo para depois matá-los, fazendo com que 
bebessem “sebo de gado quente”. 

Interessante é que este episódio é marcado diferentemente por Delvair 
Montagner, e seu relatório à FUNAI 1980: 



“Nesta Serra (da Desordem) se refugiam dos “cristãos” 
(Kupê). O “pacificador” Amaro, escala a Serra da 
Desordem para chegar a aldeia e atrair mais índios. Os 
sertanejos estavam escondidos, e quando mais de vinte 
índios foram apanhar a comida oferecida por eles, 
foram mortos e jogados no rio. Os Krikati queriam ver 
os companheiros que tinham chegado anteriormente. 
Amaro diz que os matara e os recompensa com bens 
materiais. Os índios vão embora. O negro é ordenado a 
retornar à aldeia e levar capturado o capitão Alexandre. 
Esses fatos se desenrolam nas proximidades de 
Cabeceira do Arraia, logo atrás da serra da Desordem, 
num lugar denominado Fortaleza”. 

Os Krikati atuais contam esse episódio, acontecido há 
aproximadamente 100 anos atrás, com tal riqueza de detalhes e com tamanha 
prontidão como se este tivesse acabado de acontecer. Na verdade o fato de 
reforçarem a belicosidade do fazendeiro Amaro significa o esforço de 
reunirem em um só episódio (o mais ilustrativo) a situação de perseguição em 
que se encontravam na época e o espanto de terem que repartir com grupos 
absolutamente estranhos (a ponto de não saberem qual era o destino dado aos 
jovens da aldeia que resolviam incursionar nas redondezas das moradias de 
brancos) os territórios que antes disputavam com iguais (os demais grupos 
Timbira). 

E na sequencia do relato – contam que, tendo sido descoberto, este 
fazendeiro dá aos Krikati, numa aliança de paz, duas roças de mandioca e 
cinco currais cheios de gado; quando então descem da serra da desordem 
fazendo uma aldeia no local. De “matador” a “amigo” dos índios, este relato é 
o resumo das relaçòes dos índios com os neo-brasileiros, e aponta a forma em 
que os brancos, através de “agrados” (doação de gado, roça de mandioca, etc) 
estabeleciam o contato com os índios que lhes garantia a permanência em seus 
territórios. 

“Os índios se recordam que seus antepassados lhes 
contavam que antigamente no seu habitat não haviam 
civilizados. Lentamente estes foram chegando e 
pedindo licença ao capitão para aí residirem. O 
agradavam com presentes e fuma. Diziam-se amigos 
deles e que eram “bonzinhos”. Comiam as suas caças e 
depredavam a mata que hoe quase inexiste. Contam que 
o “pacificador” Amaro pediu ao Capitão para morar na 
área. Seu filho, dono da Fazenda São Francisco, solicita 



ao capitão Lourenço para ficar em definitivo no lugar 
onde se encontrava ...” (Montagner, 1980: 5). 

Depois da fuga, tem lugar o contato mais sistemático: “o início da 
convivência pacífica” e os Krikati nos contam que da aldeia da Fortaleza 
deslocaram-se para águas do ribeirão Tapuio formaram outra aldeia, a do 
Caldeirão Hinca (no. 7). Deste grupo um bando se deslocou para formar uma 
aldeia (no. 7.1) nas águas do ribeirão Faveira (próximo ao lugar onde hoje está 
o lugarejo denominado Quiosque), depois de um tempo novamente voltaram 
para o rumo do Caldeirão e, juntando-se todos, fizeram aldeia do Quati (no. 
8), quase na cabeceira do Tapui, voltando novamente para a Serra da 
Desordem.  

Contam os Krikati que foi nessa aldeia que “esses povo Milhomen 
mais velho” pediram para o Lourenço (Krìàkra), o bisavô do Francisco ... (ex-
capitão e lideranças importante entre os Krikati atuais) permissão para morar e 
criar algum gado e o velho levou os Milhomem para um lugar chamado Cana 
Brava. “Mas por causa da malária os Milhoem se mudaram e foram se 
assentar nas águas do Ribeirão Campo Alegre” (bem próximo da atual aldeia 
dos Krikati, São José). É importante observar que, por ter dado a permissão 
para permanecerem em seus territórios, o antigo “capitão” Krikati passou a 
adotar o sobrenome dos Milhomem, transmitindo esse “direito” a seus 
descendentes. 

É provavelmente por estar estabelecido em território Krikati – 
mantendo com eles relações  de alianças – que Raimundo de Souza 
Milhomem foi nomeado, em 1887, para ocupar o cargo de Diretor de índios, 
na Diretoria Parcial de Imperatriz, legitimando – e incentivando a ocupação do 
território indígena por seus familiares, e assumindo, perante os índios, a 
contrapartida da “proteção”. 

Enquanto “diretor dos índios”, Raimundo Milhomem passaria a 
“agradar” os Krikati (isto é, a paga o arrendamento devido aos índios pela 
ocupação de suas terras) não mais com seus próprios recursos, mas com 
verbas públicas que eram a ele repassadas pelo governo provincial. E é 
necessário novamente ressaltar que a finalidade explícita das “Diretorias 
Parciais” era a de “retirar os indígenas de seu estado selvagem – para tornar 
possível a ocupação – civilizada – de seus imensos terrenos”. 

Da aldeia do Quati um grupo Krikati deslocou-se para as águas do 
Arraia, formando a aldeia do “Canto da Aldeia” (no. 9). 

Estamos, aproximadamente, no indício deste século. E foi no Canto da 
Aldeia que os dois sub-grupos Krikati voltaram a se juntar. Mas reforçamos 
agora a movimentação do outro grupo Krikati que quando do assalto à 
Fazenda Salto havia se deslocado para as proximidades de Sant Thereza (atual 



imperatriz). Não sabemos por qual motivo este grupo Krikati – que havia 
buscado proteção na colônia militar Santa Thereza – começou a voltar para  
lugar de onde se retirara. O que importa assinalar é que este sub-grupo Kikati 
juntou-se a um grupo Pihàvamekra. O que é corroborado pelo relato do velho 
Zézinho (o índio mais velho da aldeia – mais ou menos 90 anos) ao dizer que 
seu povo saiu, por causa do sarampo, da cabeceira do Cacau (território deste 
último grupo) e daí foram para Imperatriz (a colônia de Santa Thereza)  e de lá 
foram beirando o Tocantins até  cabeceira do Ribeirão Clementino onde 
acabaram por estabelecerem-se nas águas do Rio Arraias, formando a aldeia 
do Bacuri Seco (aldeia B) segundo o velho Zézinho, o grupo que estava em 
Imperatriz (os Pihàcamekra) “estavam quietos, os que estavam na Serra da 
Desordem é que estavam tendo problemas com os cupê”. 

Desta aldeia – e sempre em águas do Arraia – se deslocaram para 
formar a aldeia São João (aldeia C) depois para a Aldeia Mata Verde (aldeia 
D), acabando por retornar para o lugar da antiga aldeia São Gregório – e há 
uma distância de um quarto de légua formaram uma nova aldeia, também 
denominada São Gregório (aldeia E). 

Os Krikati contam que quando este grupo formou esta aldeia no São 
Gregório o outro grupo estava situado na aldeia de Faveira (no. 7.1). Depois 
que este último se deslocou para formar a aldeia “Canto da Aldeia” na 
cabeceira mais meridional do Pindaré, é que os dois grupos começaram a 
estabelecer relaçòes mais sistemáticas, através de ligações matrimoniais, da 
procura de curadores, ou mesmo através dos convites para a participação nos 
rituais. Finalmente, o sub-grupo da aldeia São Gregório acabou vindo se juntar 
aos Krikati do Canto da Aldeia. 

Provavelmente os dois grupos vieram a se unir porque seu contingente 
populacional era insignificante para que pudessem, cada um por si, garantir 
minimamente a reprodução de sua vida. Foi quando estavam novamente 
juntos nesta aldeia que fizeram um grande acampamento (rancharia) em um 
poço do Pindaré, este poço é extremamente precioso e a região é rica em 
“rãm” (resina) indispensável para as empenações (adornos corporais com 
pena) rituais, motivo pelo qual é constante os Krikati fazerem (mesmo 
atualmente) acampamentos em suas margens. Este poço é denominado 
atualmente “Poço do Caboclo Velho” (Ramcô), porque, contam os Krikati, 
que naquela época um índio velho foi morto e atirado no poço pelos 
“cristãos”. 

Temos como referência a aldeia “Canto da Aldeia” como ponto para a 
descrição e análise de movimentação dos sub-grupos Krikati por seu território 
neste século, através dos deslocamentos e do processo de fusão e divisão de 
suas aldeias. 



