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A EXPANSÃO DOS INDIOS KAYAPó-GOROTIRE E A
OCUPAÇÃO NACIONAL (REGIÃO SUL DO PARA) (*)

Expedito Arnaud (* *)

APRESENTAÇÃO
Pelo ini·cio de 1963, quando ainda pertencíamos ao quadro do Serviço de Proteção aos lndios (SPD, possibilitamos a Protásio Frikel manusear
o arquivo da 2.ª Inspetoria Regional do referido órgão, a fim de colher
dados complementares para um artigo que estava escrevendo sobre os
Kayapó-Xikrin do Caeteté, divulgado logo depois (Frike1, 1963). Após
concluir o levantamento, considerou ele como apreciável o material existente no referido arquivo, a respeito dos conflitos que então ocorriam entre
os Kayapó e as frentes extrativistas regionais, e nos sugeriu escrever algo
a respeito do assunto.
·P or essas alturas, já havia sido publicado o artigo de Nimuendajú
(1952) intitulado "Os Gorotíre", mostrando os conflitos em que eles se
empenharam &té fins da década de 1930. E bem assim, o "Relatório sobre
a situação atual dos índios Kayapó" de Moreira Neto (1959), revelando as
drásticas reduções populacionais que sofreram depois de terem sido pacificados pelo S·P L Mais dois trabalhos tinham sido igualmente divulgados
sobre os Kayapó-Gorotíre - o de Banner (19·6 1) e o de Diniz (1962),
porém, não relacionados aos assuntos aludidos. E logo depois, surgiram três
monografias focalizando os citados índios - a de Dreyfus (1963), a de
Turner (Terence) (1966) e a de Turner (Joan) (1967).
De qualquer modo, julgamos oportuna a sugestão de Frikel e passamos
a examinar o aludido material, processando ao mesmo tempo seu fichamento. Todavia, considerando que se tratavam de acontecimentos recentes,
nos quais, de certa forma, estivéramos envolvidos na qualidade de funcionário do SPI, resolvemos não utilizá-lo de imediato em \extos destinados
à publicação. Mas prosseguimos anotando, tanto quanto possível, as situações que continuaram a se verificar com os Kayapó, obtidas através de
observações pessoais, de entrevistas com funcionários do SPI, de noticiários de jornais, de documentos oficiais e de fontes bibliográficas. E já pela
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década de 1970, em razão do nosso projeto "O índio e a expansão nacional", divulgamos dois artigos preliminares a respeito - o primeiro relacionado "A ação indigenista no sul do Pará (1940-1970)" (Arnaud, 1971 ),
e o segundo mostrando "A extinção dos índios Kararaô (Kayapó) (Arnaud
~ Alves, 1974).
Nesta oportunidade, procuramos mostrar a expansão dos KayapóGorotíre na região Sul do Pará, a partir das cisões havidas, e seus conflitos
com as frentes de penetração nacional, primeiramente com os coletores
de borracha, e nos dias que decorrem com criadores de gado, extratores de
madeiras e garimpeiros. E também registramos as disputas que ocorreram
entre os empresários empenhados na exploração da borracha e os funcionários do SPI (especialmente da 2.ª Inspetoria Regional), na medida em
que iam se desenrolando os conflitos. Em ·instância final, apreciamos as
alternativas verificadas no comportamento dos mencionados índios, em
suas relações com as atuais frentes de penetração, bem como o papel
desempenhado pela FUNAI no que concerne a tais relações e ao problema
territorial. Porém, antecedendo o corpo do trabalho, apresentamos aspectos
históricos sobre a ocupação nacional da região, referências a respeito dos
índios de outras origens que aí habitaram (ou ainda habitam), e uma caracterização geral da sociedade Kayapó.
Na ordenação e seleção dos textos extraídos do antigo arquivo da
2.ª Inspetoria Regional do SPI, tivemos a valiosa coope~:ação da antropóloga Carmen Soares Affonso, prestada no período em que estagiava no
Museu Emílio Goeldi (1980), como bolsista do Consel1ho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A OCUPAÇÃO NACIONAL DA REGIÃO
A região Sul do Pará (2º-10° de Lat. Sul e 50°-55° de Long. Oeste)
limita-se ao norte pelos rios Amazonas, Anapu e Pará, ao sul pelos Estados
de Goiás e Mato Grosso, a leste pelos rios Tocantins e Araguaia, e a
oeste pelo Tapajós. Abrange uma superfície de aproximadamente 600.000
km 2, correspondente a quase metade da do Estado. É predominantemente
coberta por florestas de terra firme, com ocorrências de florestas de várzea
e de igapós ao norte, e de florestas semi-úmidas e campos cerrados ao
sul. E tem como principais elevações as serras de Gradaús, Seringa, Inajá
e Carajás, todas situadas a sudeste da região.
·
As mais antigas explorações ocorreram no Baixo Amazonas e na
embocadura· do .Xingu, tendo sido realizadas por holandeses, ingleses e
irlandeses, por volta de 1600. Os holandeses fundaram as feitorias de
Orange (próxima à aldeia de Mararu), Nassau (rio Acaraí), Mandituba
(rio Muruá), e instalaram um forte na aldeia de Gurupá, entre os rios
Carapatuba e Jenipapo. Porém, a partir de 1620, os portugueses foram
destruindo essas posições por expedições comandadas por Pedro Teixeira,
-
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Costa Favela e Jerônimo de Albuquerque (Reis, 1960:2-23-28; Figueiredo,
] 975:73).
No Tapajós, as primeiras penetrações européias teriam sido efetuadas
por ingleses (Spix & Martius, 1938:73). Também castelhanos, procedentes
do Alto Amazonas, já mantinham relações com os índios localizados ao
longo do rio, antes da primeira expe_d ição empreendida, em 1626, por
Pedro Teixeira em companhia de ftêr :Christovam de São José, para resgatar escravos (Leite, 1943:357; Baena, 1969:33). Em 1724, o rei de Portugal
ordenou ao Governador do Maranhão explorar o Tapajós, onde sabia-se
existir cravo em abundância, talvez ouro e prata e, como maior riqueza,
"um imenso e numerável gentio de boa condição" . . . (Livro Grosso . . . ,
1948, v.66:213-214).
Em 1812, o lugar ltaituba era já conhecido como centro de exploração
e comércio de especiarias do Alto Tapajós (Muniz, 1916:309). E pela
metade do século, regatões costumavam subir pelos "rios secundários",
conduzindo " pano, cachaça, quinquilharias e moedas de cobre" ("únicas
conhecidas entre esses remotos habitantes"), para trocar por gêneros de
alimentação e outros produtos (Bates, 1944, v.2:75). Em 1895-96, quando
a produção de borracha alcançava significativo desenvolvimento, cerca de
3.000 civilizados (paraenses, maranhenses e alguns matogrossenses) empenhados na extração e comercialização do produto, encontravam-se disseminados desde Itaituba até o Salto Augusto (Coudreau, 1941 :42 e ss). No
início da década de 1910, a população do município somava 7.400 dentre
os quais 1.500 habitavam na sede, cujo número baixava para 900, de
maio a dezembro, devido os deslocamentos provocados pela safra da borracha (Brasil, 1913 :73-77). E já em 1940, possuía ltaituba uma população
de 9.084 indivíduos para uma superfície de 169.355 km:! (Rec,e nseamento ... , 1952:V-5 l), apresentando assim um crescimento insignificante, em
relação ao total de 7.400 estimado no início do século.
O Tocantins, em 1613, foi percorrido pelo francês Daniel de La Touche,
o qual, após permanecer cerc'! de um ano em Cametá, subiu até as primeiras cachoeiras do rio Araguaia (Cruz, 1963:26; Paternostro, 1945:55). Em
1625, os jesuítas instalaram-se em Cametá, havendo os padres Tomé Ribeiro, Romeu Careu, Manuel Nunes, Gonçalo Paes e Manuel Brandão subido
o Tocantins até sua confluência com o Araguaia, atribuindo-se aos dois
últimos a descoberta do cravo e da castanha-do-pará (lbid; Abreu, 1963: 14).
E em 1780, o Capitão-General Fernando Delgado levantou um presídio
um pouco acima do lugar onde, posteriormente, foi fundada Conceição do
Araguaia, porém, em 1813, seus habitantes foram trucidados pelos índios
Karajá (lanni, 1978:9).

No começo do século XIX, foi criado o primeiro núcleo urbano
"nas margens goianas do Tocantins (Boa Vista), sucedido pela ocupação
paulatina de todo o território delimitado pela junção desse rio com o Araguaia" (Moreira Neto, 1960:9). No fim do século, refere Coudreau (1897:2)
a castanha-do-pará (Bertholletia exoelsa H.D.K.) como o principal gênero
do Tocantins, ou mesmo o seu único meio de sobrevivência, como era a
seringa (Hevea brasiliensis Muell. e Arg.) para diversas outras regiões da
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Amazônia. Mas pelo início do século atual começa também a tomar vulto
a extração do caucho (Castilloa ulei Warb.) na zona do ltacaiúnas (afluente
do Tocantins) e no Araguaia. E ao mesmo tempo, uma frente pastoril procedente dos "Pastos Bons" (Maranhão) que, nos últimos anos do século
anterior, atingira a margem esquerda do Araguaia, passa a ocupar as
bacias dos rios Najá (posteriormeQte Barreira de Santana), alcançando um
segmento setentrional a foz do . Itacaiúnas (Moreira Neto, 1960: 11-12).
'

Em 1908, na freguesia fundada por frei Gil de Vila Nova, em 1900,
foi criado o município de Conceição do Araguaia, tendo o engenheiro F.
Schmidt aberto uma estrada desde Gameleira (Araguaia) até Novo Horizonte (Médio Rio Fresco, Xingu) (lbid.:29). Em 1920, a população de Conceição do Araguaia somava 11.000 habitantes (Janni, l 978:63), porém, já
em 1935, as últimas cinco léguas da área campestre encontravam-se desertas, devido "as incursões e morticínios dos Purukarús, inimigos sem piedade
tanto dos christãos como dos seus patrícios cayapós das Arrayas" (Prelazia. . . 1936:9). E na mata geral existente a partir desses campos até o
rio Fresco, não habitava mais "morador christão numa distância de seis
a oito e dez dias de marcha" (lbid.). Em 1940, o município de Conceição
do Araguaia com uma superfície de 42.265 km 2 , estava com a população
reduzida a 4.715 pessoas, vivendo 70% no meio rural (Ianni, 1978:63).
No Xingu, em 1636, os jesuítas fundaram a missão de Jtacuruçá
(atual Vieiros), e em seguida as missões de Araricuri (Souzel Velho), Miraveri (atual Pombal) e Materua, no local do forte de Orange (atual Porto de
Moz) (Figueiredo, 1975:63; Kreutler, 1975:56). Em. 1750, o padre Hundertfund subiu pela primeira vez o Xingu e o Iriri ("Rio dos Jurunas"), entrando em tontato com os índios "Jacipaia (Chipaya) e Curubari (Curuaia)"
(Ibid.). E outros missionários da Companhia, conseguiram aldear os índios
"Tucupiapên" na missão Tauaquara, distante um quilômetro do lugar onde
se situa a cidade de Altamira (lbid.).
Em 1788, habitavam no Xingu cerca de 800 indivíduos, 375 em 1820,
e 621 em 1833, dos quais "6 eram brancos, 3 escravos, 273 mestiços e
339 índios" (Kelly, 1975:51). Em 1842, o Príncipe Adalberto da Prússia,
menciona Porto de Moz como menos importante que Gurupá, e diz existir
em Souzel somente entre " 40 e 50 cabanas e grandes ranchos abertos,
sendo apenas a casa do vigário caiada e coberta de telhas de barro, assim
como a igreja" (Adalberto, 1977:166-·167). Devido a grande dificuldade
para a navegação, na grande curva encachoeirada do baixo curso do Xingu,
os jesuítas tinham aberto uma picada, que era a única via terrestre de
comunicação com o alto rio. Raras eram as expedições efetuadas para descimentos de índios, além da confluência com o Iriri, e a única viagem conhecida, desde as nascentes do Xingu até sua foz, tinha sido efetuada por um
tenente de milícias, em 1819 (Tbid.). Em 1856, foi registrada a existência
no Xingu de 1.040 indivíduos livres, 38 escravos e 11 estrangeiros, e em
1872, de "três estrangeiros e 1.284 diversos" (Kelly, 1975 :5 1).

A partir da última década do século passado, quando se iniciava o
apogeu da borracha, passou a desempenhar papel importante no desenvol-
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vimento da reg1ao o baiano José Porfírio de Miranda Junior, chegado em
1893. Entre as suas iniciativas, destacou-se a abertura de uma rodovia com
48 quilômetros de extensão, desde a foz do rio Tu cu ruí (Porto de Vitória)
até a foz do Ambé, possibilitando um amplo trânsito no trecho encachoeirado do Baixo Xingu, que dificultava o acesso aos grandes seringais (Borges, 1970:69). Em conseqüência, mesmo após a queda do preço da borracha ( 1914-1915), a produção region~l, . procedente sobretudo do Iriri, continuou crescendo até 1920 como pode.:.ser verificado a seguir: 1912 729 toneladas, 1916 - 1.113, 1918 - 1.607, 1920 - 1.941 , 1921 1.428, 1923 - 1.333, 1924 - 1.149, 1925 - 1.507, 1-926 - 1.039
(Kelly, 1975:59).
Escreve Nimuendajú (1952:436) que, quando percorreu o Xingu pela
primeira vez, em 1914, existiam de Altamira para o alto alguns milhares
de habitantes e donos de seringais, coronéis poderosos com numerosos
cabras armados, cujas violências assumiam proporções tais que, em comparação, os ataques dos Kayapó poderiam ser considerados "brincadeiras".
No entanto, já em 1939, encontrou ele essa população reduzida a algumas
centenas de pessoas vivendo ainda da extração da borracha e da castanha,
entre as quais existiam ainda "uns dois ou três mandões daqueles tempos",
mas que a pobreza havia tornado "tão miseráveis, tão mesquinhos e covardes", que lhe foi difícil reconhecê-los (Ibid.). As condições de vida na região
eram "simplesmente absurdas, pois, as cotações dos mencionados gêneros
já não compensavam o trabalho de extração" (lbid.:437). E os poucos
regatões existentes ("comercialmente podres"), procuravam através de "mil
imposturas, fraudes e chicanas", seduzir os raros fregueses existentes, que
contraíam dívidas com todos mas não pagavam nenhum (lbid.).
O então município do Xingu, formado com a maior parte das terras
desmembradas do antigo município de Souzel, em 1938, teve sua denominação mudada para Altamira, com dois distritos: Altamira e Novo Horizonte
(Enciclopédia .. . 1957:273). Em 1940, com uma superfície de 282.070 km2 ,
que era a maior extensão municipal do Brasil, possuía Altamira uma população civilizada de apenas 6.428 habitantes (Recen~eamento ... · 1952:51).

OS ANTIGOS GRUPOS INDlGENAS DA REGIÃO
Conforme pode ser verificado no mapa etno-histórico de Nimuendajú
(1981 :mapa), o Sul do Pará era na maior parte ocupado por grupos indígenas filiados ao tronco lingüístico Tupí. Na região do Tapajós, destacavam-se
os Mundurukú, os quais, quando identificados pela primeira vez, dominavam uma vasta · área (Mundurucânia), limitada ao norte pelo rio Amazonas,
ao sul pelo Juruena, a leste pelo Tapajós e a oeste pelo Madeira (Casal,
1943:233). Igualmente aí habitavam os Sateré-Mawé, Kayabí, Apiaká,
Tupí-Kawahiwa, Tupinarnbarana, Parintintin e diversos outros grupos de
filiação não identificada, a saber: Urupá, Nhawanhen, Sapupé, Hiawahim,
Amanajú, Muriva e Tapukurá (Nimuendajú, 1981 :mapa). Entre os que
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alcançaram os dias atuais, os Mundurukú acham-se ainda disseminados
principalmente pelo Tapajós e pelo seu afluente Cururu, e em menor número pelo Madeira. Os Sateré-Mawé habitam nos rios Andirá, Maués-Açu e
tributários. Os Parintintin permanecem no Madeira. Os Tupí-Kawahiwa
(Kawahib) compreendendo duas divisões (Cintas-Largas e Suruí) acham-se
situados em tributários do Aripuanã (afluente do Madeira). Os Kayabí
encontram-se aldeados no Parque Indígena do Xingu, no rio Teles Pires
(afluente do Tapajós) e no rio dos Peixes (afluente do Arinos). E os Apiaká, na maioria habitam no rio dos Peixes, existindo alguns remanescentes
no Tapajós.
Na bacia do Xingu e em terras adjacentes, os Pacajá, Takanyapé,
Pauxí, Aracaju, Guahara e outros de línguas desconhecidas, desapareceram
antes de terem sido obtidas sobre eles informações de valor etnológico
(Id., 1948:213-217). Os Oyampik (Wayãpi) emigraram para a margem
esquerda do Amazonas, no século XVIII, encontrando-se presentemente
distribuídos em vários grupos, localizados desde o rio Amapari até o Oiapoque, em terras do Brasil e da Guiana Francesa (Galois, 1981: 1-2). Os
Juruna no século XVII habitavam no Baixo Xingu, mas foram se deslocando para o sul e estão hoje situados no rio Manitsauá (Parque Indígena
do Xingu) (Oliveira, 1972: 15-44), porém, cerca de 15 famílias elementares
ainda habitam no antigo ambiente, integradas entre os habitantes regionais (Arnaud, 1983:7). Os Kuruaya e os Xipaya, que dominaram nos
séculos XVIII e XIX os rios Curuá e Iriri (afluentes do Xingu) foram
destroçados pelos Kayapó e acabaram sendo avassalados pelos patrões
dos seringais, restando diversos remanescentes disseminados pelo Iriri e
também residindo na cidade de Altamira. Os Asuriní do Xingu, mencionados pela primeira vez no fim do século passado (Nimuendajú, 1948:225),
puderam manter-se isolados até pelo início da década de 1970, quando
passaram a ser assistidos permanentemente pela FUNAI, na própria aldeia
situada no rio Piaçaba (afluente direito do Baixo Xingu) (Arnaud, 1983:8).
Os Araweté, durante longo tempo confundidos com os Asuriní, foram
pacificados já pela década de 1970, no local onde permanecem aldeados
sob a assistência da FUNAI (rio Ipixuna, Baixo Xingu) (lbid.). Por fim,
os Araras (Karib), notados inicialmente no Baixo Xingu, em 1853, entraram
posteriormente em conflito com extratores de borracha e com outros grupos
indígenas da região; e em fase recente passaram a hostilizar as turmas que
operavam na abertura da Transamazônica. Já em 1980-1981, foram atraídos pelas turmas volantes da FUNAI, encontrando-se presentemente aldeados na margem esquerda do Baixo lriri (município de Altamira).
No Tocantins e no Araguaia, os grupos Camarapim, Wanapu, Tacayuna, Jundiahy, Tapiraua, Curupity, January, Carambu, de filiação lingüística não identificada (Nimuendajú, 1981 :mapa) deixaram de ser referidos
modernamente na literatura etnológica. Os Anambé, situados à margem
esquerda do Tocantins, no século XIX, atravessaram o rio e estabeleceramse junto aos Turiwara, no rio Cairari (afluente do Moju) (Arnaud & Galvão, 1969:8). Os Akuáwa-Asuriní, confundidos por Coudreau (1897:32)
com os Asuriní do Xingu, com aldeamentos espalhados desde o Pacajá de
-
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Portel até a Cachoeira Grande (Tocantins), após incursionarem longos anos
na zona da E. Ferro do Tocantins, foram pacificados pelo SPI, em 1953,
no local onde ainda se acham aldeados (rio Trocará, Tocantins) (Arnaud,
1983:8-15). Os Parakanân, mencionados inicialmente no Pacajá de Portel,
em 191 O, mas que poderiam ser os mesmos índios referidos no Tocantins
pela denominação de Kupê-rop, desde meados do século passado, passaram
a ser atraídos pela FUNAI, a partlr ·de 1970, em decorrência da abertura
da Transamazônica. Após sucessivos relocamentos, vem de ser dois de
seus grupos fixados no igarapé Andorinha e no Rio do Meio (Poção dos
Caboclos) (Tocantins), tendo sido um terceiro grupo pacificado, já no início
da presente década, numa área situada entre os rios São Sebastião e Sto.
Antônio (São Félix do Xingu) (lbid.:33). Os Suruí-Mudjetíre, referidos
primeiramente por frei Antônio Sala, em 1923, sob a designação de "Sororós-raça ainda não identificada" ... , e em seguida Mudjetíre (uma denominação Kayapó), passaram também a ser chamados Suruí (Laraia &
Matta, 1963:28-30), após terem sido pacificados pelo missionário frei Gil
Gomes no rio Sororozinho (Tocantins), onde ainda permanecem. Afora
esses grupos Tupí, habitam no Araguaia os Karajá (língua isolada) e suas
divisões Javahé e Xambioá, que viviam antigamente em conflito com os
grupos Jê e Tupí da região (excetuando os Tapirapé), e cujos primeiros
contatos com os civilizados ocorreram em 1682 (Lipkind, 1948: 179).

