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APRESENTAÇÃO
~~----------------------------Pelo início de 1963, quando ainda pertenciarros ao quadro do Serviço de
(S.P. r.

Proteção aos flrlios
, da 2? Inspetoria

),

possibilitamos

a Protzisí.o Frikel manusear o arquivo

Regional no Pará, a fim de colher dados complementarespara

artigo que estava produzindo 'sobre os índios Kayapá-Xikrin do caeteté,
/\

logo depois (Frikel,

1963).

relacionado aos conflitos

extrativistas

e sugeriu que escrevessemos algo a respeito

Por essas alturas,

entre os Kayap5e as frentes

já haviam sido publicados o relatório

intitulado

de Nimuendajú

"Os Gorotíre", aprec~ando fatos serre.lhanbesacontecidos até

1939,· bemcano' o "Relatório sobre a situação atual

Neto (1959),

do assunto.

'.

,

(1952)

divulgado

Após concluir o levantamento, considerou comomuito

bomo material existente
regionais,

um

mostrando os nefastos resultados

origem que acabavamde ser pacificados,
Tarrbémmais dois artigos

dos índios Kayap5"de M:Jreira

sofridos pelos grupos da mencionada

devido a falta

de assistência

do S.P.I.

sobre os Kayap5tinham surgido lego depo.í.s, sendo umde

Banner (1961) e o outro de Diniz (1962),
.

mas não
referentes
. ,

ao tema emquestão.

Emvista disso, aceitarrD_sa sugestão de Frikel e passamos a examinar
aquele material processando ao mesmotempo o necessário fichamento. Porém, após a
conclusão, julgamos que não seria oportuno aplicá-lo

de imediato numapublicação,

pois,_·tratavam-se de acc:>ntecimentosrecentes e nos quais de certa forma estiveramos
envolvidos na, qualidade de funcionário do S.P ..I. Preferimos então continuar nossas
\

pesqui~s
e grupos

entre os grupos Tupí do Tocantins (Asuríní e Parakanânl , Gaviões de Oeste

da

b~cia do o.íapoquc-uaçá (Território

problema Kayap5para
registrar

Uf!B

ocasião mais distante

do Amapá), adiando a aprec íacáo

do

e oportuna,. mas sem deixar de

sempre que ::f:Ossíveloutros elementos surgidos a respeito.

Já pela década

de 1970, utilizamo-nos de vários desses elementos na preparação de dois artigos:
primeiro ~obre lia ação indigenistano

sul do Pará (1940-1970) i o segundo focalizando

a "ext.inçào dos índios Kararaô (Kayapó)
No presente trabalho,

o

11

(Arnaud & Alves, 1974).

aínda não definitivo,

em que utilizamos nao so os

aludidos dados documentais corro fontes b.í.blLoqr'áfí.cas, informaçôes outras e
observações pessoais,

tentamos essencialmente mostrar 'à expansão dos Kayapó-Gorotíre

e de ,suas subdivisões, envolvendo os conflitos

.int.ernos e externos em que eles se

empenharam,e as mudançasexperirnerrtadas, Porém, antes de entrarrros na apreciação
desse processo, apresentarrDs aspectos históricos
referências

sobre os índios de~utras

umacaracterização

sobre a ocupação nacional da região,

origens que aí habitaram (ou ainda habitam) e

geral da própria sociedade Kayapó~
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A OCUPAÇÃO
NACIONAL
DARB:;IÃo

- A região SUl do Pará, apreciada neste trabalho
559 de Lonq, Oeste), limita-se

(29-109 de Lat. SUl e 509-

ao norte pelos rios Amazonas,Anapue Pará, ao sul

pelos Estados de Góias e Mato Grosso, a leste pelos rios Tocantins e Araguaia e a
oeste pelo Tapajós. Abrqnge uma superfície

de aproximadamente600.000 km", correspondente

a quase a metade do Estado, predaninantemente coberta por florestas
ocorrências de florestas

de terra

de várzeas e de .íqapós ao norte e florestas

cerrados ao sul, tendo corroprin~ipais

firme, com

semi-úmidas e campos

elevações as serras de Gradaús, Seringa, Inajá e

Carajás, todas situadas a sudeste da região.
As ITB.isantigas explorações na. região, ocorreram no baixo Amazonase na embocadura
do Xingu, tendo sido realizadas

por holandeses, ingleses e irlandeses,

Os holandes~s fundaram as feitorias

por volta de 1600.

de Orange (próxírro a aldeia de Mararu), Nassau .(r ío

. Acaraí), Ma.ndituba(rio Muruã) .~ instalaram umforte na aldeia de Gurupá, entre os rios
.
.
.
'.
Carapatuba e Jenipapo. Porém, a' partir de 1620, Os portugueses foram destruindo essas
posições por expedições corrandadaspar Pedro Teixeira,
Albuquerque,(

Costa Favela e JerônÍlID de

Reis, 1960:2-.23-28 : Figueiredo, 1975:73).

Ainda em 1600, castelhanos procedentes do alto Amazonas,teriam entrado em
- contato comos índios Tapajós. Todavia, a primeira penetiracâo portuguesa foi empreendida
em i626, por Pedro Teixeira e frei
( Leite,

Christovam de são José'~ra

escravos indígenas

1943:357 : Baena, 1969:33 ). Em17241 o rei de Portugal ordenou ao Governador

do Maranhãoexpl.orar o Tapajós, onde sabia-se existir
e prata,

.ITB.S
corrorra.íor riqueza"

cravo emabundànc.ia, talvez ouro

um imenso e numerável gentio de boa condição"

( Livro. Grosso.. 1948, v.6:.213-214 ). Em1812, o lugar Itaituba
centro de exploração e comércio de especiarias
..-

resgatar

-

já era conhecido corro

e, pela metade do século, regatães

costumavamsubí.r pelos " rios secundár íos ", conduzindo " pano, cachaça, quinquilharias
e moedasde cobre (únicas

conhecidas por esses rerrotos habitantes)

para trocar por

generos de alimentação e outros produtos ( Bates, 1944, v. 2: 75 ),
QUandoa produção da borracha alacançava significativo
(1895-1896), encontravam-se disseminados desde Itaituba
....

..

.....

Tapajós) cerca de 3.000·~ivilizad?s

desenvolvimento

até o Salto Augusto ( Alto

paraenses, ITB.ranhenses
e alguns mato-grossenses)

empenhadosna extração e cornercializaçãQ de produto (Coudreau, 1941:42 e ss.).
.

.

1910, essa população havia aumentadopara

Por volta de

7.400-.indivíduos, dentre os quais 1.500

habitavam na sede rouní.c
ipal , cujo númerobaixava para 900"de maio à dezembro, devido os

_

deslocamentôs provocados pela safra da borracha cujas expor+acóes subiram de 263 toneladas,
em'1893,'para maí.s de 700 entre 1900 e 1912 (Brasil,

1913:73-77). Todavia, a partir

de

1914-15 os seringais de Tapajós foram sendo abandonados: em 1924, após umataque de índios
o rio Bararati foi evacuado; e em 1932, considerado o ano mais crítico,
famílias deixaram rios são Ma.noel,Matrínxão, Anipuri e AguaPreta,
apenas 21 extratores
Itaituba

ITB.isde 100

restando no Juruena

dos 600 que nela trabalhavam (Chuvas, 1939). Em1940, o milllicípio de

com169.355 krn2, possuia umapopulação de apenas 9.084 indivíduos

(Recenseamento
... 1952:51),

l
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apresentando assim umcrescimento insignificante

em relação ao total

de 7.400 estimado

no início do século.
Em1613, o Tocantins foi percorrido pelo francês Daniel de Ia Touche, o qual,
apos pe.rnanecer cerca de umano em earretá, subiu até as primeiras cachoeiras do rio
Araguaiá (Cruz, 1963:26; Paternostro,

1945:55). Entretanto,

a mais tmportante expedição

Qesse período foi efetuada pelo capucho Christovam de Lisboa (ou de S. José), devendo-se
a ele e a Pedro Teixeira os primeiros relatos
Paternostro,

1945:55). Em1625, os jesuítas

sobre a região (Muniz, 1916:189;
instalaram-se

ToméRibeiro, RomeuCareu, ManuelNunes, Gonçalo Paes e ManuelBrandão, subido o
do ,cravo, canela e da caatanha-so-pará

aos dois úl.t.írros a descoberta

(Ibid.; Abreu, 1963:14). Em1780, o Capitão-General

Fernando Delgado levantou umpresídio umpouco acíma do lugar onde foi posteriormente
,

'

,

fundada Conceição do Araguaia, porém, em 1813, os habitantes

do lugar foram trucidados

pelos Ind.ios Karajá (Ianni, 1978:9). No começodo século XIX, é criado o primeiro
núcleo urbano "nas margens do Tocantins, Boa Vista,
todo.o· território

I

I
I

em carnetá, havendo os padres

Tocantins até sua confluência como Araguaia, atríbuindo-se

1

delíffiitado ~la

sucedido pela ocupação paulatina de

I

junção desse rio com Q Araguaia" (Moreira Neto,
\

.,

1960:9) .

Já pelo fim do século XIX, Coudreau (1897:2) refere a castanha-do-pará
(Bertolletiaexcelsa

H.B.D.) cornoprincipal

gênerodo'Tocantins,

meio de sobrevivência, cornoera a ser ínqar-üíevea brasiliensis

ou mesmoo seu único

Muel1. e ARG.)para diversas

" outras regiões da Amazônia.Acontece que, ,pele:>início do"século atual,
fomàr vulto a extração do caucho '(Castilloa
Tocantins) e no Araguaia, até
internacional

00_

, __.:.L

começatambéma

ulei Warb.) na zona do ltacaiúnas

t

r

(afluente do

r volta de 1915, quando deixou de ter cotação no mercado

face ao crescimento da produção da borracha nos seringais asiáticos

(Arnaud, 1975~12). Ao mesmotempo, urra frente pastoril

r
F!
~

procedente dos "pastos bons"

i:

t
f-

(Maranhão)que, nos últimos anos do século XIXatinge a margemesquerda do Araguaia,

~

termina por ocupar as bacias dos rios Najá (poet.erí.orrrerrteBarreira de Santana), alcançando

r

um segmento set.ent.riona'L a foz do ltacaiúnas

~.

(Moreira Neto, 1960:11-12).

Tendo cornosede a freguesia fundada por frei Gil de Vila Novaem 1900, foi
criado o município 'de Conceição do Araguaia, em 1908, ano emque o engenheiro F.
Schmidt-Belém,abriu urra estrada desde Gamaleira (Araguaia) até NovoHorizonte, no médio
rio Fresco (Xingu} (Ibid.: 29).

Em

1920, a população do município somava11. 000 habitantes

(Ianni, 1978:63), porém, em 1935, as ú.l.t írres cincoTéquas dos camposdo Araguaia,
encontravam-se desertas,

devido "as incursões e rrort.ícínãos dos Purukarús, inimigos sem

piedade tanto dos christãos

cornodos seus patrícios

1936:9). E na mata geral existente
"morador chr í.s'tâó n 'urra dist2ncia
cOmurra superfície

os cayap5s das Arrayas" (Prelazia ...

desses camoosaté o ri~ FResco, não habitavam mais
de seis a oito e dez dias de marchas" (Ibid.).

Em1940,

de 42.265 km2, ,o munlclplo de Conceição do Araguaia estava coma

população reduzida a 4.715 pessoas, das quais 70%viviam no meio rural
No Xingu, os jesuítas

fundaram a missão de ltacuruçá

e em seguida as missões de Araricuri

(Ianni, 1978:63).

(atual Vieiros),

em 1636,

(Souzel Velho), Miraveri (pat.ual,Pombal) e Materua,

no local do forte de Orange (atual Porto de Moz) (Figueiredo, 1975:63i Kreutler, 1975:56).

í'-

-5O municipio
antigo
dois

município

distritos:

seguinte,

de Souzel,
Altamira

teve

dividido

(zonas de S. Felix

282.070~,

que era a rraior

Altamira

uma população

(Enciclopédia

territorial

desmembradas do

(Altamira

e Novo Horizonte)
extensã~

civilizada

....

1937:273).

em 1938, com
Lego no ano

do Estado passou o município

em duas zonas

Horizonte

das terras

sua denominação. mudada para Altamira,

e Novo Horizonte

face a nova divisão

pel,o distrito-sede

-

do Xingu, formado com a maior parte

e Iriri-Curuá)

(Ibid.).

municipal

a ser

integrado

e pelo .de Novo'

Em 1940, com uma superfície

não só do Pará como do Brasil,

de 6.428 habitantes.

(Recenseamento

de

possuia

... 1952:51) .

os ANTIGOSGRUPOSINDíGENAS
DARffiIÃo
Conforme pode ser verificado
mapa) , nos t.empos históricos,
/,

a região

ocupada por grupos filiados
Mundurukú, os quais,
território
leste

limitado

e a oeste
nesse

pela

ao norte

pelo Madeira

,

neste

lingüístico

quando identificados

Mundu.rvkú, habitavam
Apiaká,

apreciada

ao tronco

(Mundurucânia),

pelo Tapajós

.

no mapa etno-históricode

território

Muriva e Tapukurá
pernaneceram

primeira

Apiaká.

a saber:

território

Urra pequena parte

situada

dominavam um vasto
a

\

e diversos

outros

Kayabí,

grupos

indígenas.

Nhawanhen, Urupá, Sapupé, Hiawahim, Arranaju,

em sua quase totalidade
Pires

Andirá,

localizado

(Arrazonas), e a msLor í.a

do Xingu distribuidaem
de Arinos)

remanescentes

no Madeira' (Arrazonas)

r

(afluente

atuais,

os MundurukÚ (Tapajós e

Maués-Açu e tributários

dos Peixes

os dias

ou S. Manuel) e alguns

dos MundurukÚ encontra-se

no rio

os

;'.::{
Casa I, 1943: 233). Além dos

.

dos Kayabí encorrt.ra-sse no Parque Indígena

Apiaká

destacavam-se

(Nlinuendajú, 1981: mapa) ~ Dentre os que alcançaram

no aludido

aldeia

na maior parte,

'

os Sateré-:-Mawéhabitam nos rios

outra

vez,

(1981:

pelo Arrazonas, ao sul pelo Juruena,

Parintitin

um dos qruoos Kavabi (rio Teles

CUruru),

era,

TUpí. No Tapajós,

.

não identificada,

estudo

e nas .írred íaçôes , os Sateré-Mawé,

Tupí-Kàwahiwa, Tupinambarana,

de filiação

Nimuendajú

várias

a Ide í.as, e numa

onde também habita

um grupo

(Mato Grosso) .

\

Na bacia

do Xingu e terras

,

Guahara e outros
sobre eles

de línguas

informações

desconhec ídas , desapareceram

de valor

etnográfico

emigraram para a nargem esquerda
presentemente
do Brasil

divididos

rio

Manitsauá

cerca

semelhantes

no antigo

para

Os Oyampik (Wayãpí)
encontrando-se

.

'

Arrapari até

Os Juruna,

o Oiapoque,

habitantes

em terras

do baixo

o sul e acabaram se situando
- 44),

ainda

no

existindo

ambiente,

(Arnaud, 1983:7).

XVIII e XIX os rios

de terem sido obtidas

XVIII,

(ol í.veí.ra , 1972:15

do Xingu)

elementares

as dos regionais

.nos séculos

1981:1-2).