O senso do SPI em 1919 menciona duas aldeias Krikati – “Engenho 
Velho” (aldeia no. 1), com 65 habitantes, e “Canto da Aldeia” com 204. 
Entretanto Numuendajú, que os visitou em 1920, faz referência a uma terceira 
aldeia, “Caldeirão”, sem contudo mencionar sua população (Nimuendajú: 
1946, pag. 17). 

Convém lembrar que foi da aldeia do Caldeirão (águas do Tapuio, 
formador do Arraias) que um dos bandos Krikati saiu para residir no Canto da 
Aldeia. O provável é que algumas poucas famílias tenham ficado no antigo 
lugar. Nimuendajú não deve tê-los visitado por isso não estima sua população; 
mas de ter ouvido, no Canto da Aldeia, referência e algumas famílias que 
ainda não haviam s juntado totalmente ao grupo. “Engenho Velho” ea 
formado por uma família extensa composta pelo finado índio Manduca (pai do 
velho Ludogero, ainda vivo) com filhos, genros e noras. 

A trajetória deste pequeno sub-grupo, que irá ser explicitada mais 
adiante nos indica que ele mantém-se autônomo até aproximadamente 1978. 

Reunidos novamente em uma aldeia populosa, depois de quase 60/70 
anos, “Cano da Aldeia” tornou possível a realização dos grandes rituais 
(aqueles ligados ao ciclo da iniciação, e que exige a participação não de um 
grupo familiar, mas de todas as famílias que compòe a aldeia). E também a 
época em que as invasões em território Krikati se aceleram e os índios 
começam a perder o controle sobre os moradores que passam a ocupar seus 
territórios. 

Os novos ocupantes ou os descendentes dos pioneiros passaram a não 
mais retribuir com gado seu estabelecimento em “terra de índio”. E na 
proporção em que o gado começa a aumentar e a caça começa a rarear os 
índios passam a intensificar o abate do gado dos cupê (termo utilizado pelos 
Timbira para se referirem aos “brancos”, “cristãos”, etc.). Paira a ameaça de 
eu ataques isolados – como do velho índio morto e atirado no poço do Rio 
Pindaré (reivindicado como limite norte do território tradicional e atual) – 
possam se tornar verdadeiros “massacres de índios”. 

E por força desta situação que o SPI determinaria, em 1929, que seu 
encarregado Marcelino Miranda promovesse, não o afastamento do território 
Krikati de seus invasores e rsponsáveis pelo clima de tensão, mas sim a 
transferência dos Pykobjê e Krikati para a região de Barra do Corda – o que 
assim daria por encerrada a desobstrução desta parte sul do Maranhão das 
populações indígenas, garantindo sua colonização iniciada há 90 anos atrás. 

A documentação histórica sobre esta transferência é significativa: 
conta-nos Marcelino Miranda, em seu relatório apresentado à “Inspetoria de 
Serviço de Proteção aos Índios, nos Estados do Pará e Maranhão, sobre a 
transferência dos índios “Caracatys” e “Gaviões”: 



“Passo às mãos de V.s. o relatório dos fatos 
concernentes à transferência dos índios de Grajahú para 
a Barra do Corda, de que fui por V.s. incumbido em 
virtude de ameaças contra os mesmos, por parte de 
fazendeiros lá residentes e de exigência do governo do 
Estado que declarou que se não os retirasse elle os 
mandaria retirar, cujos índios são os Gaviões e 
Caracatys das aldeias “São Félix” e “Recurso” a 105 
Km distantes daquela cidade e 24 Km acima da outra. 
Em má situaçào como estes estando os Caracatys do 
lugar “Canto da Aldeia” no município de Imperatriz 
comprehendi que a mudança devia abranger toda a tribo 
... Esta aldeia está situada 66 Km distante daquela de 
Grajahú. 
... Não sei qual dos seus inimigos teve a sinistra idéia 
de fazer correr o falso boato que os silvícolas se 
preparavam para atacar Grajahú e por fim até Barra do 
Corda ... Ao mesmo tempo incutiam-lhes (nos índios) 
que a Inspetora os mandaria buscar para matá-los”... 
No dia seguinte (2 de julho)  ao da minha chegada (à 
aldeia Sõ Félix), alli expus aos índios os motivos que 
me levava àquellas aldeias desta vez. Então todos se 
recusaram a vir para a Barra do corda. Segui para a 
aldeia Recurso, sendo igual o resultado. 
... Então resolvi seguir para o “Canto de Aldeia” para 
ver se podia trazer os Caracatys ... tendo chegado de 
madrugada de 24 do alludido mês – a casa de 
fazendeiro, o major Salustino Gomes, há uma meia 
légua distante daquelaaldeia, justamente quando 
anoitecera alli pernoitei ... partindo para a aldeia na 
madrugada seguinte. 
Como os fuxicos ali tivessem chegado, fui encontrar os 
índios acampados a meia légua distante da aldeia. 
Então seguiram para a mesma, juntamente comigo, 
onde procurei convencê-los que deveriam vir para 
Barra do Corda e os agradei da melhor forma ... Os 
índios que recusaram vir logo fugiram par uma 
matasinha próxima, de sorte que apenas pude trazer 
sete índios e cinco índias. 



O Sr. Miranda conta ainda que mesmo depois de Ter “botado” roça 
para eles em Barra do Corda e de ter-lhes dado alimentos, roupas e 
ferramentas, os Krikati: 

“... queriam seguir para a aldeia e logo compreendi que 
se os detivesse por mais tempo aqui sairiam como 
fugidos. Dei-lhes então o necessário para o seu sustento 
na viagem e deixei-os seguir satisfeito incumbidos de 
convidarem seus companheiros para virem. O meu 
plano era buscá-los em setembro findo, mas aconteceu 
que um Sr. Manduca Milhomem, residente no lugar 
“Campo Alegre” há duas léguas distante daquela aldeia, 
levou-nos com illusões para onde mora, escrevendo 
depois dizendo que não os fosse buscar que não os 
traria porquanto lhe devem, segundo diz, 500 mil réis 
de mercadorias que vendeu-lhes ... Comprehendi que se 
fosse elle mandaria os índios fugirem e eu iria perder 
tempo e dinheiro. Assim resolvi dirigir-me ao 
Presidente do Estado o que já fiz por carta para auxiliá-
los contra aquelle intruso pernicioso ... e meu genro 
Antonio Miranda por elle escrevi a Manduca que 
deixasse os índios retornar à aldeia sob pena de 
responsabilizá-lo civil e criminalmente”... 

Eis agora o relato que fazem os Krikati destes mesmos fatos: 
“Quando o povo estava morando no Canto da Aldeia, 
de vez em quando matava um gado do cupê. No 
começo os cupê davam umas cabeça de gado para 
agradar o povo. Depois os mais velhos morreram e os 
filhos pararam com o costume, mas o povo já tinha 
pegado o gosto da carne de gado e vez em quando 
matava um. Mas, nesse tempo os cupê deram aviso ao 
Marcelino Miranda que era encarregado do SPI em 
Barra do Corda. E o Marcelino veio e estava hospedado 
no cupê. 
E o povo estava cantando, estava no arremate da festa 
do yty do Neutro, meu irmão mais velho, que está bem 
aqui. 
O povo tinha feito um acampamento no lugar que se 
chama Akrãré, perto da aldeia. E daí o Marcelino 
chegou com outros cupê. O povo ficou com medo e 



correu para o mato. Até o Mariano, que era o meu pai e 
era o “dono” da festa, enfrentou o Marcelino. 
O Marcelino falou que era preciso a gente abandonar a 
aldeia, já que ele tinha ordens do governo e que o SPI 
já tinha uma terra prá gente em Barra do Corda. O povo 
foi obrigado mesmo, depois do cerco de policiais é que 
foram levando os índios, que nem boiada, até o 
Rodeador (a gleba de terra adquirida, pelo SPI para 
alojar os Gaviòes e Krikati); mas o povo aqui e acolá ia 
pendendo e quando chegaram lá só tinha mesmo quinze 
índios, e que acabaram botando roça por lá, antes de 
voltar para a aldeia”. (Francisco Milhomem Krikati). 

Este plano deixa claro a prática usual utilizada pelos criadores de gado 
na ocupação do centro sul maranhense: ofertar algumas cabeças de gado ao 
chefe da aldeia como pagamento pela ocupação das pastagens que ficavam 
dentro dos territórios dos índios. 

Azanha, por exemplo, ao descrever a ocupação do território 
Apaniêkra-Canela (Alto Rio Corda) afirma: 

“Todos os ocupantes “históricos” de porçòes desse 
território sabem que ocupam terra de índio. Durante o 
século XIX notadamente depois da ‘pacificação’ (após 
1850) o procedimento normalmente utilizado para a 
ocupação era feito em troca e permissões temporárias 
dadas pelos Canela para a ‘invernada’ do gado no 
território. Deste modo, os fazendeiros vizinhos podiam 
garantir a não matança de seu gado pelos Canela em 
troca de algumas cabeças dadas como pagamento do 
uso de terras. O extinto SPI ‘oficializaria’ mais tarde 
esta prática”. (1981: 151). 