OS KA YAPó SETENTRIONAIS
A denominação Kayapó, cuja origem é Tupí (kayá =macaco; pó=
semelhante), -começou a ser usada na segunda metade do século XVII para
mencionar os índios conhecidos como "Bilreiros" (Kayapó Meridionais)
(Jê), que atacavam principalmente o sul da Capitania de Goiás (Turner,
1966:7; Chain, 1974:126). A aludida designação foi estendida aos índios
hoje chamados Kayapó Setentrionais, a partir de "uma sugestão de Cunha
Matos, em 1824", que considerou os "Gradaús do Sertão", situados entre
o Tocantins e o Araguaia, como descendentes dos Kayapó Meridionais
(Turner, 1966:2). Castelnau, em 1844, também mencionou os Kayapó
Setentrionais como uma ramificação dos Meridionais, refugiados para. o
norte. Entretanto, após investigações feitas sobre os dia!ctos, história e
cultura de ambas as tribos, foi verificado que, embora aparentadas, mostravam-se claramente diferentes e não poderiam ser derivadas uma da
outra (Nimuendajú, 1952:427). Escreve Turner (1966:1) que, após a efetuação de "um survey glotocronológico", considerou Wilbert (1962) estarem
os Kayapó Meridionais distanciados cerca de onze séculos dos Suyá e dezenove dos Kayapó Setentrionais.
Segundo a mitologia, originariamente habitavam os Kayapó "acima do
teto do Céu", havendo descido para a T·erra através de um buraco, inicialmente cavado por um tatu e descoberto por um guerreiro "da classe dos
Mebenget", utilizando uma corda. Todavia, quando a descida ainda não
havia sido concluída, um menino estranho ao grupo cortou a corda, fican-
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do assim uma parte dos Kayapó no Céu e a outra na Terra (Lukesch,
1976:9-11). De modo geral, autodenominam-se Me-be-agê-krê (me=grupo
social, be=identidade, agê=água, krê=espaço, buraco), mas cujo significado na sua complexidade não sabem explicar (Turner, 1966:3; Vidal,
1977:34; Posey, 1979:5). Mas se consideram também originados de um
povo ancestral chamado Gorotí-Kumrein.
Os Kayapó são rigorosamente monógamos, mas não observam em
regra fidelidade conjugal. São proibidos os "casamentos entre irmãos, primos paralelos e cruzados bilaterais, sororato ou levirato, união de um homem com a filha da irmã ou de uma mulher com o filho do irmão" (Diniz,
1962:24). O verdadeiro casamento, isto é, o da esposa virgem (menpfenprintí) é arranjado pela mãe durante a infância da filha, passando o homem
a residir na casa da família extensa da mulher, após o casamento, e onde
a responsável é a sogra (Banner, 1961:9-10). Existe também a instituição
do compadrio, de origem mitológica e caráter hereditário através da linha
paterna, com implicações nas relações sociais (inclusive na adoção de
estrangeiros) assim como nos cerimoniais -(Diniz, 1962:21).
As famílias nucleares são as unidades básicas de produção e consumo,
não havendo uma cooperação obrigatória entre elas no seio das próprias
famílias extensas ou dos grupos domésticos, a não ser pelas mulheres na
construção das habitações comuns (Turner, 1966:10). Nas ~atividades agrícolas, a divisão de trabalho não é rigorosa entre os sexos, participando os
homens não só da derrubada e queima como do plantio e da colheita, e as
mulheres costumam também participar da derrubada e da queima (Dreyfus,
1968:27). A coleta é uma atividade tradicionalmente feminina. A pesca e
a caça constituem ocupações masculinas podendo ocorrer de modo individual ou coletivo, por ocasião das grandes festas (lbid.: 27-28-31).
Tradicionalmente, as aldeias Kayapó têm as casas residenciais dispostas em círculo com uma praça central (Ngà ou Ipêkri}, onde são construídas as casas-dos-homens, integradas por sociedades-de-homens que são
as unidades básicas do sistema político tribal, mas sem estarem relacionadas ao sistema de parentesco (Turner, 1966:29-42). Cada aldeia tem' geralmente duas casas-dos-homens que constituem metades, situadas a leste e
a oeste da praça central, podendo haver em cada uma delas várias sociedades-de-homens, e às vezes com mais de um líder - mem-benhadjueru
(aquele que transmite os cânticos) (lbid.). O importante é que, os membros
de uma casa-dos-homens, sejam solidários nas disputas contra os membros
da outra, embora seja uma das principais funções dos chefes a manutenção
de boas relações internas e externas (lbid.). Os cargos de chefia são geralmente conseguidos "pela coragem e inteligência singular", com o apoio
de "um bom número de parentes e compadres" (Banner, 1961: 17).
Segundo ainda Banner (lbid.:19), o Kayapó cultiva a bravura "com
o mesmo afã que o civilizado procura enriquecer", r~presentando a palavra
djekré (bravo, feroz, valente) o ideal ao qual todos os homens aspiram.
Os pais não costumam bater nos filhos porque desejam torná-los independentes e agressivos. Assim que os meninos passam a dormir no ngôbe,
-
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após dez anos de idade, os adultos procuram desenvolver em seus espíritos
o culto djekrê: arranham-lhes os braços e as pernas com dentes de peixes,
para que adquiram mais força e sejam mais velozes; passam-lhes nos peitos
pêlos da lagarta "cabelo de macaco", venenosíssimos, para que criem resistência contra a dor; mandam-nos lutar de corpos nus com marimbondos;
e adestram-nos no manejo da borduna (a arma predileta dos Kayapó),
"sendo-lhes entregues para matar, cachorros magros ou mansos demais
para ter valor nas caçadas, e às vezes crianças orfanizadas ou choronas"
(lbid.:20). Acrescenta não ser exagero afirmar que, a ambição do Kayapó
ainda bravo é matar alguém, preferencialmente um kuben (estrangeiro), e
assim que consegue passa a ser reputado como "herói e verdadeiro guerreiro" (lbid.). Entre os "epítetos de desprezo" existentes na língua Kayapó
os principais são os seguintes: pakôt, literalmente sem braço, panema;
uabô, manso e antônimo de djokê, este considerado a virtude cardeal; e
uatim, órfão no sentido de não possuir parente e de não ter encontrado
ninguém que quisesse adotá-lo. O último termo é o mais temido, pois,
quem fica "sem amigo e protetor" torna-se impossível ajustar-se plenamente
na sociedade Kayapó, " desde o momento que nasce até a hora de morrer"
(Ibid.:46).
As cisões sempre foram freqüentes entre os Kayapó, sem que possam
ser atribuídas a fatores territoriais ou à carência de meios de sobrevivência (Turner, 1967:47). Geralmente costumam dizer terem sido motivadas
por adultério, quando as verdadeiras causas são, quase· sempre, as disputas
entre líderes de associações opostas, com a finalidade de fazer crescer o
próprio poderio (Ibid.: 51-52). As disputas são institucionalizadas em forma
de duelo (aben-atak), entre os indivíduos ou os grupos que se desentendem.
com o emprego de pesadas e aguçadas clavas de madeira (kop) (lbid.).
Os derrotados costumam abandonar a aldeia por motivo de v~rgonha
(piaám) embora pudessem permanecer. E após um cisma, em regra, as
facções tornam-se inimigas, podendo de uma ou de outra surgirem ataques
de surpresa (lbid.).
Tradicionalmente, eada aldeia Kayapó constitui uma unidade política
independente, não havendo notícia de que, por motivo de solidariedade
étnica ou tribal, procurassem atuar coletivamente em qualquer circunstância. Elementos de um grupo que foram compelidos a deixá-lo, mas sem
condições de formar uma nova aldeia, procuram incorporar-se em outra,
ou retornar à anterior, mas podem enfrentar sérios riscos, desde que, no
momento que assim aconteça, a população local seja porventura atingida
por enfermidades, pois, acabarão sendo exterminados por suspeita de que
isso foi motivado por terem eles praticado feitiçarias.
A morte é definida para o Kayapó, como a condição em que o espírito
(karon) deixa o corpo definitivamente. Uma pessoa morta (arop tuk) fica
fora da sociedade sem precisar receber mais atenção, salvo as devidas sob
a forma de rituais fúnebres. Em razão disso, os moribundos são tratados
pelos parentes com "uma indiferença que parece quase desumana", e em
muitos casos apressam uma morte admitida como inevitável. Nos antigos
tempos, uma habitação na qual alguém falecia era logo queimada, e numa
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aldeia ainda de estilo tradicional, em que muitas mortes ocorreram, após
um período de cinco a dez anos, verifica-se sua queima, sendo outra
erguida em novo lugar, embora às vezes não tão distante da anterior.
Pretende-se assim fugir da presença dos espíritos, com receio de que eles
possam provocar a morte dos parentes para tê-los novamente ao seu lado
(Turner, 1966:381-395).

AS CISÕES E OS CONFLlTOS
Conforme Nimuendajú (1952:427) os Kayapó Setentrionais começaram a ser ~onhecidos como "Coróas" no Mato Grosso, desde o século
XVII até dep0is de 1884. No entanto, esclarece Simões (1963:83) que, por
volta de 1884, os índios das cabeceiras dos formadores do Xingu, eram
Xavante e não Kayapó, pois, o território que os últimos percorriam "era o
sul do Pará e o norte do Mato Grosso". A oeste do Araguaia passaram os
Kayapó a ser referidos, a partir do início do século XIX como "Kradahú"
(Gradahô), e no Pará eram chamados "Carajás" até por volta de 1918
(Nimuendajú, 1952:42). No fim do século passado, os seus numerosos
grupos estavam mais ou menos disseminados e incursionavam desde a
margem esquerda do Araguaia (6° Lat. S.) até a margem direita dos rios
Tapajós, São Manoel e Paranatinga (12° ou 13º Lat. S.), seguindo uma
linha diagonal de Paranatinga através dos vales dos rios Manutasauá e
Liberdade (tributários do Xingu), atingindo o Araguaia aproximadamente
a 9º de Lat. S. (Turner, 1966:52). Segundo Coudreau ( 1897: l 94-205) os
" Caia pós Paraenses" estavam assim divididos: "Caia pós do Pau d' Arco e
Chicão - 1.500, Purucarus - 1.500, Chicris - 500 e Gorotirés - 1.500".
Com base nesse e em outros elementos bibliográficos e na memória tribal,
podemos acrescentar que, por volta de 1850, já compreendiam os Kayapó
Setentrionais três grandes divisões: Xikrin (Pore-kru, Kokorekre-Diore e
Put-karot), Jra-amkãire (Gradaús ou Kayapó do Araguaia) e Gorotíre
(Gorotirés).
Os Xikrin foram os primeiros a se afastarem do núcleo original,
consoante as informações históricas existentes, bem como as diferenças
lingüísticas, mitológicas e sociais constatadas entre eles e os Gorotíre (Vidal, 1977:22). Em 1859, quando a missão de Santa Maria do Araguaia
travou os primeiros contatos com os Gradaús, essa separação fazia bastante tempo (Ibid.). Segundo Coudreau (1897:205), os Xikrin costumavam
hostilizar constantemente os outros grupos Kayapó, juntamente com os ~a
rajá com quem mantinham boas relações. Após haverem emigrado para a
região do Itaipava-Itacaiúnas, dividiram-se os Pore-kru em duas facções
(Kokorekre e Put-karot), havendo da primeira se originado o bando Diore,
que foi logo se extinguindo em conseqüência de epidemias e choques armados com as frentes regionais, enquanto junções e separações continuaram
ocorrendo entre as duas outras facções (Vidal, 1977:25). Após 1930, um
dos bandos Put-karot transferiu-se para o rio Bacajá (afluente do Baixo
Xingu), permanecendo o outro no rio Caeteté, afluente do ltacaiúnas (To-
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cantins). Este último grupo, em 1952, deslocou-se para a região do Pau
d'Arco (Conceição do Araguaia), tendo sido atraído para o Posto Las
Casas pelo agente Miguel Araújo, havendo logo depois chegado ao local
o sertanista Leonardo Villas Boas, que "encarregou-se de fazer o relatório
de pacificação" (lbid.:34). Em junho de 1953, a grande maioria do grupo
(cerca de 300) retornou para o Caeteté em companhia do sertanista Hilmar
Harry Kluck e do intérprete Nhozinho, permanecendo vinte índios no Las
Casas, os quais, em seguida, foram juntar-se aos Gorotíre (lbid.). Em
1962-63 aconteceu uma separação no seio do grupo, deslocando-se um
dos bandos para a boca do ltacaiúnas (Frikel, 1963:151-152). Porém,
entre 1964 e 1970, o missionário José Caron conseguiu reagrupá-los, havendo a FUNAI criado em 1973 o Posto Caeteté (Vidal, 1977:39). Os Xikrin
do Bacajá, no início de 1961, passaram a hostilizar as povoações de garimpeiros Ilha da Fazenda, Villagem, Rio ltatá e Bacajá (Baixo Xingu), matando diversos moradores (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... 19371967). Mas em setembro do mesmo ano, uma expedição dirigida pelo
sertanista Francisco Meirelles, composta de trinta pessoas, entre as quais
índios Kubenkragnotí e Xikrin do Caeteté, conseguiu estabelecer relações
pacíficas com o grupo, que desde então começou a ser assistido por um
Posto instalado no rio Bacajá, que tomou o nome do aludido sertanista
(lbid.). Presentemente, o grupo do Caeteté, com 305 indivíduos, ocupa
uma área de 439.160 ha. e o do Bacajá com 186 indivíduos, encontra-se
localizado em outra área com 192.125 ha. (BRASIL: Arquivos da 2.ª
Delegacia . . . 1967-1987).
Os Ira-amrãire (Kayapó do Pau d'Arco e do Chicão), cuja separação
dos Gorotí-Kumrein verificou-se provavelmente após a dos Xikrin, foram
os primeiros a estabelecer contatos amistosos com os brasileiros, a princípio graças os esforços do General Couto de Magalhães, e posteriormente
devido a ação catequista de frei Gil de Vila Nova, fundador de Conceição
do Araguaia, contatos esses iniciados a partir da criação da Missão Santa
Maria Nova, em 1859 (Moreira Neto, 1960: 12). Em 1897, estavam distribuídos em quatro aldeias na .região do Pau d'Ar·co, totalizando aproximadamente 1.500 (Coudreau, 1897:194-205). Todavia, face a expansão pastoril que transformou suas terras em pastagens, a exploração do caucho
nas matas circunvizinhas com sua participação na coleta, transportes e fornecimentos de gêneros de alimentação, e a catequese dominicana, cuja
maior finalidade era separar as crianças dos pais orientando-as para uma
nova vida, foram eles sofrendo drásticas reduções, tanto pelas doenças
contraídas como pela disseminação de seus membros (Moreira Neto, 1960:12; Ianni, 1978: 15-29). Em 1909, encontravam-se reunidos em duas aldeias,
em 1921 em apenas uma, em 1940 estavam reduzidos a trinta e poucos, e
em 1947, restava uma única 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 Nimuendajú (1981:mapa), entre os anos de 1862 e
1906, à margem do rio Fresco (afluente do Xingu), com uma das aldeias
instalada no seu tributário ribeirão da Ponte (Id., 1952:428). Porém, o
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aludido mapa (Id.: 1981) já os indica também caminhando para o oeste do
rio Fresco, entre seus afluentes Riozinho e Vermelho, onde foram atacados
duas vezes pelos caucheiros dirigidos por Antônio Firmino (ld., 1952:428).
Em conseqüência, rumaram mais para o sul indo situar-se acima da Cachoeira da Fumaça (Riozinho), possivelmente no lugar por eles próprios
denominado Pikatôtí ("extensa e perfeita superfície plana de 'campo lindo' "),
que consideram como sua aldeia ancestral (Posey, 1979:54-56). Desta localização, passaram a fazer "correrias sangrentas" não só contra os habitantes
do Xingu (seus inimigos desde o século XVIIl), como também contra os
dos afluentes dos rios Fresco e Araguaia, raptando numerosas mulheres
e crianças (Nimuendajú, 1952:428).
Provavelmente entre 1905 e 191 O, verificou-se uma grande c1sao no
seio dos Gorotíre, que resultou na formação do grupo Kubenkragnotí ("cabeças vermelhas"), após um duelo entre os chefes das casas-dos-homens,
Motere e Wakõkra. O primeiro, havendo sido derrotado, abandonou a
aldeia com aproximadamente 250 seguidores, mas logo depois atacou de
surpresa o grupo de Wakora, que morreu durante o encontro, ocorrendo
posteriormente outros conflitos entre as duas facções (Verswijver, 1978:883). Em 1916, Nimuendajú (1981:mapa) assinalou a facção de Motere,
que ainda chama Gorotíre e não Kubenkragnotí, entre os rios Jarina e
Alto Iriri, à margem esquerda do Xingu, nos limites do Pará com o
Mato Grosso.
·
A segunda cisão entre os Gorotíre, resultou na formação do grupo
Kararaô (nome do líder de uma sociedade masculina), mencionada anteriormente como acontecia antes da dos Kubenkragnotí (Diniz, 1962:34;
Arnaud & Alves, 1974:4). No entanto, consoante informações mais recentes que obtivemos dos Gorotíre, verificou-se posteriormente, mas talvez
ainda pela década de 1920, considerando-se ter a civilizada Maria Anastácia afirmado ter sido por eles raptada nessa fase, no rio Iriri (lbid.:7),
embora Verswijver (1978:89) registre ter essa separação ocorrida já em
1933. De qualquer modo, após terem constituído uma unidade distinta,
os Kararaô migraram para as terras situadas à margem esquerda do Xingu,
entre o Iriri e o Curuá. Em seguida se dividiram, deslocando-se um dos
bandos 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 achavam aldeados na Cachoeira da Fumaça (Riozinho, afluente esquerdo do rio Fresco),
em 1936, os quais passaram a constituir dois grupos distintos, conhecidos
desde então pelas denominações de Gorotíre (Kapaíre ou Djudketukti) e
Kubenkrakegn ("cabeças raspadas"). Pouco antes, entre 1931 e 1935, o
bispo de Conceição do Araguaia (D. Sebastião Thomaz) tinha efetuado
quatro visitas à aldeia da Cachoeira da Fumaça, que denominou "Porto
da Paz" (a última, acompanhado do intérprete "caia pó christão Jacinto
Crain"), conduzindo numerosos cunhetes de ferramentas para o fertar aos
índios (Prelazia de Conceição ... 1936:5). Segundo informações obtidas na
aldeia, em ocasião anterior, tinham os Gorotíre atacado seus inimigos Diore,
mas estes, munidos de armas de fogo, em represália atacaram "sua grande
-
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aldeia dos campos", distante alguns dias da Cachoeira da Fumaça, causando-lhes um número elevado de mortos e aprisionando muitas mulheres
e crianças (lbid.:55). E dois meses antes da viagem do bispo, mataram
os Gorotíre os missionários ingleses (os três Fredericos), que, desprezando
os conselhos recebidos, subiram o Riozinho sem acompanhantes (Nimuendajú, l 952:429).
Assim que deixaram a Cachoeira da Fumaça, por terem sido derrotados pelos Kubenkrakegn, os Gorotíre do bando Kapaíre seguiram para o
Baixo Xingu onde derrotaram os Asuriní, retornando para o rio Fresco com
diversos prisioneiros e numerosos artefatos (lbid.). Logo depois, atacaram
duas vezes os coletores de castanha, e tentaram reconciliar-se com os moradores dos campos do Araguaia, mas não alcançando êxito retornaram ao
rio Fresco (lbid.). No início de 1937, face a precaríssima situação em que
se encontravam quanto à subsistência, aproximaram-se do povoado Nova
Olinda, então em franca decadência, com cento e poucos habitantes, situado na confluência do rio Fresco com o R.iozinho (margem direita). Por
intermédio de um dos seus prisioneiros de nome Vicente, raptado no Iriri
quando era criança, e que ainda "gaguejava o português", entraram primeiramente em contato com os castanheiros "Inocêncio Severino e sua companheira Raimunda Foguete" (Silva, 1974). Em seguida, os contatos prosseguiram sob a direção do Sr. Pedro Silva, que vivia no local com a família fazia cinco anos, empenhado na compra e venda de castanha. Conforme
suas próprias expressões, assim procedeu inspirado por sentimentos de
humanidade, por já conhecer o trabalho de Rondon junto aos Paresí, pois
não pretendia ter nenhum vínculo com o Serviço Público (Ibid.). A despeito
do pavor demonstrado pelos moradores do povoado (dois a princípio tentaram atirar nos índios), conseguiu Pedro Silva transportar todo o numeroso
grupo acampado na margem oposta do rio, utilizando um. batelão, o que
lhe permitiu conferir o número exato de índios - "844 entre homens, mulheres e crianças" (lbid.).
Entretanto, desde cedo ·-a situação foi ficando calamitosa, tanto para
os moradores de Nova Olinda como para os índios, que rapidamente consumiram os produtos dos roçados, e as mercadorias destinadas aos castanheiros, que interromperam as atividades, não mais saindo de casa a fim
de proteger suas famílias (lbid.). Os índios, a princípio tímidos e desconfiados , tornaram-se "afoitas e exigentes", muitos com armas de fogo adquiridas em incursões anteriores, e procuravam obter outras assim corno munições, geralmente roubando, embora dissessem que era para atacar os Kubenkrakegn (Nimuendajú, 1952:430). Alguns índios mudaram-se para junto
da missão São José Carapanã, subordinada à Prelazia do Xingu, porém, a
maioria permaneceu nos arredores de Nova Olinda (Krautler, 1979:45).
Mas no começo de 1938, quando a "imundície, miséria, doença e fome,
reinavam no acampamento do Riozinho", com exceção de um pequeno
número que ficou com Pedro Silva, os Gorotíre abandonaram o lugar, e
Jogo depois mataram cinco castanheiros no rio Branco (afluente do rio
Fresco) (Nimuendajú, 1952:430). Por seu lado, os moradores de Nova
Olinda fugiram para S. Félix com exceção de Pedro Silva com seus fami85 -