XVII, foram se deslocando

antes

1948~.213-2i7).

grupos desde o rio

(Galois,

(ParqÚe Indígena

de 15 famílias

(Id.

do Arrazonas, no século

em vários

~ da Guiana Francesa

Xingu desde o século

adjacen+es ; os Pacajá , "Takanyape , Paux L, Aracaju,

Curuá e Iriri,

mas vivendo em condições
"-.
Os Kuruaya e os Xipaya, que dominavam

acabaram sendo também destroçados

e

,

reduzidos

pelas

adiante),

restando

Altamira,

junto

Asur ín

í

ecoês dos Kayapá e dos patrões
ainda

vários

aos quais

rerranescentes

a FUNAIaplica

do Xingu, mencionados pela

(Nimuendajú, 1948: 225),

disseminados

vez no final
isolados

até

(a ser apreciada
pelo

medidas no sentido

prirreira

puderam rranter-se

dos seringais

Iriri

pelo

ou na cidade

de reagrupá-los.

do século
inicio

rrais
de

Os

passado
da década de 1970,

• I.

l
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quando passaram a ser assistidos

pe.rm.:menternente
pela FUNAI,na própria aldeia

no rio Piaçaba (afluente direito

do baixo Xingu) (Arnaud, 1983:8). Os Araweté, durante

longo t.empoconfundidos comos Asuriní,

foram identificados,

no local onde permanecemaldeados sob a assistência
Xingu1 (Ibid.).

já pela década de 1970,

da FUNAI(rio Ip.ixuna , baixo

Por fim, os Araras (Karib) notados inicialmente

_ 1853, entraram em seguida em conflito
indígenas da região,

com extratores

e em fase recente,

situada

no baixo Xingu, em

de bortracha e comoutros grupos

passaram a hostilizar

as turrras que operavam

na abertura da Transamazônica., Já em 1980-1981, foram pacificados

pelas turrras da

FUNAI,encontrando-se no rromento, aldeados na margemesquerda do baixo Iriri,

municipio

de Altamira.
--

No Tocantins e Ara<;JUaia',
os grupos Céurarapim,Wanapu,Tacayuna, Jundiahy,

Tapiraua, CUrupity, January, carambu de filiação
-\

lingüística

(Nimuendajú, 1981errapa), deixaram de, ser referidos

não identificada

.rrcdernarnerrtena literatura

etnol.óq.í.ca, Os Anambé,situados ã margemesquerda do Tocantins, no século XIX,
atravessaram o rio e foram estabelecer-se

junto aos Turiwara, no rio Cai.rar í. (afluente

do Muju) (Arnaud & Giüvão, 1;369:8). Os Akuáwa-Asur
ín.L, confundidos por Coudreau
(1897:32) comos Asuriní do Xingu, comaldeamentos di~s9minados desde o pacajá de
,

,

Portel até a cachoeira Grande (Tocantins), após incursionarem longos anos na zona da
Estrada de Ferro de Tbcantins, foram pacificados

pelo S.P.I.,

ainda' se achamaldeados (rio Trocará, Tbcantins)
mencionados no Pacajá de Portel, ,a partir
referidos

em 1953, no local onde

(Arnaud, 1983:8-15). Os Parakanân,

de 1910, ma~_"que
POderiamser os índios

no Tocantins comoKupé-rop, desde meados do sécu Io passado, a partir

em decorr~cia

da abertura da Transamazônica/pa's~ram a ser atraídos

de 1970)

pel;' FUNAI.Após

sucessivas mudanças, vem de ser dois de seus grupos fixados no igarapé Andorinha e rio
Meio (Poção dos caboclos)
já no-início

(zona do,Tocant~s),

tendo sido um terceiro

grupo pacificado,

da presente, década, entre os rios são Sebastião e St9 Antônio (são Felix

do Xingu) (Ibí.d, :,33). Os Suruí--MudjetIre, referidos

primeiramente por frei

Sala, em 1.923,\pela designação de "Sororos-raça ainda não identificada" ...
corro Mudjetíre (denominaçãoKayapó), passaram a partir
Suruí (autodenornínaçâo}: (Laraia
missionário dominicano frei

&

Antônio
e em seguida

de 1960 a serem tambémchamados

Matta, 1963:28-30), após terem sido pacificados

pelo

Gil Gomes,na mesmaárea onde ainda perrranecem

(Sororozinho-ToCantins). Afora esses grupos Tupí, devemtambémser mencionados os
Karajá ,e suas outras divisões Javahé e Xarrbioá (língua isolada),
;

conflitos

que viviam em

,

comos grupos Jê e Tupí (executando os Tapirapé), cujos primeiros contatos

comos civilizados

ocorrerem em 1682 (Lipkind, -1948:179),eestão atualmente na maioria
,

,

concentrados na ilha do Bananal (Goiás), mas cem famí.Lí.as esparsas situadas ao longo do
Araguaia Paraense.
OS KAYAro
SETEN"TRIONAIS
A denominaçãoKayapó, cuja origem é Tupí (kayá-macaco- póesemel.hant.e),
começoua ser usada na segunda metade do século XVII para mencionar os índios
conhecidos cornoBí.Lre.í.ros(KayapáMeridionais)
da capitania

(Jê) que atacavam principalmente o sul

de Goiás (Turner, 1966:7; Chaín , 1974:126). A aludida designação foi

estendida aos índios hoje chamadosKayapá Setentrionais,

a partir

de "umasugestão de

CunhaMatos, em 1824",

que considerou os "Gradaús de Sertão" situados entre o Tocantins

e o Araguaia, comodescendentes dos KayapóMeridionais (Turner, 1966:2).
1844,

considerou tambémos Kayapá Setentrionais

refugiados para ó norte,

entretanto,

mostravam-se claramente diferentes

em

comoumaramificação dos Meridionais,

após investigações feitas

hí.s'tôr ía e cultura de ambas as tribos

castelnau,

foi verificado

sobre os dialetos,

que, emboraaparentadas,

e não poderiam ser derivadas urra da outra

(Nimuendajú,

Escreve Turner (1966 :1) qu~ após a efetuação de "umsurvey ql.otocronol.óq.íco'',

1952 :427).

considerou Wilbert (1962) estarem os KayapáMeridionais distanciados

cerca de onze

séculos dos Suyá e dezenove dos KayapóSetentrionais.
Segundoa mitologia,

originariamente habitavam os Kayapó"acirra do teto do
.

.

. ,Céu", havendo descido para a Terra através de umburaco iÍlicialmente cavado por um
tatu e descoberto por umguerreiro

"da classe dos Mebenget", utilizando

umacorda.

Todavia, quando a descida ainda não havia sido concluída, ummenino estranho ao grupo
cortou a corda, ficando assim urra parte dos Kayapáno Céu e a outra na Terra
(Lukesch, 1976: 9-11).
be= identidade,

De rrodogeral autodenominam-seMe-be-agê-krê (mê=grupo social,

agê= água, }g'ê=espaço-buraco), mas cujo significado na sua
\

complexidade não sabemexplicar

(Turner, 1966:3;

Vidal, 1977:34;

se consideram tambémoriginados

de umpovo ancestral

Posey, 1979:5).

Mas

chamadoGoroti-Kumrein.

Os Kayapá são rigorosamente monóqamos
, mas não observam em regra fidelidade
conjugal. são proibidos os "casamentos entre irmãos, primos paralelos
.

bilaterais,

sororato

e lev~ato,

.

e cruzados

união de umhomemcoma filha da irmã ou de uma

'mulher como filho do irmão" (Diniz, 1962:24).

,Overdadeiro casamento, isto é, o da

esposa virgem (menpfenprintí) é arranjado pela' rrãe durante a infància dá' filha,
passando o homem'
a residir

na casa da famÍlia extensa da mulher, após o casamento,

onde a responsável é a .soqra (Ba..nner,1961: 9-:-10). Existem tambéma instituição
'compadr:l-S:!.,de
origem mitológica e de caráter hereditário
;implicações nas relações sociais
cerimoniais

de

através da linha paterna, com

(Inc.lus.íve na adoção de estrangeiros)

assim comonos

(Diniz, 1962:21).
As famílias nucleares sao as unidades básicas de produção e consumo, nao

havendo umacooperação obrigatória

entre elas 'mesmodentro das próprias famílias

extensas ou dos grupos domésticos a não ser pelas mulheres na construção das 'habitações
CQ~ns (Tun1er, 1966:10) • Nas atividades

agrícolas,

a divisão de trabalho não é

rigorosa entre os sexos, participando os homensnão só da derrubada e queirra comodo
plantio e da colheita;

e as mulheres, por seu lado, além de trabalharem predominantemente

no plantio e na colheita,
1968:27).

podemparticipar

A coleta é umaatividade

constituem ~pações

da ·derrubada·e da queirra (Dreyfus,

tradicionalmente feminina. A pesca e a caça

rrasculinas podendo ocorrer de modoindividual ou coletivo,

ocasião das qrandes festas

(lbid. :27-28-31)

.

Tradicionalmente, as aldeias Kayapátêm as casas residenciais
emcírculo comumapraça central

por

dispostas

(Ngàou rpê.kri), onde são construídas as

.casas-dos-homens, integradas por sociedades-de-homens que sao as unidades básicas do
sistema político

tribal,

mas sem estarem relacionados ao sistema. de parentesco

(Turner, 1966 ~29 a 42) • cada aldeia tem geralmente duas casas-dos-homens que

constituem metades, situadas a leste e a oeste da praça central,

podendohaver em cada

umadelas várias sociedades-de-homens e as vezes commais de umlíder
(t-1em-benhadjueru=
aquele que transmite os cânticos)
membrosde umacasa-de-homens sejam solidários
embora seja umadas principais
intemas

e externas

(Ibid.).

corageme inteligência

(Ibid.).

O importante e que os

nas disputas contra os membrosda outra,

funções dos chefes a manutençãode boas relações
Os cargos de chefia são geralmente conseguidos "pela

singular",

como apoio de "umbomnúmerode parentes e

compadres" (Barmer, 1961:17).,
Acentua ainda Banner (Ibid. :19) que o Kayapócultiva a bravura "como mesmo
afã que o civilizado

procura enriquecer",

representando a palavra djekré

(bravo, feroz,

valente) o ideal ao qual todos os homensêispiram. Os pais não costumambater nos filhos
porque desejam torná-los

.independent.ese agressivos.

Assim que os meninos passam a

dormir no nqôbe , após os 10 anos, os adultos procuram desenvolver em seus espíritos

e

cul to djekrê: arranham-lhes os braços e as pernas comdentes de peixes, para que
adquiram mais força e sejam mais velozes; passam-lhe5nos peitos os pelos da lagarta
"cabelo de macaco", venenosíssimos, para que criem resistência
lutar,de

corpos nus commaribondosi

predileta

contra a dor; mandam-nos

\

e,adestram-nos no manejo da borduna (a arma

de kayapó), "sendo-lhes entregues para matar, cachorros magros ou mansos

demais para ter valor nas caçadas e, as vezes" críanças orfanizadas ou choronas"
. (Ibid. :20)'. Acrescenta não ser exagero af í.rmar que, a ambição do Kayapóainda bravo, e,
matar alguém, preferencialmente umkuben (estrangeiro)
.'reputado como"heroi e verdadeiro guerreiro"

e assim que consegue passa a ser

,(Ibid. :"21) •

As cisões sempre foram freqüentes entre os Kayapó, semque possam ser
atribuídas
1967:47).

a fatores territoriais

ou à carência de meios de sobrevivência (TurDer,

Geralmente costumamdizer que foram motivadas por adultério"
,

quando as

,
,

,

verdadeí.ras causas s~o, quase sempre, as disputas entre líderes

de associações opostas,

coma finalidade de fazer crescer o próprio pcxlerio (Ibid.: 51-52). As disputas sao
Inst.í.tuc.íonalí.zadas em forma de duelo (aben-atak), entre os :indivíduos ou os grupos
que se desentenden, como empregode pesadas e aguçadas clavas de madeira (kop),
costumandoos derrotados abandonar.a aldeia por motivo de vergonha (piaám), embora
pudessem~ecer.

Após umcisma as f'acçôes,em regr":J.tomam-se inJ.n:igas, podendode

umaou de outra surgirem ataques de surpresa (Ibid.).
Tradicionalmente, cada aldeia Kayapáconstitui

urnaunidade política

independente, não havendo notícia de que, por motivo de solidariedade étnica ou
tribal,

procurassem atuar coletivamente emqu?:,lquercircunstãncia.

grupo que foram cornpelidos a deixá-lo,

Elementos de um

mas sem condí.çoes de formar umanova aldeia,
'<.

procuram incorporar-se em outra, ou retomar

a anterior,

mas podemenfrentar

sérios

r Lscos, desde que, no momentoque assim aconteça, a população local seja porventura
atingida por enfennidades, pois acabarão' sendo extenninados por suspeita de que isso
foi motivado por terem eles praticado feitiçarias.
A morte é definida Para o Kayapó, comoa condição emque o espírito
(karon) deixa o corpo definitivamente.

Umapessoa n~rta (arop tuk) fica fora da

sociedade semprecisar receber mais atenção, salvo as devidas sob forma de rituais
fúnebres. Emrazão disso, os moribundos são tratados pelos parentes com "uma
indiferença que parece quase desumana", e emmuitos casos apressam umamorte
admitida comoinevitável.

,Nosantigos tempos, umahabitação na

-9era logo queimada, e nurra aldeia ainda de estilo

tradicional,

a dez anos, emque muitas mortes ocorreram, verifica-se

sua queírna, sendo outra

erguida em novo lugar, emboraas vezes não tanto distante
assim fugir da presença dos espíritos,
dos párentes para tê-los

apos umperíodo de cinco

da anterior.

Pretende-se

comreceio de que eles venhamprovocar a morte

novamenteao seu lado (Ibid.:381 a 395).

- AS CISÕESE OSCONFLI'IDS
ConformeNimuendajú (1952:427) os KayapóSetentrionais

começarama ser

conhecidos no Mato Grosso como "Corres", desde o século XVII até depois de 1884i
oeste do Araguaia eram referidos

a

desde o início do século XIXcomo"Kradahú

,(Gradahô), una denominaçãoque lhes era aplicada pelos "KaFajá de' Araguaia", e no
Pará eram chamados "carajás" até por volta de 1918. Coudreau (1897.1_91-205)ainda em
fins do século XIX, apresenta os "Caiapós Paraenses" assim divididos:

"Caiapós de

Pau d'Arco e Chicão - 1.500, Purucarus - 1.500, Chicris - 500 e Gorotirés - 1.500".
Nessa fase estariam espalhados desde a rrargemesquerda do Araguaia (69 Iat.
marqemdireita
de Iat.

S.),

S.) até a

dos rios Tapajós e seus fonnadores S. Manoele Paranatinga (129 ou 139

.
seguindo umalinha

e Liberdade (trlbutários

do

\

díagonal de Paranatinga, através do vale do Manitasauá

xillgu) ,

e atingido o Araquaia aproxinadamente a 99 de Lat.,

(Turner, 1966:5). Cembase nos elementos hoje conhecidos através da bibliografia

Si

existente,

e da memor
í.a tribal

três grandes divisões:
.

o Itaipava

.

pode-se d.i.zeir . que, por volta de 1850, já compreendiam

Xikrin (porekru., Kokorekre-Diore e Put-karot)

(afluente do Aragu"aia)até,. os tributários

'do Itacaiúnas

situados desde
(afluente do

i
rí

t
t

r
r

i~

,

Tocantins) i Ira - amrãire (Gradaús ou Kayapódo' Araguaía), aldeados pelos camposde

t

Pau dArco:

I

e Gorotíre,

localizados rrais para o oeste, na região do rio Fresco

(afluente do Xingu).
Os Xíkrin (Por'e-kruj , foram os pr:ineiros a se afastar
consoante as infonnações históricas

existentes,

do núcleo ancestral,

'comoas diferenças lingüísticas,

mitológ~cas e sociais constatadas entre eles e os Go~otíre (Vidal, 1977:22). Em1859,
quando a Missão de St9-Maria do Araguaia travou os primeiros contatos comos Gradaus,
essa separação fazía bastante tempo (Ibid.).
Itaipava-Itacaiúnas,

Após haverem emigrado para a região do

dividiram-se os Pore-kru emduas facções (Kokorekree Put-karot) ,

havendo da primeira se originado o bando Diore, que foi se extinguindo emconseqüência
de epidemic;tse choques armados comas frentes

regionais,

enquanto outras junções e

separações foram ocorrendo entre aquelas duas outras facções (Ibid.:

25). Após 1930, um

dos bandos remanescentes (Put-Karot) transferi,-:::-se para o rio Ba.cajá (afluente do
Xinqu) onde ainda se encontra, e o outro que perrraneceu no rio caeteté
Itacaiúnas),

em 1953, face a umdesentendimento intern~deslocou-se

·casas ,(Pau d"ArCo)onde travou relações amistosas comos sertanistas
.

.

~.

foram se agregar aos Gorotíre.

(1897:205) costurravamhostilizar
quemmantinharnboas relações.
con as frentes pastoris

até o Posto Las
Leonardo Vilas

.