Entretanto, como os próprios índios afirmam, com o passar dos anos 
essa relação se altera: de “arrendatários” da terra (dos índios) os descendentes 
destes pequenos fazendeiros passam a se considerar “proprietários” de terra 
(dos índios), interpretando o pagamento do arrendamento que seus pais ou 
avós faziam aos índios como a compra de um direito de posse: era com base 
nesta “legitimação” que justificariam, mais tarde, os massacres pelo abate do 
gado. 

Esta inversão da relação acabou levando alguns grupos Timbira, como 
os Krahô e Ramcôcamekra a movimentos messiânicos. Tais eventos 
pretendiam reviver os termos da antiga aliança  - a convivência pacífica – com 
os primeiros fazendeiros, marcada pela “doação” de cabeças de gado. A partir 



do momento em que essas “doações” passam a diminuir, até cessar por 
completo como prática, os índios reafirmando o direito a seus territórios, 
novamente voltam a abater o gado do “cupê”. O objetivo do ritual messiânico 
era conseguir, por meios mágicos, a doação de grandes rebanhos de gado  e de 
todas as mercadorias dos “cupê” – o que legitimava aos olhos dos índios a sua 
ação (o abate constante de gado) já que todo ele seria mesmo de propriedade 
dos índios, quando da chegada de AUKÊ, o “messias”. 

A história dos grupos Timbira no decorrer deste século é pautada, pois, 
pela disputa pelo território através do abate do gado, que culmina com o 
surgimento dos dois movimentos messiânicos, entre os Krahô em 1951 e entre 
os Ramcôcamekra em 1963; e dos massacres entre os Krahô (1940), 
Ramcôcamekra (1963) e Kênkatêgê (1913) e/ou ameaças que justificaram a 
ação “protetora” do SPI. Contudo ao tentar transferir os Pykobjê e Krikati em 
1930 e transferindo os Ramcôcamekra-Canela (após o massacre), a ação 
daquele órgão cedia na verdade à pressão dos interesses locais. 

Foi devido a essa tentativa de remoção que os Krikati passaram por um 
momento de quase total desarticulação, a ponto de Nimuendajú considerá-los 
como extintos enquanto um grupo organizado; quando os visitou em 1929 
seus remanescentes estavam “dispersando-se em todas as direções” (1946; 
1617). Entretanto neste mesmo ano, Nimuendajú assinala a presença de 
muitos Krikati entre seus vizinhos Pukobjê vindos de anos anteriores, na 
aldeia São Felix e de remanescentes de um grupo Timbira não identificado 
(Côtugrecatêjê), na aldeia do Recurso (idem; 19). Ao enfatizar a extinção dos 
Krikati, 

“Nimuendajú nos conduz a pensar que ambos os grupos 
(Pykobjê e Krikati) tenham amalgamado-se juntamente 
com outros já extintos tornando-se então um único 
grupo, sob a denominação do grupo anfitrião – os 
Pukobjê” (Barata, 1981: 40). 

Este “amalgamento” é praticamente um dado para o SPI, como 
podemos observar no relatório do Dr. Marcelino Miranda ao extender para as 
aldeias Krikati (Canto da aldeia) o que lhe fora ordenado para as aldeias 
Pykobjê (Saõ Félix e Recurso) sob a justificativa de que “a mudança devia 
abranger toda a tribu...” 

Entretanto os Krikati voltaram a organizar-se enquanto um grupo 
autônomo. Contam eles, que o povo que foi “pendendo no caminho” acabou 
formando a aldeia de “Estraira” (no.  ), na beira do córrego Traíra (formador 
do arraia) onde ficaram a té terminar a festa do wyty (iniciada quando da 
chegada de Marcelino Miranda). Nosso informante nasceu nessa aldeia em 
1935. 



Dessa aldeia um grande número de famílias saiu para formar a aldeia 
de Macaúba (no.  ) “perto de uma grota, em um lugar muito feio” e daí saíram 
para formar a aldeia Taboquinha, “em um lugar limpo e bonito” (no.  ). Esta 
aldeia deve ter sido formada em 36/37, o que coincide com a informação de 
Dolores Newton que afirma: 

“by 1935, at the latest, they had united again only a few 
miles from Canto da Aldeia, in a village called 
Taboquinha” (1971: 27). 

Na aldeia do Estraíra havia ficado quatro grupos domésticos (o do 
Benjamim, Marcelino, Bestolo e Mariano) que depois acabaram vindo se 
juntar ao restante do grupo já na aldeia de Taboquinha. 

Contam os Krikati que a aldeia de Taboquinha era grande e nessa 
época havia muita fartura. Mas “foi a época que deu muita epidemia brava, o 
povo botava sangue pela boca e começou a morrer, morria logo; o povo 
começou de novo a espalhar, era muito fuxico e muito feitiço; até que 
mataram o feiticeiro” (          ). 

Mas aí o povo já tinha espalhado: um grupo de três a quatro famílias, 
“o povo do finado Dominguinho”, foi formar uma aldeia num lugar chamado 
Boi de Carro. E o grupo do finado Agostinho foi fazer aldeia no lugar 
chamado Piquizeiro (no.  ) mais tarde esse grupo se desloca para a Baixa 
Funda formando ali uma nova aldeia (no.  ). E o resto do povo que formava a 
aldeia de Taboquinha se dividiu, com uma parte indo formar a aldeia de 
Sucupira (no.  ) e outra formando uma aldeia no Estraíra (no.  ) de novamente. 
A aldeia do Estraíra cindiu-se, pouco depois com algumas famílias retornando 
para águas do ribeirão São Gregório (no.  ), enquanto a maior parte acabou 
indo formar a aldeia "“anto Grande"” Mais tarde os dois grupos voltariam a se 
fundir, com o grupo São Gregório se incorporando à aldeia “Canto Grande”. 

Nessa época o povo da aldeia de Sucupira (cisão da aldeia 
Taboquinha) se transfere para a beira do ribeirão São josé fundando a antiga 
aldeia São José (no.  ), ao lado do lugar da atual aldeia São José, para onde 
vão se juntar uma parte das famílias Krikati que residiam no Canto Grande 
enquanto o restante da aldeia se transferiu para o lugar denominado Batéia 
(no.  ). 

Durante todo este tempo o povo do finado Manduce continuava 
vivendo “apartado”. Do “Engenho Velho” – aldeia visitado por Nimuendajú 
em 1929 – este grupo passaria a residir no Vão da Serra (no.  ) e 
posteriormente para o local denominado “Cabeceira das Cabras” (no.  ). 

Em 1962, “por causa da matança de gado” os fazendeiros voltaram a 
ameaçar os Krikati exigindo que o prefeito de Montes Altos, Jocino gomes, 
tomasse providências enérgicas contra os índios. O prefeito convocou então 



uma reunião na Prefeitura onde estiveram presentes representantes Krikati de 
todas as aldeias existentes na época (Baixa Funda, Cabeceira das Cabras, 
Batéia e São José) e os fazendeiros. Neste encontro acabaram por estabelecer 
um acordo em que os índios receberiam uma cabeça de gado para ser 
consumida pela comunidade para que deixassem de matar porcos e gado dos 
fazendeiros. 

O Prefeito escolheu dois índios que estavam presentes, o Urbano e 
Francisco (constantemente mencionado neste trabalho) porque dominavam 
bem o português, para que vigiassem o cumprimento do acordo. O prefeito 
aconselhou também que todos os Krikati deveriam viver juntos em uma só 
aldeia o que facilitaria o trato com a prefetura (que acenava com a 
possibilidade de alguma assistência). 

No contexto dessa “cooperação”, Frei Aristides, missionário italiano 
que acabava de chegar a Montes altos, iniciaria uma escola na aldeia de São 
José com o compromisso de que todas as crianças Krikati estudariam nela.  

A escola Pe. Aristides, que tinha como professor outro missionário 
italiano, Frei antônio, foi o mecanismo principal utilizado pelos políticos 
regionais par que os Krikati deixassem de habitar simultaneamente em vários 
pontos de seu território. 

Sem dúvida esta pluralidade de pequenas aldeias estava dificultando a 
ocupação plena de parcelas do território Krikati pelos fazendeiros vizinhos, 
por causa da escola do Pe. Aristides. 