liares e mais " dois empregados dedicados, J uvenal Rodrigues e Vicente
Lopes" (Silva, 1974).
Entrementes, chegou ao rio Fresco o missionário Horace Banner, da
Missão de Evangelização Mundial, que havia atuado entre os UrubuKaapor do Gurupí, instalando-se à margem direita do Riozinho, cerca de
légua e meia acima de Nova Olinda, onde plantou uma grande roça de
milho (Nimuendajú, 1952:431). Logo -começaram a afluir os Gorotíre para
o local, dispersaram-se em dezembro de· 1938, mas retornaram em seguida,
permanecendo uma parte com os chefes Adyurení, Be-pren e Be-maití, nos
campos. do Araguaia, onde mataram três homens que conduziam animais
de Conceição para o rio Fresco, possivelmente em represália pela morte
de uma índia grávida, praticada por um civilizado (lbid.). Mas em seguida,
"um certo Jacinto Mota com 50 cabras iniciou uma guerra de extermínio
contra esses índios", matando trinta no primeiro encontro, trinta no segundo
e mais alguns no terceiro, entre os quais os chefes acima aludidos (Ibid.:436).
Após esses massacres, os índios que compunham o bando, totalizando
aproximadamente cento e cinqüenta, voltaram para junto dos demais duzentos e cinqüenta membros do grupo, que haviam se concentrado junto à
missão protestante do Riozinho, por haver Pedro Silva viajado enfermo
para Belém, com exceção de vinte e dois que ficaram espalh~dos em companhia de civilizados, à margem do Xingu (lbid.:442-446). Entretanto, não
cessaram os Gorotíre suas incursões e, por volta de 1939-40, atacaram
por duas vezes os Kubenkrakegn com armas de fogo (BRASIL. Arquivos
da 2.ª Inspetoria ... 1937-1967). E na orla campestre distante vinte léguas
de Conceição do Araguaia, dois de seus bandos, depois de terem travado
relações amistosas com "famílias cristãs", provavelmente para vingarem-se
dos massacres sofridos de Jacinto Mota, mataram 1O pessoas (4 mulheres
e 6 homens), saquearam as habitações e conduziram panelas, rifles, redes
e ferramentas (lbid.). Todavia, na missão do Riozinho sempre obedeceram
Banner, cuja atuação destaca Nimuendajú, porque, com uma habilidade
notável, fazia-se ele respeitar por todos os índios, não lhes dando "presentes
a esmo", mas exigindo qualquer retribuição inclusive através de serviços,
sem que ocorressem reações por parte dos que não eram atendidos (Ibid.).
Salienta o citado autor os conhecimentos de Banner sobre a língua Kayapó,
lamentando não ser ele etnólogo para expor "os preciosíssimos conhecimentos que deveria possuir" (Ibid.). Mas faz restrições a respeito de sua postura etnocêntrica, pois, só notava nos índios " aquilo que se chocava com
seus sentimentos cristãos". Quanto a Pedro Silva, reputa-o como amigo
dos índios, cuja língua havia aprendido, considerando ter ele trabalhado
esforçadamente para impedir a dissolução do grupo Kapaíre, e denunciado
os crimes contra o mesmo cometidos. Porém, não aprova sua forma de
combater Banner, nem quando tentava dizer ter sido a pacificação dos
Gorotíre obra sua, uma vez que fora "obra dos próprios índios, que mandaram primeiro seus prisioneiros de guerra como parlamentares" (lbid.:452).
Os Kubenkrakegn, logo em seguida à separação dos Gorotíre, sofreram uma nova cisão, havendo o grupo Mono-kanê, com aproximadamente
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250 indivíduos, sob a direção do líder Tapietê, ido juntar-se aos Kubenkragnotí (Verswijver, 1978:9). E em meados de 1939, os que permaneceram na aldeia, somando aproximadamente 400, rumaram para o oeste e
foram acampar na Serra Encontrada (margem direita do Xingu), às proximidades do barracão do seringalista Constantino Viana (o mais antigo
morador do Alto Xingu nos últimos 30 anos), o qual, ainda se intitulava
"amansador de índios" (Nimuendajú.•. 1952:433). Os contatos foram pacíficos, u1na vez que Constantino abriu mão de seus suprimentos em proveito
dos índios, mas como estes nada retribuíam abandonou ele Serra Encontrada, com os demais 70 moradores, e foi se estabelecer mais abaixo no
lugar Belo Horizonte (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria .. . 1937-1967).
Em seguida, parte dos Kubenkrakegn deslocou-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
de serem os índios compelidos a retornar às suas antigas malocas, pois,
haviam tornado sua propriedade "terra de ninguém", embora que, ·segundo
a 2. ª Inspetoria Regional do SPI, fora ele próprio que tinha convidado
os índios para se transferirem (Ibid.). De acordo com as notícias surgidas,
na fase em questão praticaram os Kubenkrakegn várias mortes entre os
seringueiros; atacaram a aldeia Gorotíre da Missão utilizando flechas e
armas de fogo; foram atingidos na aldeia da Cachoeira da Fumaça por uma
expedição punitiva organizada por Antônio Coelho, composta por 25 homens, que teriam repelido após cerrado tiroteio; e acabaram por sofrer
outra cisão, que resultou na formação do grupo Kokraimoro (nome do
chefe dissidente), o qual, por sua vez, cindiu-se em dois bandos permanecendo um deles na margem esquerda do Xingu e emigrando o outro para
o Iriri (Ibid.).
No rio Fresco, os Gorotíre cessaram suas incursões e, em 1942, sob
a direção de Pedro Silva Uá na qualidade de inspetor do SPI), estavam
aldeados no lugar Sobreiro, sito no interior da área cedida ao grupo pelo
Governo do Estado, a título precário (Dec. 3.160 de 19/12/1938) engajados em trabalhos de lavoura e na extração de caucho e castanha para
fins comerciais (lbid.). Porém, conflitos internos continuaram se verificando
pela disputa do poder, que resultaram na morte do velho Bemoite, abatido
a bala pelo "novo valente capitão Tocóeto juntamente com seu irmão Crêcan e um sobrinho - Ropté-uro", mas que, logo depois, foi também eliminado por ter matado mais vinte guerreiros, espancando outros e também
mulheres (Ibid.).
Nesse ínterim, a Missão de Evangelização Mundial, a pedido do
SPI, teve cassada pela Presidência da República sua permissão para continuar fazendo catequese entre os índios, mas como Horace Banner permanecesse em Nova Olinda, pediu Pedro Silva que fosse ordenado seu afastamento, sob pretexto de que estaria ele influenciando os índios para abandonar o Posto (lbid.). Na realidade, as condições ambientais do Sobreiro
eram as piores possíveis, pois, além de ser um lugar insalubre sujeito a
constantes inundações, que dificultavam sobremodo o desenvolvimento de
lavouras, era transitado constantemente por elementos regionais, que trans-
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mitiam as mais variadas doenças aos índios, cujo número continuava decrescendo acentuadamente.
Pelo ano de 1948, devido as condições precaríssimas em que se encontravam os Gorotíre, já reduzidos a 89 indivíduos, o novo agente do Posto
(Cícero Cavalcanti de Albuquerque), em consonância com as figuras mais
importantes do grupo, houve por bem transferi-los para a zona campestre
existente à margem direita do rio Fresco (confluência com o rio das Pontas
ou da Ponte), onde em tempos.- antigos habitaram, instalando o Posto
Indígena e a aldeia às proximidades do lugar Novo Horizonte já completamente desabitado (Albuquerque, 1948). Desde então começaram os Kubenkrakegn a visitar o Posto, geralmente armados com rifles roubados dos
seringueiros, mas visando não só reconciliar-se com os Gorotíre como
desejando fixar residência entre estes. Em conseqüência, entre 1947 e
1951, dois grupos de 4 7 e 52 indivíduos (no último uma mulher e um homem eram brasileiros raptados) vieram aumentar o contingente populacional do Posto. E um novo acréscimo teve a população local, em 1952, com
a chegada dos 20 índios Xikrin que se encontravam no Posto Las Casas,
antes mencionados (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... , 1937-1967).
Considerando esse estado de coisas, o inspetor Cavalcanti pediu à 2.ª Inspetoria do SPI para requerer ao Governo do Estado uma outra reserva de
terras para os Gorotíre, na área do Novo Horizonte (margem direita do
rio Fresco), mas conservando a situada à margem oposta do rio, obtida
a título precário, em 1938, mas confirmada pelo Decreto 304 de 21 / 03 /
1945 (Ibid.). Isto porque, não só era utilizada pelos próprios Gorotíre como
pelos Kubenkrakegn, que permaneciam aldeados no seu interior (lbid.) .
Em razão dos entendimentos havidos com os chefes Kubenkrakegn
que visitaram o Posto do Novo Horizonte, o inspetor Cavalcanti empreendeu, em 1952, uma visita com pleno êxito à aldeia da Cachoeira da Fumaça
(Riozinho), juntamente com vários índios do Posto e dois jornalistas da
revista "O Cruzeiro" (Arlindo Silva e José Medeiros). E logo depois, realizou uma outra viagem à aldeia Kubenkrakegn, através da mata, acompanhado de guias indígenas e de um geólogo do Ministério da Agricultura.
Acontece que, em seguida, foram esses índios atingidos por uma epidemia
de sarampo que, em poucas semanas, causou cerca de 60 baixas em sua
população, então variando entre 300 e 400 indivíduos, e teria sido pior se
o missionário Trapp não os tivesse socorrido com alimentos e medicamentos (Turner, 1966:62). Também por essas alturas, tendo sido estimulados a trabalhar na extração de caucho e castanha para fins comerciais,
diminuíram as atividades de lavoura, e o SPI teve de socorrê-los com
suprimentos alimentares (Arnaud, 1971 : 13). No entanto, face a assistência
contínua que passaram a receber do SPI em cooperação com a Missão
Cristã Evangélica do Brasil (ex-Missão de Evangelização Mundial), não
mais tiveram acentuadas baixas populacionais, provocadas por enfermidades.
E tendo sido melhor orientados nas atividades econômicas, passaram a
produzir excedentes para comercialização sem prejuízo para a subsistência.
Em janeiro de 1956, de acordo com os A visos Mensais dos Postos
Indígenas Gorotíre e Nilo Peçanha, as populações assistidas apresentavam
-
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os seguintes índices: Gorotíre - homens 40, mulheres 46, menores 12
anos sexo masc. 71, sexo fem. 60, total 217; Kubenkrakegn - homens
81 , mulheres 103, menores 12 anos sexo masc. 85, sexo fem. 71, total
340 (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... , 1937-·1967).
Uma vez apreciadas as situações havidas com os Gorotíre e os Kubenkrakegn, a partir da cisão até quando ficaram permanentemente assistidos
pelo SPI, passamos a focalizar os demais grupos Kayapó-Gorotíre, hoje
conhecidos pelas denominações de Kubenkragnotí, Kararaô e Kokraimoro,
mas que, no decorrer de suas incursões, eram referidos indistintamente
como Kayapó. Como vimos, em seguida às separações, caminharam esses
grupos para o oeste e para o norte, e acabaram por dominar grande parte
de um vasto território, situado entre o Xingu e o Tapajós, envolvendo a
bacia formada pelos rios Iriri e Curuá, devido o abandono dos seringais aí
existentes em razão da queda do preço da borracha.
Os Kubenkragnotí, segundo a memória tribal, após a separação do
núcleo original , teriam habitado pelo menos em seis aldeias ("roikôre,
ngrwa-kre, krãdkabêron, rikrekôre, adjtire-kre-kun e kumiôkô"), ao mesmo
tempo que entravam em conflito não só com os brasileiros como com os
índios "krãyakar (Kremkarore), Ngairôn (Juruna e Xipaya), Kubénkreno-ti
(Kuruaya), Mundurukú e Kruatíre (Suyá)" (Verswijver, 1978:85). Consoante Nimuendajú (1952:429), teriam os Kubenkragnotí (ainda os denomina
Gorotíre) realizado seu primeiro ataque no Curuá, em 1918, onde a princípio evitavam penetrar com receio dos Kuruaya, os quais acabaram por
derrotar já em 1934.
Entretanto, suas incursões ao longo do Xingu e, principalmente, nas
bacias do Curuá e Iriri e afluentes do Tapajós, assim como as dos Kararaô
e dos Kokráimoro, tendo em vista principalmente a obtenção de armas de
fogo, foram se tornando mais intensas pelos últimos anos da década de
1930. Em 1937, o delegado de polícia de Altamira informou que "os Caiapós bravios", inimigos dos de Nova Olinda, tinham efetuado dois ataques
no rio Triri, matando dois nomens, duas crianças, ferindo uma mulher e
raptando uma jovem (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... 1937-1967).
Em 1939, o inspetor fiscal de Boim (Baixo Tapajós) comunicou terem
sido vários povoados, da margem direita do rio, atacados pelos Kayapó
(Ibid.), possivelmente os mesmos ataques mencionados por Nimuend~jú
(1952:433) como ocorridos abaixo de Itaituba, "nas terras de Henry Ford".
Ainda em 1939, após a efetuação de várias incursões ,no Baixo Xingu, os
Kararaô entraram em contato pacífico com os habitantes do igarapé Penetecaua (afluente do Jaraucu). Logo em seguida, o prefeito de Porto de Moz
e o SPI tentaram fixá-los no local, mas isso lhes foi calamitoso, pois,
vários deles logo faleceram vitimados por doenças (lbid .:432-433). Em
conseqüência, com exceção da mulher Maria Anastácia (anteriormente
citada) que resolveu retornar ao meio civilizado, internaram-se na mata
"espontaneamente ou enxotados a tiros", raptaram uma mulher e passaram
a hostilizar os moradores locais (lbid.). Mas no início de 1940, doze
membros do grupo que, após haverem acampado sem Incidentes em Altanlira se aproximaram do porto de Vitória, foram mortos a tiros por serin-

-

89 -

galistas e empregados da rodovia Vitória-Altamira quando dormiam numa
habitação, havendo os assassinos banhado seus corpos com gasolina ateando-lhes fogo a seguir (Arnaud & Alves, 1974:8). Apenas um homem
(Unkuá) conseguiu fugir e, após ter sido recolhido por Horace Banner, em
Altamira, viajou para a aldeia Gorotíre do rio Fresco (lbid.).
Em 1941, os .Kayapó situados entre a margem esquerda do Xingu e
o Tapajós realizaram dois ataques: no primeiro, levado a efeito no rio
Jamachim (afluente do Tapajós); .então explorado por caucheiros, mataram
"{) homens, 4 mulheres, 7 crianÇas e conduziram 2 moças de 12 a 14 anos
e mais 6 crianças"; e no segundo; no lugar São José, roubaram "armas,
munições, roupas, etc.", mataram "uma mulher e duas filhinhas suas, e
conduziram 2 meninas" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... 19371967). Em um terceiro assalto efetuado no rio Triunfo (afluente esquerdo
do Xingu), mataram um comerciante, o comissário de polícia, sua esposa e
filhos, totalizando nove pessoas, e conduziram 11 rifles, munições e mais
mercadorias encontradas, havendo em seguida danificado um barracão,
um engenho e um aviamento de farinha (lbid.) . .
Ocorrências semelhantes, cada vez mais freqüentes, continuaram a ser
noticiadas na medida em que os seringais iam sendo explorados mais intensamente, mediante financiamento do Banco da Borracha S..A., e devido
uma melhor cotação alcançada pelo produto no mercado internacional, em
decorrência da ocupação das plantações asiáticas pelos japoneses. Em
1943, conforme uma mensagem procedente de Altamira, na região do
Iucatan (Alto Iriri), mais de trinta seringueiros estariam impedidos de
trabalhar face as ameaças dos silvícolas, " armados de rifles e dispostos a
oferecer resistência"; e no "Riozinho do Anfrísio", haviam sido mortos
a bala cinco seringueiros, e impedidos de trabalhar cerca de sessenta, sendo
que, os pouco que se aventuravam ao serviço, agiam "em grupos de três
por estrada", com grande prejuízo para a produção (lbid.) .
Vários seringueiros dirigiram então uma carta ao Interventor Federal do Pará (29 / 11 / 1943), aliás bastante fantasiosa, dizendo-se nordestinos
mobilizados para "a batalha da borracha". Consoante suas expressões,
entre os inúmeros perigos enfrentados nas matas do Xingu, o único que
os fazia recuar eram os índios Kayapó que viviam "exclusivamente de roubar e matar, sem punição", divididos em turmas de vinte e trinta e
dirigidos por "criminosos fugidos da polícia", entre os quais, destacava-se
"um homem já velho, de nacionalidade estrangeira, cuja barba chegava
ao umbigo", que dirigia "um efetivo de sete mil índios". Porém, para
poderem continuar produzindo borracha, nada mais pediam senão rifles
novos, pois, as espingardas de cartucho adquiridas da "Rubber Reserve",
não lhes permitiam reagir contra índios bem armados e municiados que
atacavam traiçoeiramente (lbid.).
Na medida em que iam sendo revelados os acontecimentos, críticas e
e pedidos de providências eram dirigidos ao SPI, que não só reagia em
contrário como fazia sugestões no sentido de ser modificado tal estado
de coisas. Em 1943, através de uma exposição de motivos dirigida ao
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Presidente do Conselho Nacional de Proteção aos fndios (CNPI) o chefe
da Seção de Orientação e Assistência do SPI escreveu o seguinte: que,
comprimidos pelo avanço dos civilizados, os índios da Amazônia tinham
se afastado para longe dos rios principais, e não tinham mais para onde
recuar; que, de acordo com as leis do Brasil, encontravam-se os índios
"garantidos em sua liberdade, vida e propriedade", porém, devido a necessidade de borracha, estavam sendo feitos "contratos, acordos e concessões,
inclüindo terras habitadas por índios", sem nenhuma ressalva a respeito;
que, em vista disso, em zonas habitadas por tribos hostis, o próprio Serviço
é que deveria dirigir a extração de matérias-primas, aplicando seus métodos tradicionais de ação, no sentido de ser "o silvícola mesmo hostil e
agressivo" respeitado e protegido; que fosse provocada a expedição de um
decreto excluindo de todos "os contratos e concessões para a extração de
borracha, caucho, etc. as terras habitadas por índios"; e que as Inspetarias
do SPI fossem autorizadas a "entrar em acordo com o Banco da Borracha
para financiamento de seus trabalhos extrativos" (lbid.).
O CNPI, por sua vez, dirigiu em 1944 um memorial à I nterventoria
Federal do Pará, transcrevendo informações prestadas pelo chefe da 2.ª
Inspetoria Regional do SPI (José Maria Malcher), as quais, em linhas gerais
foram assim expressas: que, nos arrendamentos de terras, feitos pelo Estado aos aludidos seringalistas, não vinha ocorrendo a necessária distinção
entre terras devolutas e terras de índios, daí os inevitáveis conflitos; que,
quando revidavam os índios em legítima defesa, os ataques eram propalados sempre de modo exagerado; e que, em conseqüência, a situação dos
índios da região se tornara precária e insegura, sem contar com o apoio das
autoridades locais, não raro responsáveis pelos crimes contra eles cometidos (lbid.).
Ocorre que, no início de 1945, o seringalista Inácio Antônio da Silva,
ocupante do seringai Belo Horizonte (Médio Xingu), dirigindo um bando
de 15 cabras, massacrou seu rival Pedro Lemos da Silva com mais oito
pessoas ("5 seringueiros, 2 mulheres e 1 rapaz"), bem como nove índios
Krokaimoro, mas acusou estes ultimos de terem matado aqueles através de
carta dirigida ao Banco da Borracha. Uma vez apurados os fatos, por
intermédio de uma comissão de inquérito composta por elementos do
SPI e da polícia estadual, vieram os criminosos presos para Belém. No
entanto, logo depois tiveram a fuga facilitada pela própria polícia~ desconhecendo-se desde então o paradeiro de Inácio da Silva. Os demais foram
recapturados e submetidos a julgamento pela Justiça, face a iniciativa tomada pelo SPI, que constituiu um advogado para acompanhar o processo.
Em um primeiro julgamento foram todos absolvidos pelo Tribunal do Júri, e
no segundo apenas um foi condenado a vinte e dois anos de prisão, mas
pouco tempo permaneceu preso, nada acontecendo aos outros que já tinham
tomado rumo ignorado (lbid.).
Em novembro de 1945, ou seja, no mesmo ano em que se verificou
o massacre acima relatado, P. Chermont de Miranda em artigo publicado
no jornal "O Correio da Manhã" (RJ), em defesa dos seringalistas assim
se expressa: que, na região do Xingu, eram periodicamente praticados
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cruéis trucidamentos pelos índios Kayapó, assim como raptos de mulheres
e crianças e pilhagens sistemáticas; que, nessas ocasiões, o. poder público
local não poderia atender aos apelos da população ribeirinha, por se achar
tolhido pelo SPI preocupado somente em apurar as mortes dos índios assaltantes praticados pelos seringueiros agredidos; que, em vista disso, a proteção aos índios redundava no mais completo desamparo dos civilizados dedicados à extração da borracha; que, tais silvícolas, eram dirigidos por outros
que já tinham tido longos contatos com seringueiros, falavam o português
e manejavam "carabinas Winchester" ; e que, se "o banditismo do semiprimitivo do nordeste" era impiedosamente reprimido pelo Estado, não deveriam gozar de impunidade silvícolas "estimulados por sua incompleta civilização" {Ibid.). Em contraposição a esse pronunciamento, o SPI volta a
dizer que, a confusão entre terras de índios e terras devolutas, indiscriminadamente concedidas pelos governos estaduais a seringalistas> era a principal causa dos conflitos, agravada pelos morticínios primeiramente praticados pelos invasores civilizados. E quanto ao que ocorria no Xingu, em
ofício dirigido ao Ministro da Agricultura, transcreve o Diretor do SPI
alguns trechos de uma comunicação receoida do chefe da 2. ª Inspetoria
Regional do SPI, o qual considera existir na aludida região "um foco de
politicagem", onde os homens da situação dominante elaboravam telegramas, abaixo-assinados, cartas anônimas e uma série de manobras, visando
assegurar o domínio da região para "uma meia dúzia de aventureiros", cujas
mentes reputavam o rifle como a única solução para o indígena (Ibid.).
Na realidade, essas declarações das partes em choque em nada vinham
contribuindo para a solução do problema. De um lado, os seringalistas do
Xingu exageravam em suas acusações, não revelando naturalmente sua
grande parcela de culpa no recrudescimento dos conflitos, face as represálias que praticavam; e o Governo do Pará, por interesses políticos e em
benefício da própria receita tributária, procurava o mais possível arrendar
seus castanhais e seringais a particulares, sem levar em conta as áreas
habitadas por indígenas. Mas, de outro lado, o Governo Federal não vinha
proporcionando ao SPI verbas suficientes para um melhor desenvolvimento
dos trabalhos de atração; e o SPI, ao invés de reivindicar tanto quanto
possível o fornecimento de recursos tais, além de procurar responsabilizar
as partes contrárias pelos acontecimentos, chegou a propor-se para assumir
a direção dos complexos sistemas extrativistas regionais, em áreas onde
existissem índios hostis, quando lhe faleciam elementos para cumprir suas
próprias obrigações regimentais, com a necessária eficiência.
Face ao exposto, foram ficando cada vez mais tensas as relações entre
os seringalistas do Xingu (apoiados pelas autoridades estaduais, parlamentares e associações empresariais) e os funcionários do SPI. Segundo uma
notícia procedente do Xingu ("Folha do Norte" de 01 / 07 / 1949), dois
seringueiros teriam sido "assassinados a balas de rifles, fornecidas por funcionários do SPI", no seringai do Sr. Isaac Benarroch (rio Iriri). Uma outra
fonte ("Folha Vespertina" de 18/01/1950) revelou que, com armas de
fogo também entregues pelo SPI, os Kayapó tinham voltado a atacar no
Alto Xingu, praticando morticínios e pilhagens. E que, em vista disso, o
-
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encarregado do Posto Indígena e -o padre Eurico (vigário de Altamira)
haviam sido obrigados a fugir, mas posteriormente foi constatado não ser
verdadeira a notícia (lbid.). Em contrário, em entrevista concedida às
"Folhas do Norte e Vespertina" (30/ 01 / 1950), o inspetor Cícero Cavalcanti declarou que os Kayapó nada mais faziam senão reagir contra "os
conquistadores brancos", e que os seringalistas procura\.'.am desfigurar os
fatos para justificar o não pagamento das dívidas contraídas no Banco da
Borracha (Ibid.). Porém, em revide a essa declaração, através de um memorial os seringalistas Anfrísio Nunes, A. Cruz, Raimundo Mesquita,
Alberto Soares e outros ("Folha do Norte" de 09/ 02/ 1950), consideram
o aludido inspetor como "o maior responsável pela inquietação" que dominava os Altos Rios, e pelo descrédito sempre crescente do SPI,. a quem
solicitam uma investigação, por intermédio "de uma pessoa idônea", para
apurar devidamente os fatos (Ibid.).
Os ataques contra o SPI prosseguiram cada vez mais intensos. O vereador marabaense Plínio Pinheiro, por intermédio da "Folha Vespertina"
(24/02/1951), declarou que os Kayapó, "armados de fuzis, revólveres e
punhais", já haviam causado mais de "100 vítimas na região do AraguaiaTocantins" (Ibid.). E eram tantos os recursos por eles utilizados, que lhe
parecia estarem sendo orientados por brancos, ou por índios da mesma
origem educados em Conceição do Araguaia, que tinham voltado a se
incorporar aos grupos originais (lbid.). Por sua vez, o presidente da Associação Comercial do Pará ("Folha Vespertina" de 24/02/1951) acusou
o inspetor Cavalcanti de estar desviando "objetos destinados à atração dos
selvagens", e de haver trazido para passear em Belém, o índio Ngroid (um
líder Kubenkrakegn) acusado pelos habitantes de Altamira "como um dos
mais perigosos matadores de seringueiros da região". E também critica a
maneira de agir do novo diretor do SPI (José Maria Malcher), que julgava
estar "com intenção preconcebida de não atender aos reclamos da população de Altamira" (lbid.). Em resposta, o diretor do SPI declarou ("Folha
Vespertina" de 09/05/ 1951 ), lhe parecer estar o presidente da Associação
Comercial sendo informado por pessoas que, tendenciosamente, procuravam
descaracterizar os fatos, criando um clima de antipatia para a sua administração. Acrescenta que, apesar de haver sido a verba ".Auxílio aos lndios"
drasticamente reduzida no exercício de 1951, de três milhões e oitocentos
para hum milhão e oitocentos cruzeiros, além do atendimento a cento e
seis postos indígenas espalhados pelo país, estava o SPI construindo pistas
para aviões no Xingu. E quanto às denúncias contra o inspetor Cavalcanti,
embora o considerasse "um idealista e dedicado amigo dos índios", seriam
elas devidamente apuradas se formalizadas legalmente (lbid.).
A situação agravou-se mais ainda, em meados de 1951, por terem
sido encontrados no porto de Vitória (Altamira), num carregamento destinado ao Posto Gorotíre, diversos cunhetes de cartuchos e de chumbo, bem
como barris de pólvora. Assim que ocorreu a descoberta, o presidente da
Associação Comercial de Altamira, ao mesmo tempo que pedia a apreensão
do carregamento, comunicava o fato ao Banco da Amazônia (ex-Banco da
Borracha) e ao presidente da Associação Comercial do Pará, dizendo que,
caso o carregamento chegasse ao destino, a safra de borracha ficaria total-
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mente prejudicada. E solicitou o afastamento do inspetor Cavalcanti do
Xingu, por ele não "merecer mais a confiança dos seringueiros, seringalistas e até da população local" (lbid.). Por sua vez, o presidente da Associação Comercial do Pará, ofereceu cooperação ao SPI, na pacificação dos
Kayapó, desde que Cavalcanti fosse afastado do Xingu. O diretor do SPI
(José Maria Malcher) respondeu que a cooperação seria bem recebida, mas
afirmou que não iria mudar de critér'i'€>'-•quanto ao julgamento de seus funcionários, pois, conhecia realmente,. os . que atendiam às necessidades do
órgão, entre os quais se encontrava o acusado (Tbid.). E em entrevista concedida à sucursal da "Folha do Norte" no Rio de Janeiro (13/ 07 / 1951),
disse que, efetivamente, boa parte dos Kayapó possuía rifles roubados dos .
brancos em ataques anteriores, mas não fornecidos pelo SPI como insinua- '
vam "maldosamente as notícias procedentes de Altamira" (lbid.).
Na Assembléia Legislativa do Pará, o deputado Efraim Bentes solicitou o envio de telegramas ao Ministro da Agricultura e ao SPI no sentido
de ser imediatamente afastado do Xingu o inspetor Cava1canti de Albuquerque, por estar ele "armando índios para atacar os seringueiros". Um
outro deputado (Humberto Vasconcellos) apresentou um aditivo solicitando
o seguinte: a abertura de um inquérito administrativo para apurar essas
acusações; a colocação de uma emenda substitutiva a fim de serem aumentadas as verbas destinadas aos serviços de atração do Posto Gorotíre; e a
formulação de um apelo à Câmara Municipal de Altamira, para designar
uma comissão destinada a auxiliar os trabalhos de atração do SPI na bacia
do Xingu, estudando inclusive a delimitação da área destinada aos índios.
(Ibid.). Na Câmara Federal, o deputado Epílogo de Campos leu um telegrama da Associação Comercial do Pará sobre "o trucidamento e rapto de
mulheres, crianças e trabalhadores dos seringais", conforme sua opinião
efetuado por índios mancomunados com o pessoal do SPI, acrescentando
ter a produção de borracha de Altamira descido de 2.000 para 400 toneladas (Ibid.). E o senador Magalhães Barata leu também uma mensagem,
da aludida Associação, pedindo providências contra os índios que tinham
lançado " uma grande ofensiva contra os seringueiros do Tapajós e do
Xingu" (lbid.).
O Governador do Pará (General Zacarias de Assunção), em entrevista
concedida ao jornal "O Globo" de 01/08/1951 (RJ), diz que cumpria-se
colocar entre as duas partes em choque: os seringalistas que pretendiam
ampliar seu campo de trabalho; e os índios que, a todo custo, procuravam resguardar as terras que os civilizados queriam dominar. Com respeito
às munições apreendidas considerava que estavam sendo contrabandeadas,
porque foram encontradas ocultas entre panelas e mantimentos. Ao ser
interpelado pelo repórter se acreditava num movimento organizado para
agitar os silvícolas, respondeu: "Não creio!". Julgava ter Cavalcanti cometido um erro pessoal, não se podendo desprezar a suposição de que poderia ter "ligações com forças estranhas à sua função" . Concluiu declarando ter adotado "como obrigação básica" do seu governo, "a defesa das
vidas e das propriedades para manter a produção". E com tal objetivo
estava organizando um trabalho para ser submetido ao Governo Federal,
no sentido de serem "criados postos militares nas zonas produtoras para
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manter a ordem", pois, assim seriam impedidas irrupções de "movimentos"
como o que poderia estar ocorrendo (lbid.) .