Boas e Higuel Araujo, retomando em seguida ao caeteté,
que, rrais tarde,

(Zonado

comexceção de vinte indivíduos

Pela década de 1890, segundo Coudreau

os outros grupos Kayapójuntamente comos Karajá com

Desde essa fase até bemrecentemente, além de seus choques

e ext.rat.í.v.í.s'tas
, praticaram os Xikrin repetidas vezes incursoes

contra o? grupos Tupí do Xingu e do Tocantins.

t

~

-10Os Ira-arnrãire

(Kayapódo Pau d'Arco e do Chicão), cuja separação dos

Goroti-Kumrein, verificou-se
estabelecer

provavelmente após :a dos Xikrin, foram os primeiros a

contatos amistosos comos brasileiros,

a princípio

graças os esforços do

General Couto de Magalhães, e posteriormente pela ação catequista

de frei

Gil de Vila

Nová, fundador de Conceição do Araqua.ía , , contatos esses iniciados a par tí r do
estabelecimento da Missão Santa Maria Nova, em 1859 (More
ira Neto, 1960:12). EIn1897,
estavam distribuídos

em'quatro a:ldeias na região do Pau d ' Arco, totalizando

aproximadamente1.500 (Coudreau, 1897:194-205). Todavia, face a expansão pastoril
transformou suas terras
cem sua participação

empastagens, a exploração do caucho nas matas circunvizinhas

na extração,

transportes

e fornecimentos de gêneros de alimentação,

, . e a catequese daninicana, cuja rnaior finalidade

era separar ,as crianças dos pais

orientando-as para urnanova vida, foram eles sofrendo drásticas
/,

que,

reduções tanto pelas

doenças contraídas cornopela disseminação de seus membros(Ibid,;
Em1909, encontravam-se reunidos em duas aldeias,
estavam reduzidos a trinta

",

Ianni, 1978:15-29).

em 1921 emapenas urna, em 1940

'e poucos, e em 1947~ restava urnaúnica mulher no Posto

Gorotíre, falecida logo depois (Nimuendajú,1952:
428;
Moreira Neto, 1960:77).
.
\
.
,

Os Gorotíre propriamente ditos

(principal 'objeto desta comunicação), foram

assinalados por Nirnuendajú (198l:rnapa)~entre os anos de 1862 e 1906, à rnargemdo rio
Fresco (afluente do Xingu) comurnadas aldeias' instaladas

no seu tributário

ribeirão

da

Ponte (Id. :1952:428). Porém, o aludido rnapa (Id. :1981), já os indica tambémcaminhando
para' o oeste do rio Fresco, entre seus afluentes
atacados duas vezes peloscaucheiros

dirigidos

Rí.oz í.nho e Vermelho, onde foram

por Antonio Firrnino (Id.;1952:428).

conseqaência, rurnararnmais para o sul indo situar-se

acima da cachoeira~da Fumaça

(Riozinho), possivelmente no lugar por eles próprios denominadoPikatôti
Perfeita

superfície

plana de "campolindo"),

(Posey, 1979:54-56). Desta localização,
,contra os habitantes

Em

("extensa e

que consideram cerro sua aldeia ancestral

passaram a fazer "correrias

sangrentas" não só

do Xingu (seus inimigos desde o século XVIII), cornotambémcontra

-os dos afluentes dos rios Fresco e Araguaia, raptando numerosas mulheres e crianças
(Nirnuendajú,1952:428).
Provavelmente, entre 1905 e 1910, verificou-se
seio dos Gorotíre,

a prin~ira grande cisão no

que resultou na formação do grupo Kul;:>enkragnotí
("cabeças verrreIhas")

após umduelo entre os chefes das' casas-dos-homens, I'-10teree WakÕkra,havendo sido
derrotado· o primeiro, o qual, comaproximadamente250 seguídores,abandonou a aldeia,
mas logo retomou para atacar de surpresa o grupo de Wakokra,o qual rrorreu durante o
encontro, havendo ocorrido posteriormente outros conflitos

entre as duas facções

(Verswijver, 1978:9-83). Em 1916, Nirnuendajú (198l:rnapa) já assinalou a aludida facção
de Motore,:que ainda chama, Gorotíre e não Kubenkragnoti, entre os rios Jarina
(Juruna) e .Álto Iriri,

à margemesquerda do Xingu, nos limites do Pará como M3.to

Grosso,
A secunda cisão entre os Gorotíre, resultou na formação do grupo Kararaó,
(nomedo líder de urnadas sociedades masculinas), mencionadaanteriormente cano
anterior

a dos Kubenkragnoti (Diniz, 1962:34; Arnaud & Alves, 1974:4). M3.sque,

, consoante informações mais recentes de índios Gorotíre,

soubemosque aconteceu em

-11 fase posterior

ainda pela década de 1910, a crermos no testemunho de Maria Anastácia
l
que afirmou ter sido por eles raptada por volta de 1920, no rio Iriri.
De qualquer modo, sabe-se que os Kararaô, após terem constituído
dist-0ta,

migraram para terras

urra unidade

si~uadas à margemesquerda do Xingu, entre o Iriri

e

Curuá, Em seguida se dividiram, deslocando-se umdos grupos para o baixo Xingu, entre
- os municípios de Altamira e Porto de Moz (Arnaud& Alves, 1974:7).
A terceira

cisão, verificou-se

quando os Gorotíre já se achavamaldeados na

Cachoeira da Fumaça (Riozinho, afluente esquerdo do rio Fresco), em 1936, entre as duas
metades existentes,

as quais, passaram a constituir

desde então sob as denaninaçâes de Gorotíre
("cabeças raspadas").

Pouco antes,

conhecidos

(Kapaíre ou Djudketukti) e Kubenkrakegn

entre 1931 e 1935, o bispo de Conceição do Araguia

(D. Sebastião 'Ihomas)r efetuara quatro visitas
,

dois grupos distintos,

ã: aldeia da Cachoeira da Fumaça, que

\

denominou"Porto da Paz" (a última acompanhadode interprete

"cayapó christão

Jacinto

Crain"), .conduz.indonumerosos ctmhet.es de ferramentas para ofer+a.r aos índios
de Conceição...
.

Gorótíre,

1936_:5).Todavia, segundo info:rrna.çôesobtidas na aldeia,
,

em ocasião anteri0;í atacado seus inimigo Dj,?re, mas estes,

fogo, .os fizeram recuar e, em represália,
distante

(Prelazia

tinham os

munidos de armas de

atacaram "sua grande aldeia dos carrpos",

alguns. dias da Cachoeira da Fumaça, causando-lhes umnúmeroelevado de mortos e

aprisionando muitas mulheres e crianças

(Ibid.:55).

E dois meses antes da viagen1do

bispo, mataramos Gorotíre os missionários protestantes

ingleses

(os três Fredericos),

que desprezando os conselhos recebidos subiram o Riozinho sem acompanhantes
"',

.. '

(Nimuendajú,1952:429).
Assim que deixaram a Cachoeira da Fumaça, os Gorotíre seguiram para o baixo
Xingu onde derrotaram os Asuriní, retomando para o rio Fresco comdiversos prisioneiros
e numerosos artefatos
castanha-do-pará,

(Ibid.).

Logo depoisl atacaram duas vezes os coletores

e tentaram reconciliar-se

de

c?Inos moradores dos camposdo Araguaia, mas

nâoa.lcancando êxi.to retomaram ao rio Fresco (Ibid.).

Masno início de 1937, face a

precar Lss írra situação emque se encontravam quanto à subsistência,

aproximaram-se do

povoado NOvaOlinda, então em franca decadência, compouco mais de 100 habitantes,
.

.

situado na confluência do rio FResco como Riozinho (margemdireita).
umdos seus prisioneiros

de nomeVicente, raptado no Iriri

Por intermêdio de

quando era criança,

que ainda

"gaguejava o pcirtuguês", entraram primeiramente em contato comos castanheiros
"Inocência Severino e sua companheira RaimundaFoguete" (Silva, 1974). Em seguida, os
contatos prosseguiram sob a direçào do Sr. Pedro Silva, que vivia no local coma
família,

fazia cinco anos, empenhadona compra-e venda de castanha. ConfornEsuas

próprias expressâes, assim procedeu inspirado por sent.ímerrtosde humanidadepor já
conhecer o t.rabalho de Rondonjunto aos Pa.recI, pois, não pretendia ter nenhumvínculo
can o Serviço PÚblico (Ibid.).
povoado (dois a principio

A despeito do pavor demonstrado pelos rroradores do

tentaram atirar

nos índios),

todo o numerosogrupo aca.mpa.do
na margemoposta do rio,
lhe permitiu conferir
crianças"

'O

conseguiu Pedro Silva t.ranspor tar t
utilizando

umbatelão,

o que

número exato de índios - "844 entre homens, mulheres e

(Ibid.).

I

t

Desde cedo, porém, a situação foi ficando calamitosa tanto para os moradores
de NovaOlinda cano para os índios, que rapidamente consumiramos produtos dos roçados

~

-12e as mercadorias destinadas ao aviamento dos castanheiros,
atividades,

que interromperam as

e não mais sairam de casa guardando suas famílias

O Prefeito

de

Altamira, enviou para NovaOlinda um carregamento cem far ínha , roupas e terçados,

ao

mesmo
tempo que pedia providências ao S.P.I.,
de recursos

(Ibid,).

Os índios a- princípio

"afoitos e exigentes",
e procuravam obter,

(Ibid.).

que não atendeu ao apelo alegando falta

timidos e desconfiados, tornar~se

muitos já comarmas de fogo adquiridas em incursões anteriores,

outras assim comomunições, geralmente roubando, embora dissessem

que era para atacar os Kubenkrakegn (Nimuendajú,1952:430). Alguns índios mudaram-se
para junto da missão são José Garapanã, subordinada a Prelazia do Xingu, porém, a
maioria permaneceunos arredores de Nova01inda (Kraütler, 1979:45). No começode
1938, quando a "imundicie, miséria,

doença e faTie, reinavam no ácampamentodo

Riozdnho", com exceção de um pequeno núrrero que ficou
/,

com Pedra Silva,

abandonaramo lugar, e logo depois mataram cinco castanheiros
do rio Fresco)

os Gorotíre

no rio Branco (afluente

(Nimuendajú:1952:430). Por seu lado, os moradores da NovaOlinda,

fugiram para S. Felix,

comexceção de Pedro Silva cem seus familiares

e mais "dois

empregadosdedicados, Juvenal Rodrigues e Vicente lDpes" (Silva, 1974).
,

\

Entrementes, chegou ao rio .Fresco o missionário Horácio Balmer, da Missão
de Evanqe.lí.zacâo Mundial, que já havia atuado entre os. Urubu-Kaapordo Gurupí,
Inste Lando-se à margemdireita

do Riozinho, cerca de légua e meia acima de NovaOlinda,

onde plantou umagrande roça de milho (Nimuendajú,1952:431). lDgo começarama afluir
os Gorotíre para o local,

_

dispersaram-se em dezembro de 1938, mas retomaram em seguida,

permanecendoumapar+e comàs chefes Adyurení, Be-pren e Be-rna.ití, nos camposdo
Araguaia, onde mataram três homensque conduziillnanimais de Conceição para o rio Fresco,
possivelmente em represália
(Ibid.).

pela morte de uma índia grávida, praticada

por um civilizado

Mas em seguida, "umcerto Jacinto Mota com50 cabras iniciou urra guerrá de

extepnínio contra esses índios",
.a.lguns no terceiro,

matando 30 no primeiro encontro, 30 no segundo e mais

entre os quais os chefes acima aludidos

(Ibid. :436) .

\

Após esses massacres os índios que compunham
o bando no total
I

de

aproximadamente150, voltaram para junto dos demais 250 membrosdo grupo Kapa.Ire , que
já haviam se concentrado junto à missão protestante

de Riozinho, por haver Pedro Silva

viajado enf,errnopara Belém, comexceção de 22 que ficaram espaIhados em canpanhia de
civilizados

ã margemdo Xingu (Ibid. :442-446). Acrescenta Nimuendajúque, na nova

aldeia as ,habitações não ma s formavamum círculo e estavam dispostas em ângulo reto,
í

.

-

.....

porem, tinha sido mantida "a instituição

..

,

da. casa.:.éJ.os-homens"
e os índios retomados

de Araguaia foram recebidos comuma "recepção ,guerreira"

(Ibid.).

Entretanto

I

não

cessaram os Gorotíre suas incursões e, por volta de. 1939-40,
atacaram por duas vezes os
,
.

Kubenkrakegncomarmas de fogo (BRASIL.Arquivo da 2~ Insp ...
, campest.re distante

1937-1967). E na orla

20 léguas de Conceição do Araguaia, dois de seus bandos, após terem
-

'

travado relações amistosas com "famílias cristãs",

provavelmente para vingar-se dos
redes e ferramentas (Ibid.).

Tcdavia

na missão do Riozinho sempre obdeceram Banner, cuja atuação destaca Nimuendajú
(Ibid.),

porque comuma "habilidade notável" fazia-se

respeitar

t

I
t

t

massacres sofridos de Jacinto Mata, mataram 10 pessoas (4 mulheres e 6 homens),
saquearam as habitações conduzindo panelas, rifles,

L

por todos os índios nao

l
~

t

-13lhes dando "presentes a esmo", mas exigindo qualquer retribuição

.

serviços,

inclusive através de

sem que ocorressem reações pelos que nâo eram atendidos

(Ibid).

Salienta

Nimuendajúos conhecimentos de Barmer sobre a língua Kayapó, lamentando não ser ele
etnólogo para expor "os preciosíssimos conhecimentos que deveria possuir"
faz_restrições

sobre sua postura etnocêntrica,

se chocava comseus sentimentos cristãos".

(Ibid.).

M3.s

pois só notava nos índios "aquilo que

Quanto a Pedro Silva, reputa-o comoamigo

dos índios, cuja língua tambémhavia aprendido. E considera ter ele trabalhado
esforçadamente para impedir a dissolução de grupo Kapaíre, e denunciado os crimes
contra o mesmocometidos. Porém, não aprova sua forma de combater Barmer, nemquando
tentava dizer ter sido a pacificação dos Gorotíre obra sua, umvez que fora "obra dos
próprios índios que mandaramprimeiro seus prisioneiros

de guerra comoparlamentares"

(IBid. 452).
Os Kubekakrakegn, lego apos terem se separados dos Gorotíre sofreram urra
nova cisão, havendo o grupo Mono-kanê,comaproximadamente250 indivíduos,
direção·do líder Tapietê,

sob a

ido se juntar aos Kubenkragnoti (Verswijver, 1978:9). E em

meadosde 1939! somandoaproximadamente400, rumarampara o oeste e foram acampar na
.

-

,

.

Serra Encontrada (margemdireita

\

do Xingu) as proximidades do barracão de seringalista

Constantino Viana (o mais antigo morador do alto Xingu nos últimos 30 anos}, o qual,
ainda se intitulava

"amansadorde índios' (Nimuendajú,1952:433). Os contatos foram

pacIf í.cos umavez que Constantino abriu 000 de seus suprimentos emproveito dos índios,
mas·comoestes nada retribuiam abandonouele Serra Encontrada comos derreis 70
moradores e foi se estabelecer
2~ Inspetoria ...

mais abaixo no ~ugar Belo Horizonte (BRASIL.
Arquivo da

1937-1967). Emseguida, parte dos Kubenkrakegndeslocou-se para o

lugar Porto Seguro, ocupado pelo comerciante Antônio Coelho.da Silva, que logo
solicitou

providências ao Interventor

Federal do Estado (maio de 1940) no sentido
I

de os índios retomarem às suas antigas malocas, pois haviam transformado sua
propriedade em "terra de ninguém" embora que, segundo pronunciamento da 2~ Inspetoria
Regional do S.P.I~,
transferírem '(Ibid.).

fora ele próprio que havia convidado os índios, para se
De

acordo comas notícias

surgidas, na fase emquestão

praticaram os Kubekrakeqnvárias mortes entre os seringueiros;
Corot.Ixe da: Missão utilizando

atacaram a aldeia

flechas e armas de fogo; foram atingidos na aldeia da

cachoeira da FUnBçapor uma8À~dição punitiva organizada por Antonio Coelho, composta
por 25 homens, que teriam r epe.lí.do comapós cerrado tiroteio;
I

e acabara.r:n
por sofrer

.

umaoutra cisão que resúltou na formação de grupo Kokraimoro (nomedo chefe dissidente) ,
que)por sua vez,cindiu-se

em dois bandos ~ecendo

Xingu e emigrando o outro para o Iriri

umdeles na margemesquerda do

No,rio FResco, os Gorotíre cessaram suas incursões e~em1942, sob a direção
Silva (já na qualidade de Inspetor do S.P.I.),

Sobreiro, sito no interior
precário

(Dec ,

I
I

I

I

(Ib íd) •
"-

de P~o

i

estavam aldeados no lugar

da area cedida ao grupo pelo Cbvemo do Estado, a título

n.3.160 de 19/12/1938), engajados em traballios de lavoura e na

extração de caucho e castanha para fins comerciais (Ibid.).