Segundo informações contidas em relatório da antropóloga Delvair 
Montagner (FUNAI, 1980: 55), a transferência da aldeia da Batéia foi 
realizada em outubro de 1978, conforme registro nos arquivos do Posto, 
entretanto a antropóloga quando esteve entre os Krikati em 1979, informa que 
ainda existiam 11 pessoas nesta aldeia pois que haviam se recusado a residir 
em São José. 

Em 1979 os Krikati ainda habitavam 3 pontos distintos de seu 
território: em águas do Ribeirão são José (aldeia São José); em águas do 
Ribeirão Bom Vivendo (aldeia Batéia); e em águas do Ribeirão Buenos aires 
(aldeia Areia). 

Quando de minha visita agora no final de 1988 os Krikati estavam 
todos reunidos na aldeia São José. 

A aldeia “areia” (cuja trajetória não aparece neste relato) é composta 
de famílias extensas Guajajara que residem no território Krikati na região da 
Serra do cipó (limite sudeste) e com os quais os Krikati mantém 
intercasamentos; os Krikati os consideram como “agregados”, na verdade são 
os únicos agregados que lhes são, hoje, fiéis. Na região do Arraia (na “Mata 
Verde”) limite sudoeste, reside, ainda uma família nuclear. 



 
 
CAPÍTULO 3 – CONCLUSÃO 
 
3.1. Os Krikati: situação atual. 
O Krikati é o único dos grupos Timbira que ainda não possui seu 

território demarcado, apresentando entretanto um acentuado crescimento 
demográfico. 

Estão situados, como vimos, na micro-região de Imperatriz que tem 
sido alvo na última década, de significativos empreeedimentos e vultuosos 
incentivos fiscais no sentido de sua industrialização, principalmente no eixo 
Marabá - São Luiz. 

A implantação do Programa Grande Carajás tem trazido alterações 
profundas na estrutura socio-econômica da região. A principal destas 
alterações é o crescimento demográfico e os problemas decorrentes quanto à 
posse e regularização fundiária, numa região já marcada por sérios e 
sistemátiocs conflitos pela posse da terra (vide anexo). 

O nível destas tensões deverá ainda se acentuar com a desativação dos 
garimpos no sul do Pará e com a implantação das fases subsequêntes do 
Programa Grande Carajás, principalmente com a instalação das usinas de 
ferro-gusa movidas a carvão-vegetal. E é neste contexto, como aponta Santos: 

“de uma dinâmica de expansão de áreas agro-pastoris 
que já os envolve e no contexto de uma micro região de 
crescimento acelerado, que o território Krikati corre 
riscos crescentes nesse município de 386.650 hectares, 
dos quais 209.776 já estavam registrados como 
estabelecimentos rurais em 1980, muitos deles por certo 
incorporando terras Krikati atuais” (1984: 13) 

Além da ocupação de suas terras pela frente agro-pastoril, a crescente 
industrialização da região (que os situam na área de influência do Projeto 
Ferro-Carajás, da Ferrovia Norte-Sul, das Barragens do Tocantins) tem 
significado para os Krikati apenas a retaliação de seu território, que já foi 
atingido: 

- pelo primeiro circuito da linha de transmissão da Eletronorte trecho 
Impertariz/Presidente Dutra; 

- pelo segundo circuito desta mesma linha de transmissão; 
- pela rodovia Montes Altos – Sítio Novo (MA 280) que atravessa 

seu território no sentido leste/oeste. (iniciada em 1975) e que passa 
bem próximo a aldeia. 



Em todas as considerações acerca de como minimizar os efeitos 
negativos destas interferências, diretas e indiretas, sobre a integridade do 
território Krikati, tem sido apontada como prioridade básica a demarcação 
deste território, sem que entretanto, tenham sido efetivadas medidas concretas 
para garantir a ocupação efetiva deste pelos índios. 

A situação em que se encontram os Krikati é, no mínimo, peculiar: são 
proprietários de 350 cabeças de gado; para “assisti-los” contam em sua aldeia, 
com um chefe de posto, um atendente de enfermagem, duas professoras, um 
tratorista, um motorista, um técnico agrícola, dois vaqueiros e ainda, com a 
presença de dois casais de missionários americanos das “Novas Tribos do 
Brasil”. Os Krikati possuem um trator, um caminhão grande, um caminhão 
pequeno e duas Toyotas. Com recursos do Convênio CVRD/FUNAI (vide 
anexo), foram edificadas um conjunto de sólidas construções que abrigam as 
instalações do Posto, da Enfermaria, da Escola, todas elas com moradias para 
funcionários; além de um galpão, uma garagem, etc... Possuem ainda em seu 
nome, com recursos do convênio Eletronorte/FUNAI uma casa na cidade de 
Montes Altos onde ficam alojadosos jovens Krikati que estão tentando cursar 
a 5ª série do primeiro grau. 

Mas esta aparente abundância é uma falácia, já que os Krikati 
continuam sem uma área demarcada. Reunidos numa só aldeia como resultado 
de uma política indigenista equivocada, o faccionalismo interno tem se 
acirrado, dificultando a tomada de decisões em conjunto – a ponto de estarem 
situados em uma aldeia (cujo local foi escolhido pela FUNAI) sem água perto, 
numa região onde são abundantes os córregos cristalinos e perenes. A FUNAI, 
com recursos da CVRD e Eletronorte, a construiu um açude (de água barrenta) 
e dois “banheiros” (como se referem os Krikati às duas construções com 
tanques situadas no círculo da aldeia). 

O conjunto das edificações interfere na organização do espaço social, 
alterando a circularidade clássica das aldeias Timbira. Nimuendajú, ao se 
referir a esta circularidade, salienta que “enquanto os Timbira possuirem a sua 
consciência étnica não se deixarão persuadir a abandonar esta forma de habitar 
em conjunto intimamente ligado a sua organização social” (1930: pgf. 112). 
Apesar das interferências os Krikati continuam tendo como unidade 
fundamental para suas referências o formato circular de suas aldeias, como 
continuam sendo, apesar do contato, uma sociedade de caçadores e coletores. 

A aldeia timbira, ainda hoje, são construídas em lugares planos, em 
solo não pedregoso e perto de córregos d´água. Nas proximidades deve haver 
mata ciliar para os roçados; quando em consequência das derrubadas anuais, 
esta mata se acaba, a aldeia é reconstruída em outro lugar, possibilitando o 
crescimento da mata. Atualmente, a construção de casas em alvenaria (escola, 



enfermaria, etc...) do posto indígena da FUNAI, obriga de certa maneira, a 
fixação da aldeia em um mesmo lugar. Numerosos caminhos estreitos cortam 
a mata ciliar e os cerrados em todos os sentidos, indo ter aos lugares de banho, 
de coleta, caça e pescaria. Os caminhos da roça são sempre relativamente 
largos e limpos para que as mulheres possam passar livremente com seus 
cestos de carga (cf. Ladeira, 1983). 

A cultura material dos Krikati, baseada fundamentalmente na palha, é 
uma cultura extremamente adaptada à região do cerrado e a um modo de vida 
característico de um grupó de caçadores e coletores, onde a maioria dos 
artefatos são descartáveis. Assim quando dos constantesacampamentos nas 
roças, nas expedições de coleta, pesca ou das visitas aos moradores vizinhos 
em busca de alguma necessidade os poucos utensílios da casa (panela, colher, 
pano, cabaça) são transferidos facilmente pelas mulheres em seus cestos. 

Conhecedores do território que ocupam, nomeiam com nomes 
próprios, cada ribeirão, cada morro, serra ou formação rochosa. 

Mesmo lhes sendo próxima a lembrança das histórias de massacres 
(ainda em 1976 a aldeia vizinha dos Pykobjê, foi invadida e incendiada por 
um fazendeiro sulista (cf. Barata, 19: 35)) – os Krikati, não fosse o 
faccionalismo interno já teriam tomado uma atitude mais drástica, em relação 
à demarcação de suas terras – cansados que estão de esperar pela “ação do 
governo” e na medida em que começam a perceber que esta espera lhes é 
prejudicial, favorecendo a ocupação e depredação de seu território pelos 
regionais vizinhos. 

Montes Altos, por exemplo, de onde tem partido a resistência para a 
demarcação da área Krikati, foi fundada em 1898 “quando um senhor Quirino 
estabeleceu um engenho de açúcar e uma destilaria e atraiu prostitutas à área, 
estabelecendo então um centro de comércio para os colonizadores (criadores 
de gado e agricultors de subsistência)” (Lave, 1967: 50). Entretanto tornou-se 
vila apenas em 1949 sendo que em 1967 contava com apenas 800 habitantes. 
Até 1975 não existia o lugarejo denominado Quiosque, incrustado no centro 
do território Krikati e originado pela construção da estrada que liga Montes 
altos a Sítio Novo. 