.

Em um artigo publicado na "Folha do Norte" (08/07 /1951), sob o
título "Os Caiapó e a Amazónia", o jornalista A. Carlos Simões diz inicialmente que, "assassínios monstruosos, eram praticados por uma tribo indomável, ainda mais, armada por homens inescrupulosos: os índios Caiapó";
que em nenhuma nação da Améríca~ havia "tanta complacência para com
os bugres indômitos - complacência verdadeiramente criminosa", a ponto
de chegar ao "extremo de preferir a vida desses átilas hediondos a dos
homens honestos e infelizes trabalhadores da borracha". Julga ser necessário que o governo brasileiro ficasse compenetrado de que "o bugrismo"
deveria ser abolido, a fim de a nação não continuar marcando passo, ou
entrando numa "fase de decadência jamais registrada nos anais de nossa
História". Reputa o SPI co1no "um covil de sabidões", cujo único ideal
"era aumentar suas fortunas a custa de sacrifícios e vidas alheias". E também acusa o inspetor Cavalcanti como único responsável pelo fornecimento
de armas de fogo para os índios que atacavam o rio Iriri, os quais teriam
"contato estreito com o Posto Gorotíre" (lbid.).
Em defesa do SPI e do inspetor Cavalcanti e contra os seringalistas,
manifestou-se logo em seguida o jornalista Pery Augusto através de três
artigos ("Folha Vespertina", 12, 14 e 17 /07 /1951), a saber: "Os civilizados
são peritos na arte de matar", "Os Gaviões do Xingu" e "Luta em duas
frentes", nos quais, em parte, com base em relatórios do inspetor Cavalcanti, fala que "verdadeiras caçadas aos índios caiapós" eram feitas no
Xingu; que os seringalistas tinham contraído grandes empréstimos para
financiamento da produção, mas como os tinham desviado, em grande
parte, para óutros fins e não se achavam em condições de resgatá-los, procuravam acusar os Kayapó e o SPI como respons·áveis pelos seus fracassos;
que um regime de "escravidão branca" se verificava nos seringa.is dq Xingu,
cujos extratores nunca conseguiam saldar suas contas, devido a baixa· cotação
daquilo que produziam e os '" preços escorchantes das mercadorias fornecidas pelos barracões; e que, os funcionários do SPI no Xingu eram coqi.batido~ por contrariarem os potentados da região (Ibid.). O diretor do .SPI
novamente volta a repelir as acusações feitas contra o órgão ("A Vanguarda", 18/07 /1951). Afirma não existir "problema ,com os · índios Caiapós"
mas uma "situação de pânico entre os seringalistas do baixo, médio e alto
Xingu que, estando em débito com o Banco da Borracha, criaram a lenda
dos Caiapós para justificarem seus fracassos". Lança um repto aos seringalistas autores das denúncias para que, com documentos, provassem não
estarem em débito com o Banco. E torna a repelir a acusação dos seringalistas quanto ao fornecimento de armas aos índios através do posto do
Xingu (lbid.).
Replicando essas declarações do Diretor do SPI, vários seringalistas
de Altamira, que então tinham se deslocado até o Rio de Janeiro, em companhia do presidente do Banco da Amazônia (Gabriel Hermes Filho), em
busca de uma solução para o problema em questão, assim se expressaram
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("Folha Vespertina", 28/07/1951): que as invasões dos Kayapó continuavam afugentando os seringueiros e provocando a queda da produção da
borracha quando era mais necessária ao país; que os seringueiros não estavam invadindo as terras dos Kayapó, as quais ficavam muito distantes das
estradas de borracha em exploração; que os seringalistas, na maioria, estavam em boas condições financeiras, nada deviam ao Banco e, por isso,
não precisavam usar os Kayapó. "c'<;>m:o cortina de fumaça"; e que o Diretor do SPI estava empregando· a' "calúnia para desmoralizá-los" (Ibid.).
E o presidente do Banco da Amazônia, ao ser interpelado a respeito de uma
notícia publicada no jornal "O Dia" (RJ) dizendo que os seringalistas do
Xingu, após terem recebido financiamentos para produzir borracha, tinham
ido desfrutar "momentos agradáveis em boites cariocas", respondeu serem
eles "homens probos e trabalhadores de sólida situação financeira e nada
deviam ao Banco ("A Vanguarda", 18/07/1951) (lbid.).
Entrementes, em reunião promovida pelo Ministro da Agricultura (João
Cleofas), da qual participaram o presidente do Banco da Amazônia (Gabriel
Hermes Filho), o diretor do SPI (José Maria Malcher), o presidente da
Associação Comercial de Altamira (José Ribeiro Alves), o técnico do Ministério (Arthur de Miranda Bastos), e os s·eringalistas Anfrísio Nunes e
Isaac Benarroch, ficou assentado que, os trabalhos de atração dos Kayapó,
passariam a ser dirigidos pelo inspetor Dorival Nunes, comprometendo-se
o Dr. Gabriel Hermes a adiantar a importância de duzentos mil cruzeiros
ao S'Pl, para a intensificação imediata desses trabalhos de atração. E por
ocasião de uma audiência, logo depois concedida aos seringalistas pela
Presidência da República, declarou o Dr. Getúlio Vargas não "concordar
com fato de os índios estarem armados, como também que se matassem os
índios e os seringueiros". Prometeu que iria deslocar o diretor do SPI para
Belém, "pois na Capital da República não havia índios", e incumbiu o
presidente do Banco da Amazônia para transmitir suas palavras ao Ministro
da Agricultura e fiscalizar o emprego das verbas destinadas ao s rviço de
pacificação ("Folha Vespertina", 30/ 07/1951) (Ibid.).
Entretanto, nada do que foi assentado no decorrer qesses encontros
aconteceu. O adiantamento que deveria ser liberado pelo Banco da Amazônia ao SPI não. se concretizou. O inspetor Dorival Nunes chegou a ser
designado para dirigir os serviços de atração dos Kayapó no rio Iriri, mas
permaneceu inoperante por falta de recursos. O inspetor Cavalcanti que, na
realidade não era responsável por tais serviços, mas como vimos, chefiava
somente o Posto Gorotíre com jurisdição sobre os índios de igual denominação e os Kubenkrakegn, que não mais atacavam os seringueiros, foi mantido na aludida função. E o Ministro da Agricultura não transferiu o diretor do SPI para Belém, como determinara ·a Presidência da República, o
que, aliás, não teria sentido face a própria natureza do cargo com múltiplos problemas a solucionar nos mais diversos pontos do território nacional.
E quanto ao caso das munições apreendidas, que se destinavam realmente
aos índios Gorotíre e não para os Kayapó hostis, tendo sido constatado
não ter fundamento a acusação dos seringalistas, verificou-se a liberação
após entendimentos entre o SPI e a 8.ª Região Militar.