Porém, conflitos

internos

continuaram se verificando pela disputa do POder, tendo sido o veD10Bemoite abatido
a bala pelo "novo valente capitão 'Ibcóeto e juntamente comseu irTrBo (Crêcran) e um
sobrinho {Ropté-uro)", que logo depois. foi tambémeliminado por ter matado rraí.s vinte

t
r
t

f,,

t
r

-15produzir'regularmente

sem prejuizo para a alimentação.

Emjaneiro de 1956, de acordo com os Avisos Mensais dos respectivos
Indígenas, os Gorotíre e os Kubenkrakegnapresentavam os seguintes
popul.ací.onaí.s : Gorotíre - indios assistidos
sexo -"nBSC.

7l, sexo fem. 60, total

Postos

fudices

- homens 40, mulheres 46, menores 12 anos

217; Nilo Peçanha (Kubenkrakegn)- índios assistidos

- homens 81, mulheres 103, menores 12 anos sexo masc, 85, sexo fem. 71, total

1\

340

(BRASIL.Arquivos da 2éilInspetoria ... 1937-1967). Ambosos postos se achavam equipados
com estações de radiofonia
Urra

a partir

e campos de pouso para aviões.

vez apreciadas as situações havidos com os Gorotíre e os Kubenkrakegn,

de cisão até quando ficaram perrranentemente assistidos

a focalizar

pelo S.P.I.,

passamos

os derraí,s grupos de igual origem, hoje conhecidos pelas denominações de

Kubenkragnotí, Kararaô e Kokraimoro, nas que, no decorrer de suas incursões,
referidos

indistintanEnte

eram

comoKayapS. Comovírnos , em seguida as separa çoes, caminharam

para o oeste e para o norte,

e acabaram por dominar grande de umvasto território

situado entre o Xingu e o 'Iapajós, envolvendo a bacia fornada pelos rios Iriri
curuá, face ao abandono dos seringais

aí existentes

em razao da queda do preço da

\

borracha.

f·

Os Kubenkragnotí, segundo a memória tribal,
original,

.apos a separaçao do núcleo

teriàm habitado em pelo menos seis aldeias

.krâdkabêron , r Lkrekôre, adjtire-kre-kun
os brasileiros

("roikôre,

ngrwa-kre,

e kumiôkô)f e entraram em conflito

nao so com

e comos índios "krâyaxar (Kremkarore), Ngairôn (Juruna e Xipaya) ,

:Kuberikee-novti (Kuruaya) r.lu~durukúe Kruatíre

(SUyá),; (Verswijver, 1978:85). Entretanto,

nenhumoutro dado etncqráf íco tivemos ocasf.áo' de verificar
conflitos

e,

'sobre esses prováveis

e a fase em que ocorreram, a não ser o breve registro

(1952:429) que refere

de Nimuendajú

o ano de 1918 comoo da primeira incursão dos "Gorotíre"

(certamente os Kubenkragnotí) no curuá, que a princípio. evitavam penetrar comreceio
,dos Kuruaya, os quais .acabaram por derrotar
SUas incursões,

assim comoas dos Kararaq, objetivando sobretudo a obtenção

.década de 1930. Em1937, o delegado de poâIc.ía de Altamira Informou que "os Caiapós
inimigos dos de Nova Olinda, tinham efetuado dois ataques no rio Iriri,

matando dois homens, duas crianças

ferindo uma.mulher e raptando uma jovem (BRASIL.

Arquivos da 2éilInspetoria ... 1937-.1967). Em1939, o inspetor
Tapajós), comunicouque, na rrargemdireita

do rio,

fiscal

de Boim (baixo

vários povoados foram atacados

pelos Kayapó, possivelmente as mesmas.íncursôes mencionadas por Nimuendajú
(1952:433), comoocorridas abaixo de ltaituba

"nas terras

de Henry Ford".

"

Ainda em 1939, os Kararaô do baixo Xingu,após vários ataques, resolveram
entrar em cóntato pacÍfico

CO'1\

os habitantes

regionais,

Penetecaua (afluente do ,Jaraucu) s : havendo o prefeito
como S.P.I.

tentando fixá-los

deles Loqo faleceram vitinados

da

no local,

à margemdireita

do Igarapé

de Porto de M8z, em conexão

nas isso lhes foi calamitoso, pois, vários

por doenças (Ibid , : 432-433). Emseguida, comexceçâo

mulher l'1a.riaAnastácia, anterionne:nte mencionada, que resolveu retornar

'civilizado,

t~

r

t

t

~
I
i

F

I
i

~

P

em'1934.

de armas de fcgo, ao que tudo índica começarama +omarvulto já nos últimos anos da
bravios",

!I

internaram-se na nata "espontaneamente ou enxotados a tixos",

ao meio
raptaram

~

t

~

~

•

(

t

I
t

-16-

umamulher e passaram a hostilizar

os moradores locais

(Ibid.).

Masno inicio de 1940,

doze membrosdo qrupo que, após haverem acampadosem incidentes emAltamira, se
aproximaramdo porto de Vitoria,

foram mortos a tiros

empregadosda rodovia Vitória-Altamira,

por alguns seringalistas

quando dormiamnUffi3.
habitação I tendo os

assassinos banhado seus corpos comgasolina e ateando-lhes fogo a seguir
-Alves,

e

(Arnaud &

Apenas umhomemde nomeUnkuá, conseguiu fugir e após ter sido

1974:8).

recolhido emAltamira FOr Horácio Banner dirigiu-se

para a aldeia Gorotíre

(Ibid.).

Em1941, segundo informou o inspetor João Batista Chuvas (chefe do Posto
Mundurukú),os Kayapórealizaram dois ataques na zona do 'Iapajós , No primeiro verificado
no rio Jamachimentão explorado por caucheiros, rnatzrrarn"6 homens, 4 mulheres, 7
crianças e conduziram 2 moças de 12 à 14 anos e maí.s 6 criánças"
2~ Inspetoria ..•.

E no segundo, ocorrido no lugar são José, roubaram

1937-1967).

"armas, munições, roupas, etc.",

ma.
taram umamulher' e duas filhinhas

2 meninas (BRASIL.
Arquivos da 2~ Inspetoria ....

Emum terceiro

assalto,

suas, e conduziram

1937-1967).

no rio Triunfo (afluente esquerdo do Xingu), rnat.aram

um comerciante, o comissário:de polícia,

sua eSFOsae. filhos,

no total

\

,

conduziram 11 rifles,

(BRASIL.
Arquivos da

de 9 pessoas, e

munições e maí.s mercadorias encontradas, havendo em seguida

danificado umbarracão, um engenho e umaviamento de farinha

(Ibid.).

o:::orrências semelhantes e cada vez rreí.s freqüentes desde então passaram a
ser notíciadas,
intensidade,

em razão de os seru1gais terem voltado a ser explorados comffiêl.is

mediante financiamento do Banco da Borra~ha S.A., e devido umamelhor

cotação que o prcxiuto alcançou 1

face' a ocupação das plantações asiáticas

pelos

japoneses. Em1943, consoante uma.mensagemprocedente de Altamira, na região de
Iucatan (alto Iriri),

mai.s de 30 seringueiros

ameaças dos silvícolas,

,"anmdos de rifles

na região do Riozinho do Anfrísio,
retidos

cerca de sessenta,

de três' por estrada",

estavam impedidos de trabalhar,

devido as

e dispostos a oferecer resistência";

haviam sido mortos ã bala cinco seringueiros

e que
e

e os poucos que se aventuravam ao serviço agiam "emgrupos,

e não individualmente, comgrande prejuizo para a produção. E em

uma.carta do mesmoano, que vár í.osser.ínqa.Li.s+asenviaram ã Interventoria
Pará (aliás ext.renerrerrte fantasiosa)

acreditavam os rnissivistas

Federal do

que os atacantes

nao

poderiam ser rraí.s considerados índios, mas bandoleiros ,que viviam exclusivamente
roubando e matando, dirigidos

por criminosos fugidos da policia,

destacavam umhomemvelho de nacionalidade estrangeira
de 7 mil índios"

que dirigia

entre os quais
"urra tribo commaí.s

(Ibid.).

No entanto,

em contraposição,

no inicio de 1945, um seringalista

do Xingu

instalado no lugar Belo Horizonte, de nomernácio ADtônio da Silva, dirigindo umbando
compostode ,quinze cabras, rrassacr'ou nove índios KrokairrDroe, em seguida, o
seringalista

Pedro Lemoscomt.cda a família no total

índios cano autores dos
iniciativa

do S.P.I.,

ú

Lt.ímos

assassinatos.

de nove pessoas, e acusou os

Urravez apurados os fatos,

por

vieram ele e os dema.í.scomponentesde seu bando presos para

Belém. Porém, decorrido pouco tempo tiveram facilitada

a fuga pela própria polícia,

nunca maí.s sendo conhecido o paradeiro de Inácio. Alguns dos outros criminosos foram
racapturados,

e pelo menosdois foram submetidos rrei.s tarde a julgamento, mas nem

mesmooque foi condenado chegou a cumprir a pena que lhe foi imposta (Ibid.).

-18rranteve o Inspetor Cavalcanti à· f rerrte do Posto Gorotíre, onde, comovimos vinha
realizando ele umtrabalho significativo

a partir

do início da recuperação do grupo em

1946-47, 6ltãO ameaçadode extinção (umaobra exclusivamente sua), e tambémestava
concluindo comeficiência

a pacificação dos Kubenkrakegn.

As munições apreendidas foram por fim liberadas,
entre o S.P.I.

após entendimentos havidos

e a 89 Região Militar e tambémcoma anuência do Governodo Estado. No

entanto, os acontecimentos tinham sido divulgados amplamentee chegado não só ao âmbito
do Congresso Nacional, bemcomoda própria Presidência da República, a quemuna comissão
de seringalistas

do Xinguf acompanhadado deputado federal Gabriel HermesFilho, foi

pesscelmente solicitar

providências no sentido de cessarem os ataques dos Kayapá, pois,

segundo suas expressões, a economí,a da região "estava ameaçadade umcolapso total"
(Arnaud1971: 2). Emconsegtiência, foi criada uma "Comissãode estudos e planejamento do
problema índio no Pará", composta dos seguintes membros:Presidente
etnólogo do S.P.I.

í

relator

- Napoleão Figueiredo, representante

Darcy Ribeiro

do Governodo Pará;

rrajor Edmundo
da Costa Neves, ~épresentante da 89 Região Militar;

MaxBoudin, etnólogo

do S.P·.I.; e Telesforo M3.rtins:Fontes, chefe da 29 Inspet.cría
Regional do S.P.I.
\
,

.

(Jbid.).

-

~

I

_

\

_

Urravez cone.luidos os estudos a Comissaoformulou as seguintes sugestoes:

orientação dos trabalhos de pacificação nos moldes tradicionais

do S.P.I.

.

.'

e levados a

efeito por turmas integradas por pssoa.l hábil e experimerrtado: empregode transporte
aéreo, emvista da expansão'enormeda área dominadapelos índios; e encaminhamentoao
Governodo pará, de ummemorial solicitando
.

a concessão, em caráter definitivo,
'.

"

terras

ocupadas pelos índios depois de caracterizada

conclusão, face a insuficiência

das verbas do s.P.I.,

orçamento da Superintendência do Plano da Va.Lorí.zacao

a delimitação

(Jbid.).

das

E em

foi pedida a consignação no
da Amazônia (SPVEA),a partir

de

1952, de umadotação anual de dois milhões de cruzeiros para a execução do mencionado
plano (Ibíd ..:4) .
Comrespeito a concessao pelo Estado do Pará de umareserva de ~erras para
os Kayapó, fpi formada outra Comissãocoma participação
S.P.I.,

umengenheiro da Secretaria

de Terras do Estado, prefeito

da Associação Comercial de Altamira e vigário provincial
efetUada ao Xingu e ao Iriri

de dois representantes

do

de Altamira, presidente

do Xingu. Após umaviagem

por aquele engenheiro e umdos representantes

do S.P.I.

através de memorial dirigido ao Governodo Estado (22 de março de 1952), sugeriu a
Comissãoa concessão de uma "Reserva para os índios Kayapá", em linhas gerais,
ponto central a Serra Encontrada no Xingu, partindo daí rumoa oeste até atingir
Iriri

tendo cano
o rio

no lugar denominadoCocal e rumo a leste até a margemesquerda do rio Fresco,

alcançando a embocadurado rio Vermelho, afluente do Rio~inho. Ficou estabelecido que o
"Postá Gorotíre 'comoPosto de Atração" fosse paulatinamente mudadopara a boca do rio
Vermelho, restando ao S..P.I,

na área do IDVO
Horizonte sómente o direito

o campode pouso para aviões e as resid6lcias

dos funcionários.

de continuar com

E quanto à area

da antiga Reserva, situada à nBrgemdo rio Fresco, entre a cachoeira do Limãoe o
Riozinho, ficou asserrtado que a mesmaseria considerada oportunamente devoluta, apos
entendimentos entre os Governoda União e do Estado (BRASIL.
Arquivos da 2~ Inspetoria ...

1937-1967) .

-19Ao ter conhecimentodo teor do mernorialacirra, oS. P. I. pediu ao Governador
do Estado, através de uma.exposíçâo

de motivos elaborada por Darcy Ribeiro,para

alterados e ampliados os limites propostos, principalmente pela ma.rgem
direita

serem
do rio

Fresco, pois, nesta faixa encontrava-se não só o Posto do S.P.I. cornoa aldeia dos
.
Gorotire, cujo retorno para a outra ma.rgem
do rio Fresco não mais se justificava
- (Ibid.).

E emanexo encaminhou.oS.P.I.

ampliando os limites do anterior,
solicitada
direito,

se destinaria

o qual no seu artigo

qualquer ato de cessão, transferência

. extrativa,.

de lei

29 estabelece que a área

ao usufruto perpétuo dos Kayapó, ficando assim nulo, de pleno

emparte embenefício de terceiros.

.\

ao governador umnovo ante-projeto

ou alienação dessas terras no todo ou

E que a exploração de produtos de indústria

só POderia ocorrer por parte dos KayapcS
ou por outros índios que aí fossem

localizar-se

(Ibid.) .
Combase nos aludidos documentos, o Governadorenviou uma.mensagema

Assembléia Legislativa,
relator

acompanhadado respectivo Projeto de Lei~ Entretanto,

o

I

da matéria (deputado Silvio Meira) manifestou-se contra à aprovação do

Projeto, por considerá-lo
verdadeiro território

"profundamentecontrário aos ', interesses

do Estado" - "um

dentro 'do Pará" - , por se trata~ de uma.região riquíssina

futuro Poderia ser conquistada pela civilização".

E que o S.P.I.

que no

POderia desempenhar

sua missão semnecessidade de receber uma.tão imensa extensão, a título

gratuito

(Ibid.) .' Ao ter conhecimentodesse parecer, Darcy Ribeiro voltou a se pronunciar
contrapondo-se ao deputado re)..ator da rratéria,explicar:do
terras,

.

sómentepor índios

S21ll

que tivesse

,

t

de uma.faixa ocupada

sido até então habitada I;XJrcivilizadós.

I
[

que, a concessao dessas

era fundarrental para a pacificação dos KayapcS,e tratava-se

r

E acrescenta

f

I

11

que, numerososíndios do Brasil sob a orientação do S.P. I. vinhamparticipando da
-

I.

economianacional comograndes produtores, entre os quais os Mundurukuque, como
ext.ra+ores de borracha, pagavamos impostos devidos cornoqualquer cidadão (Ibid.).
despeí.to porémdessas justificativas
projeto'

e do interesse

"
A

demonstradopelo Governadoro

nunca chegou a ser aprovado pelo Legislativo

l

(Arnaud, 1971:4).

r

O plano elaborado pela Comissãocriada em 1951 para a pacificação dos
KayapcS
foi aprovado pela Presidência da República, em 1952, porém, a dotação de dois
milhões de cruzeiros solicitada

iria

ser liberada já no ano seguinte. Apesar disso, o

chefe da 2~ Inspetoria Regional enviou uma.expedí.çao ao Iriri

no sentido de proceder os

primeiros recOnhecimentosna área, comobase pará a intensificação

dos trabalhos de

atração no ano seguinte. Mascomonão surgiram logo os resultados esperados e os
.

.

KayapcS
voltaram. a atacar emalguns pontos, novas críticas
a ser feitas

pelos seringalistas

contra o S.P. I. cont.inuaram

havendoumdeles declarado que nada ma.is lhes restava

a não 'ser emigrar para outras terras,

já que parecia ser rraí,s fácil

"expulsar umaduzia

de ser ínque ros cansados e envelhecidos" de que fazer a chefia da 2~ Inspetoria
í

Regional entrar emcontato com "os Caiapós bandoleiros e movediços" (BRASIL.
Arquivos
da 2~ Inspetoria ...