Apesar do receio que têm do homem branco e do medo de desagradar 
a FUNAI (a quem depositam a tarefa da sua proteção) os Krikati têm 
procurado garantir, à sua maneira, o controle e a ocupação de suas terras: 
nenhuma cerca ou porteira os impede de caçar, pescar, catar buriti, bacaba, 
bacuri dentro do território que conhecem e reivindicam. 

 
 



3.2. A mobilização dos Krikati e dos regionais e as indefinições da 
FUNAI. 

 
Em 1971 a FUNAI instala um posto de Assistência entre os Krikati, na 

aldeia de São José, reforçando a proposta da Prefeitura de Montes altos 
explicitada na reunião de 1962, de atração de todos os Krikati para uma só 
aldeia. 

Entretanto com a instalação do Posto da FUNAI, os Krikati passaram a 
ter um canal oficial e próprio para exigirem a demarcação de suas terras. Esta 
pressão constante dá início a um processo administrativo, quando em 1975, a 
antropóloga Dolores Newton leva, à consideração da FUNAI de Brasília, uma 
carta dos índios onde estabelecem pontos fundamentais de seus territórios que 
gostariam de ver assegurados por uma demarcação. Dolores Newotn, na 
verdade, faz mais do que simplesmente encaminhar a petição dos índios, 
justifica-a abrindo a possibilidade de queKrikati e Pykobjê tivessem um 
território contíguo como forma de presrvar o ambiente ecológico e os 
constantes deslocamentos entre os dois grupos.  

A presença da FUNAI na área, sem dúvida fortaleceu os Krikati em 
seus embates com a população regional, pois sentiram-se protegidos com a 
“presença do governo” – a FUNAI. 

Em 1975 o DERMA (Departamento de Estradas de Rodagens no 
Maranhão) inicia a 300 metros da aldeia São José a construção da estrada que 
liga Montes Altos e Sítio Novo, dando origem a formação de um aglomerado 
de casas, o atual Quiosque. 

Por outro lado, com assinala Jean Carter Lave: 
“a construção da Belém-Brasília – criou um novo e 
fácil acesso para o interior e os colonos estão se 
espalhando pela estrada numa busca de terra...” “... 
poucos fazendeiros de gado estão ficando preocupados 
com a necessidade de tornar seguros e legais os títulos 
de seus terras”. (1974:  ). 

Neste sentido é que os “moradores das terras situadas nas 
proximidades circunvizinhas da aldeia indígena Krikati” começam a se 
mobilizar criando uma “Comissão Tríplice” constituída por Leon Félix 
Milhomem, Anderson Mota e Siva e Paulino Pinheiro de Cerqueira. 

Em 29 de março de 1976, antes portanto da FUNAI ter apresentado 
qualquer proposta para a demarcação do território Krikati esta Comissão envia 
uma solicitação ao Gabinete Militar da Presidência da República com cópias 
entregues ao Gabinete do Ministro da Agricultura, ao Gabinete do Ministro do 
Interior e ao Gabinete da Presidência da FUNAI para que não houvesse a 



demarcação  de um território próprio para os Krikati com vistas a não se 
alterar o “modo vivendi da sociedade pacata e ordeira” de Montes Altos, 
admitindo-se ser possível manter “os índios em harmoniosa convivência com 
os habitantes da região tal como sempre aconteceu ao longo de cerca de dois 
séculos”. 

Em setembro de 1977 o então presidente da FUNAI, Gal. Ismarth de 
Araújo de Oliveira leva ao conhecimento público que fará proceder  a 
demarcação administrativa da área indígena, denominada Posto Indígena 
Krikati, nos termos de uma delimitação que propõe uma área de 62.350 ha. 
Esta proposta, resultado do Grupo de Trabalho FUNAI-RADAM, 
desconsiderou completamente as reivindicações dos Krikati já manifestadas na 
carta enviada à FUNAI, através da antropóloga Dolores Newton, em 1975. 

Antes mesmo da publicação do edital a Comissão – já inteirada do teor 
do mesmo através do mapa entregue pela FUNAI local ao prefeito de Montes 
Altos – envia em 11 de agosto de 1977 um aditivo à documentação de 1976, 
aos Gabinetes do Ministro do Interior e do Presidente da FUNAI quando 
apresentam duas propostas para o “problema da demarcação da área a ser 
destinada ao índios Krikati”. 

A primeira é que fosse estudada a conveniência de ser estabelecida, 
nas terras do vizinho município de Amarante, uma área para os índios Krikati 
de são José. E que caso não fosse possível concretizar-se esta transferência: 

“seja limitada em dez a vinte hectares, no máximo, a 
área que tiver de ser demarcada para os Krikati, na 
localidade em que se encontram”. 

Mas se esta proposta de 62.350 ha desencadeou a reação contrária por 
parte dos moradores, também foi rejeitada enfaticamente pelos próprios 
índios, que não reconheceram nela o mínimo que tinham pleiteado; mesmo 
porque a linha definidora do limite oeste no afã de se afastar da sede do 
Município de Montes altos – passaria em cima da aldeia de São José. 

Em 25/01/1978 é entregue pela Comissão de proprietários ao Gabinete 
Militar do Presidente da República, Gal. Geisel, e ao Gabinete do Presidente 
da FUNAI um abaixo assinado reiterando os pontos já enumerados nas cartas 
anteriores. Simultaneamente os índios pressionavam a FUNAI para que 
demarcassem de uma vez por todas suas terras. Em função desta pressão, em 
29/07/1979 a FUNAI, através da Portaria 609/E assinada por seu presidente, 
Sr. Ademar Ribeiro da Silva, cria um novo grupo de Trabalho para a eleição 
da área Krikati. Deste grupo participa a antropóloga Delvair Montagner 
Melatti, que com base nas reivindicações e necessidades dos índios e 
considerando a proposta de 1975 apresentada por Dolores Newton justifica a 
eleição de uma área de 136.600 ha. 



Concomitantemente em 20/07/1979 a Comissão de proprietários e 
moradores encaminha ao novo Presidente da FUNAI os principais pontos dos 
documentos já enviados anteriormente, entregando cópia ao Delegado da 
FUNAI de são Luiz quando então são participados da constituição de um novo 
Grupo de Trabalho (acima referido). 

Logo após a conclusão dos trabalhos de campo da equipe, a Comissão 
de moradores e Proprietários envia ao então Presidente da República, general 
João Figueiredo, um memorial e outro abaixo assinado pedindo a transferência 
dos Krikati para o Município de Amarante ou quando muito a demarcação de 
20.000 ha. 

O relatório da antropóloga apresentando a proposta de 136.600 ha é 
encaminhada em janeiro de 1980 e em 29/09/1980 – o Diretor do 
Departamento Geral do Patrimônio Indígena – DGPI – da FUNAI assina o 
edital, levando a conhecimento público que fará proceder a demarcação 
administrativa de 136.000 ha como área Krikati – segundo Portaria 713/8 de 
01/08/80. 

Os fazendeiros locais ao verificarem que apesar da demora e 
identificação da FUNAI em relação à área a ser demarcada (decorrente sem 
dúvida de pressão política  exercida por sua “comissão”) este órgão não 
autoriza uma demarcação que atendesse (como esperavam) sua proposta de se 
delimitar apenas 10 a 20 mil hectares para os Krikati, resolveram entrar com 
uma ação na Justiça. 

Assim em 1980 Leon Félix Milhomen e mais 120 liticonsortes 
promovem uma Ação Demarcatória, alegando que suas propriedades estariam 
sendo esbulhadas em rezão de demarcação administrativa da área Krikati 
interditada pela FUNAI. 

Imediatamente a FUNAI passaria a culpar os próprios Krikati alegando 
que “por quererem demais iriam acabar ficando sem nada” – esquecendo-se 
que ela mesma não havia sido capaz sequer de demarcar os 62.350 ha. 

Assim os próprios Krikati, acreditando na orientação da FUNAI de que 
ao reduzir a área a ser demarcada esta se efetivaria, concordaram em estudar 
esta redução. 

Em 23 de janeiro de 1981, é criada pela Portaria 925/E um novo Grupo 
de Trabalho que propõe uma área de 85.500 ha. 

Ao serem informados que a área anexada ao processo não incluía a 
região do Quiosque e a região do Rio Arraia, os Krikati mobilizaram-se 
novamente e pressionaram o órgão tutelar que elabora para atendê-los, uma 
outra proposta de 111.000 ha, sem entretanto juntá-la ao processo em curso na 
Justiça. 



Entretanto essa tentativa da FUNAI é, no mínimo inconsequênte, pois 
a ação judicial já estaria em curso e, como vimos neste breve histórico, para os 
proponentes da ação qualquer proposta que ultrapasse 20.000 ha não é 
aceitável. A disputa teve início com a proposta de redemarcação, em 1977, de 
uma área de apenas 62.350 ha. 