-96-

Ainda em 1951, por iniciativa do Governo do Pará, foi criada uma
"Comissão de estudos e planejamento do problema índio no Pará", composta pelos seguintes membros: Presidente, Darcy Ribeiro, etnólogo do
SPI; Napoleão Figueiredo, repres-entante do Governo do Pará - relator;
major Edmundo da Costa Neves, repres-entante da 8.ª Região Militar; Max
Boudin, etnólogo do SPI; e Telesforo Martins Fontes, chefe da 2.ª Inspetoria do SPI (Arnaud, 1971:2). lima vez concluídos os estudos, a Comissão
formulou as seguintes sugestõesr orientação dos trabalhos de pacificação
nos moldes tradicionais do SPI e levados a efeito por turmas integradas
por pessoal hábil e experimentado; emprego de transporte aéreo, devido
a extensão enorme da área dominada pelos índios; e encaminhamento ao
Governo do Pará de um memorial solicitando a concessão, em caráter
definitivo, das terras ocupadas pelos índios, depois de caracterizada a delimitação (lbid.). Em conclusão, face a insuficiência das verbas do SPI, foi
pedida ao Governo Federal a consignação no orçamento da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), a partir
de 1952, de uma dotação anual de dois milhões de cruzeiros para aplicação nos trabalhos de pacificação dos índios do Sul do Pará (lbid.:4).
No que diz respeito à concessão de uma reserva de terras para os
índios Kayapó, pelo Governo do Pará, uma outra comissão foi formada
pelas pessoas a seguir mencionadas: Telesforo Martins Fontes, chefe da
2. ª Inspetoria do SPI, Azamor Câmara Arêas, funcionário do SPI, Hélio
Pinheiro Almeida, engenheiro da Secretaria de Terras e Viação do Estado,
Alberto Garcia Soares, Prefeito de Altamira, e padre Eurico Krautler, vigário de Altamira (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... 1937-.1967).
Após a efetuação de estudos in loco, elaborou a Comissão um memorial
{22/03/1952) propondo que a aludida reserva fosse concedida com os
seguintes limires: como ponto central da linha divisória, o lugar denominado Serra Encontrada no Médio Xingu. Partindo da Serra Encontrada para
o oeste até atingir o Alto Iriri no lugar CocaL Daí continuando a mesma
linha reta para o rio Curuá (afluente do lriri) até a boca do igarapé das
Flechas (Pitiatiá). Voltando ao ·ponto de partida na Serra Encontrada, uma
linha divisória rumo a leste alcança a boca do rio Vermelho (afluente do
Riozinho). Prossegue até a margem do rio Fresco, acima do Posto de
Atração Gorotíre (Novo Horizonte), cuja mudança gradativa é estabelecida
para o rio Vermelho. f·ica o SPI com o direito de conservar no Novo
Horizonte a pista para aviões e as residências para os funcionários, tendo
sido tal resolução tomada devido a antiguidade da estrada que vai desse
local até os campos de Conceição do Araguaia. A Reserva concedida anteriormente para os Gorotíre, propõe a Comissão sua reversão como terras
devolutas, após entendimentos entre os Governos da União e do Estado,
"pelo fato de o referido lote estar cedido em virtude de convénio entre os
dois Governos" (Ibid.).
Ao ter conhecimento do documento acima, a Diretoria do SPI dirigiu
uma exposição de motivos ao Governador do Estado, elaborada por Darcy
Ribeiro (02/07 /1952), no sentido de serem alterados os limites propostos,
inclusive na parte leste, onde se achavam o Posto Indígena e a aldeia
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Gorotíre, "cujo r~torno para a outra margem do rio Fresco nao mais se
justificava". Em seguida, solicita o SPI ao Gov.e rnador do Estado para
enviar à Ass,embléia Legislativa o seguinte ante-projeto de lei: Art. 1.0 São concedidas a título gratuito aos índios Caiapó as terras situadas ao
norte do município de Altamira, compreendidas dentro dos seguintes limites: ~,ORTE - partindo da desembocadura do igarapé das Flechas ou
Pitiatiá (rio Curuá) até a desemJ2oçadura do :igarapé Cocal (rio Iriri);
deste ponto até a desembocadura'...,ab)ljgarapé da Serra Encontrada (Xingu);
daí até a confluência do rio Vermelho com o Riozinho dos lndios (afluente
esquerdo do rio Fresco); deste ponto até a desembocadura do rio Trairão
no rio Fresco, e subindo o Trairão até duas léguas de sua foz. LESTE De um ponto sobre o Trairão, distante duas léguas de sua foz, até a confluência do rio das Pontas com o rio Najá; daí descendo pelo mesmo rio
até sua foz no rio Fresco, e por este rio acima até suas nascentes; delas
até as nascentes do rio da Paz e descendo até sua desembocadura no Xingu.
SUL - Da foz do rio da Paz, subindo o Xingu até o ponto onde ele é
cortado pela linha divisória entre o Mato Grosso e o Pará, e por esta linha
até o ponto que toca no rio Curuá. OESTE - Do ponto onde o Curuá
encontra a linha divisória Pará-Mato Grosso, por este rio acima até o
ponto de partida à desembocadura do igarapé das Flechas ou Pitiatiá. Art.
2.0 - Estas terras passam a constituir o Território Tribal dos lndios Caiapó, destinadas a seu usufruto perpétuo, sendo nulo de pleno direitõ-~
quer ato de cessão, transferência ou alteração das mesmas, /no todo ou
em parte em benefício de terceiros. Art. 3.0 - A exploração dos produtos
de indústria extrativa nessas terras só poderá se efetuar por índios Caiapó,
ou por outros índios· que aí venham se localizar. Art. 4. 0 - Sem prejuízo
da ocupação e usufruto pelos índios Caiapó e sem turbação de sua posse,
as terras delimitadas no Art. 1.0 passam a ~ constituir reserva naturalística
do Estado do Pará, onde se preservarão as riquezas paisagísticas, florísticas e faunísticas da região. Art. 5 .0 - O Poder Executivo deverá entrar
em contato com o Serviço de Proteção aos lndios para estabelecer um plano
de proteção à natureza, nas terras concedidas aos índios Caiapó. Ait. 6.0
- ~ vedado a entrada de estranhos, a qualquer pretexto no Território
Caiapó, exceto com a autorização expressa do Serviço de Proteção aos
lndios. Art. 7 .0 - Esta lei ... {lbid.).
Com base nos dois documentos, o Governador enviou uma mensagem
à Assembléia Legislativa propondo a concessão da aludida área para os
Kayapó. Mas o relator da matéria (deputado Sílvio Meira) manifestou-se
contra a aprovação do projeto, por considerá-lo "profundamente contrário
aos interesses do Estado - um verdadeiro território dentro do Pará",
porque se tratava de uma região riquíssima que, no futuro, poderia ser
conquistada pela civilização. O SPI poderia desempenhar sua missão sem
necessidade de receber uma tão imensa extensão, a título gratuito. Os silví·COlas iriam dar "apenas seu trabalho semi-escravo", pois, não teriam discernimento para utilizar por conta própria os resultados auferidos. E como
órgão estat'al, o SPI deveria abster-se de atividades comerciais. Em contrário, o etnólogo Darcy Ribeiro declarou que a concessão dessa área aos
Kayapó era de capital "importância, porque sem o estabelecimento de limi-
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tes, entre as terras indígenas e as exploradas pelas frentes extrativistas, os
·Conflitos continuariam sendo inevitáveis. Acrescentou ter sido a área em
questão, basicamente estudada e considerada "conjuntamente por um representante do Governo do Estado, seringalistas de Altamira e funcionários
do SPI, além de uni representante da 8.ª R.M.". Disse mais que, o SPI
estava levando progresso ao Pará, não só pacificando tribos hostis como
dotando os Postos Indígenas de campos de pouso e estações rádio-telegráficas. E não haveria prejuízo para o Estado, uma vez que os índios do
Brasil já vinham participando da economia nacional como grandes produtores e pagando tributos fiscais ("A Província do Pará", 09/06/1953)
(lbid.). Todavia, a despeito das justificativas acima apresentadas o projeto
nunca foi conduzido à sanção final.
Enquanto assim acontecia com respeito ao problema territorial, e
aguardava-se a liberação solicitada à conta de dotação orçamentária da
SPVEA para os serviços de atração, prosseguiam os Kayapó atacando os
seringueiros e, de quando em vez, sofrendo revides. Paralelamente, também
iam continuando os atritos entre os seringalistas e os funcionários do SPI,
cada qual procurando responsabilizar a parte contrária pelos acontecimentos. O servidor do SPI Lito Cavalcante, lotado na região conflagrada, que
posteriormente abandonou o emprego com medo de represálias, em entrevista concedida à "Folha do Norte" (17/02/1952), após dizer ter sido
"8 vezes ameaçado de morte", afirmou que, nos rios Curuá e Iriri, os
índios Kuruaya e Xipaya constituíam a maioria dos braços existentes. Eram
"ótimos seringueiros, bons castanheiros, excelentes navegadores", mas eram
"explorados miseravelmente pelos seringalistas", e por estes instruídos
realizavam caçadas contra os Kayapó, costumando alguns deles exibir
como troféus ~ as orelhas dos que haviam abatido. Acrescentou que, cerca
de quarenta homens tinham efetuado "uma batida contra uma aldeia dos
Kayapó, que em revide atacaram um barracão existente no jgarapé Baú"
(Ibid.). Ao ter conhecimento dessas declarações, o deputado federal Epílogo
de Campos contestou-as veeJ!l.entemente, e mais uma vez coloçou-se ao
lado dos seringalistas e "contra a burocracia existente no S~I" ("A Noite",
RJ, 30/03/1952) (lbid.). No entanto, um outro servidor do SPI (Ary Pr~ihs)
sediado na região do Iriri, através de relatório enviado a 2.ª Inspetoria
Regional (04/05/1952), com base em informações obtidas de participantes,
escreve que, após· um cerco efetuado pelos Kayapó no igarapé Baú, duas
expedições punitivas foram enviadas pelos seringalistas contra uma aldeia
Kayapó situada no rio Jamanchim, composta a primeira por dezoito homens
{dois eram Xipaya) e a s.egunda por quarenta. Os atacantes teriam batido
em retirada após troca de tiros, em ambas as ocasiões, com dois mortos e
dois feridos, mas não revelaram o número de índios que poderiam ter
matado (lbid.).
Ainda em 1952, os jornalistas da revista "O Cruzeiro" (07 /06/1952),
Arlindo Silva e José Medeiros, os quais, no ano anterior, tinham referido
os Gaviões de Oeste como "requintadamente perversos nas suas matanças",
e consideraram que, 1'º Tocantins, o "slogan morrer se preciso, matar nunca, afigurava-se um despropósito" (Arnaud, 1975:40), em seguida à visita
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:feita à aldeia Kubenkrakegn em companhia do inspetor Cavalcanti, anteriormente referida, passam a usar uma outra linguagem com respeito aos
Kayapó. Conforme suas expressões, "o ódio dos silvícolas contra os civilizados, petas atrocidades que estes estão cometendo, foi se transmitindo de
geração em geração e, ainda hoje, as crianças à medida que vão crescendo,
vão sendo educadas na escola da vingança". Em prosseguimento, falam na
recepção amistosa que tiveram na aldeia Kubenkrakegn, onde foram recebidos por "uns 200 homens altos, fortes e espadaúdos, empunhando arcos e
flechas", e alguns conduzindo nos ombros espingardas e rifles; e também
mencionam as danças que efetuaram os índios em sua homenagem. Consideraram as malocas, já construídas à moda civilizada ("retangulares, altas
e cobertas de folha de buriti"), como muito melhores que as "habitaçõe·s
pobres e sujas dos mateiros da beira do Xingu". Por fim, reputaram como
inverídicas as acusações formuladas contra o SPI, sobre o fornecimento de
armas aos índios que atacavam os seringueiros, imputadas sobretudo ao
inspetor Cavalcanti, combatido "pelos magnatas da seringa e da castanha"
por ser um defensor intransigente dos indígenas (BRASIL. Arquivos da 2. ª
Inspetoria. . . 1937-1967).
Uma vez aprovado o plano elaborado pela "Comissão de estudo e
planejamento do problema índio no Pará", anteriormente referido, foi consignado para o SPI, no orçamento da SPVEA, a importância de dois milhões
de cruzeiros no exercício de 1953, e mais hum milhão para o exercício
seguinte. Em conseqüência, os serviços de atração a cargo da 2.ª Inspetoria
Regional foram ampliados e intensificados, através de dez a doze turmas
volantes que passaram a operar simultaneamente no Tocantins e no Xingu.
E como falou Darcy Ribeiro, os Postos Indígenas usados como pontos de
apoio foram beneficiados com pistas para aviões e estações rádio-telegráficas. Resultados positivos foram logo alcançados no Tocaµtins, onde os
Akuáwa-Asuriní, que incursionavam na zona da E. Ferro do Tçcantins,
acabaram sendo definitivamente pacificados, e relações amistosas~ embora
que intermitentes, voltaram a se estabelecer entre os Parakanân e o SPI.
Além disso, os Xikrin do Caeteté, inicialmente citados, graças ao trabalho
efetuado através da turma que operava no Posto Las Casas não mais atacaram as frentes pastoris e extrativistas do ltacaiúnas e do Araguaia. E a
pacificação dos Kubenkrakegn pôde ser consolidada, em razão de uma melhor assistência material que lhes foi proporcionada na fase em questão.
Entretanto, as turmas que operavam na vasta região do Iriri-Curuá, ainda
iniciando suas atividades, por insuficiência de recursos, tornaram-se inoperantes antes de chegarem a qualquer resultado positivo.
Face ao exposto, as situações conflitantes .na região continuaram repetindo-se de igual modo que nos anos anteriores. Em meados de 1953, três
seringalistas (Anfrísio Nunes, Áureo Freitas e Antônio Meirelles) voltaram
a acusar o SPI e a União Federal como omissos, acrescentando terem sido
quatro seringueiros "brutalmente assassinados por bandos organizados,
cujos componentes falavam o português". E que se não .fossem tomadas
providências urgentes e enérgicas contra os Kayapó, os elementos da classe,
na maioria, estavam dispostos a entregar os seringais ao Banco da Amazô-
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nia como pagamento das dívidas contraídas ("O Globo", RJ 20/ 07 / 1953)
{lbid.). E em outra reclamação dirigida ao Ministério da Agricultura, por
intermédio do observador Arthur de Miranda Bastos, classificaram novamente os índios atacantes como "bandidos" que manejavam armas de fogo
"com espantosa habilidade", faziam camuflagens, usavam forquilhas para
descansar as armas, e quando contrariados em suas intenções diziam em
português "palavrões os mais horrendos". Acrescentam estar o SPI engajando nas turmas de atração elementos regionais da pior espécie, "em geral
gente viciada e incapaz que recebia ordenado sem ao menos se aproximar
das aldeias" ("A Província do Pará", 02/07 / 1953) (Ibid.).
Uma reunião foi então levada a efeito pelo Secretário do Interior e
Justiça do Estado (Dr. Daniel Coelho de Souza), em 23/07 /1953, com a
participação das seguintes pessoas: Cláudio Chaves - Secretário de Obras,
Terras e Viação do Estado, Pernambuco Filho - representante da Associação Comercial do Pará, Expedito Arnaud - representante do SPJ, Alberto
Soares - Prefeito de Altamira, Cel. Waldemar Chaves - Chefe de Polícia,
Cel. Milton Lisboa - Comandante da Polícia Militar, e os seringalistas
Antônio Meirelles, Anfrísio Nunes e Áureo Freitas. Após as discussões
havidas, foi deliberado o envio de uma comissão ao Xingu, composta por
elementos da Secretaria de Terras do Estado, Banco da Amazônia, Polícia
Civil, SPI e Prefeitura de Altamira e de um destacamento da Polícia Militar,
a fim de apurar in loco as ocorrências, inclusive sobre as denúncias relacionadas ao fornecimento de armas de fogo aos índios pelo SPJ (Ibid.).
As acusações recíprocas, entre os seringalistas e os servidores do SPI,
prosseguiram cada vez mais violentas através da imprensa. Um desses servidores (Azamor Arêas), que vinha trabalhando no rio lriri, em revide às
críticas dos seringalistas contra as turmas do SPI, declarou à "Folha Vespertina" (22/07 /1953) que os índios no Xingu eram "caçados como bi·chos". Aqueles que ainda não tinham sido pacificados, nada mais· faziam
do que defender a própria sobrevivência, pois, a região se achava em poder
de meia dúzia de coronéis, quase nada ficando para o proprietário natural
das selvas. Acrescentou que os seringueiros eram extremamente espoliados
pelos patrões, que lhes pagavam quantias ínfimas pela borracha e cobravam
preços elevadíssimos pelas mercadorias vendidas. E para confirmar suas
acusações, exibiu várias notas de fornecimentos, entre as quais a de um
frasco de penicilina, de 200.000 unid., debitado para um seringueiro por
um preço dez vezes mais elevado que o cobrado nas cidades (lbid.).
Em resposta a essas declarações, pronunciou-se a esposa de um dos
maiores seringalistas do Xingu ("Folha Vespertina", 02/ 08/ 1953), a qual
ratificou as críticas anteriormente feitas contra as turmas de atração que
operavam no Iriri, cujos membros, segundo suas expressões, "somente faziam reconhecimentos aéreos, sem procurar entrar em contato direto com
os Kayapó hostis", que persistiam atacando os seringais com rifles fornecidos pelo Posto Gorotíre, dirigido pelo inspetor Cavalcanti, o qual, no entanto, reputa como "o único elemento do SPI a permanecer longo tempo
entre os índios". Referiu-se aos índios Xipaya, como participantes ativos
da economia regional, mas cuja pacificação diz não ter sido efetuada pelo
-

101 .'