1937-1967).

Todavia, emcontraposição aos seringalistas,

um servidor do S.P.I.

de nO'11e

Lito Cavalcante que, post.erioruente , preferiu abandonar o empregocorromedode sofrer
represálias,

declarou através da Imprensa de Belémque, no rios OJruá e Iriri,

os

Xipaya fi os Kuruayaalém de serem "explorados miserave]Jnentepelos seringalistas",

t~

eram

'
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tambémusados cano "caçadores de índios Caí.após" (Ibid.).

Nó sentido de melhor provar

essas suas afirrrB.tivas, disse que, os Kuruaya e Xipaya, constituiam "a maioria dos
braços de Curuá", eram "ót.írros seringueiros,
navegadores",' porém, instruídos

bons castanheiros,

pelos seringalistas,

excelentes

tambémrealizavam caçadas contra

os Kayapó, e costumavamalguns deles exibir comotroféus as orelhas dos que haviam
_abatido. Acrescenta/-JUe,cerca de 40 homens, tinham efetuado "umabatida" contra urna
aldeia Kayapó, havendo os índios em revide atacado umbarracão existente

no igarapé

Baú (Ibid.).
Outras acusaçoes semelhantes foram formuladas no mesmoano por Ary Preihs,
através de relatório

enviado a 2é? Inspetoria

mencionandonomesde pessoas participantes
delas, verificada

Regional, comvários detalhes e

de expedições punitivas,

no rio Jamachimna altura

,,,.0:,

sendo que, em uma

do igarapé Mariano Teles os

expedicionários 'teriam surpreendido umgrupo Kayapáacampadocom "grande quantidade
de cunhet.es de balas,

caixas de cartuchos, etc.~1 mas tiveram de bater em retirada

os índios "em seus calcanhares",

emboranão. houvessemsofrido rror+es (Ibid.).

expedições eram formadas PJr~extratores

com

Essas

de borracha e por outros elementos que
\

trabalhavam no~ barracões comprejuizo assim para a produção, pois não dispurulamos
seringalistas
COITO

no t~~

mais de recursos suficientes

para manterempe~lentemente

cabras armados,

do apogeu da borracha, conforme obsellTouNimuendajú (1952:436).

E como

os Kayapá, embora sofrendo baixas acabavampor levar a melhor, 'continuavam os
seringalistas

apelando por todas as formas no sent.í.do de que fossem eles pacificados.
De acordo cem o que havia sido prometido ~~,S.P.I.

foi liberada em 1953,

dotação de dois milhões de cruzeiros pela SPVEA
e mais hummilhão em 1954.
de atração puderamassim ser dinamizados em varias frentes,

a

Os trabalhos

desde o Tocantins ao

Ir ir i-Curuá, mas ao mesmotempo, os recursos recebidos tiveram de ser utilizados

nao

só diretamente na manutençãodas ex~odições comona abertura de campospara aviões,
aquisições de estações rádio-telegráficas,

motores, etc. De qualquer modo, os

trabalhos alcançaram exito na pacificação dos Ind.i.osde Tocantins (Akuáwa-Asuriníe
Parakanân), Itacaiúnas-Araguaia

(Xikrin) e tambémno rio Fresco onde, comovimos, foi

consolidada a pacificação dos Kubenkrakegn.Masna área do Iriri-Curuá
chegou a sofrer. alterações,
cruzeiros,

a situação nao

e não havendo sido liberada a parcela de hummilhão de

prometida para 1955,
Segundoas notícias

os serviços foram paralisados.
que continuaram 'a ser propaladas através da imprensa

e de modocada vez majs impressionável, os Kayapácontinuavam roubando e praticando novos
morticínios na região situada entre o Iriri
de 20/07/55)

e o Tapajós . Emumadelas (provincia do Pará

foi relatado que, o seringal Límâo de Antonio Meirelles,

onde trinta

homens

se achavamextraindo borracha, foi atacado de surpresa por "indios enfurecidos que,
armados'de arcos, flechas,
existente"

terça dos e rifles

destruiram comple~lte

(BRASIL.
Arquivos da 2é? Inspetoria ...

1937-67).

o barracão ali

E emmeadosdo ano seguinte

saquearamos Kayapáno lugar Pimenta1 (Tapajós),um barracão da f i.rmaArruda/Pinto &
Cia. (sucessora da Alto Tapajós S.A.) conduzindo cunhetes de cartuchos,
farinha de nBndioca, tabaco,
existentes.

etc.

terçados,

fazendas,',

e danificaram várias outras mercadorias

Porémlogo depois, urnaexpedição composta de diverst?s seringueiros

e de dois

indios Mundurukú,foi enviada ao encalço deles surpreendendo-os pela rradruqada sob
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cerrado tiroteio,

e causando-Jhes cerca de vinte baixas. Os sobreviventes fugiram

desordenadamentee possibilitaram
mercadorias e retomar

aos atacantes recvperar grande parte daquelas

tambémcomartefatos

os labiais batoques dos indios abatidos

indígenas deixados ,no acampamentoe até com

(Cavalcanti, 1956).

Ainda pela metade da década de 1950 , sensíveis alterações
processar-se no S.P.I.

que passou a ser considerado umórgão de interesse político,

a influência do Partido 'I'rabalhista Brasileiro
interesse militar.

começarama
sob

(P.T.B.). e logo depois tambémde

Emvista disso, elementos ligados à tradição rondônica foram se

desligando (ou sendo desligados) da instituição

entre os quais José Maria Malcher,

EduardoGalvão, Dárcy Ribeiro e Telesforo Martins Fontes. Tais alteraçôes possibilitaram
aos seringalistas

do Xingu e do Tapajós estabelecer umapolítica

.de boas relações como

S.P. L r conseguindo o afastamento da região ou de cargos de confLança no âmbito da 29, Inspetoria Regional de el~~61tos que lhes preciam contrário$ aos seus interesses
especialmente os inspetores João Chuvase Cicero Cavalcanti;. E desde entãol a Diretoria
do S.P.I./começou a fazer vista grossa em tudo que dizia respeito aos delitos

cometidos

contra índios na área emquestão, havendo simplesmente arquivado semmaiores
:

preocupações o meticuloso relatório

\

do inspetor Cavalcahti relacionado a expedição

punitiva ievada ~ efeito pela f í.rma Arruda,Pinto

&

Cia. antes mencionada.

'li

Apósa curta estada de um funcionário do sul do país, à frente da 2~
Inspetoria Regional, o qual, por circunstâncias
os seringalistas

1'
1

fazer a Diretoria' ç10 S.P.1., designar em seu lugar o sertanista

'Francisco Meirelles,
f rent.e

outras foi afastado do cargo, conseguiram

famosonacionalmente cornopacificador da:Síndios Xavante. Umavez a,

da Repartição. cameçouele desde logo. dedicando.essencialmente sua atenção para a

problema Kayapó, comampla cooperação.das seringalistas

1
iJi

e aplicando. todos as recursas

que lhe chegavam)
tanta da datação orçamentária da S.P.1. corroda, SPVEA
que lhe passau a

t

praporcianar; regularmente a importância de hummilhão.de cruzeiras, anualmente.
l
Aplicando seu larga conhecimento.no assunto, organizou Meirelles UIIB.
tUrIIB.

I
l

de atração. coma Participação de servidares comexperiência adquirida entre os' grupos

1

Kayapójá pacificados e cuja língua canheciam, assim camo de índias Goratíre,
preferencialmente aqueles que poderiam ainda ter parentes entre as grupos do Iriri.

E

t
f

cansiderando que",as incursões realizadas pelos Kayapáarredias; tinham corno.principal

t

objetiva a abtençãa de armas e munições, tratou de adquirí-las

l

para afertã-las

tanto quanto.possível

aos índias que fossem contat.ados, Assim sendo, p5de realizar

espaço de tempode dais anos (1957-1958) a atração das principais
achavamlocalizados nas terras

na curta

grupos Kayapáque se

compreendidasen~e a Xb1gue a Tapajós.

Segundoumrelatório

enviado á SPVEA
pela ,2~ Inspetoria da S.P.I.

(15(02(1958), logo no ano de 1957, foram pacificados quatro dos grupos Kayapá, na zona
do Iriri-CUruá, por uma turma compostapor cerca de 40 homens, entre os quais se
encontravamvários índios Goratíre liderados pelo de nane Ukakore. O primeiro cantat.o
realizau a turma no alto Iriri

(igarapé Preto) comumdos bandas Kokrairroro, chefiada

pelo índio Iracury, somando33 indivíduos, havendo.o aludida chefe concordado coma
proposta de paz que lhe foi feita,

após calorasas discussões sobre fatos passadas,

inclusive o que ocasionou a cisão havida no seio. do grupo e no qual seu bando foi
derrotado (BRASIL.
Arquivos da 2~ Inspetoria ...

1937-1967).

!
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o segundo contato verificou-se

como grupo Kararaô situado no igarapé de

Limão (afluente do curuá) , cuja aldeia foi alcançada através de um caminho em que se
encontravam camofLadas estrepes de paxiúba, para atingir
"at trar no chão, ao ser atacado a tiros
primeiramente comos índios velhos'e

aquele que procurasse se

pelos índios emboscados". Feita a aproxÍI1Bção,'

as mulheres que se achavamna aldeia,

.os entendimentos depois da chegada do "cacique Nheitiuarê" como restante
os quais se achavamduas mulheres civilizadas

do grupo, entre

raptadas quando crianças no rio Tapajós. l'Jo

decorrer do encontro em que foram distribuídos
terçados" etc.,

prosseguiram

"5 espingardas novas, 2 rifles,

40

o

J

Nheitiuarê discursou longarrente expl.í.candoa seus liderados haver

concordado em não ITB.isatacar os seringueiros.
ofereceu-se para viajar

E comoprova de sua sinceridade

comma~s outros elementos do grupo coma turma do S.P.I.

(lbid.). Segundoo relatório
com informações posteriores

enviado a SPVEA
9s Kararaô somavam105, porán, de acordo,
eram apenas 38,

(Arnaud, 1971:14),

I.

não nos sendo possível

dizer se houve equívoco na primeira ou na segunda informação ou ocorreram baixas no
intervalo

entre arnbas.

O t.erce í.ro contato. teve lugar no igarapé BemFuturo
(Curuá), comumdos
\
bandos Kubenkragnotí, por intermédio da mesmaturma de"atração, mas tambémcoma
participação

de Nhetiuarê e ITB.isdois índios Kararaô, os quais, comovirrDs, resolveram

acompanhara exped.í.cào.As propostas de paz apresentadas ao líder

do grupo de nome

Airuty, foram tambémaceitas,

porque alguns de seus

havendo este se mostrado satisfeito

parentes tinham ido procurá-lo .. Esclareceu que, costUITB.vam
hostilizar
. regionais,

porque eram eles "ricos,

tinham espingardas, . facões e muitas outras coisas ...

e nada llies davam, e então tinham que matar pará adquirir"
Inspetoria ..... 1937-67).
sertanista

(BRASIL.
Arquivos da 2i?-

Como propósito de consolidar a pacificação,

Meirelles a perITB.nênciana aldeia,

determinou o

além dos ll1dios Gorotíre e dos Kararaô,

de mais dez homensda turma, entre os quais o interprete
na aldeia 4 rifles,

os habitantes

Eurico Alves. Foram deixados

10 esp.inqardas , 100 +erçados , 60 machados, 10 quilos de miçangas,

roupas, .redes, .tesouras,

etc". Nenhumareferência

é feita

população do grupo, que, segundo informações pásteriores,

no aludido relatório

quanto a

poderia alcançar o total

de 150 ~

t

(Arnaud, 1971:14);

t'
r

O quarto desses contatos foi executado, ainda em 1957, por uma turma
dirigida

pelo ~ertanista

RaimundoPinto de Araujo, o_qual incorporou a mesmaos 33

Kokraimoro.recem pacificados.
Iriri

rumo a leste,

73 indivíduos;

~

De

acordo coma previsao feita,

até alcançar a aldeia do outro bando da mesmaorigem, ca~sto

al.deado no Ri.oz inho do Iucatan

I

saiu a t.urrra do Alto

(afluente do Iriri).

de

E após reconciliar

[
L

:

as duas facções, prosseguiu a turma na mesmadireção aIcançando o XIngu às proxinüdades

'

da Serra Encontrada onde acampou. Tendo se verificado

l

'caminhadaque' durou mais de 50 dias
de 104 indivíduos

(1 velha e 1 menina), chegou o qrupo comUIntotal

(BRASIL.Arquivos da 2i?- D1spetoria ...

Emmeados de 1958, o sertanista
expedí.çao objetivando ~stabelecer

duas baixas no decorrer da

"

,..

!

1937-1967).

Meirelles levou a efeito

'!'

wna quinta

relações como maior dos grupos Kubenkraqnot.Lentão

situado no alto Lrí.r i . A expedição integrada por cerca de 50 pes.soes , na maioria índios
dos outros grupos Kctyapó,subiu em duas embarcações até o igarapé Candocaonde

;;

r

I

r
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acampou. Em seguida, foram destacados 30 dos índios, dirigidos
-

Matinó, e mai.s 5 interpretes

do S.P.1.,

pelos caciques Kakore e

conseguiram alcançar a aldeia então localizada no igarapé Sabují (Ibid.).
foi satisfatório

de igual modocomonos casos anteriores,

permanecido: 14 dias na aldeia.

No retorno,

"trinta

encontro

vieram acompanhadosde numerosos índios

declarado que não voltaria

momento,lhes foram distribuídos

O

havendo os expedicionários

J:-iderado~oeIos "cac;LquesAiruti e rraí.s 4 jovens capitães",
de um longo discurso,

I

os quais, após 14 dias de viagem pela mata,

havendo o primeiro, através

a atacar mais os civilizados

espingardas e umrifle

(Ibid.).

para cada capitão",

No

e

dois dias após, mais outras armas, munições e rrercadorias diversas que chegarampor um
avião catalina
regresso,
notícias

(Ibid.).

No dia seguinte ao do contato, a expedição iniciou a viagem de

tendo Meirelles recomendadoa Airutí para retornar'à

aldeia e aí aguardasses as

que lhe seriam enviadas por intermédio dos índios do Curuá que participavam da

expedição (Ibid.).

SegundoVerswijver (1978: 6-7), ewbora o sertanista

ignorar, os componentesdo grupo, que tinham comoprincipais

lideres

Meirelles pudesse
os índios Kretire e

Bebgogotí, eram os mesmoscontatados pelos inTãos Villas Boas, em 1953, quando habitavam
emduas aldeias pelas alturas

da cachoeira Von}1artius ~o Alto Xingu (MatoGrosso), com

300 e 400 indivíduos cada uma.' Identificaram-se

para os 'irmãos Villas Boas como

Metuktíre, nas os Juruna os chamavamTxukahamãee os índios Karib Aveotó (gente semarco
emamoas as línguas),

porem, nada rraí.s eram que os ."velhos Kubenkragnoti" (Ibid.:

99-100).

A 2~ Inspetoria do S.P. L pôde continuar mant.endo"contatos rrai.s ou menos
permanentes, emboramenoseficientes do que seria desejável" como grufO KubenkragnotíKararaô do Curuá (BRASIL.
Arquivos da 2~ Inspetoria ...

1937-1967). Porém, quanto aos

Kubenkragnotí do Alto Iriri,

somente informações recebeu dos

que acabamosde apreciar,

indios do Curuá, sobre umprovável conflito

havido no seio do qrupo, que resultara

no

afastamento dos índios Atuôre e Kroere, comnunerosos seguidores, que não teriam aprovado
as promessas feitas
seringueiros

(Ibid.).

. coma participação
cinegrafistas
(Ibid.).

r

Airutí e Bebgogotí, de não atacarem mais os

Emvisto disso, una nova exped.içao foi organizada por Meire11es

do Diretor: do .S.P.I.

(Ce1. MoacyrRibeir:o Coelho), de alguns

(inclusive da TV Tupi) e de diversos interpretes

Comrespeito aos resultados,

respectivos textos
aldeia

pelos lideres

face a forma

(BoI. 54 e 56 do S.P.I.

do S.P.I.

e indígenas

incompleta comoforam redigidos os

de 1962), pede-se apenas dí.zer , que na

foram encontrados apenas "cento e poucos índios emvista de estarem os outros

viajando para as bandas do Xingu". E que, quando interpelados,

reafirmaram os

Kubenkragnotí os propósitos de amizade para comos civilizados,

ao contrário

dos índios

do mesmogrupo que se achavamno Parque do Xingu, contra os quais teriam feito
acusações" (Ibid.).