Depois de iniciada a ação judicial os Krikati perderam o poder de 
pressão sobre o órgão tutelar no sentido de viabilizar a demarcação de seu 
território, pois a FUNAI local passa a se eximir na medida em que a “questão 
da demarcação está na justiça”, o que fez com que os índios se deslocassem 
duas vezes para São Luiz para conhecer a tal Justiça. 

Mas o fato da FUNAI estar impossibilitada de proceder a demarcação 
administrativa do território Krikati, não justifica o pouco controle exercido 
sobre este território o que tem permitido a sua depredação por parte dos 
fazendeiros locais que, na verdade têm sido os pricipais beneficiários desta 
situação. 

Durante a minha viagem à área Krikati pude constatar a profusão de 
desmatamentos recentes e de cercas de arame novas, cercas que têm o intuito 
muito mais de marcar uma ocupação do que de fato guardar cabeças de gado. 
Esta depredação do território Krikati não é compatível com o número de 
ocupantes não índios que nele residem. Tomo como referência o território 
Apinayé, que também percorri, no qual residiam cerca de 600 famílias – 
número aparentemente superior aquele dos ocupantes do território Krikati – e 
que entretanto não encontravam-se tão agredido como este último. 

Os responsáveis pelos desmatamentos par abertura de novas pastagens, 
ocorridos depois do início da ação judicial, deveriam ser de algum modo 
responsabilizados por esta ação de evidente má-fé. 

O intuito de apresentar este histórico da mobilização dos 
“proprietários” e índios em relação a demarcação da área Krikati é o de 
assinalar alguns pontos que foram apresentados no início deste laudo: 

1. que é possível conciliar, em uma proposta de área, os 
interesses dos índios e os interesses regionais; 

2. que a “situação de tensão” e o “problema social” alegados 
para diminuir a área pleiteada pelos índios, são os argumentos 
utilizados pelos regionais até que tenham seus interesses atendidos: 
a supressão dos índios do mapa; 

 
Assim sendo, considero: 
- que os índios têm o direito de terem um território digno demarcado, 

que lhes possibilite a reprodução de seu “modus vivendi”, 
apresentado neste laudo; 



- que os ocupantes não índios do território Krikati devem receber 
uma atenção por parte dos órgãos governamentais competentes 
obedecendo os seguintes critérios: 

1. que os descendentes dos antigos moradores e moradores 
mais recentes (até 1976) que morem e tenham como 
fonte única de renda o trabalho das terras que ocupam 
têm o direito, mesmo sabendo que moram em terra de 
índio, de receberem uma indenização justa pelos anos 
que ali permaneceram (o que caracteriza a “boa-fé”); 

2. que os moradores que tenham vindo residir, por 
orientação e a mando dos políticos locais, dentro do 
perímetro de 62.350 ha a partir de 1976 e nos de 85.600 
ha a partir de 1981 (o que evidencia a má-fé) não devam 
receber indenização; 

3. que o restante dos moradores que estão residindo desde 
1976 na faixa de terras entre o perímetro da área 
proposta e o de 85.500 ha recebam indenização por 
benfeitorias. 

 
3.3. Uma proposta de área digna: um território indígena não é um 

latifúndio. 
  
Antes de apresentarmos uma proposta para a delimitação da área 

Krikati convém assinalar dois pontos: 
- o primeiro diz respeito a tendência atualmente em vigor na FUNAI 

que leva a demarcar as áreas indígenas como se estivessem 
demarcando latifúndios, ou seja, simplesmente estabelecendo 
divisas entre propriedades distintas. Este procedimento transparece 
na quantidade de linhas secas, o que dá ao território indígena que 
está sendo demarcado um desenho geométrico, que não 
corresponde, em absoluto, à maneira como os índios ocupam este 
território e configuram seus limites, sempre naturais. Para os índios 
as referências são sempre acidentes naturais: tal serra, tal rio, a 
cabeceira de tal ribeirão. E estes acidentes é que devem ser as 
referências para se delimitar uma área indígena, resguardando-se as 
cabeceiras dos rios, preservando-se o máximo possível o ambiente 
ecológico. 

- O segundo, é que para os índios é incompreensível a discussão em 
torno de um total abstrato de hectares para se delimitar a área a ser 



demarcada. O que exigem é que determinados pontos de seu 
território estejam assegurados pela demarcação. 

Assim, durante o levantamento feito na área Krikati pude constatar que 
os pontos reivindicados e necessários, são os mesmos que apresentaram em 
1975 à Dolores Newton e em 1979 à Delvair Montagner. Para cada sub-grupo 
Krikati é importante a garantia de determinadas áreas do território, nos quais 
residiam e estariam ainda residindo não fosse o esforço unificador do órgão 
tute1lar. Neste sentido é que somente a somatória destas áreas é que pode 
garantir a delimitação de um “território digno e que atenda aos interesses e 
necessidades dos Krikati”. A demarcação de um território digno influenciará 
na relação entre índios e regionais, contribuindo para que seja revertido, a 
longo prazo, o quadro apontado por Lave: 

“Há um outro fator que influencia as relações entre 
índios e brasileiros a longo prazo: estes assumem 
implicitamente que os índios estão se extinguindo e que 
dentro de pouco tempo o problema estará resolvido por 
si mesmo” (1967: 54). 
 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO MAPA 
  
a. Limite Sul 
Partindo da vertende mais meridional da Serra do Cipó (1) vai por 

linha seca até encontrar a cabeceira do Riacho Raiz (2); segue por esta em sua 
margem esquerda até sua desembocadura no Riacho Buenos Aires; deste 
ponto (3) segue em linha seca (rumo noroeste) até encontrar a cabeceira 
principal do rio Arraias (4); segue por este em sua margem esquerda até 
encontrar a desembocadura do córrego Yu (pouco abaixo da Fazendo 
Bonfim); deste ponto (5) segue numa linha seca (rumo sudoeste) até encontrar 
a cabeceira do córrego Traira; deste ponto (6) segue numa linha seca (rumo 
leste/oeste) até encontrar a cabeceira do córrego Olho D’água (7); segue por 
este ribeirão, por sua margem esquerda, até a desembocadura deste córrego no 
Rio Arraias (8); segue por este rio na sua margem esquerda até encontrar a 
desembocadua do córrego Faveira (9);  

b. Limite oeste 
Segue pelo córrego Faveira por sua margem direita até sua cabeceira 

(10); deste ponto segue por uma linha seca (rumo noroeste) até encontrar a 



desembocadura do primeiro afluente da margem direita do rio Clementino 
(11). Segue por este ribeirão (afluente do rio Clementino) pela sua margem 
direita até encontrar sua cabeceira (12); deste ponto (paralelo 47 graus e 
meridiano 64 graus) segue em linha seca (rumo noroeste) por sobre a linha do 
meridiano 64 graus até encontrar o rio Campo Alegre; deste ponto (13) segue 
por este rio pela sua margem direita até encontrar a desembocadura do rio 
Campo-Alegrinho (14); segue por este rio, por sua margem direita, até 
encontrar o seu primeiro afluente da margem direita (15); segue por este 
ribeirão por sua margem esquerda até a sua cabeceira (16);deste ponto segue 
por uma linha seca (rumo noroeste) até encontrar a desembocadura do riacho 
Extrema no rio Campo Alegre (17); segue por aquele riacho Extrema, por sua 
margem direita, até a sua cabeceira (18); 

c. Limite Norte 
Do ponto 18, segue por uma linha seca (rumo oeste) até encontrar a 

cabeceira de um afluente do rio Pindaré, situada a oeste da Fazenda Regalo; 
deste ponto (19) segue por uma linha seca (rumo nordeste) até encontrar a 
cabeceira de um outro afluente da margem esquerda do Pindaré (19 a); segue 
por este ribeirão por sua margem esquerda até a sua desembocadura no rio 
Pindaré (20); segue (rumo norte) por este rio pela sua margem esquerda até 
encontrar o seu primeiro afluente, nesta altura, pela sua margem direita (21); 
segue por este afluente, por sua margem direita, até sua cabeceira (22); deste 
ponto (22) segue por uma linha seca (rumo sul) até encontrar a cabeceira de 
um outro ribeirao (23), pelo qual segue, por sua margem esquerda, até sua 
desembocadura no riacho Grotya do Manuelão (24); deste ponto (24) sobe 
este riacho por sua margem direita até encontrar sua cabeceira, na Serra do 
Capim Fino (25); deste ponto (25) segue por uma linha seca (rumo oeste/lese) 
que acompanha aproximadamente a linha do paralelo de 68 graus até 
encontrar o riacho Grota do Boqueirão (26). 