SPI, mas pelos seringalistas e seringueiros, verdadeiros abnegados que se
embrenhavam "pela mata em busca da goma elástica". E quanto aos preços
elevados das mercadorias cobradas nos seringais, declara que tal coisa
acontecia devido às grandes distâncias e às perdas ocasionadas no decorrer
das longas viagens, e que os frascos de penicilina na fase da aludida venda,
ainda tinham de ser conduzidos sob . refrigeração (lbid.).
Face ao que foi acordado . na reunião presidida pelo Secretário do
Interior e Justiça do '&tado, anteriormente referida, foi formada uma comissão de inquérito, para apurar os conflitos que ocorriam no Xingu, composta pelas seguintes pessoas: Tte. Arthur Corrêa da Silva - ajudante de
ordem da Polícia do Estado, Robertino Pamplona - representante do
Banco da Amazônia, sertanista Hilmar Harry Kluck - representante do
SPI, Áureo de Freitas - representante dos seringalistas e Lino de Paula
Portela - representante da Prefeitura de Altamira. Conforme o relatório
do representante do SPI o inquérito foi iniciado em setembro de 1953 e
concluído em março de 1954, tendo sido dividido em duas partes (a do
Iriri e a do Xingu), não havendo participado das investigações feitas no
último rio, os representantes dos seringalistas e da Prefeitura de Altamira.
No lriri funcionou. como escrivão o jornalista Lucinerges Couto da "Folha
do Norte" e, no Xingu, o Sr. Raimundo Teixeira, ex-empregado do seringalista Raimundo de Oliveira (Kluck, 1954).
Em Altamira foram tomados sete depoimentos, entre os quais os dos
seringalistas Áureo Freitas e Anfrísio Nunes. O primeiro se absteve "prudentemente de fazer declarações, em termos, contra o SPI e o inspetor
Cavalcanti", porém, "influiu nos outros depoimentos, a· ponto de ter havido
protestos do representante do SPI e advertências do Tte. Arthur que dirigia
as investigações" (lbid.). O segundo, afirmou que os índios atacavam simplesmente por banditismo, e deveriam ter contato ou pertencer ao Posto
do SPI, pois, costumavam aparecer trajando calção e blusa de mescla; que
soube, por intermédio de um ex-trabalhador do Posto, haver certa vez chegado ao estabelecimento "cerca de trezentos índios, na sua maioria armados
de rifles e espingardas"; que o primeiro encarregado do Posto (Pedro Silva)
às vezes empenhava-se em "ensinar aos silvícolas o manejo de armas de
fogo"; e que desconhecia qualquer investida dos civilizados contra os índios,
a não ser as tentativas feitas para reaver as mulheres e crianças por eles
raptadas, porém, sem nunca terem logrado êxito. O representante do SPI,
no comentário feito a respeito de tais declarações, considerou como "curiosa" a afirmativa relacionada ao uso de roupas pelos índios atacantes, pois
tinha conhecimento de que, no sub-Posto Kubenkrakegn, os índios ainda
andavam inteiramente nus (Ibid.). Um outro declarante (Lindolfo Lacerda)
afirmou que, desde 1926, vinham os Kayapó matando seringueiros com
armas de fogo ofertadas por Pedro Silva (lbid.), o qual, como vimos, começou a travar contatos com os Gorotíre a partir de 1937. Três outros depoentes quase nada adiantaram: o primeiro exibiu apenas um ferimento
sofrido recentemente quando trabalhava no seringai de Áureo Freitas; o
segundo, referiu ter sido o índio Aibí presenteado com um rifle; e o terceiro
relatou casos de mortes e o roubo de três armas de fogo, mas ignorava se
-·
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alguém as fornecia aos índios. Por fim, um ex-trabalhador do SPI (Joaquim
dos Santos) diz haver testemunhado a chegada no Posto de um grupo de
índios (aproximadamente 300, incluindo mulheres e crianças), entre os quais
alguns portavam armas de fogo . Mas acrescenta que o inspetor Cavalcanti
somente entregava munição aos índios pacificados, que saíam para caçar
pela manhã e retornavam à tarde (lbid.).
No rio Iriri foram ouvidas vinté' e uma pessoas, quase todas previamente escolhidas pelos seringalistas, "geralmente aquelas que constituíam
a escória dos seringais". De modo geral, falaram sobre as mortes praticadas pelos índios e os roubos de armas e munições por eles cometidos,
havendo um deles declarado ter avistado um índio vestido. Mas negaram
terminantemente que tivessem participado de ações de represália contra
as aldeias ou que soubessem algo a respeito, embora alguns costumassem falar abertamente sobre isso em suas conversas (lbid.). Além desses
elementos, foi ouvido o seringalista Coriolano Dias de Souza, que declarou haver presenciado, em 1939, o inspetor Cavalcanti conduzir para o
Posto 13 espingardas, acrescentando ter visto, em 1940, diversas "caixas
de balas cal. 44 destinadas ao Posto" que, na verdade, somente passou a
ser dirigido pelo mencionado inspetor em 1945 (lbid.). O autor do relatório,
destaca no decorrer do inquérito a conduta do jornalista Lucinerges do
Couto, pela sua decisiva influência em favor dos índios, uma atuação que
continuou mantendo "pelas páginas dos jornais" (lbid.).
Nas investigações efetuadas no Xingu desde Altamira até o Posto
Gorotíre, instalado no rio Fresco, a Comissão apenas pôde ouvir o inspetor
Cavalcanti, sendo que, alguns elementos que tinham sido arrolados (Leonídio Marques, Manoel Neves, António Coelho e outros), recusaram prestar
depoimento (lbid.) apesar de o primeiro, como soubemos, ter sido um dos
principais acusadores do inspetor Cavalcanti, por ocasião da apreel1s~o das
munições no porto de Vitória, em 1951. Entretanto, outras pessoas ouvidas
informalmente no decorrer da ' viagem "elogiavam francamente" o citado
inspetor e os índios sob sua jurisdição, principalmente o seringalista Assad
Cu ri que, no momento, vinha efetuando transações comerciais com .os
Gorotíre e os Kubenkrakegn (lbid.). Nas aldeias, os Gorotíre e os Kubenkrakegn foram avistados trabalhando nos roçados e na extração de castanha
e caucho, julgando assim o relator estarem eles "por demais ocupados
para que pudessem perder meses e meses rondando os seringais do Iriri, à
espreita de ocasião para matar e roubar" (lbid.). O inspetor Cavalcanti,
no seu depoimento, relatou suas atividades no Xingu desde quando substituiu o inspetor Pedro Silva, no antigo Posto do Sobreiro (rio Fresco), dando
pormenores a respeito do destino dado às armas fornecidas pela 2. ª Inspetoria Regional, utilizadas apenas pelos índios sob sua jurisdição em atividades de caça. Quanto aos índios que atacavam os seringais do Iriri, diz que
pertenciam aos grupos "Mentuktyre, Menkranonty, Kokraimôru e · Kraiokupu", ainda arredios, mas que poderia pacificá-los se p~desse contar com
recursos fornecidos pelo SPI e com a cooperação dos civilizados habitantes
·
·
da região (lbid.).
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As investigações que vêm de ser apreciadas, de igual modo como
outras medidas anteriores, em nada também contribuíram para a solução
do problema. E novamente por falta de recursos, a única turma volante que
operava no Iriri acabou por paralisar definitivamente as penetrações sem efetuar qualquer tipo de contato com os Kayapó. Conseqüentemente, prosseguiram estes atacando os seringais. Em julho de 1955, segundo uma mensagem procedente de Altamirá ~~:: ~ grovíncia do Pará", 20/07 /1955), "uma
centena de índios enfurecidos, arJ;11~dos de arcos, flechas e rifles", invadiu
o seringai Limão pertencente a Antônio Meirelles, dispersando cerca de
trinta seringueiros, um dos quais foi morto na ocasião. Mas, em seguida,
dezenove desses homens foram refugiar-se numa povoação próxima, de
onde retornaram melhor armados para o seringai, na tentativa de alcançar
um revide, cujo resultado não foi noticiado (BRASIL. Arquivos da 2.ª
Inspetoria . . 1937-1967). Ao tomar conhecimento da ocorrência, declarou
o jornalista Lucinerges Couto ("A Província do Pará", 22/07 /1955), que
era o seringueiro abatido um conhecido matador de índios Kayapó. Havia
em 1949-50 participado de "uma municiadíssima bandeira exterminadora
composta de 40 sertanejos, chefiados pelÕ rastejador Hilário Bastos". A
bandeira subiu o Curuá no encalço dos Kubenkragnotí, mas tendo sido
encurralada pelos índios, que eram mais numerosos, bateu em retirada, não
ocorrendo perdas para ambos os lados (Ibid.).
Ainda em meados da década de 1950, sensíveis alterações começaram
a se verificar no SPI, que passou a ser considerado órgão de interesse político sob a influência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), assim como
o Ministério da Agricultura a quem estava subordinado. Em vista disso,
logo em 1956, foi designado para assumir a direção do SPI um político do
Rio Grande do Sul (Josino de Assis), sem nenhum conhecimento dos problemas indígenas. Em contraposição, vários elementos ligados à tradição
rondônica, entre os quais José Maria Malcher, Darcy Ribeiro, Eduardo
Galvão e Telésforo Fontes foram se desligando da instituição. Tais afastamentos possibilitaram aos seringalistas, do Xingu e do Tapajós,",estabelecer
uma política de boas relações com os novos membros do seu corpo dirigente.
Entretanto, a situação na bacia do Iriri--Curuá não se alterou durante
todo o ano, pois, a verba consignada no orçamento da SPVEA só iria ser
liberada a partir do fim do exercício. Uma vez que persistiam os ataques
dos Kayapó, foi propalado que "duas turmas suicidas" seriam organizadas
pela Diretoria do SPI, sob a direção do sertanista Hilmar Kluck e do padre
Eurico Krautler, com a participação de índios pacificados, que iriam tentar
"falar com os silvícolas e mesmo serem assassinados por eles" ("Folha do
Norte", 28/06/1956), porém isso não aconteceu. (lbid.).
Entrementes, os Kayapó saquearam um barracão da empresa Alto
Tapajós no lugar Pim.ental (margem direita do Tapajós), de onde conduziram
quatro cunhetes de cartuchos (4.000 tiros), terçados, machados, linha de
pesca, tecidos e tabaco, danificando algumas caixas de gasolina (Albuquerque, 1956). Em represália, enviou a aludida firma uma expedição punitiva
no encalço dos saqueadores, composta por catorze seringueiros, entre os
-
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quais dois índios Mundurukú. A expedição conseguiu surpreender os índios
pela madrugada, quando eles ainda se achavam deitados, com intenso tiroteio, conseguindo reaver grande parte das mercadorias roubadas, porém, ·
muitas já estavam inutilizadas pelas chuvas. Pelo menos vinte índios teriam
sido mortos, conforme pôde ser comprovado pelo número de batoques
labiais trazidos pelos seringueiros, juntamente com bordunas e outras peças
indígenas (Ibid.). Na investigação "que efetuou in loco, o inspetor Cavalcanti
identificou nominalmente os membros da expedição e obteve fotografias de
vários artefatos indígenas. No entanto, seu circunstanciado relatório, endereçado à 2.ª Inspetoria e transmitido à Diretoria do SPI, em nada resultou,
talvez em razão das boas relações estabelecidas entre os seringalistas e a
cúpula do órgão.
Uma ampla entrevista foi então concedida no Rio de Janeiro pelo seringalista Anfrísio Nunes (reproduzida no "O' Flash" de Belém, 15/ 10/ 1956),
provavelmente engendrada por elementos o próprio SPI, haja vista a feição
da mesma. Inicialmente, diz o entrevista o que Darcy Ribeiro, José Maria
Malcher, Heloisa Torres e o general Serôa da Mota tinham rapidamente se
transformado em "técnicos apaixonados pela usa indígena, sem levarem
aos quadros da administração qualquer vantag~ática para a sobrevivência do índio". Em contrário, procedia o novo diretor Josino de Assis,
cujos "planos técnicos objetivavam não só beneficiar os índios como a economia privada e a do Estado", sem necessidade dos "conselhos da Exma.
Sra. Heloisa Torres e de Darcy Ribeiro". Acusa o SPI de haver inutilmente
usado os recursos fornecidos pela SPVEA, e afirma que as "rendas fabulosas" dos Postos Gorotíre e Mundurukú, dirigidos pelos inspetores Cícero
Cavalcanti e João Chuvas, não eram revertidas "em benefício dos índios
mas sim de terceiros" . Por fim, diz acreditar, como "homem prático e
industrioso", que cientistas não poderiam ser bons administradores. E que,
"a paixão pelo índio, revelada pelos estudiosos de museus, não iria além
das estantes que guardam os estudos etnográficos e antropológicos" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspet~ria ... , 1937-1967).
As alterações ocorridas no SPI começaram a surtir efeito, no que dizia
respeito à atração dos Kayapó dos rios Iriri e Curuá, a partir de meados de
1957, quando o órgão, por ter sido considerado de importância militar, já
se encontrava dirigido por um oficial do Exército (Coronel José Luiz Guedes). E a 2. ª Inspetoria Regional passara a ser chefiada pelo sertanista
Francisco Meirelles, o qual, de há muito vinha sendo requestado pelos seringalistas para dirigir esses trabalhos, face ao prestígio que tinha adquirido
como pacificador dos índios Xavante. Mas embora demonstrando interesse
no sentido de que a dita atração alcançasse êxito, o coronel-diretor a princípio parecia não estar inclinado a seguir os critérios do seu antecessor,
com respeito a política conciliatória estabelecida com os empresários do
Xingu e do Tapajós. Por ocasião de uma visita feita ao Posto Gorotíre, não
aceitou o pedido de transferência solicitado pelo inspetor Cícero Cavalcanti,
por motivo de saúde, por desejar que ele, após o necess·ário tratamento,
reassumisse suas funções a fim de dar continuidade aos trabalhos que vinha
realizando. E ao tomar conhecimento de um relatório elaborado pelo inspe-
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· tor João Chuvas sobre o Posto Mundurukú, formulou elogios pelo "magnífico resultado apresentado". Acontece que, por ocasião do primeiro contato
pessoal que teve com os seringalistas, em Belém, modificou completamente
seus julgamentos sobre esses dois funcionários . Isto porque ficou convencido de que, além de dificultarem os serviços de atração, estariam eles
desviando rendas consideráveis das unidades que dirigiam para outros fins.
Em conseqüência, incontinenti os 'ttah-sferiu para outras Inspetorias Regionais, mas sem mandar apurar devidamente tais denúncias.
De qualquer modo, os serviços de atração, nos rios Iriri e Curuá,
começaram logo a ser dinamizados pelo sertanista Francisco Meirelles, que
procurou dedicar essencialmente sua atenção para o problema Kayapó,
aplicando nesse sentido quase todos os recursos da dotação orçamentária
destinada aos serviços assistenciais da 2. ª Inspetoria Regional, bem como
a importância de hum milhão de cruzeiros que a SPVEA passou a liberar
anualmente para os mencionados serviços. E, além disso, pôde dispor de
uma ampla cooperação dos seringalistas, que puseram à sua disposição
embarcações, bases terrestres etc., proporcionando-lhe ao mesmo tempo
fornecimentos de mercadorias a crédito. Em razão disso, e usando seu largo
çonhecimento no assunto, conseguiu ele organizar turmas de atração com
elementos experimentados no trato com os Kayapó, e com a participação
de índios Gorotíre, preferencialmente aqueles que poderiam ainda ter parentes entre os índios do Iriri e do Curuá. Considerando mais que os
Kayapó atacavam os seringais, sobretudo para obter armas e munições,
tratou de adquiri-las, tanto quanto possível, para ofertá-las na medida em
que ocorressem os contatos. Assim, conseguiu realizar no curto espaço de
dois anos (1957-1958), a atração da maior parte dos grupos que vinham
praticando hostilidades na região.
Segundo um relatório enviado à SPVEA, pela 2.ª Inspetoria do SPI
.(15/02/1958), logo no ano de 1957, foram pacificados quatro dos grupos
Kayapó na zona do Iriri-Curuá, por uma turma de quarenta homens, entre
os quais se encontravam ,,,v-áfios índios Gorotíre, liderados pelo de nome
Ukakore. O primeiro contato realizou "a turma do Alto Iriri (igarapé Preto)
com um dos bandos Kokraimoro, chefiado pelo índio Iracury, somando 33
indivíduos. O aludido chefe concordou! com a proposta de paz que lhe foi
feita, mas após calorosas discussões sobre fatos passados, inclusive o que
ocasionou a cisão havida no seio do grupo e no qual seu bando foi derrotado (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria . . . 1937-1967).
·
O segundo contato verificou-se com o grupo Kararaô situado no igarapé do Limão (afluente do Curuá), cuja aldeia foi alcançada através de
um caminho, em que se encontravam camufladas estrepes de paxiúba, para
atingir aquele que procurasse se "atirar no chão, ao ser atacado a tiros
pelos índios emboscados". Feita a aproximação, primeiramente com os
índios velhos e as mulheres que se achavam na aldeia, prosseguiram os
entendimentos depois da chegada do "cacique Nheitiuarê" com o restante
do grupo, entre o qual se achavam duas mulheres civilizadas raptadas quando crianças no rio Tapajós. No decorrer do encontro, em que foram distribuídos "5 espingardas novas, 2 rifles, 40 terçados .etc.", Nheitiuarê discur-
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sou longamente explicando a seus liderados haver concordado em não mais
atacar os seringueiros. E como prova de sua sinceridade, ofereceu-se para
via.iar com mais outros elementos do grupo com a turma do SPI (lbid.).
Consoante o relatório enviado a SPVEA os Kararaô somavam 105; porém,
.de acordo com informações dadas posteriormente eram apenas 38 (Arnaud,
1971: 14), não nos sendo possível dizer se houve equívoco na primeira ou
na segunda informação ou ocorreram baixas no intervalo entre ambas.
O terceiro contato teve lugar no igarapé Bom Futuro (Curuá), com
um dos bandos Kubenkragnotí, por intermédio da mesma turma de atração,
na qual se haviam incorporado o índio Nheitiuarê e mais dois outros Kararaô. As propostas de paz apresentadas ao líder do grupo de nome Airutí
foram igualmente aceitas, tendo ele se mostrado satisfeito porque alguns de
seus parentes o procuraram. Esclareceu que costumavam hostilizar os habitantes regionais, devido serem eles "ricos, tinham espingardas, facões e muitas outras coisas ... e nada lhes davam, e então tinham que matar para
adquirir" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria .. . 1937-1967). Com o
propósito de consolidar a pacificação, determinou o sertanista Meirelles a
permanência na aldeia de dez homens da turma e dos índios Gorotíre e
Kararaô que tinham se incorporado à mesma. Foram deixados na aldeia
4 rifles, 1O espingardas, 100 terçados, 60 machados, 1O quilos de miçangas,
roupas, redes, tesouras etc." (Ibid.). Nenhuma referência é feita no relatório
com respeito à população do grupo, a qual, de acordo com informações
posteriores, poderia alcançar o total de 150 (Arnaud, 1971 : 14).
O quarto desses contatos foi efetuado, ainda em 1957, por uma turma
dirigida pelo senanista Raimundo Pinto de Araújo, que incorporou a ela
os 33 Kokraimoro recém-pacificados. Segundo a previsão feita, saiu a turma
do Alto Iriri rumo a leste, prosseguindo até alcançar a aldeia do outro
bando de igual origem, composto de 73 indivíduos e situada no Riozinho
do Iucatan (afluente do Iriri). E após haver reconciliado as duas facções,
prosseguiu a turma viajando em direção a leste até quando alcançou a margem esquerda do Xingu, às pr_oximidades da Serra Encontrada onde acampou. Tendo se verificado duas baixas (1 velha e 1 menina) no decorrer da
caminhada que durou mais de 50 dias, chegou o grupo ao Xingu com um
total de 104 indivíduos (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria . . . 19371967).
Em meados de 1958, o sertanista Meirelles levou a efeito uma quinta
expedição objetivando estabelecer relações com o maior dos grupos Kubenkragnotí, então situado no Alto Iriri. A expedição integrada por cerca de
cinqüenta pessoas, na maioria índios dos outros grupos Kayapó pacificados,
subiu em duas embarcações até o igarapé Candoca onde acampou. Em
seguida, foram destacados trinta dos índios dirigidos pelos caciques Kakore
e Matinó e mais cinco intérpretes do SPI, os quais, após 14 dias de viagem
por terra, conseguiram alcançar a aldeia então instalada no centro da mata
à margem do )garapé Sabují (Xixê) (lbid.) . O encontro foi satisfatório de
igual modo como nos casos anteriores, havendo os expedicionários permanecido cerca de 15 dias na aldeia. No retomo, vieram acompanhados de numerosos índios liderados pelo "cacique Airutí e mais 4 jovens capitães", haven-
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do o primeiro através de um longo discurso declarado que não voltaria a
atacar mais os civilizados (lbid.). No momento, foram distribuídos "trinta
espingardas e um rifle para cada capitão", e dois dias após mais outras
armas, munições e mercadorias diversas chegadas por um avião Catalina
(Ibid.). No dia seguinte ao do contato, a expedição iniciou a viagem de
regresso, tendo Meirelles recomendado a Airutí para retornar à aldeia,' aí
aguardando notícias que lhe seriam . enviadas por intermédio dos índios do
rio Curuá que participavam da expedição (Ibid.). Conforme Verswijver
(1978:6-7), embora o sertanista Meirelles pudesse ignorar, os componentes
do grupo, cujos principais líderes chamavam-se Kretíre e Bebgogotí, eram os
mesmos índios contatados pelos irmãos Vilas Boas, em 1953, quando
habitavam em duas aldeias pelas alturas da ca~hoeira Von Martins no Alto
Xingu (Mato Grosso), com 300 e 400 indivíduos cada uma. Identifi.caram,
se então para os citados sertanistas como Metuktíre, mas eram chamados
Txukahamãi pelos Juruna e Aveotó pelos Karib (gente sem arco em ambas
as línguas), porém, tratavam-se dos "velhos Kenkragnotí" (Ibid.: 99-100).
A 2. ª Inspetoria do SPI pôde continuar mantendo "contatos mais ou
menos permanentes, embora menos eficientes do que seria desejável" com
o bando Kubenkragnotí-Kararaô do rio Curuá (BRASIL. Arquivos da 2.ª
Inspetoria ... 1937-1967). No entanto, sobre os Kubenkagnotí do Alto
Iriri, que acabam de ser apreciados, somente informações recebeu, por intermédio dos índios do Curuá, acerca de um conflito havido no seio do
grupo, que resultou no afastamento dos índios Atuõre e Kroere com numerosos seguidores, que não teriam aprovado as promessas feitas pelos líderes
Airutí e Bebgogotí de não mais atacarem os seringueiros (Ibid.).
Face ao exposto, uma nova expedição foi efetuada por Meirelles, em
1962, visando "preservar a paz entre os índios, e ratificar e robustecer a
amizade entre eles e o SPI'' (Ibid.). Participou da mesma o· Diretor do
SPI Moacyr Ribeiro Coelho, vários cinegrafistas inclusive da TV Tupi, o
sertanista Hilmar Harry Kluck, o. rádio-telegrafista Lino Faria, os intérpretes Afonso Alves da Cruz e Benjamin Bepunú e diversos outros servidores
do SPI. Os dados divulgados quanto aos resultados colhidos pela expedição
(Bols. 54 e 56 do SPI - 1962) foram extremamente precários, pois apenas
dizem terem sido encontrados somente "cento e poucos índios, em vista
de estarem os outros viajando para as bandas do Xingu". E que, quando
interpelados, reafirmaram os Kubenkragnotí os propósitos de amizade para
com os civilizados, mas fizeram "graves acusações" contra a outra facção
do grupo que estava caminhando para o Parque do Xingu (Ibid.). No
entanto, reaproximações e separações continuaram ocorrendo no seio do
grupo e, ainda em 1962, 30 homens foram incorporar-se entre os Kubenkrakegn. Aco'ntece que, tendo sido acusados de praticar feitiçaria passaram
a ser mortos, com exceção de 8 removidos a tempo pelo SPI, via aérea,
para o Posto Gorotíre, e mais um já considerado filho adotivo do mais
respeitável chefe Kubenkrakegn (Verswijver, 1978: 104-:t 12). De qualquer
modo, os Kubenkragnotí que permaneceram no Sabují (Alto Iriri) sob a
liderança de Bebgogotí, somando 250 indivíduos, começaram a ser classi-
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ficados distintamente daqueles atraídos para o Parque do Xingu, que passaram a ser conhecidos pela denominação de Txukahamãi.
Uma vez concluídas essas pacificações, puderam ser finalmente confirmadas serem inverídicas as acusações formuladas pelos seÍ'ingalistas contra a 2.ª Inspetoria do SPI e o inspetor Cavalcanti, no que dizia respeito
ao fornecimento de armas e munições para os Kayapó que incursionavam
no Iriri-Curuá e no Tapajós, os quais, como vimos, não pertenciam aos
grupos Gorotíre e .Kubenkrakegn, mas a outros bandos deles apartados
fazia bastante tempo, e que tinham se tornado seus inimigos. E também,
logo depois, foi constatado serem falsas as acusações feitas contra o citado
inspetor e o inspetor João Chuvas, quanto a desvios das produções indígenas sob o controle dos Postos Gorotíre e Mundurukú, cujo vultoso patrimônio deste último, após o afastamento desse seu dirigente, foi .completamente arrasado por outros elementos que o sucederam (Cf. Arnaud, 1974:44
e ss.). No entanto, conseguiram os acusadores alcançar seus objetivos, pois,
os índios que atacavam os seringais foram pacificados. E em reconhecimento, dirigiram ao Diretor do SPI, ainda em 1958, o seguinte telegrama:
"Vimos manifestar os nossos aplausos pela magnífica e eficaz administração
de V .Sa. à frente do Serviço de Proteção aos lndios, resolvendo o grave e
antigo problema de pacificação dos índios Caiapó. V.Sa. e seus dignos
auxiliares da IR2, à frente da qual se encontra a figura extraordinária do
sertanista Francisco Meirelles, reconduzem o Serviço de Proteção aos lndios
a seus antigos dias de glória, impondo-se novamente ao respeito e à admiração pública. A valiosa obra que V .Sa. vem prestando jamais será esquecida. Respeitosamente" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria . . . 19371967).
Na realidade, embora ainda existissem entre o Xingu e o Tapajós
alguns grupos indígenas arredios (inclusive Kayapó), uma vez que se achavam em áreas menos atingidas pelas frentes extrativistas de boi-racha e
castanha-do-pará, o problema poderia ser considerado solucionado para os
detentores do poder econômico regional, que conseguiram consolidar a
posse de suas antigas colocações e provavelmente melhorar suas rendas
através de uma mais intensa exploração daqueles produtos naturais. ~\
mesma coisa não se poderia dizer com respeito aos índios pacificados, pois
além de não lhe terem sido concedidas as terras onde se achavam localizados, logo começaram a sofrer acentuadas baixas populacionais, como
antes havia acontecido com os Gorotíre e os Kubenkrakegn, tanto pela
insuficiência de recursos assistenciais como em decorrência de uma deficiente ação indigenista.
Em vista disso, os Kokraimoro, tendo sido reagrupados numa ilha
alagadiça próxima da Serra Encontrada, que se tornara ponto de reunião
de seringueiros, em 1958, apresentavam-se em péssimas condições de saúde,
sem roças, com falta de equipamentos para caça e pesca e com a população
já reduzida quase à metade (Moreira Neto, 1959:52). O grupo do rio Curuá
(Kubenkragnotí-.K araraô), removido pelo SPI após a pacificação para um
ponto mais acessível à navegação, com a finalidade de introduzi-lo no sistema econômico regional, logo foi atingido por um surto de gripe que lhe
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ocasionou 50 falecimentos (lbid.: 153). Em seguida, quando já situado na
foz do igarapé Baú, uma nova epidemia vitimou 44 dos seus componentes
e, em meados de 1969, havendo o sarampo dizimado mais outros 40, restaram apenas 10 indivíduos na aldeia (Arnaud, 1971:15). E os Kubenkragnotí do Alto Iriri, tendo sido induzidos pela 2. ª Inspetoria do SPI para se
instalarem no lugar Candoca acab(\f~p:t por ser atingidos por enfermidades.
E não havendo recebido os supdqientos que lhes foram prometidos, resolveram retornar para a antiga aldei~, , porém, dezenas de crianças pereceram
vitimadas por doenças, sendo que, em 1967, o sertanista Antônio Cotrim os
encontrou reduzidos a 206 (Verswijver, 1978:11-107).
Em 1965, o SPI reiniciou seus trabalhos de atração no Xingu, visando
a pacificação do grupo Kararaô, situado no rio Jaraucu (município de Porto
de Moz), constituído pelos remanescentes que tinham escapado da extinção
por doenças e massacres sofridos em 1939-40, anteriormente referidos. Isto
porque, estava ele novamente atacando os esparsos habitantes regionais e
saqueando barracões no Baixo Xingu, influenciado sobretudo pela mulher
Maria Morais, raptada no rio Guajará (município de Praínha) por volta de
1950. A atração do bando foi efetuada por uma expedição dirigida pelo
sertanista Osmundo Antônio dos Anjos, com a participação do intérprete
Afonso Alves da Cruz e do índio Xikrin ltacaiúna. Os primeiros contatos
decorreram sob um clima extremamente tenso, pois apesar de Itacaiúna
ter lhes transmiti4o propostas de paz, mantiveram eles suas flechas em
posição de disparo, até que, após demorados diálogos, deliberaram entregar
suas armas em troca das espingardas dos expedicionários que lhes foram
passadas sem cartuchos (Arnaud & Alves, 1974:9). Embora não possuíssem
armas de fogo, demonstraram estar familiarizados com o seu uso, havendo
o líder do grupo pedido o revólver do sertanista Osmuudo e o manejado
com desembaraço, e outros membros do grupo assim procederam com as
espingardas (Ibid.: 11). Compunha-se o grupo de 48 indivíduos, entre os
quais se achava Maria Morais, casada com o índio Tiburu (filho do líder),
que possuía dois filhos, sendo um do marido anterior. No local da aldeia
existiam ex-tensos roçados, mas a 2. ª Inspetoria do SPI, com o propósito
de engajar os homens na extração da castanha-do-pará para fins comerciais,
transferiu a comunidade para a confluência dos rios Jaraucu e Penetecaua.
Em conseqüência, foi sendo a mesma atingida por surtos epidêmicos e pela
fome, a ponto de chegar quase à 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 bandos Kararaô foi atraído por uma turma
dirigida pelo sertanista Júlio Reinaldo Moraes, já no 1. 0 semestre de 1971,
logo em seguida ao início da abertura da Transamazônica, num ponto situado distante cerca de 230 quilômetros da cidade de Altamira, entre o
Xingu e o Iriri (BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia ... 1967-1986). Segundo informaram os próprios índios, tinham se refugiado no interior da
mata fazia muito tempo, logo após 17 dos homens haverem abandonado a
aldeia, pois receavam que suas mulheres fossem raptadas por outros índios.
No momento do contato com a turma da FUNAI, totalizava o grupo 29
-

110-

.·

indivíduos, residia numa só habitação e estava assim formado: "1 homem
velho, 1 mulher velha sua esposa, 1 mulher velha irmã do mesmo, 2 homens guerreiros sem filhos, 5 mulheres sem filhas, 3 netas, 1 neto e mais
9 crianças do sexo masculino e 1 criança recém-nascida do sexo feminino"
(lbid.). Face as circunstâncias expostas, não viviam de acordo com a regras
da organização social Kayapó; ,que proíbem casamentos entre parentes consangüíneos próximos. Os dois1··"guerreiros" tinham como mulheres duas
de suas irmãs, e o chefe da família, além da esposa, mantinha relações
sexuais com suas outras filhas; e as crianças existentes tinham sido, na
maioria, geradas através dessas · relações. Decorrido algum tempo, o índio
Kubenkragnotí apelidado Kamayurá, por já haver habitado entre esses
índios, incorporou-se entre os Kararaô. Passou a liderá-los assim que o
homem mais velho faleceu e os dois outros homens adultos abandonaram
a aldeia e foram viver com os Kubenkragnotí-Kararaô do rio Curuá. Face
as dificuldades surgidas no provimento da subsistência, Kamayurá transferiu-se com o restante do grupo para a aldeia Xikrin do Bacajá, mas tendo
ocorrido desentendimentos deliberou retornar com seus liderados para o
lugar da antiga aldeia. Somavam então 21 pessoas, sendo 8 do sexo masculino menores de 14 anos e 13 do sexo feminino, dentre as quais 7 mulheres em estado de procriação que tomou Kamayurá como esposas. Todavia,
a despeito desse desequilíbrio populacional, o grupo conseguiu sobreviver
porque as mulheres passaram a participar de todas as atividades econômicas:
agricultura (derrubada, queima, plantio e colheita), pesca, coleta e caça,
esta última com o uso de espingardas.