"graves

No entanto, reaproximações e separações continuavam ocorrendo entre

os Kubenkragnotí. Em1962, 30 homensabandonaramurra.de suas aldeias e foram se
.incorporar entre os Kubenkrakeqn.nas foram mortos acusados de praticar
exceção de 8 removidos a tempo pelo S.P.I.,

feitiçariaS,

com

via aérea, para o Posto Gorotíre, e de maí.s

um já considerado filho adotivo do mais respeitável

chefe Kubenkrakegn(Verswijver,

1978:104-112). De qualquer medo, os índios Kubenkragnotí que permaneceramno Sabují
(Alto Iriri)

sob a liderança de Bebgogotí, serrando 250 indivíduos assim comoos do

Curuá, passaram a ser cons.íderados

definitivamente comounidades distintas

qrupos da-mesmaorigem que foram atraídos

dos derre s
í

para o Parque Indígena do Xingu, onde qanhararn

a denominaçãode Txukahamãe.
Umavez concluídas essas pacificações,
serem inverídicasas

puderam ser finalmente confirmadas

acusações formuladas contra a 2i?-Inspetoria

Cavalcanti~ no que dizia respeito
incursionavam nos rios Iriri-Curuá

do S.P.I.

e o Inspetor

ao fornecimento de amES e munições para os Kayapáque
e no Tapajós, os quais, cemovimos, não pertenciam aos

grupos Gorotíre e Kubenkrakegn,mas a outros deles apartados fazia bastante tempo e que
tinham se tornado seus inimigos. De qualquer modo, conseguiram os acusadores alcançar seus
objetivos e, em reconhecimento aos resultados alcançados, dirigiram ao Diretor do S.P.I.,
ainda em 1958, o seguinte telegrama: "Vimosmanifestar os nossos aplausos pela magnífica
e eficar administração de V. S~ á frente do Serviço de Proteção aos índios,
grave e antigo problema de pací.fí.cacâo dos .Ind.í.osCaiapó. V.

se.

da IR2, á frente

do sertanista

,~irelles,
~ndo-se

da qual se encontra a figura extraordinária

reconduzemo Serviço de Proteção ao índios

a

resolvendo o

e seus dignos auxiliares
Francisco

seus antigos dias de glória,

novamenteao respeito e á admiração pública. A valiosa obra de V. Si?-.vem

prestando jamais sera esquecí.da, Respeitosamente" (BRASIL.
Arquivos da 2i?-Inspetoria ...
. 1937-1967).

\

,

Na realidade,
indígenas arredios,

,

emboraainda existissem entre o Xb1gue o Tapajós, alguns grupos

inclusive Kayapó, una vez que se achavamem áreas menosatingidas

pelas frentes extrativistas

de borracha e castanha~o-pará,

o problema poderia ser

considerado solucionado para os detentores do poder econômicoregional que conseguir~n
consolidar a posse de suas antigas colocações, e provavelmente melhorar suas rendas
através de umamais intensa exploração daqueles produtos naturais.

A mesmacoisa não se

poderia·dizer

pois, alem de nao lhe

comrespeito aos índios que tinham sido pacificados,

terem sido concedidas as terras
acentuadas baixas populacionais,
decorrência de Ulnadeficiente

onde se achavamlocalizados,

logo começarama sofrer

de igual modocomoos Gorotíre e Kubenkrekegn.Tanto em

ação b1digenista,

comopela insuficiência

de recursos,

uma

vez 'que, a SPVEA
somente liberou verbas destinadas aos trabalhos de pac.í.fí.cacào e nenhuma
para aplicação entre os grupos que iam sendo atraídos, ·apesar do plano que lhe fora
apresentado nesse sentido.
Emvista disso, os Kokraimoro, tendo sido reagrupados numailha alagadiça as
proximidades da Serra Encontrada, que se tornou ponto de reunião de serb1gueiros
1958, apresentavam-se empéssimas condições de saúde, sem roças, comfalta

I

em

de equipamentos

f
t
I
r

í·I

t

I

~
I,

I

~

para caça e pesca e coma população já reduzida quase à metade (More
ira Neto, 1959:52). O

r

grupo do rio Curuá (Kubenkragnoti-Kararaôl, removido pelo S.P.I.

I

p::l.raUln ponto mais acessível à navegação, coma finalidade
econômicoregional,
falecimentos

logo foi atingido por

Uln

logo após a pacificação

de introduzí-lo

no sistema

surto de gripe que lhe ocasionou 50

(Il;:üd. 153). Emseguida, quando já situado na foz do igarapé Baú, umanova

epidemia'vitimou 44 de seus compnentes e, emmeadosde 1969, havendo o sarampo dizimado
mais outros 40, restaranl apenas 10 indivíduos na aldeia
Kubenkragnoti do Alto Iriri,
do S.P.I.,

tendo se transferido

para o lugar Candoca, por influência

mas não havendo recebido os suprimentos que lhes foram prometidc::s,resolveram

retornar para a antiga aldeia.
contraídas,

(All1aud,1971:15). E os

Por~n, dezenas de crianças pereceranl vitimadas por doenças

sendo que, em 1967, o sertanista

206 (Verswljver, 1978:11-107).

Antônio Cotrim os encontrou reduzidos a

i

I
f

!,

~
,

F
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A despeito do acontecido, após um intervalo
reiniciou

o S.P.I.

aproxi.m:ldode três anos, .

seus trabalhos de atração no Xingu, em 1965, visando a pacificação do

grupo Kararaô, situado no rio Jaraucu (Porto de MOz),constituído

pelos remanescentes que

haviam~scapado da extinção por doenças e rrassacres sofridos em 1934-40, na mesmaarea.
Isto porque, nos últimos anos estavam os Kararaô novamenteatacando os esparsos
habitantes

regionais e saqueando barracões,

influenciados

sóbretudo pela mulher Maria

Morais que haviam raptado no rio Guajará (Praínha), por volta de 1950. A atração do grupo
foi efetuada por umaexpedição dirigida
participação

do interprete

pelo sertanista

OsmundoAntônio dos Anjos, coma .

Afonso Alves da Cruz e do índio Xikrin de nomeltacaiúna.

Os

pr.ime.í.roscontatos decorreram sob umc.lírra bastante tenso, pois, apesar de haver
Itacaiúna lhes transmitido propostas de paz, mantiveram os Kararaô suas flechas em posição
de disparo, até que, após demoradosdiálogos, deliberaram entregar suas amas em troca das
r

•

espingardas dos expedicionários que lhes foram passadas sem cartuchos (Arnaud & Alves,
Emboranão possuissem armas de fogo, demonstrarillnestar familizarizados

1974:9).

. seu uso, pois, o líder do gruPo pediu o revolver do sertanista

como

Osnillndo
e o manejou- com

desembaraço, e os outros membrosdo
grupo assim procederam
comas espingardas
,
.
(Ibid.:ll).

Compunha-seo grupo de 48 indivíduos entre os quais se achava Maria Morais~

casada como índio Tiburu (filho do líder),
anterior.

e que possuia dois filhos

sendo umdo rrarido

No local da aldeia exí.s't í.amextensos roçados, mas a 2~ Inspetoria

do S.P. I. com

o propósito de engajar os homensna extração da castanha-do-pará para fins comerciais,
~ansferiu

o grupo para a confluência dos rios Jaraucu e Penetecaua. Emconseqti~lcia,

foram os seus corrponentes sendo atingidos por

SU1!=OS

epidêmicos, a ponto de chegarem

quase a extinção no início de 1970, quando os oito sobreviventes foram divididos entre as
aldeias Xikrin do Caeteté e do Bacajá (Ibid.:

15-16).

Provavelmente, o último dos grupos Kararaô foi atraído por una turrra dirigida
pelo sertanista

Júlio Reinaldo Moraes, no 19 sen1estre de 1971, logo em seguida ao início

da "abertura da Transamazônica, numponto situado distante
cidade deAl tamí.ra, entre o Xingu e o Iriri

cerca de 230 quilômetros da

(BRASIL.
ARquivos'da 2~ Delegacia ... 1970 ... ) .

Segundoinformaramos próprios índios tinham se refugiado no interior
bastante terrpo, após 17 homensterem abandonadosa aldeia,

da mata, fazia

pois, receavam que suas

mulheres fossem raptadas por outros índios. No momentodo contato, constituiam umúnico
grupo doméstico com 29 componentes, residindo numahabitação e assim constituídos:

" 1

homemvelho { 1 mulher velha sua esposa { 1 mulher velha Lrmado mesmo,2 homensguerreiros
seus filhos,

5 mulheres S/filhas,

3 netas,

1 neto e mais 9 crianças do sexo masculino,

5 do sexo feminino e 1 criança recemnascida do sexo feminino" (Ibid.).
circunstâncias

Face as

expostas, viviam em contrário as regras 'da,organização Ka.yapó,que

proíbem casamentos entre parentes consangüíneos próxírros . Os dois "guerreiros" tinham
caro mulheres duas de suas irrrãs,'e
s~~ais

com suas outras filhas,

através dessas relações.

o chefe.da famí.Láa, além da esposa, mantinha relações

e as criilllças ~xiste:ntes tinham sido, na maioria, gera~s

Decorrido algum terrpo, o índio Kubenkragnotí apelidado xarreyurá.

por já haver habitado na aldeia deste grupo, integrou-se entre os Kararaô, assumindo
a liderança assim que o homemrrai.s velho faleceu,

e Os dois outros homensadultos

abandonarama aldeia e foram viver comos Kube:nkragnotido Curuá.

1

i

I"

-26Face as dificuldades
transferiu-se

surgidas no provimento da subsistência,

como restante

do grupo para a aldeia Xikrin do Bacajá, porém, tendo

ocorrido desentendimentos deliberou retomar
aldeia.

Kamayurá

com seus liderados para o lugar da antiga

Somavaentão o grupo 21 pessoas, sendo 8 do sexo rnasculí.no menores de 14 anos

13 do sexo feminino, dentro as quais as 7 mulheres existentes

em estado de procriação,

tomouKamayurácomoesposas. Todavia, a despeito desse desequilíbrio
grupo conseguiu sobreviver porque as mulheres passaram a participar
econômicas -, agricultura

(derrubada, queima, plantio

e

e colheita)

t

I'

populacional o

~

de todas as atividades

íf'

I

~

pesca, coleta e caça,

esta inclusive cem o uso de espingardas.
A SI'IUAÇÃO
ATUAL

~

Pela década de 1960, os municípios situados ao sul do Pará caracterizados,
outros, no início deste trabalho,
ltaituba,

~~tre

existentes

Poderi~

t

comosejam, o de Conceição do Araguaia, Altamira e

apresentavam ainda populações ext.rerramerrt.euarefe.i.t.as. No que dizia respeito

economia, as alterações

f

a

ser consideradas mírrímasem relaç~o aos níveis

há vinte an~s·passados, pois, no de Conceição do Araguaia
;

nada havia evoluído, e nos de Altamira e ltaituba,

~

a pecuária quase

[

~
~
r~

pre0.í'"z:ünava
ainda o extrativismo

I

t

.,

UTIB.

t

no de

r

Altamira. E os acessos as areas de produção continuavam ocorrendo predominantemente

f

vegetal,

(borracha, novamente em decadência, e castanha-do-pará),

garimpagemde ouro bastante desenvolvida no de ltaituba

IlBS

já existindo

em fase incipiente

através das vias fluviais.
'. Entretanto
a partir de 1970, grandes mudanças começaram à se fazer sentir
.
estruturas viárias e fundiárias da região comacentuados reflexos sobre sua

nas

I

~,

-

econorrua, Pelo limite leste,

.

/

onde se situavam os municípios de Conceição do Araguaia e

de Santa~u do Araguaia (formado comterras

desmembradasdo anterior)

desnvolyimento agropecuário, vinha acontecendo a partir
130 quÍlômetros, ligando a rodovia Belém-Brasília

ummais amplo

da abertura de uma estrada com

(logo após a conclusão desta em 1960)

comConceiçâo do Aiaguaia, bem comoem decorrência de incentivos proporcionados pela
Superintendência de Desenvolvimentoda Amazônia (SUDAM)
, criada pela Lei Federal 5.173
de 27/10/1966 (Ianni, 1978:97). Prosseguiu esse desenvolvimento, após a abertura de novas
estradas

(PA-150, PA-287'e PA-332) e tambémpelo surgimento do Instituto

de Terras do

Pará (ITERPA)(Lei Estadual 4.584 de 10/10/1975), que deveria inicialmente
inúmeros requerimentos de terras

existentes,

IlBS

que, desde logo, possibilitou

ainda o .processo de ocupação da "área Centro Sul do Estado", inclusive
já tituladas

legalizar

os

mais

"vendendo terras

pelo proprio Governo" (Godfrey, 1984:). Surgiram novas fazendas de gado,

foram descobertas reservas auríferas

"numaárea -de 90.000 ha , entre o entroncamento do

Xingu e o rio Maria", e foi iniciada

em largá escala a extração da especí.e vegetal

.

mogno (SWietenia oohogoni Jacq.)
foram atraídos

(Ibid.:

de diversos pontos do país

,

101-123). Em conseqüência, numerosos imigrantes
(emminÍITBproporção do próprio Estado), e

passaram a aumentar grandemente a população regional.
. Araguaia (21.284 km~) em 1970 somava 9.085 habitantes,

O município de Santana do
eu 1980 12.622 e em 1985

(01/07) 17.148; o de Conceição do Araguaia (7.106 km~) apesar de três desmembramentos
sofridos

(Redenção, Xinguara e Rio Maria) passou de 28.953 habitantes en11970, para
.
2
47.201 em 1980 e 71.317 em 1985 (01/07) i o de Redenção (5.932 krn-) de 23.124 em 1980
para 43.647 em 1985 (01/07) i o do rio Maria (4.190 km~) de 14.324 em 1980 para 26.055
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em 1985 (01;07) i e o do Xinguara (11.344 km~) de 26.902 em 1980 para 79.614 em 1985
(Censo demográfico: dados distrital

(01;07)

As frentes

expansionistas

- pará-

IEGE, 1980-1985).

foram prosseguindo rumo a oeste e atingiram o município

de S. Felix do Xingu (criado comterras desmembradasde Al.tamí.raj.,onde vestígios

-

de

.

carvão de pedra e de ferro foram encontrados, no interior

da Reserva Indígena Gorotíre,

na segunda metade da década de 1960, considerados no momentosem valor comercial. Mas
.independent.ement.e
dos resultados

dessas pesquisas,

foram sendo descobertas nas terras

murrícip ío jazidas de ouro e de cass í.ter í.ta , cujas explorações logo se iniciaram.
várias fazendas de 8ado surgiram no seu interior,

em 1979, começoua desenvolver o

"Projeto 'Iucuma"numaárea de 4.000 km", adquirida através de licitação
. abertura de estradas

e fundação de vilas

Também

e a margemesquerda do rio Branco

(afluente do rio Fresco) a empreza Andrade Gutierrez,
INCP-A,
comamplas pretensões colonizadoras,

do

promovida pelo

compreendendodesenvolvimento agrícola,

e cidades. Emborasem ainda alcançar um

crescimento populacional semelhante. ao: dos municípios da zona do Araguaia, o número de
. habitantes
(Ibid;).

de S. Felix., subí.ode 2.332 .em 1970 para 4.982 em 1980 e 6.434 em 1985 (01;07).
Sua superfície

Pelo norte,da

é de 116.577 km2 (Ibid.).

região,

\

a~ longo da Transamazônica iniciada

em 1971, nos trechos

Altamira-Itai tuba a Altamira-Marabá, conforme umaplanta global da coordenadoria regional
do INCRA(1978) numerosos loteamentos coloniais
estabelecidos

numa superfície

Xingu e do Lr.í.rí.;: sem titulação

agropecuários estavam sendo

de 28.000 km", E várias ql ebas situadas às margens do
ou de arrendamentos caducos, serrando cerca de 2.900

estavam sendo negociados por essas alturas,
desses' projetos

e'projetos

inclusive

por grileiros.

Todavia, em razao

iniciados após a abe~tura da Tr~samazônica e de outros en~reendimentos,

a população do município de Altamira (153.862 ~n2), cresceu de 11.889 em 1970, para
46.509

em 1980 e 64.146 em 1985 (01;07)

(Ibid.).

Por fim, a oeste da região,· o município de ltaituba

(165.~78 km2),

transposto

tanto pela Transamazônicacomo'pela Cuiaba-Santaréffi, nã~ só devido a garimpagemde ouro
--- -.