d. Limite Leste 
Deste ponto (26) segue uma linha seca (rumo sudeste) até encontrar a 

cabeceira de um riacho na vertente leste da Serra do Cocalinho (27); segue-se 
este riacho por sua margem esquerda até sua desembocadura em outro riacho 
que é afluente da margem esquerda do riacho Batalha (28); deste ponto segue-
se por uma linha seca (rumo sudeste) até encontrar o riacho Batalha (29); 
segue subindo por este riacho, por sua margem direita, até encontrar seu 
primeiro afluente pela margem direita (30); segue pela margem direita deste 
afluente até sua cabeceira (31); deste ponto, segue por uma linha seca (rumo 
sul) até encontrar o riacho do Gato (32); deste ponto (32) , sobe este riacho 
pela sua margem direita até sua cabeceira, situada na Serra da Mangaba (33); 
em cima da dita serra nasce um riacho (34) (na extremidade oeste) pelo qual 



se desce pela sua margem esquerda até a sua desembocadura no riacho 
Pitombeira (35); desce por este rio pela margem direita até encontrar o 
primeiro afluente do dito Pitombeira pela sua margem direita (36); segue por 
este riacho até sua nascente, na Serra da Desordem (37); segue uma linha seca 
(rumo sul) até encontrar sua linha de 500 alt. (38); segue por esta linha de cota 
até encontrar a cabeceira do riacho Santo antonio (39); desce pela margem 
esquerda deste riacho Santo antonio até encontrar o seu primeiro afluente  pela 
margem esquerda (40); deste ponto (40) segue uma linha seca (rumo sul) até 
encontrar a vertente leste da Serra do Cipó (41); deste ponto contorna-se a 
referida serra até encontrar o ponto inicial. 
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ANEXOS 
1. Os Timbira e as frentes de conquista e colonização do sul do 

Maranhão. 
2. Cronologia da reação dos grupos Timbira à ocupação de seus 

territórios (1787/1820). 



3. Cronologia das expedições repressivas contra os Timbira 
(1793/1818). 

4. Os grupos Timbira no início do século XIX (mapa 1). 
5. O Maranhão no século XIX (mapa @). 
6. Dinâmica da expansão da micro-região de Imperatriz. 
7. Momentos principais do processo 1875/81. 
8. Algumas informações sobre o Convênio CVRD/FUNAI. 
9. Mapa com a proposta da área e a localização das aldeias. 
 
 
 
OS TIMBIRA E AS FRENTES DE CONQUISTA E 

COLONIZAÇÃO DO SUL DO MARANHÃO (In: Azanha, 1988). 
A penetração de vastos campos do centro sul maranhense ocupados 

por grupos Timbira e Akwê pelas frentes de conquista “neo-brasileiras” deu-se 
simultaneamente por três vias, cada uma delas buscando alvos econômicos 
diversos (Nimuendajú: 1946; 6): a primeira utilizando o curso do Tocantins e 
a partir de Belém e de Goiás, visava a preação de índios; a Segunda utilizando 
os cursos do Itapecuru e Mearim desde São Luiz procurava a ocupação 
agrícola de seus vales, enquanto prolongamento e diversificação da agricultura 
praticada na costa maranhense e a terceira, produto da expansão das fazendas 
de gado do Piauí, atingiu o alto Itapecuru em meados do século XVIII 
conquistando todo o sul do Maranhão. 

Até o início do século XIX a penetração do território Timbira através 
do curso do Tocantins não havia produzido outras consequências além de 
contatos esporádicos com os Apinayé. Somente terá alguma significação para 
os Timbira nas primeiras décadas do século XIX com a fundação dos núcleos 
de São Pedro de Alcântara e Santo Antônio (“Carolina”) e pouco mais tarde, 
do de Boa Vista (atual Tocantinópolis). 

O avanço da frente pastoril piauense sobre o território Timbira foi mais 
rápido do que a frente agrícola (mais antiga) que penetrava pelo Itapecuru. Até 
1760, o antigo aldeamento das aldeias altas (atual Caxias) viria a ser o ponto 
mais avançado da expansão neo-brasileira na região (Marques [1870]: 1970; 
186). 

Este quadro se modificará a partir de 1775 com a criação da 
“Companhia Geral do Comércio do Maranhão e Grão-Pará” que dará novo 
impulso as atividades agrícolas na província do Maranhão, favorecidas pela 
condições excepcionais que prevaleciam no mercado externo. Se até 1750 as 
atividades agrícolas de grande porte no sertão maranhense estavam restritas ao 
vale do Itapecuru até Caxias e ao baixo Mearim, a partir do último quartel 



daquele século a expansão agrícola pressionará o território pelo norte, 
buscando novos terrenos ou a mão-de-obra indígena. 

Ao sul daquele território, a rápida expansão da frente pastoril 
maranhense, atingindo em 1730 as margens do rio Parnaíba, levaria o 
estabelecimento das primeiras fazendas de gado ao sul do Maranhão poucos 
anos depois. Com a fundação em 1760 da Vila São Bento dos Pastos Bons, 
entre o alto do Itapecuru e Parnaíba “se completaria o círculo da colonização 
neo-brasileira em torno do território Timbira” (Nimuendajú: 1946; 6). 

Esta vila, situada na fronteira sul do território Timbira em ponto 
estratégico par a “extração” das boiadas maranhenses para Caxias e Tocantins, 
se tornaria o centro de onde partiriam, daquela data em diante, todas as ações 
punitivas destinadas aos grupos Timbira que resistiam à colonização. 

Apesar dos esforços, o processo de expansão das frentes agrícolas e 
pastoril, ao norte e ao sul do território Timbira, não vinha se verificando no 
ritmo desejado e esperado pela Coroa: a resistência oferecida por aqueles 
grupos – e pelos Akwê ao sul – impediam a colonização dos terrenos centrais 
do Maranhão. As “entradas” contra os Timbira não alcançavam a mesma 
eficácia obtida em outras partes da colônia. 

O major Francisco de Paula Ribeiro, que durante os primeiros anos do 
século XIX comandou as guarnições estacionadas em Pastos Bons e no 
Arraial do Príncipe Regente iniciou, a partir de 1809, uma verdadeira 
campanha militar contra os grupos Timbira do sul do Maranhão. A razão da 
militarização das ações contra os Timbira foi justificada pelo Major, pelos 
fracassos sucessivos das campanhas organizadas por particulares em Caxias e 
Pastos Bons: nada menos que doze expedições foram derrotadas entre 1802 e 
1808. Todas estas expedições foram feitas contra os Ramkôkamekta, 
Xàcamekra e os Pykobjê (Gavião), com os quais se confundiam por vezes os 
Krilati; grupos que dominavam os sertões a noroeste do rio Alpercatas e que 
vinham impedindo o avanço da frente pastoril na direção do Tocantins. 

Buscando reprimir as ações destes grupos, o governador da Capitania 
ordenou em 1807 a fundação do Arraial do Príncipe Regente, na confluência 
dos rios Alpercatas e Itapecuru e ali estacionou o Major Paula Ribeiro com 
uma tropa de linha de 60 soldados (Marques [1870] 1970; 91). Esta guarnição, 
enquanto existiu, permitiu o estabelecimento de algumas fazendas entre o 
Alpercatas e o Itapecuru; desfeito o Arraial, os ataques dos Xàkamekra 
recrudesceram, provocando o abandono da povoação nascente de São 
Zacarias. 

Entre Itapecuru e o rio das Balsas, ao sul da região antes tratada, os 
Mãcamekra (atuais Krahô) vinham opondo séria resistência ao 
estabelecimento das fazendas de gado na região. Em 1809 o capitão Manuel 



José de Assunção organizou uma entrada que consegue derrotar o maior das 
aldeias Mãcamekra, fazendo setenta prisioneiros. Tal acontecimento obrigou 
os Mãcamekra à paz e no ano seguinte  estabeleceram uma aliança com o 
comerciante goiano Francisco Pinto de Magalhães, que havia fundado a 
povoação de São Pedro de Alcântara, na margem direita do Tocantins, pouco 
abaixo da embocadura do rio Manuel Alves Grande. 

Aliados ao comerciante, os Mãcamekra passaram a integrar as 
“entradas” organizadas por ele para “reduzir” os grupos Timbira da região do 
Tocantins. 

Entre os grupos que foram atacados, encontram-se os Põcatejê que, 
dos 364 que “se apresentaram ao comandante da ‘entrada’ confiando na sua 
proposta de paz, 130 foram marcados a ferro e remetidos ao Pará” (Paula 
Ribeiro, 1841: 451/452). 