A SITUAÇÃO ATUAL
'1

•

Pela década de 1960, os municípios situados no Sul do Pará, caracterizados, entre outros, no início deste trabalho, como sejam, os de Conceição do Araguaia, Altamira ê ltaitµba, como vimos, apresentavam ainda
populações extremamente rarefeitas. No que dizia respeito à economia, as
alterações poderiam ser consideradas mínimas em relação aos níveis existentes há vinte anos passados, pois no de Conceição do Araguaia a pecuária
quase nada havia evoluído, e nos de Altamira e Itaituba predominava ainda
o extrativismo vegetal - borracha (novamente em decadência) e castanhado-pará - , já existindo uma garimpagem de ouro bem desenvolvida no
de ltaituba, mas en1 fase incipiente no de Altamira. E os acessos às áreas
de produção continuavam ocorrendo essencialmente através das vias fluviais.
Entretanto, a partir de 1970, grandes mudanças começaram a se fazer
sentir nas estruturas viárias e fundiárias da região, com acentuados reflexos sobre sua economia. Pelo limite leste, onde se situam os municípios de
Conceição do Araguaia e de Santana do Araguaia (formado com terras
desmembradas do anterior), um amplo desenvolvimento agropecuário vinha
acontecendo a partir da abertura de uma estrada de 130 quilômetros, ligando a rodovia Belém-Brasília Oogo após a conclusão desta em 1960)
-
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com Conceição do Araguaia, bem como em decorrência de incentivos
proporcionados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), criada pela Lei Federal 5.173 de 27/10/1966'(Ianni, 1978:97).
Prosseguiu esse desenvolvimento após as aberturas de novas estradas (PA150, PA-287 e PA-332), e também pelo surgimento do Instituto de Terras
do Pará (ITERPA) (Lei Estadual 4.584 de 10/10/1975), que deveria inicialmente legalizar os inúmeros requerimentos de terras existentes, mas
que, desde logo, possibilitou mais ainda o processo de ocupação da "área
Centro-Sul do Estado", inclusive "vendendo terras já tituladas pelo próprio
Governo" (Godfrey, 1984:95). Surgiram novas fazendas de gado, foram
descobertas reservas auríferas "numa área de 90.000 ha entre o entroncamento do Xingu e o rio Maria", e foi iniciada em larga escala a extração
da espécie vegetal mogno (Swietenia mahogoni Jacq.) (lbid.: 101-123). Em
conseqüência, numerosos imigrantes foram atraídos de diversos pontos do
país (em mínima proporção do próprio Estado), os quais passaram a aumentar grandemente a população regional. O município de Santana ·do
Araguaia (21.284 kn12 ) em 1970 somava 9.085 habitantes, em 1980 12.622, e em 1985 (01 / 07) 17 ..148; o de Conceição do Araguaia (7.106
km2 ), apesar de três desmembramentos sofridos (Redenção, Xinguara e Rio
Maria), passou de 28.953 habitantes em 1970, para 47 .201 em 1980 e
71.317 em 1985 (01/07); o de Redenção (5.932 km2 ) de 23.124 em 1980,
para 43.647 em 1985 (01/07); o de Rio Maria (4.190 km 2 ) de 14.324
em 1980, para 26.055 em 1985 (01 /07); e o de Xinguara (11.344 km 2 ) de
26.902 em 1980, para 79.614 em 1985 (01/07) (Censo demográfico: ...
IBGE, 1980-1985).
As frentes expansionistas foram prosseguindo para o oeste e atingiram
o município de S. Félix do Xingu (criado com terras desmembradas de
Altamira), onde vestígios de carvão de pedra e de ferro foram encontrados
no interior da Reserva Indígena Gorotíre, na segunda metade da década
de 1960, por uma equipe dirigida pelo geólogo Guilherme Galeão da Silva,
mas considerados no momento sem valor comercial. Mas independentemente dessas pesquisas foram sendo descobertas, nas terras do município, jazidas de ouro e de cassiterita, cujas explorações logo se iniciaram. Também
várias fazendas de gado foram surgindo no seu interior. E à margem esquerda do riÓ Branco (afluente do rio Fresco) a empresa Andrade Gutierrez, ~m 1979, começou a desenvolver o "Projeto Tucumã" numa área de
4.000 km2 , adquirida através de licitação promovida pelo INCRA, com
amplas pretensões colonizadoras, compreendendo desenvolvimento agrícola,
abertura de estradas e fundação de vilas e cidades. Embora sem ainda
alcançar um crescimento populacional semelhante ao dos municípios da
Zona do Araguaia, o número de habitantes de S. Félix do Xingu subiu de
2.332 em 1970, para 4.982 em 1980, e atingiu 6.434 em 1985 (01 / 07)
(lbid.).
Pelo norte da região, ao longo da Transamazônica, iniciada em 1971,
nos trechos Altamira-Itaituba e Altamira-Marabá, conforme uma planta
global da coordenadoria regional do INCRA (1978), numerosos loteamentos e projetos. agropecuários passaram a ser estabelecidos numa superfície
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de 28.000 km2 • E várias glebas situadas às margens do Xingu e do Iriri,
sem titulação ou de arrendamentos caducos, somando 2.900 km2 , estavam
sendo negociadas por essas alturas, inclusive por grileiros. Todavia, em
razão desses projetos, iniciados após a abertura da Transamazônica e de
outros empreendimentos, a população do município de Altamira (153.862
km2) cresceu de 11.889 em 1970, para 45.509 em 1980, e 64.146 em
1985 (01 / 07) (lbid.).
Por fim, a oeste da região.~ ~~~,() município de ltaituba (165.578 km2 ),
cortado tanto pela Transamazônica como pela Cuiabá-Santarém, não só
devido a garimpagem de ouro e de cassiterita como em razão de projetos
de desenvolvimento agropecuários, ao longo de ambas as rodovias, também
apresentou nos últimos anos um significativo aumento demográfico, mais
acentuado que Altamira. Em 1970 tinha 12.690 habitantes, 38.584 em
1980 e 80.834 em 1985 (01 / 07) (lbid.).
No interior dos contextos que vêm de ser mostrados, os diversos grupos Kayapó-Gorotíre surgidos em decorrência das cisões iniciadas a partir
do início do século atual, por volta de 1970, totalizando 1.332 indivíduos
assim se apresentavam: Município de Altamira - Kubenkragnotí, localizados no Alto Iriri (igarapé Sabují ou Xixê) com 260 indivíduos, Kubenkragnotí-Kararaô, na confluência do igarapé Baú com o rio Curuá, 40, e Kararaô na mesopotânia compreendida entre os rios Xingu e Iriri, 21; Município
de São Félix do Xingu - Kokraimoro, aldeados à margem direita do
Médio Xingu acima do lugar Porto Seguro, com 104 indivíduos, Kubenkrakegn, no Riozinho (cachoeira da Fumaça), afluente do rio Fresco com 387,
e Gorotíre, à margem direita do rio Fresco (Novo Horizonte) com 520
(BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia ... 1967-1986).
Com exceção dos Kararaô do Baixo Xingu, ainda não totalmente pacificados, encontravam-se os mencionados grupos assistidos permanentemente
por Postos Indígenas, com a cooperação da Missão Católica da Prelazia do
Xingu (de modo intermitente) e da Missão Evangélica do Brasil (permanentemente), cujos missionários_ da última, além do proselitismo, vinham
proporcionando aos elementos desses grupos alfabetização na língua portuguesa e na indígena. Continuavam tais índios preservando basicamente seus
antigos padrões sócio-culturais, com alterações no estilo das habitações,
plano da aldeia e indumentária, e sofrendo alguns indivíduos uma certa
influência da doutrina cristã, exercida pelos citados missionários. O paternalismo oficial vinham aceitando sem significativas contestações, principalmente na comercialização dos seus excedentes econômicos (castanha-dopará, cumaru e artefatos), e na aquisição das mercadorias desejadas em
troca, o que era efetuado pela 2.ª Delegacia da FUNAI. Quanto ao papel
desta, não temos elem,entos para dizer se atuava apenas na qualidade de
intermediária, como no tempo do inspetor Cavalcanti (1946-1957), ou
aplicando o sistema de barracão, isto é, auferindo lucros, conforme foi
constatado por Diniz (1963:215) no início da década de 1960.
Com respeito ao problema territorial, em 1970 a situação permanecia
a mesma . referida no capítulo anterior, pois, somente se poderia considerar
como legalmente reconhecida a antiga Reserva Gorotíre, com 6.165 km2 ,
-