.'

e ae cassiterita,

comoem razão de projetos

de ambas as rodovias,

de desenvolvimento agropecuários,

tambémapresentou nos últ:iinos cinco. anos um significativo

demoqráfíco.rra.í.s acentuado que Al.tarní.ra, Em 1970 tinha 12.690 habitantes,.
1980 e 80.834 em.1985 (01;07)

No interiorêbs

em

contextos que vêmde ser most.radosros diversos grupos

por vo'lta de 1970, totalizando

a partir

indivíduos,

1.332

Município de Altamira - Kubenkragnotí, localizados
260 indivíduos,

38.584

aumento

(Ibid.).

Kayapó-Gorotíre, surgidos em decorrência das cí.sôes iniciadas
século atual,

ao longo

no' alto Iriri

do princípio

do

assim se apresentavam:
(íqarapé Sabujíl com

Kubenkragnotí-Kararaô situados na confluência do igarapé Baú cem o rio

Curuá com 40, e Kararaô na mesopotâmia compreendida entre os rios Xingu e Iriri
Hw1icipio de são Felix do_Xingu -e- Krokaimoro, aldeados à margemdireita
aCÍl1B.
do lugar Porto Seguro, com 104 indivíduos,
Funaça), afluente

do médio Xingu,

Kubenkrakegnno Riozinho (cachoeira da

do rio FResco com 387, e Gorotíre,

à margemdireita

(NovoHorizonte) com 520 (BRASIL.Arquivos da 2~ Delegacia ...

do rio Fresco

da FUNnI, 1967 - ... ).

Comexceção dos Kararaô do baixo Xingu, ainda em fase inicial
encontravam-se os mencionados grupos assistidos

com 21:

de contatos,

permanentemente.por Postos Indíge.'1as com

I
f

I

i

t

~

,.f

r

!
f

i
f

t

l

i

•

das terras

indígenas, segundo lia situação atual e ao concenso histórico

sobre a

antiguidade da ocupação, independente de derra.rcação (Art. 25). A União é autorizada a
estabelecer

emqualquer ponto do território

respeitadas

as restrições

legais,

nacional, áreas destinadas aos índios,

gue .nâodevem~er,confundidas comaquelas de posse

imerrorial das t.ribos- (Art. 26,e Paragrafo Único). Aos grupos indígenas é assegurada a
-defesa dos próprios direitos
proteção oficial

coma assistência

do Ministério PÚblico ou do órgão de

(Art. 37). A gestão do Patrimônio Indígena, é atribuida

FundaçãoNacional do índio coma participação

basicamente a

dos índios, por~~, POdeser confiado tal

encargo aos próprios grupos, na medida da capacidade derronstrada para o seu exercicio
(Art. 42). Por fim" foi estabelecido

o prazo de cinco anos para a .derre.rcacáodas terras

indígenas até então não derrarcadas (Art.65).
Ainda em 1971, ou seja antes do surgimento do Estatuto do índiojos Kararaô recem
atraídos

no baixo Xingu, foram os primeiros a ser beneficiados em razão do Art. 196

da Constituição de 1967-69, comurra área de 224.000 ha. que lhes foi concedida pelo
Decreto Federal n9 68.914 de 13 de julho, identificada

em 1974, rras não demarcada. Já

a partir de 1975, é que houv~ por bema FUNAIiniciar 'Úm levantamento sistenÉtico das
areas indígenas'da Amazônia, sob a direção de ummajor aviador da reserva, (Saul IDpes)
coma cooperação do Projeto Radam,rras comquase nenhumaparticipação
o~ de antigos sertanistas

de antropólogos

melhores conhecedores do assunto. Apesar disso, os

levantamentos foram sendo realizados,

porém, pelo que soubemos, deliberou a presidência

, do órgão deixar para urra segunda etapa a delimitação das áreas habitadas pelos derraí.s
grupos Kayapó, por considerá-las

corroI1B.isdif{ceis

No entanto, por essas alturas,
do grupo Gorotire,
civilizado,

assim

de serem caracterizadas.

os rraí,s destacados elementos da tribo,

já vinham adquirindo urra aprec iave.l. experiência
CQUO

de seus direitos

de tutelados,

e visão do mundo

através da instrução escolar,

contatos comantropólogos, agentes do CIMI, missionários católicos
\

especialmente

e protestantes,

bem

'

como-erarazão das constantes viagens realizadas
participação

en1

à Beléme à capital

Assembléias Indígenas e de noticiários

da República, de

ouvidos pela radiofonia.

E na

medida emque tomavamconhec.ímerrtodo avanço das frentes nacionais rumoàs terras

onde

se achavamaldeados, iam rranifestando suas inquietações e desejando que fossem elas
definidas.
lJrn:l.

cisão ocorrida no seio dos Gorotíre, em 1976, gerada por urra antiga rivalidade

entre os chefes das ~tades-Pombo ( Tuto ), conduzido ao cargo pelo Inspetor Cavalcanti
.'

..

.

devido sua experí.êncía no meio civilizado,

e Kahnok, umLeqLtírno Men-banhadjuàru;-

contribuiu muito para a ampliação dos domín.íosEr íba.í.s . SegundoTurner (1967:68), Pombo
era umbomorador e cumpria suas funções dentro do grupo, mas era psicologicamente
,pertUl;-bado,'e procurava compensara depressão através de corridas cem a espingarda ao
longo do pátio da aldeia,
antigo prestígio.
apto a oratória

e por' várias razões já vinha então perdendo muito do seu

Emcontraposição,

e até neglig~nte nos rituais,

derivando esta circunstância
distribuição
o vitorioso

Karul0k,umhomemaparentemente não illnbicioso, pouco

de presentes

de sua fácil

(Ibid,),

era o I1B.ispopular por larga I1B.rgem,

acessibilidade

e tolerância,

corrrJletada coma

Unavez que a situação perdurou, acabou l~hnok sendo

no rrorncntoda cisão, pen&~lecendocomoo principal

líder da aldeia.

ApÓsa separação, tentou Pomboineoporar-se comoseus 150 seguidores entre os
Kubenkrakegn,mas não t.endo encontrado arno.í.ent
e , decorrido cerca de umano, rumoucom
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eles

~

lugar

direção

ao norte.

Nova Olinda,

Atravessou

Fresco e foi

Kubenkrakegn. A Partir

(Djudjetuktí),

cabeceiras.
Totoí),

do rio

de Nova Olinda,

Branco (afluente

Por sua vez,

procuraram

os líderes

sobre a area

situada

entre

justificando

que, antes

Trairão

Pikatotí}j

tinham lá habitado.

cachoeira

da Furraça, embora tenham sofrido

apartados

fixado

reclarrar

.

de 30 qui,lâmetros,

(afluente

do rio

a aldeia

\

entre

as cabeceiras

(Kahnok e

(aldeia
ainda na

E os Kokraimoro, não
em Porto

Seguro, como

à rrargem oposta do Xingu, até

situada

-

suas

-(Aukre) começaram a

Pikatotí.

exatamente

até

a

e os elerrentos

rrais abaixo no curso do Riozinho,

localizando-se

atingir

Fresco) ,

situados

também uma separação

foi

rurro a leste

do Riozinho

os 'Kubenkrakegn,

sua ocupação sobre urna faixa
-

de Novo Horizonte

cabeceiras

a posse da área onde estíverasituada

procuraram estender

pela

até

a ocupação tribal

e Arraias

,Posteriormente,

só baixaram o Xíngu (margemdireita)

cerca

Gorotíre

pelas

ao norte

no

de 40 anos,

e seguindo para leste

o rrais possível

de se localizarem

a nova aldeia

situadas

Fresco)

da aldeia

os rios

cerca

que passou a denominar Kikretum,

do rio

também reivindicar

fazia

pr~cisamente

devido terem sido derrotados

Pombo-ampliando a dominação do grupo sobre as terras
~'margem direita

estabe18cer-se

onde, corno vimos, tinham buscado refúgio,

os componentes da metade Kapaíre
~tade

o rio

do Lqarape Porto Seguro as de Ananás

Grande.
FaceSàul",

a

situação,

da década de 1970, com base em um "mapa do major

a FUNAIhouve por bem delimitar

grupos Partindo

dos limites

Fresco rumo a leste
ante-projeto
objeto

já em fins

cerca

a oeste

Kubenkragnotí

exigidos

elaborado

com 26.000 km2 -para os referidos

pelos

de 26 quilômetros,

de Darcy Ribeiro

de delimitação

uma área

Kokraimoro até ultrapassar

rrais ou menos como havia

e Kubenkragnotí-Kararaô

entre

os rios

No que concerne a primeira

Gorotíre

dessas

logo impugnaram a delimitação

até a cachoeira

do Trairão,

distante

Arquivos da 29- Délegacia

Curuá e o Iriri,

fazendas

de gado, no todo ou em parte,

índios

não admitiam qualquer

"c;lispostos e preparados

que vinham ocorrendo
se achavam instaladas

alternativa

Secretaria

imediatamente"

mesrro documento "a mili tar Lzaçâo" dos Gorotíre,
"reativada
considerados
revólveres

rre.í.s bem armados do Brasil".

par t ícul.ares , comprados com dinheiro
"pela força,

radiofonia,

diariamente

através

através
originado

do Posto.

(BRASIL.

alturas,

a.l.emdas

no seu interior,
do Pará.

várias
em

Porém, os

que exigiam e estavam

por eles

(Ibid.).

Conforme o

Todos possuiam espingardas

de "doações da FUNAI, polícia
pela venda de castanha",

da pilhagem a fazendas,

costumavam conversar

Kokraimoro, Kubenkrakrein

estendida

aumentando e, cano os demais Kayapó, pcx:leriam ser

cal íbre , obtidos

conseguidos

fosse

,

nos anos 70", continuava

de grosso

Kí.kre tum e

In.íc íada no tempo do S. P . r. e

-

"os índios

ao da área anterior.

na área em questão,

de Terras

quanto aos limites

a matar e morrer

-

que ela

~)-Acontece que, por essas

ainda no tempo da extinta

área foi

com 6.650 km",

das aldeias

da FUNAI, e exigiram

1967- -

de qar.ímpe i.ros e madeireiros

adquiridos

os líderes

aproximadamente 70 quilômetros

invasões

lotes

áreas;

no

estudos-, para os grupos

mas onde, no momento}não- ocorriam probl.emas de ocupação semelhantes
----

constado

em 1952'. Ao mesmo tempo, uma outra

mas ainda dependendo de maiores

o rio

Menkranotire

entre

caçadores,

si na língua

e Txukarramãin")

etc."

e

e

e também
(Ibid.).

Pela

I<ayapó ("Xikrin,

e o líder

Txukahamâe de nome

II

-31Raoni j{ havia visitado

a aldeia Gorotíre

(Ibid.).

Emmeadosde 1980, após várias tentativas

frustradas,

"35 guerreiros",

chefiados

por Pombo,descobriram cerca de 300 garimpeiros operando nas cabeceiras do rio Branco
(garimpo Batéia),
violência,

os quais,

saquearam após haverem dominadofacilmente sem emprego da

e conduziram preso para Kikretum o chefe do qar irnooque, em s~ida,

(POVOS
Indig ...

1983;°115). Por sua vez, os Gorotíre,

"cemoúltimo aviso,

f

soltaramt

t

saquearam

o fazendeiro Catarino", 'e ameaçaram"mat:d-lo e a todos os demais fazendeiros e
trabalhadores vizinhos que não se retirassem da área que consideravam sua "(BRASIL.
Arquivos da 2~ Delegacia ...

: 1967- ... ). E uma.outra expedição efetuada por _

funcionários da FUNAIcomalguns índios,

compeliu os fazendeiros a interromperem as

. ' ..derrubadas que efetuavam, advertindo-os que, caso ass ím não procedessem, não seria
possível controlar

os índios,

docurrerrtados" (Ibid.).

embora estivessem eles

(os fazendeiros)

"legalmente °

Os animos dos Gorotíre continuavam exaltados e, no início de

- °Setembro;-a:l<júns
'dias'ápás °0'massacre de 10 peões feito
Grosso, 100 homensdo grupo' dirigidos

pelo líder

pelos Txuk.a.ham3e,
emMato

Kahnok, objetivando impedir que, uma

"onda de colonos e aventure í.ros ", penetrasse na área\reivindicada,

atingiram a Fazenda

Espad.i.Lha
, si~uada já fora da mesmaonde pr~tenderam 'obter esclarecimentos
, momentodo encontro, segundo a versão dos índios,
capataz que lhes apon+ouumaespingarda

r

(Ibid.).

No

teriam sido mal recebidos pelo

e quando era desarmado sua filha

de 20 anos

feriu à faca dois elementos da expedição. Emrevide, mataramos índios vinte e uma
pessoas residentes

na Fazenda, entre as quaisalguma~ mulheres e crianças,

empregode bordunas e de armas de fcgo (Os KAYAP6
.....

can o

0. 1980: 10) Masconforme a

versão dos fazendeiros, baseada no "t.est.ernmhode dois aqrônomose dois peCES

II

índios tinham entrado na Fazenda para coletar

.pret.end.íammatá-lo (Ibid.).
retirada

os

alimentos comosempre faziam. Porém,

face a reaçao do capatqZ (novato no serviço) contra isso,
lhe cortar os cabelos, havendo sua filha

1

dominaram-noe começarama

(Carmem
Lúcia) reagido na suposição de que

Após o acontecimento r persistiram

de todos aqueles que se achavamno interior

os Gorotíre exigindo a

das terras

I
l

II,

que consideravam corro

°suas. E em razão disso, a 2~ Delegacia Regional da FUNAI,como apoio da FAB,

o'

desalojou da zona do rio Branco (área do cacique Pombo)cerca de 700 garimpeiros que
aí operavam sob o controle de empresa Sunaman-Shelita, assim coma rede de
ll1tellTIediários, emlnarço de 1981 (POVOS
indígenas ...

1983:115).

A despeito de nenhumato haver até então 'surgido da Presidência da República,
definindo de umavez as terras

habitadas pelos Kayapó-Gorotíre, considerando-as como

de posse bnemorial da tribo ou como'reserva
índio),

(Art. 26 & Par. único do Estatuto do

comovimos, conseguiram os índios como apoio, da FUNAIfazer prevalecer seus

interesses ..Ao contrário

do que ocorria antigamente nas' zonas dos seringais,

sofreram qualquer acâo de represália,
nenhuma.ação judicial

e pelo

não

que soubemos, não foi intentada

por aqtleles que possuiam títulos

de posse ou de propriedade

dentro da área emquestão, havendo alguns chegado a recuar os seus limites

de

ocupação,porém, os garimpeiros e os made.í.re
í.ros nao desistiram de prosseguir em suas
explorações, mas procuraram antes tentar entrar em acordo comos índios.
Todavia, os líderes

dos grupos Kriketum, Corot.Lre e Kubenkrakegn, continuaram

obst.Inadamerrteexpulsando o mais possível os estranhos ~e encontravam dentro das

I

I
i

1
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foi

solicitar

diretamente

à FUNAIpara a retirada
parecia

consolidado",

ao Ministro

das Minas e Energia,

da ação da justiça

(Ibid.).

O arranjo

seu empenho junto

com a Stannum-Shelita

ma.s, em meados de 1983, a empresa acabou saindo da área
í

pressionada
controle
julho

pela FUNAI (Ibid.).

das pistas

estima.va-se

mesma.s (Jbid.).
Pombo, pelos
cinqüenta

e das cantinas
que entre

Nessa fase

"por um tal
foi

Didi",

operavam nas

ao grupo Kriketum sob o controle

de

Filemeno e Mutum "serrava mensalmente

também o Cel. Pombo a abertura

de um qar impo de cassiterita

mediante pagamento de 10%da produção,

poréin a mina logo secou e o

pelos

Kubenkrakegn, ainda em 1983, no decorrer

em avião cedido pelo Cel. Pombo, foram encontrados

das quatro)

pistas

existentes,

Ngàpre considerou
aldeia

,Pikatotí.

vários

como pertencente

Has o agente

garimpeiros

I

(ou

t

t

operando num ponto que o

ao grupo ,\por

do Posto julgou

de um

numa.das duas

.

,

antiga

garimpeiros

e em

abandonado (POVOSIndígenas ... 1983:118).

voo efetuado

caéique

regionais",

(BRASJL.Arquivos da 29- Delegacia ... 1967- ... ).