 
 
 
 
CRONOLOGIA DOS GRUPOS TIMBIRA ANTE A OCUPAÇÃODE 

SEUS TERRITÓRIOS – 1787/1820 
 
1793-1798 – Apinayé: em vários ataques destroem o Posto militar de 

São João das Duas Barras (Silva e souza: 1849, 495) 
1793-1801 – Romcôcamekra (“Capiêkrãs”) destroem inúmeras 

fazendas na região do rio Alpercatas,” ... que ainda até o presente (1818) sem 
mais gados e sem habitadores se conservam devolutas” (Paula Ribeiro: 1841, 
304/314) 

1804 – Pykobjê: obrigam a “entrada” comandada por Francisco alves 
dos Santos a recuar e recuperarem prisioneiros (idem: ibidem, 314/315) 

1798-1808 – Xãcamekra (“Mateiros”): matam comandante de Pstos 
Bons, Eugênio Antônio, e fazem recuar uma expedição punitiva comandada 
por Manuel Lopes: despovoam com seus ataques, toda a região de São 
Zacarias entre o Itapecuru e o Alpercatas; derrotam a ‘entrada” de Félix 
Martins Jorge matando metade da tropa (idem: ibidem, 299/304) 

1808-1808 – Mãcamekra (Krahô): destroem as duas maiores fazendas 
da ribeira das Balsas matando todos os seus habitantes (idem,ibidem, 319/322) 

1809 – Pykobjê: repelem uma expedição punitiva comandada por 
Vieira matando a este e vários “paisanos” (idem, ibidem, 446/447) 

1810 – Cukyicamekra (Timbira do baixo Mearim): destroem o 
povoado de Cajari (idem, ibidem, 196) 



1811-1815 – Xãcamekra: matam vinte soldados da guarnição do 
Arraial da guarnição do Príncipe Regente (idem, ibidem, 229) 

1813 – Pykobjê: matam o “cabo de entrada” Manuel José de Assunção 
que, em 1809, havia massacrado a maior das aldeias Mãcamekra: os 40 
homens que aquele comandante dirigia contra os Pykobjê, sobrou apenas um 
(ide, ibidem, 314) 

1814 – Pykobjê: destroem a nascente povoação da Vila da Chapada, às 
margens do Grajaú, deixando com vida “... uma menina, que os bárbaros 
levaram cativa, e cinco ou seis pessoas que por felicidade sua andavam fora da 
povoação por ocasião do desastre” (idem: 1849, 70) 

1818: Xãcamekra: massacraram uma expedição de paz enviada de 
Caxias no lugar denominado “Remanso do Urubu” (Rio Itapecuru), 
apoderando-se de todos os brindes que a expedição carregava (idem: 1841, 
303) 

182? – Pykobjê (?): atacam um engenho no Mearim matando os 
proprietários “... os filhos, os fâmulos e os escravos em número de 83” 
(Marques: 1970, 450) 

 
 
 
 
ALGUMAS INFORMAÇÕEAS SOBRE O CONVÊNIO 

CVRD/FUNAI 
(Resumo extraído de Ferraz e Ladeira, 1988) 
 
Desde o final da década de 70 os Grandes Projetos concebidos para a 

Amazônia vêm apresentando em novo “componente”, resultado de uma longa 
série de pressões internacionais. As agências multilaterais de financiamento 
apresentam, sob forma de cláusulas contratuais, aos governos nacionais 
tomadores de empréstimos, pré-requisitos voltados para a proteção ao meio 
ambiente e às populações indígenas situadas nas áreas de influência destes 
projetos. 

A “proteção” recomendada às populações indígenas pelo Banco 
Mundial – como pré-requisito para o financiamento do Projeto Ferrro-Carajás 
– redundou em um convênio assinado em junho de 1982 entre a Cia. Vale do 
rio Doce (CVRD) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

O convênio abrange 21 áreas indígenas e duas frentes de atração de 
grupos isolados (Guajá e Parakanã), compreendendo uma população de cerca 
de 13.000 índios, entre 15 grupos distintos: Xikrin, Gavião Pàrcatejê, Surui, 



Assurini e Parakanã no estado do Pará; Apinayé em Goias; Guajá, Guajajara, 
Gavião Pykopjê, Krikati, Canela, Tembé e Urubu-Kaapor no Maranhão. 

Com a duração inicial prevista para cinco anos, este convênio destinou 
U$ 13,6 milhões em “projetos de apoio” às comunidades indígenas situadas na 
área de influência do Projeto Ferro-Carajás, “visando minimizar os efeitos 
negativos do empreendimento sobre a vida destas sociedades, assegurando-
lhes melhores condiçòes de sobrevivência”. 

Passado pouco tempo de vigência do convênio, os consultores 
contratados por indicação da ABA, constataram que, apesar dos vultosos 
recursos destinados a FUNAI, a situação nas aldeias pouco se alterara. De 
acordo com o orçamento original apresentado em 1982 para os “projetos de 
apoio”, apenas 0,06% dos recursos estariam destinados à regularização 
fundiária dos territórios indígenas na área de influência da Carajás. 

Os antropólogos consultores emitem pareceres indicando a 
necessidade de se reverter este orçamento original no sentido de que a 
aplicação dos recursos disponíveis deveria se encontrar na Assistência 
qualificada à saúde e na demarcação das terras indígenas – o que significa 
inclusive a manutenção e recuperação das condiçòes de existência dessas 
sociedades – para que realmente se possa minimizar os impactos do Projeto 
Ferro-Carajás dando à estas condições para o convívio com o processo 
particularmente acelerado de transformações em seu meio ambiente. 

 
 
 
CRONOLOGIA DAS EXPEDIÇÕES REPRESSIVAS CONTRA OS 

TIMBIRA (1793-1818) 
1793-1801 – várias “entradas” comandadas por Domingos Lopes e 

Manuel Lopes contra os Ramcôcamekra, “... fazendo inúmeras vítimas 
principalmente entre o sexo feminino e nos rapazes” (Paula Ribeiro, 1841, 
304) 

1794 – “entrada” comandada por Félix do Rego e Domingos Lopes 
contra os Xàkamekra; matam alguns índios sem poderem fazer prisioneiros 
(idem, ibidem: 305) 

1801 – “entrada” composta por 200 “paisanos” e comandada por 
Eugênio Antônio contra os Xàkanekra derrotada (idem, ibidem: 300) 

1801 – expedição punitiva com tropas de linha comandada por 
Francisco de Paula Ribeiro e dirigida contra os Ramcôcamekra: derrotado 
(idem, ibidem: 305) 

1787-1811 – várias expedições com tropas de linha partindo do Arraial 
do Príncipe Regente e comandada pelo Major Francisco de Paula Ribeiro 



contra os Xàcamekra e os Ramcôcamekra: matam muitos índios e aprisionam 
84 (idem, ibidem: 192) 

1809 – “entrada” comandada por Manuel José de Assunção contra os 
Mãcamekra (Krahô); composta por 150 paisanos e 20 soldados de linha: 
aprisionam mais de 70 índios que são remetidos para São Luiz (idem,ibidem: 
320) 

1810-1811 – duas “entradas” comandadas por Antônio Francisco dos 
Reis contra os Pykobjê: derrotadas (idem,ibidem, 315) 

1814 – “entrada” comandada pelo alferes Joaquim Alvares Picaluga 
contra os Ramcokamekra: consegue um acordo de paz com os índios (idem, 
ibidem, 306) 

1814 – “entrada” contra os Carêcatejê comandada por Francisco Pinto 
de Magalhães e auxiliada pelos Ramcokamekra: fazem prisioneiros que são 
enviados ao Pará (idem, ibidem, 450) 

1815 – “entrada” comandada pelo “expediente judicial da vila de 
Caxias” e auxiliada pelos Ramcokamekra contra os Xãcamekra: conseguem 
submeter uma aldeia matando vários índios e aprisionando os outros que são 
vendidos na praça de Caxias (idem, ibidem, 311) 

1815 – “entrada de paz” contra os Pãrecamekra, comandada por 
Antônio Moreira da Silva: consegue um acordo de paz com os índios; depois 
de um curto período de convivência pacífica, com os habitantes da povoação 
de São Pedro de Alcântara (atual Carolina), o chefe Pãrecamekra é preso, 
muitos outro vendidos como escravos ao Pará e os outros restantes refugiam-
se entre os Mãcamekra (idem, ibidem: 318) 

1815-1816 – “entrada” comandada por Francisco Pinto de Magaslhães 
contra os “Augutgês”, Pãrecamekra (Segunda aldeia) e os “Põcatêgê”; 
contando com o auxílio dos Macamekra/Pãrecamekra, 130 índios dos dois 
últimos grupos são vendidos no Pará; os restantes passam a habitar entre os 
Mãcamekra/Pãrecamekra (idem, ibidem: 451) 

1818 – “entrada” comandada por Francisco Germano de Moraes contra 
os Xàcamekra; derrotada e “comprando esta sua retirada segue a troco de 
todas as facas velhas que a sua tropa se guarnecia” (idem, ibidem: 447). 
 