Ao sul da área habitada

talvez

mil e quinhentos

Batéia,

'vo

o Colo Pombo passou a entregar

a renda proporcionada

milhões de cruzeiros
permitiu

disso,

dos garimpos a grupos de interesse

dois a três

garimpos "Arraia,

Entrementes,

local

Emvista

estar

situado

próximo a

não ser oportuno tanar

qualquer

!
~'

decisão

por desconhecer

os verdadeiros

limites

29- Delegacia ... ,1967- ... ). LOgo depois,
Silva)efetidUuma.
garimpeiros

visita

um determinado

vest.Iqão de ouro. Os lideres
pesquisas,

indigena

de Ngõpre, à revelia

trecho,

no qual não foi
sentido

mantidos cem "representantes

a Coordenação Tucumã-FUNAI,elaborar

,

abrir

uma.pista

de pouso na reserva

da FUNAI, enviou 14
encontrado

nenhum

de prosseguirem

para o Sr. José Ferreira

Kubenkrankein as proximidades

do Riozinho)

novembro seguinte,

a qual foi

ainda permaneciam no trabalho,

s ma.s nada tinham encontrado.

expressoes,

tentou

(Ibid.)

agente

que,

em julho

do Posto,

os dois outros

juntamente

que lhes

iria'

alcançar

I

1:

Poderia

sofrer

causar

t

tàl

t-

vantagens

grupos envolvidos

insistindo,

i

cem

conforme suas próprias

porque desejavam eles

se continuasse

de 1984. Até o mês de

40 pesquisadores

quanto ao prejuizo

ma.s'nada conseguiu

as que estavam auferindo

o

considerou

O agente

convencer os índios

ramo de atividade,
semelhantes

concluída

na mesma.. E

i1

hostilidades

i

.

i

No trecho
pensava iniciar

onde habitavam os Kokraimoro ainda não ocorria
pesquí sas nesse

.int.ereasados , entre
cacique

I
"

do rio

)

T.:ra.:.irão(afluente

.

as

I/_

,

índio

da

do órgão assistencial,

permissão

,

da Silva

(BRl\SJL. Arquivos da

pela garimpagem aosé Pereira

do grupo insistiramiporém/no

e após entendimentos

"autorizaram

o respOnsável

ao Posto e a convite

para pesquisar

da área

os Kubenkragnotí

Bebkum, por influência

iniciado

trabalhos

de pesquisa

de pouso; .e a 29- Delegacia
providência

em contrário,

oferecidas

aos índios

do igarapé

Baú, iniciaram

taxa de cinqüenta

sentido,

e os Indios

do alto

dos garimpeiros
de ouro no rio

da FUNAIconsiderou
"por falta

pelos

sua participação

se

f

mostravam-se bastante
um grupo de índios

liderados

pelo

José Nacor e Primo Lopes, haviarn
Pititiatiá

e a construção

que não Poderia

de alternativas

garimpeiros"

mil cruzeiros

Iriri,

garimpagem, mas já

(Jbid.).

para

de um campo

as vantagens

Por fim os Kubenkragnoti-I<araraô

no ramo, em meados de 1983, cobrando uma

pela passagem na área

.índ Iqena

de cada balsa

\

F

I
!

~
\
1

temar nenhuma.

sobrepor

-1
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garlinpeiros que exploravam o leito
FUNAI(Ibid.).

do rio Curuá, mediante acordo homologadopela

Masao mesmotempo ficaram tambémos índios interessados

dessa exploração após orientação inicial

participar

de umgarimpeiro de nomeIvo Borges Souzu,

sob a coordenação e fiscalização

do Chefe do Posto (Ibid.)
.
Comrespeito ã extração de madeiras, em 1982, estabeleceu a FUNAIum contr ato com
a firna Madeireira S/A para aproveitamento de 8.000 m) de mognoapreendido de

-

-

madeireiros clandestinos

que operavamna área dos Gorotíre

(Ibid.).

Emseguida,

firrrou outro contrato coma Cia. Agropastoril do Rio Douradoregularizando umavenda
feita,

pelo ex-chefe do Posto de nomeAnazildo, de 1. 700 arvores de mognona ausência

dos caciques Kahnoke TotoL E em outubro do mesmoano, Im;is um contrato efetuou a
FUNAIcoma firrra SEBBA
S/A para a abertura de uma estrada comaproximadamente50
ligando o Posto Gorotíre ã Fazenda Espadilha e conseqüentemente à cidade

quilô~tros,

de Redenção, mediante a entrega a citada firma de 10.000
na

area

árvores de mogno (Ibid.).

E

de NovaOlinda (Pos+oKrikatum), o colo Pombo"como aval da FUNAI",efetuou

em 1984 umcontrato coma firma Indústria

e Comércio de LâminaNossa Seru10raAparecida

Ltda. Para abertura de urna~strada ligando a aldeia a9 Projeto Tucurnã,com 40
quilômetros de'extensão,

ampliação do campode pouso da, aldeia,

construção de um

"poço tipo amaiônico" e desmatamentode 20 hectares para plantio diversos e construção
de urnaguarit.a, ficando a firma comdireito

a extração de 4.500

arvores de

mogno (Ibid.).
Na'periferia

do trecho onde se acha a aldeia Kubenkrakegn (Riozinho, Cachoeira da

Fumaça), após reconhecimentos áereos efetuados emoutubro de 1984, pela FUNAI,Polícia
Federal e índios,

foi constatada a presença de pelo menos seis empresas madeireiras

operando (Distr. Sta. Cristina,

Musa, Inpa, Maginco, CamposAltos e Itarnarati),

primeira nas proximidades da famosa aldeia extinta

?S

"caciques Panqra e Panhotyk com 24 guerreiros"

t.recho .e ocuparamduas das pistas
,

líderes,

Pikatotí

(Ibid.).

a

Emvista disso,

rurraram em direção ao referido

de aviões ex.í.st.ent.es. E acompanhadosde outros

logo em seguida, vieram a Belémexigir ."a demarcação da reserva o mais breve

possível'! atingindo os limites que desejavam, .tendo em vista por termo a ·essas
explorações. t1as posteriOLlmente, foram esses mesmoslíderes

que solicitaram

à F~~I

Para permitir que as madeireiras reinciassem as derrubadas, mediante o pagamento de
umpercentual sobre a madeira colhida para a comunidade, e conseguiram que suas
vontades fossem satisfeitas.

Ao tornaremconhecimento dos casos acima aludidos, os

Kokrairnoroexigiram tambémque, explorações semelhantes, fossem efetuadas na area em
que habitavam, a fim de igualmente usufruirem benefícios

pecuniários.

E os

-,

Kubenkragnotí-Kararaô do Curuá e os Kubenkragnotí do Alto Iriri,

por sua vez, já

aspiram tambémidênticos benefícios.
&ndecorrência dessas fOLlmas
desmedidas de 8À~lorações, situações às mais
críticas
atingidos

logo começarama resultar

para a subsistência

dos dois principais

grupos

(Kikratume Gorotíre) provocadas pelos desmatarnentose sobretudo pela

poluição dos cursos d 'água. Por exemplo, no rio Fresco os peixes desapareceram em
grande parte do seu percurso, e a água para COnSUlTD
do úl tino desses grupos nos
últimos. tempos passou a ser canalizada do seu afluente

igarapé dos Sonhos, atraVés

I
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aquisição de gêneros de alimentação importados (conservas diversas,
etc.) , artigos
alvenaria,

bombons, refrigerantes,

os mais variados e emquantidades excessivas, materiais para construções de

fretamentos de aeronaves (inclusive' para corducâo Cepescado) , e. paqament.ode

passaqens. e hospedagememhoteis para. os numerosos indios que vivem constant.ement.e
viajando. Comona aldeia Kriketum, somente umaminoria menos favorecida ainda trabalha
para prover a subsistência.

Freqt1entementeos homensdo grupo costumamir para as sedes

dos municípios circunvizinhos,

sobretudo para Redenção, onde são vistos frequentando os

lupanares e ingerindo bebidas alcoólicas.

A crermos em Infomant.es , ao contrário

do que

ocor.r.ía no passado, tanto emKikretum corroemNovoHorizonte, as chefias não são mais
mantidas em razão da br.avura e/ou do carisma, porém através do dinheiro e de outros
b61efícios materiais que saopassados

às mãos dos liderados.

Enquanto assim acontecia comos Kayapá~rotíre~
de 23/02/1983,

88.118

indígenas, fossem efetuadas com.base em estudos preliminares e pareceres emitidos por um
I

Grupo de Trabalho compostopor ~epresentantes do Mlnistério do Interior

e de Assuntos

e es'taduaí.s-, julgados convenientes. No

entanto, combase somente em estudos efetuados pela FUNAIemdecorrência do que fora
exigido pelos próprios índios, a' Presidência da República expediu o Decreto n. 91.244 de
declarando como"de ocupação dos sílvícolas

09/05/1985,

..198 da Cqnstituição",

situadas no

\

Norte- partindo do Ponto 01 da margemdireita

do igarapé Porto Seguro (margemesquerda do

o igarapé Santo Antônio (margemesquerda do rio Fresco) e segundo este
.

rio,

49, IV e

emresUITO,
.,encontram-se assim definidos:

.

Xingu) até atingir

para efeito dos artigos

sob a denominaçãode "Área Indígena I<ayapá"as terras

município de são Feiix do Xingu, cujos limites"

I

I
f

~

surgiu o Decreto Presidencial

determínando que, as delímitações e conseqüentes demarcações de áreas

Fund.í.ar
i.os; FUNAIe de outros ór;gãos federais

I

.-

em sentido montante, até o Ponto 05, na conflu~ncia como rio Branco, e daí o Ponto

tt
t

I
t·

i

I
!

I
1

t

06, aproxinBdamentea 800 mt.s, de sua cabeceí.ra- Leste - do Ponto 06 até o Ponto 07, à

~

margemdo rio Juari até o Ponto 08 na margemdireita

i

do rio Trairão,

seguindo os Pontos 09

e 10 'na ..cabeceira· de um ig~apé

sem denominação, e daí em linha reta até os Pontos 11, 12,

13 e' 14, este na margemdireita

de outro igarapé sem denomí.naçáo , prosseguindo ao Ponto 15

na confluência como rio Arraias e ao Ponto 16, na' confluência' do igarapé Mururé comigarapé
sem denominação, ao Ponto 17 na margemdireita
cabeceira do 19àrapé Trairão.
.

jusante pela margemdireita

do igarapé Cangaceiros e Ponto 18 na

Sul -' do Ponto 18 segue pelo igarapé Trairão no sentido

até o Ponto 19 no Xingu~Oeste.,.. do Ponto 19 pelo rio Xingu no

,

sentido jusante pela margemdireita,
confluência cem o igarâ~

atravessando em seguida o rio até o Ponto 21, na

Ananazinho, seguindo por este no sentido montante pela marge.rn

esquerda at:.éo Ponto 22, na sua cabeceira~ e daí

eiü

deste Merrorial.

linha reta até o Ponto 01, inicial

t

,.

I

I~
I
i
I

I

.

1

iJ

f

i

<,

,~

, No mapa elaborado pela FUNAIcorrespondente ao aludido Decreto, entre diversos sína í.s
convencionais, existem aqueles ielàcionados à "terra
do Exército" e à "área reivindicada".
as aldeias,

indígena delimitada",

Acham-seassinalados no mapa os postos Indígenas e

entre as quais a considerada ancestral

a ser exigida pelos Kubenkrakegna partir

(Pikatotí),

cuja recuperação

COm2ÇOU

de quando empresas madeireiras foram avi.st.ada s

operando nas suas proximidades. Os vários garimpos situados no interior
pelo Decreto 91. 244 ac.írra

à "demarcação

da área delimitam

aludido se achamtambémindicados no mapa..E fora da área

1
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delimitada,

encontram-se referidas

entre outras as fazendas Rio Dourado, sítio

cacau,

Retiro Rio Dourado, Fazenda Guarujá, Fazenda Trataruga, Fazenda Guarapará, Fazenda Barra
do Pará e Fazenda da Nicobram.
Pr'eserrtemerrte
, os Kayap5-Gorotíre encontram-se assim distribuídos:
1) - Municipio são Felix do Xingu - Grupo Gorotíre

(NovoHorizonte) 695 indivíduos -

35[" sexo rrasculino e 343 sexo feminino; Kriketwn (NovaOlinda) - 316 indivíduos - 159 sexo

masc, e 157 sexo fem.; Kubenkrakegn (cachoeira da Fwnaça) 203 indivíduos - 103 sexo masc,
e 100 sexo fem.; Kubenkrak~n (Aukre) - 202 indivíduos - 101 sexo masc. e 101 sexo fem.;
e, KokrairrDrô(Porto Seguro) - 182 indivíduos - 97 sexo rrasc. e 85 sexo feminino; total
indivíduos - área delimitada de 32.629 km2•

1.598

2) Município de Altarnira - Kararaô (Baixo Lrí.r í.) - 36 indivíduos - 17 sexo masc. e 19

sexo fem. - área delimitada 2.240 km2i- Kubenkragnotí-Kararaô (igarapé Baú-Curuá) - 67
indivíduos - 34 sexo rrasc. e 33 sexo fem.;' Kubenkragnotí (Sabují) 387 indivíduos - 186
sexo masc, e 201 sexo fem., e Kubenkragnotí (Pukanu) - 72 indivíduos - 34 sexo masc, e
,38 sexo fem.; total

(Ibid.).

459 indivíduos - área de 6.656

Comovimos, totalizam esses grupos 2.093

distintas,

km2 ainda não definitivamente delimitada
indivíduos,
divididos em três áreas
.,

as quai.s reunidas apresentam urra superfície

de 41.525 km", que POdeser

considerada comovasta mesmoavaliada a longo prazo em termos tribais,
conta que tais' populações de agora em diante tendam a apresentar

e levando-se em

significativos

...:.::...c:.;;:..:_ .. -.:.:_.:'

crescimentos. No entanto, desde que as explorações indiscriminadas que já ocorrem no seu
.ínt.er.íor

(especialmente na lIÁreaIndígena l<ayapá")e, ao' que tudo indica,

as poluições e os desmatarnentossalvo melhor apreciação,
sobrevivência em seu interior

irão se alastrar,

.,.

tomarão as condições de

através da caça, cole'ta e agricultura,

acentuadamente

precárias.
A ~1são

:1
nacional sobre essas terras,

que começoua crescer antes de serem definidas

as áreasbcupadas

pelos Kayapó-Gorotíre, as quais, comovimos, já foram atingidas

sendo d~radadas,

naturalmente que precisa corrt.inuar merecendo a atenção por parte

daqueles que se interessam pela sobrevivência das populações tribais,
órgão criado pela União Federal para protegê-las.

e estão

especialrrente do

Deve ao mesmotempo constituir

motivo

para preocupações, oxxrrpor'tament.oasswnido pela maior parte dos elementos dos grupos
Kriketum e Gorotíre

( que tambémjá está sendo imitado pelos Kubenkrakegn), os quais,

combase na experiência adquirida emcontato como meio civilizado
porventura recebida, a princípio,
territóriais,

e/ou na doutrinação

procuraram ampliar o mais possível seus domínios

expulsando os estranhos encontrados no seu interior

e reivindicando

Lnol.usíve a posse de antigas aldeias abandonadas por motivos tradicionais.
partir

1
j

.1

Masque, a

do momentoemque/as empresas madeireiras e de garimpagem/concordaramem lhes

proporcionar dinheiro para prosseguirem em suas explorações~ os líderes
.

,

grupos passaram cada vez mai.s a est)mulá-las,
que, na maior parte,

dos aludidos

no sentido de aumentaremseus rendimentos

têm sido usados para a satisfação

de extravagância e para est~nular

a vadiação e a libertinagem.

Em razão do exposto, acreditamos dever a FUNAI,no exercício de seu POder tutelar,
toma.r iniciativas

mais decididas para modificar esse estado de coisas,

possível a cooperação das figuras roaí.s representativas

buscando o mais

dos grupos. De um lado procurando

'·l'

I·

i

I

1'
I

r

j
J

!

l

I

I·

I
I

k!

It
f
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promover t.JITa gradativa erradicação da "área indígena Kayapá ( cuja demarcaçao precisa
quanto antes ser efetuada ) dos .-... elementos estranhos que se achamtrabalhando no seu
interior.

E de outro, fazendo comque, os pingues rendimentos que estão sendo usufruídos

apenas por umaparte dos índios situados no interior
de modoéquitativo
realizações

da area, passem a ser aplicados

em benefício ccmurn,e essencialmente em fins patrimoniais e em

capazes de promover a prosperidade das comunidades, através do Labor:de

seus próprios membros.

\

I
I·
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