113 -

concedida pelo Decreto Estadual 304 de 21 / 03/ 1945, envolvida pela Reserva Florestal Gorotíre (Dec. Federal 51.029 de 31 / 07/ 1961). Na realidade, embora as Constituições da República de 1934 (Art. 129), 1937
(Art. 154) e 1946 (Art. 216), determinassem que fossem respeitadas as
áreas ocupadas por silvícolas, basicamente continuavam elas, nos termos
da Constituição de 1891, sendo ainda consideradas como terras devolutas
dos Estados, os quais atribuíam-se o direito de concedê-las ou não. Aliás,
em 1961, o Governador em exercício do Pará em ofício dirigido à 2.ª
Inspetoria do SPI (99 de 1O/ 07/ 1961) declarou que, caso no prazo de
180 dias não fossem demarcadas todas as reservas indígenas existentes no
Estado, promoveria por meios legais o cancelamento definitivo das doações,
mas não chegou a concretizar a ameaça (BRASIL. Arquivos da 2.ª Inspetoria ... , 1937-1967).
No entanto, a partir da Constituição Federal de 1967 (alterada pela
Emenda n.0 1 de 1969), substanciais alterações passaram a ocorrer com
respeito às terras indígenas. De acordo com os novos dispositivos constitucionais, foram elas incluídas entre os bens da União, inalienáveis nos termos
que a lei federal determinar, ficando declaradas a nulidade e a extinção de
efeitos que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação dessas
terras, sem direito aos ocupantes a qualquer ação ou indenização (Art. 4.0
- IV e 198.0 - § l.º e 2.0 ). Em seguida, o Decreto-Lei n.0 1.164 de
01/04/1971 ressalvou os interesses dos índios nas terras devolutas situadas
ao longo das rodovias da Amazônia Legal, declaradas como "indispensáveis
à segurança e ao desenvolvimento nacional". E logo depois, a Lei n. 0 6.001
de 19/ 12/ 1973 (Estatuto do lndio), entre outras disposições, estabelece o
seguinte: a demarcação administrativa das terras indígenas, "por iniciativa
do órgão federal de assistência ao índio" (Art. 19); a intervenção da União
em caráter yxcepcional em terras indígenas, inclusive "para a exploração de
riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional" (Art. 20, § 1.0 ); e a reversão das terras, espontânea e
definitivamente abandonadas por grupos indígenas, para o "domínio pleno
da União" (Art. 21). Considera o Estatuto como posses indígenas, as áreas
efetivamente por eles ocupadas, de conformidade com seus usos, costumes
e tradições, e onde exercem atividades indispensáveis à subsistência ou lhes
sejam economicamente úteis (Art. 23); dispõe que, o usufruto atribuído
aos índios sobre as terras ocupadas, compreende o uso e a percepção das
riquezas naturais existentes, incluindo o produto da exploração econômica
(Art. 24); e determina o reconhecimento das terras indígenas, segundo "a
situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação,
independente de demarcação (Art. 25). Respeitadas as restrições legais, a
União é autorizada a estabelecer em qualquer ponto do território nacional
áreas destinadas aos índios, que não devem ser confundidas com aquelas
de posse imemorial das tribos (Art. 26 e Parágrafo único). Aos grupos
indígenas é assegurada a defesa dos próprios direitos com a assistência do
Ministério Público e do órgão de proteção oficial (Art. 37). A gestão do
Patrimônio Indígena, basicamente, é atribuída à Fundação Nacional do
lndio com a participação dos índios, podendo ser confiado tal encargo aos
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próprios grupos, na ;nedida da capacidade demonstrada para o seu exercício
(Art. 42). Por fim, é estabelecido o prazo de cinco anos para a demarcação
das terras indígenas até então não demarcadas (Art. 65).
Em 1971, ou seja, antes do surgimento do Estatuto do lndio, os
Kararaô, recém-atraídos pela FUNAI no Baixo Xingu, foram os primeiros
a ser beneficiados em razão do Art. 196 da Constituição de 1967-69, com
uma área de 224.000 ha, concedida pelo Decreto Federal 68.914 de 13 de
julho, em 1974 identificada mas não demarcada. Já a partir de 1975, é
que a FUNAI houve por bem iniciar um levantamento sistemático das áreas
indígenas da Amazônia, através do major aviador. Saul Lopes, com a cooperação do Projeto Radam, mas com mínima participação de antropólogos ou
de antigos sertanistas. E, pelo que soubemos, a presidência do órgão deliberou deixar para uma segunda etapa a delimitação das áreas habitadas
pelos Kayapó-Gorotíre, por considerá-las como mais difíceis de caracterizar.
No entanto, por essas alturas, os mais destacados elementos dos grupos
que formam a aludida divisão, especialmente Gorotíre, já vinham adquirindo uma apreciável experiência e visão do mundo civilizado, assim como de
seus direitos de tutelados, através de instrução escolar, contatos com antropólogos, agentes do CIMI, missionários católicos e protestantes, bem como
de constantes viagens realizadas a Belém e à Capital da República, de
participação em Assembléias Indígenas e de noticiários ouvidos pela radiofonia. E na medida em que tomavam conhecimento do avanço das frentes
nacionais, rumo às terras onde se achavam aldeados, iam manifestando
inquietações e desejando que fossem elas definidas.
Uma cisão ocorrida no seio dos Gorotíre, em 1976, gerada por uma
antiga rivalidade entre os líderes das metades existentes, Pombo (Tuto),
conduzido ao cargo por influência do inspetor Cavalcanti, devido sua experiência entre os civilizados, e Kahnok, um 'legítimo Menbenhadjuàru, contribuiu muito para a ampliação dos domínios tribais. Segundo observação
anterior de Turner (1967:68),._ Pombo era um bom orador e cumpria suas
funções dentro do grupo, mas psicologicamente perturbado, e procurava
compensar a depressão através de corridas com a espingarda ao longo do
pátio da aldeia, mas por várias razões vinha perdendo muito do seu antigo
prestígio. Em contraposição, Kahnok um homem aparentemente não ambicioso, pouco apto à oratória e até negligente nos rituais, era o mais popular
por larga margem, devido sua fácil acessibilidade e tolerância, completada
com a distribuição de presentes (lbid.). Uma vez que a situação perdurou,
acabou Kahnok sendo o vitorioso no momento da cisão, permanecendo como
o principal líder da aldeia.
Após a separação tentou Pombo incorporar-se, com seus 150 seguidores, entre os Kubenkrakegn, mas não encontrando ambiente favorável,
decorrido cerca de um ano, rumou com eles em direção ao norte. Atravessou o rio Fresco e foi estabelecer-se precisamente no lugar Nova Olinda,
onde, como vimos, fazia cerca de quarenta anos, os componentes da metade
Kapaíre (Djudjetuktí) tinham ido refugiar-se por terem sido derrotados pelos
Kubenkrakegn. A partir de Nova Olinda, que passou a denominar Kikre-
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tum, foi Pombo ampliando a dominação do grupo sobFe as terras situadas
ao norte, até atingir a margem direita do rio Branco (afluente do rio Fresco), e seguindo para leste até suas cabeceiras. Por sua vez, os líderes da
aldeia Gorotíre do Novo Horizonte (Kahnok e Totoí) procuraram reivindicar o mais possível a ocupação, rumo a leste, do trecho situado entre os
rios Trairão e Arraias (afluentes do Fresco), justificando que, antes de se
localizarem pelas cabeceiras do Riozinho, tinham lá habitado. Posteriormente, os Kubenkrakegn ainda instalados na Cachoeira da Fumaça, embora
tenham também sofrido uma nova separação, e os elementos apartados
fixado uma nova aldeia mais abaixo, no curso do Riozinho (Aukre), passaram a reclamar a ampliação da área indígena em direção oposta, até
acima da extinta aldeia Pikatotí. E os Kokraimoro não só baixaram o
Xingu (margem direita), localizando-se exatamente em Porto Seguro (antiga
colocação do seringalista Antônio Coelho da Silva), como desejaram também ocupar uma faixa situada à margem oposta do rio, até cerca de trinta
quilômetros, entre as cabeceiras do igarapé Porto Seguro e as do Ananás
Grande.
Face a essas exigências, em fins da década de 1970, com base em um
"mapa do major Saul", a FUNAI houve por bem delimitar uma área com
aproximadamente 26.000 km'2 para os Gorotíre, Kubenkrakegn e Kokraimoro, partindo dos limites a oeste exigidos pelos Kokraimoro até ultrapassar o rio Fresco, rumo a leste, mais ou menos 26 quilpmetros, como no
ante-projeto elaborado por Darcy Ribeiro em 1952. Ao mesmo tempo,
uma outra área, ainda dependendo de maiores estudos, foi prevista entre
os rios Curuá e Iriri com 6.650 km 2 , para os grupos Kubenkragnotí do
Sabují e Kubenkragnotí do Baú.
No que concerne à primeira dessas áreas, os líderes das aldeias Kikretum e Gorotíre logo impugnaram a delimitação da FUNAI, e exigiram
.que ela fosse estendida até a cachoeira do Trairão, distante 70 quilômetros
do Posto (BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia ... 19·67-1986). Acontece
que várias fazendas de gado, no todo ou em parte, dentro desses limites já
se achavam instaladas em lotes adquiridos ainda no tempo da extinta Secretaria de Terras do Pará, e garimpeiros e madeireiros vinham operando
no seu interior. Porém, os índios não admitiram qualquer alternativa quanto aos limites que exigiam, e estavam "dispostos e preparados a matar e
.morrer imediatamente" por eles (lbid.). Conforme o mesmo documento, "a
·militarização dos Gorotíre iniciada no tem·p o do SPI e reativada nos anos
70" continuava aumentando e, como os demais Kayapó, poderiam ser considerados "os índios ·mais bem armados do Brasil". Todos possuíam espingardas e revólveres de grosso calibre, obtidos através de "doações da
FUNAI, polícia e particulares, comprados com dinheiro originado pela
venda da castanha", e também conseguidos "pela força, através da pilhagem
a fazendas, caçadores etc." (lbid.). Pela radiofonia, passaram a conversar
os Gorotíre com os "Xikrin, Kokraimoro, Kubenkrakegn, Menkranotire e
Txukarramãin", e o líder do último grupo de nome Raoni havia visitado
a aldeia Gorotíre (Ibid.).
-
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Em meados de 1980, após várias tentativas frustradas, "35 guerreiros"
chefiados por Pombo des,cobriram cerca de 300 garimpeiros operando nas
cabeceiras do rio Branco (garimpo Batéia), os quais, após terem dominado
facilmente sem emprego da violência, saquearam e conduziram preso para
Kikretum o chefe do garimpo, mas logo depois o soltaram (POVOS Ind....
1983: 115). Por sua vez os Gorotjre "como último aviso pilharam o fazendeiro Catarino'', e ameaçaram "matá-lo e a todos os demais fazendeiros e
trabalhadores vizinhos que não se retirassem da área que consideravam
sua" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia ... , 1967-1986). E uma outra
expedição efetuada por funcionários da FUNAI com alguns índios, compeliu os fazendeiros a interromperem as derrubadas que efetuavam, advertindo-os que, caso assim não procedessem, não seria possível controlar os
índios, embora estivessem eles (os fazendeiros) "legalmente documentados"
(Ibid.). Os ânimos dos Gorotíre continuaram exaltados e, no início de setembro, alguns dias após o massacre de 1O peões feito pelos Txukahamãi,
em Mato Grosso, 100 homens do grupo dirigidos pelo líder Kahnok, objetivando impedir que uma "onda de colonos e aventureiros" penetrasse na
área reivindicada, atingiram a Fazenda Espadilha, situada já fora dessa
área a fim de obter esclarecimentos (Ibid.). No momento do encontro,
segundo a versão dos índios teriam sido mal recebidos pelo capataz que
lhes · apontou uma espingarda e, quando era desarmado, sua filha de 20
anos feriu à faca dois elementos da expedição. Em revide, mataram os
índios 21 pessoas residentes na Fazenda, entre as quais algumas mulheres
e crianças, com o emprego de bordunas e de armas de fogo (OS KAYAPô. . . 1980: 1O). Mas conforme a versão dos fazendeiros, baseada no
"testemunho de dois agrônomos e dois peões", os índios tinham entrado
na Fazenda para coletar alimentos como sempre faziam. Todavia, face a
reação do capataz (novato no serviço) contra isso, dominaram-no e começaram a lhe cortar os cabelos, havendo sua filha (Carmem Lúcia) reagido .
na suposição de que queriam matá-lo (lbid.). Após o acontecimento, persistiram os Gorotíre exigindo a retirada de todos aqueles que se achavam
no interior das terras que con~ideravam como suas. Em conseqüência, a 2.ª
Inspetoria Regional da FUNAI, com o apoio da F AB, desalojou da zona
do rio Branco (área do cacique Pombo) cerca de 700 garimpeiros que aí
operavam sob o controle da empresa Sunaman-Shelita, assim como a rede
de intermediários, em março de 1981 (POVOS lnd .... 1983:115).
Nesse ínterim, a FUNAI contratou como técnico indigenista o inspetor
aposentado Cícero Cavalcanti de Albuquerque, o qual, como mostramos
anteriormente, foi uma das figuras de maior evidência do SPI, pela década
de 1950, quando mais intensos eram os choques armados entre os Kayapó
e os extratores de borracha da região do Iriri-Curuá. Nesta nova fase crítica, logo após haver assumido sua função, passou Cavalcanti a visitar os
Postos Indígenas com jurisdição,.sobre os grupos Kayapó, estabelecendo ao
mesmo tempo contatos com as figuras mais importantes das aldeias. Segundo suas próprias afirmações, por ocasião de uma reunião, havida com a
presença dos líderes dos grupos, chegou a convencê-los de que deveriam
esquecer suas antigas discórdias, mantendo-se unidos e reivindicando a
posse de uma única área de terras contínuas para todos, a fim de ficarem
-
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mais fortalecidos. Entretanto, face a outras influências havidas subseqüentemente, dentro da própria FUNAI, os líderes Kayapó não chegaram a tomar
nenhuma iniciativa no que respeita ao assunto discutido na aludida reunião.
Com base nas antigas experiências e em suas novas observações, Cícero Cavalcanti redigiu, em seguida, um documento contendo sugestões "para
conhecimento e uso prático em um posto indígena", incluindo diretrizes de
natureza econômica e de higiene para ·serem introduzidas entre os índios
mais aculturados (Albuquerque, 1981). Considerou que os Kayapó-Gorotíre
precisavam receber uma melhor e mais difundida instrução na língua portuguesa, que atingia apenas 10% dos índios assistidos, acrescentando ter
ouvido reclamações deles nesse sentido (lbid.). E como exemplo para a
organização de uma cartilha na língua Kayapó, destinada a despertar o
interesse dos índios no aprendizado da "língua nacional ou brasileira-portuguesa", apresenta um "vocabulário de palavras de maior uso e frases mais
objetivas", para serem incluídas na cartilha (Ibid.).
Não tivemos conhecimento de que essas sugestões, no todo ou em
parte, tivessem sido usadas pela 2.ª Delegacia da FUNAI em seus programas relacionados aos Kayapó. Aliás, nessa fase, os agentes da FUNAI quase nenhuma influência mais exerciam sobre os líderes da tribo (principalmente Gorotíre e Kubenkrakegn), e limitavam-se a executar o que eles
determinavam, tal como vinham também fazendo com os Gaviões de Oeste
{Cf. Arnaud, 1984). Quanto ao domínio territorial, os líderes dos grupos
Kriketum, Gorotíre e Kubenkrakegn continuaram obstinadamente expulsando o mais possível os estranhos que encontravam dentro das terras reivindicadas. Mas, na realidade, não poderiam mesmo com a participação da
FUNAI, aplicando seu poder de polícia, manter uma fiscalização ampla e
permanente sobre tão grande superfície, a não ser que paralisassem quase
totalmente a vida tribal. Por seu lado, os garimpeiros e os madeireiros que
estavam sendo escorraçados, não desistiram de suas explorações, mas procuraram entrar em acordo com os índios.
Embora sem pretender abrir mão dessas terras, com a finalidade de
melhorar sua capacidade aquisitiva, nos moldes da sociedade envolvente
que ocorria de modo precário através da venda de artefatos e de castanhado-pará, os líderes dos grupos acabaram não só por aceitar as ofertas dos
garimpeiros e dos madeireiros, como passaram a estimulá-las diretam.ente
ou por intermédio da FUNAI. E a partir de então, parodiando Banner
{1961: 19), talvez possamos dizer sem exagero que, os Kayapó-Gorotíre,
continuaram "cultivando a bravura", mas para alcançar a riqueza como
via de regra procedem os civilizados.
A exploração do ouro na área do Posto Gorotíre, começou a expandirse desde a implantação do Projeto Cumaru, na· Fazenda de idêntica denominação, distante 90 quilômetros de Redenção (parte no interior da área
exigida pelos índios), em cujas frentes, em 1982, o número de garimpeiros
(90% maranhenses) oscilava de acordo com a estação entre 3 a 20 mil
homens (POVOS Indígenas . . . 1983: 116). E nos garimpos Maria Bonita
e Tarzan, situados mais próximos do Posto Gorotíre, cuja exploração já
-
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vinha sendo feita mediante entendimentos informais, passou a ocorrer oficialmente em razão do Convênio 023/81, firmado entre a FUNAI e a
DOCEGEO, mediante o pagamento de "1 % do imposto federal de 17%
sobre a produção" (Ibid.; BRASIL. Arquivo da 2.ª Delegacia. . . 19671986).
Por sua vez, o já coronel };'.q.P.bo (patente honorífica que teria obtido
no 51. 0 Batalhão da Selva, Altamira, na Semana do índio) autorizou pessoalmente "um tal Ferreira a explorar o garimpo Kikretum (ex-Batéia), e
o garimpo Nova Olinda (ex-Filomeno) por um "tal Mineiro e depois por
um tal Gaúcho" (POVOS Indígenas ... 1983: 116). E em abril de 1982,
à revelia da FUNAI, o coronel Pombo estabeleceu um acordo registrado
em cartório com a mineradora Stannum-Shelita, somente com "um aval do
chefe do posto (logo afastado)", para a exploração desses dois garimpos
por três anos, "com limite inicial de 200 garimpeiros na área sem ultrapassar 400" (Ibid.).
No acordo ficou estabelecido que, pela exploração, seria pago mensalmente "royalties (sic) de 5% da produção bruta mecanizada (depositada
em Caderneta de Poupança da CEF em conta corrente do Cel. Pombo),
e 10% da produção bruta de garimpagem manual em dinheiro vivo" (lbid.).
A FUNAI tentou anular o acordo através do judiciário, porém, em outubro de 1982, o Cel. Pombo, acompanhado de dois filhos, foi solicitar diretamente ao Minist(o das Minas e Energia, seu empenho junto à FUNAI
para a retirada da ação da Justiça (lbid.). O "arranjo" com a StannumShelita parecia consolidado, mas, em meados de 1983, a empresa acabou
saindo da área pressionada pela FU·N AI (Ibid.). Em vista disso, o Cel.
Pombo passou a entregar "o controle das pistas e das cantinas dos garimpos
a grupos regidnais", estimando-se que, em julho, entre dois a três mil e
quinhentos garimpeiros operavam nas mesmas (lbid.). Nessa fase, a renda
proporcionada ao grupo Kikretum sob o controle de Pombo, pelos garimpes
"Arraia, Batéia, Filomeno e Mutum", somava mensalmente cinqüenta milhões de cruzeiros (B·R ASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia .. . 1967-1986).
Mas com o propósito de aumentar sua renda, permitiu também o Cel.
Pombo a abertura de um garimpo de cassiterita "por um tal Didi", mediante pagamento de 10% da produção até quando "a mina secou e o local
foi abandonado" (POVOS Indígenas ... 1983: 118).
Ao, sul da área habitada pelos Kubenkrakegn, ainda em 1983, no
decorrer de um reconhecimento aéreo feito em avião cedido pelo Cel.
Pombo, foram encontrados numa das duas (talvez das quatro) pistas existentes vários garimpeiros operando num ponto que o cacique Ngopre considerou pertencer ao seu grupo, por estar situado próximo à antiga aldeia
Pikatotí. Entretanto, o agente do Posto julgou não ser oportuno tomar
qualquer decisão por desconhecer os verdadeiros limites da área indígena
(BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia ... ~967-1986). Logo depois, O, :. r~s
ponsável pela garimpagem (José Pereira da Silva) efetuou uma visita à,o
Posto a convite de Ngopre mas à revelia da FuNAI, e enviou catorze
garimpeiros para pesquisar em um determinado trecho, no qual não foram
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encontrados vestígios de ouro. Porém, os líderes do grupo exigiram que as
pesquisas prosseguissem e, após entendimentos mantidos com um representante do órgão assistencial, "autorizaram a Coordenação Tucumã-FUNAI
dar permissão para o Sr. José Pereira da Silva abrir uma pista de pouso na
reserva Kubenkrankegn", nas proximidades do rio Trairão (afluente do
Riozinho), cuja conclusão verificou-se em julho de 1984. Até o mês de
novembro seguinte, ainda permaneciam · no trabalho quarenta pesquisadores
juntamente com índios, mas nada tinham encontrado. O agente do Posto,
conforme suas próprias expressões, ttntou convencer os índios quanto ao
prejuízo que lhes iria causar tal ramo de atividade, mas nada conseguiu por
desejarem eles alcançar vantagens semelhantes às que estavam usufruindo
os grupos Kriketum e Gorotíre (lbid.).
No trecho onde habitavam os Kokraimoro, por essas alturas ainda não
ocorria garimpagem, porém, já se pensava iniciar pesquisas, e os índios
mostravam-se bastante interessados. Entre os Kubenkragnotí, vários índios
liderados pelo cacique Bebkum, influenciados pelos garimpeiros José Nacor
e Primo Lopes, haviam iniciado pesquisas no rio Pitiatiá e a construção
de um campo de pouso. E a 2.ª Delegacia da FUNAI considerou não poder
tomar providências em contrário, "por falta de alternativas para sobrepor
as vantagens oferecidas aos índios pelos garimpeiros" (lbid.). Por fim, os
Kubenkragnotí-Kararaô do igarapé Baú, em meados de 1-983, começaram
a cobrar uma taxa de cinqüenta mil cruzeir9s pela passagem na área indígena de cada balsa dos garimpeiros que exploravam o rio Curuá, mediante
acordo homologado pela FUNAI (lbid.). E também ficaram os índios interessados em participar dessa exploração, sob a orientação inicial do garimpeiro Ivo Borges Souza (lbid.).
Com respeito à extração de madeiras, em 1982, estabeleceu a FUNAI
um contrato com a firma Madeireira S/ A para o aproveitamento de 8.000
m3 de mogno, apreendidos de madeireiros clandestinos que operavam na
área dos Gorotíre (lbid.). Em seguida, firmou outro contrato com a Cia.
Agropastoril do Rio Dourado regularizando uma venda, feita pelo ex-chefe
do Posto de nome Anazildo, de 1.700 árvores de mogno, na ausência dos
caCiques Kahnok e Totoí. Em outubro do mesmo ano, mais um contrato
efetuou a FUNAI com a firma Sebba S/ A, para a abertura de uma estrada com aproximadamente cinqüenta quilômetros, ligando o Posto Gorotíre
à Fazenda &padilha e à cidade de Redenção, mediante a entrega à citada
firma de 10.000 árvores de mogno (lbid .). E na área de Nova Olinda (Posto
Kriketum), o Cel. . Pombo, em 1984, "com aval da FUNAI" efetuou um
contrato com a firma Indústria e Comércio de Laminação Nossa Senhora
Aparecida Ltda., para a efetuação do seguinte: abertura de uma estrada
ligando a aldeia ao Projeto Tucumã, com quarenta quilômetros de extensão;
a ampliação do campo de pouso da aldeia; a construção de "um poço tipo
amazônico"; e o desmatamento de vinte hectares para diversos plantios .e
construção de uma guarita, ficando a firma com direito à extração de
4.500 árvores de mogno (lbid.).
Na periferia do trecho .onde se acha a aldeia Kubenkrakegn (Cachoeira da Fumaça), após reconhecimentos aéreos efetuados pela FUNAI, . em
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outubro de 1984, com a participação de diversos índios e da Polícia Federal,
foi <.:onstatada a presença de pelo menos seis empresas madeireiras operando (Disc. Sta. Cristina, Musa, Inpa, Maginco, Campos Altos e ltamarati),
a primeira nas proximidades da extinta aldeia Pikatotí (lbid.). Eni vista
disso, "os caciques Pangrá e Panhotik com 24 guerreiros" rumaram em
direção ao referido trecho e -ocuparam duas das pistas de aviões existentes.
E acompanhados de outros líderes yieram à 2.ª Delegacia da FUNAI exigir
a ''demarcação da reserva o mais- ~r~ve possível", atingindo os limites que
desejavam a fim de por termo a .essas explorações. Mas, posteriormente,
eles próprios foram solicitar à Delegacia para permitir que as empresas
madeireiras reiniciassem as derrubadas, mediante pagamento de um percentual sobre a madeira colhida, em benefício da comunidade e tiveram suas
vontades satisfeitas.
Os Kokraimoro, por sua vez, ao tomarem conhecimento dessas explorações, mostraram-se também interessados no sentido de que atividades
semelhantes passassem a ocorrer na área que habitavam, à margem do
Xingu, a (im de receberem também benefícios pecuniários, e vêm de ser
atendidos em suas pretensões. E os Kubenkragnotí-Kararaô do rio Curuá
e os Kubenkragnotí do Alto Iriri igualmente começam a se mostrar vivamente interessados em que as empresas madeireiras passem a atuar nas
terras em que habitam, tendo em vista a obtenção de lucros semelhantes.
Em decorrência dessas formas desmedidas de explorações, situações
críticas logo começaram a resultar para a subsistência dos d-ois principais
grupos atingidos (Kikretum e Gorotíre), provocadas pelos desmatamentos e
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
consumo da aldeia Gorotíre passou a ser canalizada do seu afluente igarapé
dos Sonhos, através da força da gravidade.
Na medida em que as somas avultadas de dinheiro, provenientes dos
percentuais pagos pelos garimpeiros e madeireiros, foram sendo recebidas
pelos líderes dos aludidos grupos, diretamente (Cel. Pombo) ou repassadas
pela FUNAI, procedimentos os mais absurdos no seio de ambos começaram a ocorrer, não tendo alcançado êxito os conselhos dados em confrário
por agentes do órgão, os quais, como referimos antes, já não eram mais
obedecidôs em qualquer que fosse a circunstância pelos chefes Kayapó. No
âmbito do grupo Kriketum, desde cedo as atitudes do Cel. Pombo passaram
a causar sérias preocupações à 2.ª Delegacia Regional, que pretendeu pelo
menos moderar seus excessos através de uma coordenadoria instalada
em Tucumã, mas os funcionários que a têm dirigido sempre encontraram
uma forte oposição da parte do Cel. Pombo e do seu grande número de
adeptos (lbid.). E um antropólogo, que procurou "combater a onda de
consumismo" em curso, e pôr em execução um plano em benefício geral
da comunidade, nada conseguiu, havendo deixado "a área bastante desgastado" (POVOS Indígenas ... 1983:119). Em uma oportunidade, a 2.ª Delegacia chegou a fechar as cantinas particulares que operavam na área,
porém, aproximadamente "60 guerreiros" praticaram arrombamentos e. hostilizaram a coordenadoria de Tucumã (BRASIL. Arquivos da 2. ª Delega-
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eia ... , 1967-1986). Em contraposição, deixou-se Pombo influenciar. por
elementos de conduta equívoca, destacando-se o ex-servidor Gerson Alves
(índio nordestino integrado), bem como de sua própria concubina civilizada,
em cujas mãos costuma colocar dinheiro em abundância, que já lhe possibilitou estabelecer um criatório de gado (lbid.). A não ser os elementos
do grupo menos privilegiados, que ainda persistem em suas atividades de
subsistência, os demais passaram a levar uma vida ociosa, costumando
muitos homens perambular por Tucumã, ingerindo bebidas alcoólicas e
freqüentando os bordéis da cidade (lbid.). E a despeito dos grandes lucros
auferidos, os débitos do Cel. Pombo em Tucumã atingiram a soma de
Cz$ 1.300.000,00, cuja amortização vem se verificando com madeiras
extraídas da área indígena, em razão de um acordo efetuado entre a 2. ª
Delegacia da FUNAI e os credores.
Entre os Gorotíre, cuja renda vem de crescer substancialmente, pois,
o percentual de 1 % sobre a garimpagem foi aumentado para 10% (cerca
de hum milhão de cruzados mensalmente), a situação não chega a ser tão
inquietante como a dos Kriketum. Isto porque, os resultados obtidos vêm
ultrapassando as despesas efetuadas, e um "Programa de Desenvolvimento
Comunitário foi posto em prática, compreendendo construções de casas
de alvenaria, roças comunitárias e de uma mini-hidroelétrica etc." (Ibid.).
E também ocorreu a aquisição de um avião monomotor, de um veículo
terrestre e de uma casa de dois pavimentos em Belém do Pará para os
índios em trânsito. Todavia, excessos semelhantes àqueles cometidos pelo
Cel. Pombo vêm sendo praticados e permitidos pelos líderes Kahnok e
Totoí. As despesas com pagamento de salários a elementos estranhos ao
grupo são muitas, pois, além de pilotos e mecânicos aéreos, são contratados
peões para os mais variados serviços, a até um antigo pastor protestante
brasileiro, afastado da seita, passou a atuar como assessor dos líderes do
grupo. E gastos excessivos são feitos com a aquisição de gêneros alimentícios importados, e de artigos os mais variados sobretudo para os elementos
mais ligados às lideranças. Mais de uma vez se verificou fretamento de
aviões, inclusive para transportar pescado que, conforme referimos, desapareceu do rio Fresco. De igual modo como na aldeia Kriketum, somente
os elementos menos favorecidos pelas chefias ainda trabalham para prover
o próprio sustento. Muitos homens costumam freqüentemente viajar, principalmente para as sedes dos municípios circunvizinhos, onde também são
vistos freqüentando lupanares e consumindo bebidas alcoólicas. A crermos em informantes, tanto na aldeia Kriketum como na Gorotíre, as chefias
não vêm sendo mantidas em razão da bravura e/ou do carisma, mas sobretudo através do dinheiro e de outros benefícios proporcionados pelos seus
detentores.
Enquanto assim acontecia, surgiu o Decreto Federàl 88.118 de 23 / 02/
1983, determinando que, as delimitações e conseqüentes demarcações de
áreas indígenas, fossem efetuadas com base em estudos preliminaiçs e
pareceres emitidos pdr um Grupo de Trabalho, composto por repre'sentantes do Ministério do Interior e de Ass~ntos Fundiários, FUNAI e de
outros órgãos federais e estaduais julgados convenientes. No entanto, somen-
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te em decorrência de levantamentos efetuados pela FUNAI e das exigências
feitas pelos índios das aldeias Gorotíre, .Kriketum, Krokaimoro e Kubenkrakegn, a Presidência da República expediu o Decreto 91.244 de 09/05/
1985, declarando como "de ocupação dos silvícolas para efeito dos artigos
4.0 , IV e 198 da Constituição", sob a denominação de '~Area Indígena
Kayapó", as terras situadas no município de São Félix do Xingu, cujos
limites, em resumo, encontram-se assim definidos: Norte - partindo do
Ponto 01 da margem direita do igarãpé Porto Seguro (margem esquerda
do Xingu) até atingir o igarapé Santo Antônio (margem esquerda do rio
Fresco), e seguindo este rio, em sentido montante até o Ponto 05 na confluência com o rio Branco, e daí ao Ponto 06 aproximadamente a 800 m.
de sua cabeceira; Leste - do Ponto 06 até o Ponto 07, à margem. do rio
Juari, até o Ponto 08 na margem direita do rio Trairão, seguindo os Pontos
09 e 1O, na cabeceira de um igarapé sem denominação, e daí em linha reta
até os Pontos 11, 12, 13 e 14, este na margem direita de outro igarapé
sem denominação, prosseguindo ao Ponto 15 na confluência com o rio
Arraias e ao Ponto 16, na confluência do igarapé Mururé com igarapé sem
denominação, ao Ponto 17 na margem direita do igarapé Cangaceiros e
Ponto 18 na cabeceira do igarapé Trairão. Sul · - do Ponto 18 segue pelo
igarapé Trairão no sentido jusante pela margem direita, até o Ponto 19 no
Xingu; Oeste - do Ponto 19 pelo rio Xingu no sentido jusante pela margem direita, atravessando em seguida o rio até o Ponto 21, na confluência
do igarapé Ananazinho, seguindo por este no sentido montante pela margem esquerda até o Ponto 22, na sua cabeceira, e daí em linha reta até o
,
Ponto O1, inicial deste Memorial.
No mapa elaborado pela FUNAI correspondente ao aludido Decreto,
entre diversos sinais convencionais, existem aqueles relacionados à "terra
indígena delimitada", à "demarcação do Exército" e à ",á rea reivindicada".
Acham-se assinalados no mapa os Postos Indígenas e as aldeias, entre as
quais a extinta Pikatotí, cuja recuperação começou a ser exigida pelos
Kubenkrakegn, como vimos, a partir de quando empresas madeireiras foram
avistadas operando nas suas proximidades. Os vários garimpes situados no
interior .da área delimitada se acham também indicados no mapa. E fora
da mesma, encontram-se assinaladas, entre outras, as fazendas Rio Dourado, Sítio Cacau, Retiro Rio Dourado, Fazenda Guarujá, Fazenda Tartaruga, Fazenda Guarapará, Fazenda Barra do Pará e Fazenda da Nicobram.
Em 1986, os Kayapó-Gorotíre do Sul do Pará encontravam-se assim
distribuídos:
1) - Município de São Félix do Xingu - Grupo Gorotíre (Novo
Horizonte) - 695 indivíduos (352 sexo masculino e 343 sexo feminino).
Grupo Kriketum (Nova Olinda) - 316 indivíduos (159 sexo masc. e 157
sexo fem.). Grupo Kubenkrakegn (Cachoeira da Fumaça) - 203 indivíduos
(103 sexo masc. e 100 sexo fem.). Grupo Kubenkrakegn (Aukre) - 202
indivíduos (101 sexo masc. e 101 sexo fem:). Grupo Kokraimoro (Serra Encontrada-Porto SegüiO) - 182 indivíduos (91 sexo masc. e 85 sexo fem.).
Total 1.598 indivíduos. Acham-se os mesmos aldeados na "Ãrea Indígena
Kayapó" com 3.262.960 ha (32.629,60 km 2 ), a qual, entretanto, já não mais
-
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satisfaz alguns líderes Gorotíre e Kubenkrakegn, que desejam sua ampliação
envolvendo
trechos existentes na sua periferia explorados por madei.
.
.
re1ros e ganmpe1ros.
2) - Município de Altamira - Grupo Kararaô (Baixo Iriri) - 36
indivíduos (17 sexo masc. e 19 sexo fem.), ocupando uma superfície de
224.000 ha (2.240 km 2), delimitada pelo Decreto 1.164 de 01 / 04/71.
Grupo Kubenkragnotí-Kararaô - 67 indivíduos (34 sexo masc. e_33 sexo
fem.), situado em uma gleba ainda não definitivamente delimitada com
665.560 ha (6.655,60 km2 ). E grupos Kubenkragnotí (Kubenkroke, exSabují) - 387 indivíduos (186 sexo masc. e 201 sexo fem.) e Kubenkragnotí (Pukanu) - 72 indivíduos (34 sexo masc. e 38 sexo fem.). Total 2.160. Para os dois últimos grupos com base nas exigências dos seus
chefes, estão sendo concluídos pela FUNAI estudos para a delimitação
de uma superfície de 4.913.000 ha (49.130 km 2), abrangendo parte da
bacia do Iriri até atingir os limites do Pará com . o Mato Grosso, onde
fará junção com as glebas já concedidas aos Txukahamãi-Kubenkragnotí.
Como vimos, situados dentro de um território de 485.863 km 2 , ocupado hoje por oito municípios cuja população total evoluiu de 64.949 para
309.581 habitantes, entre 1970 e 1985, esses grupos. Kayapó-Gorotíre que,
em 1970, somavam 1.3 32 indivíduos, atingem um total de 2.160 em 1986.
Já possuem legalizadas duas áreas totalizando 34.869 km2, porém, uma vez
a União Federal venha a lhes atribuir as duas outras localidades nos rios
Curuá e Iriri, passarão eles a dispor de uma superfície de aproximadamente
90.155 km 2 , sem dúvida muito vasta mesmo avaliada a longo prazo em
termos tribais, e esperando-se que, em razão da assistência sanitária proporcionada pela FUNAI, continuem a mostrar, sistematicamente, acentuados crescimentos demográficos.
Naturalmente que, a obtenção total das áreas que estão sendo requeridas, seria altamente benéfica não só para a sobrevivência e conservação
dos padrões étnicos e culturais das respectivas populações, como para a
preservação, em grande parte, de suas "riquezas, florísticas e faunísticas",
conforme aliás foi previsto no antigo ante-projeto fracassado do SPI, apresentado em 1952. Todavia, para assim acontecer, seria necessário a adoção
de medidas eficientes e contínuas no sentido de que, ditas terras, não fossem violadas por terceiros e exploradas indiscriminadamente pelos seus
detentores, com objetivos empresariais.
Ocorre que, o contrário é o que já começou a se processar, especialmente na "área Indígena Kayapó". Conforme registramos, os líderes dos
grupos, a princípio, com base nas experiências adquiridas em contato com
o meio civilizado e/ou na doutrinação recebida, procuraram ampliar o mais
possível seus domínios territoriais, reclamando inclusive a posse de antigas
aldeias abandonadas. Porém, a partir do momento que, as empresas madeireiras e de garimpagem, concordaram em lhes proporcionar dinheiro para
prosseguirem em suas explorações, passaram esses líderes a estimulá-las
cada vez mais, a fim de aumentarem seus rendimentos. Em conseqüência,
-
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as poluições dos cursos d'água, a degradação e/ou desmatamentos das
terras já estão tornando as condições de sobrevivência no interior da área,
através da caça, coleta, pesca e agricultura acentuadamente precárias. E,
por outro lado, os rendimentos que vêm sendo usufruídos, na maior parte,
têm sido usados para a satisfação de extravagâncias e para estimular a
vadiação e a libertinagem.
Tal estado de coisas, certamente que deve merecer a melhor atenção
daqueles que se interessam pela sobrevivência das populações tribais, e
sobretudo do órgão criado pela União Federal para protegê-las. No caso
em questão, deveria a FUNAI, no exercício do seu poder tutelar, tomar
iniciativas mais decididas para modificar a situação, buscando o mais possível a cooperação das figuras mais representativas dos grupos KayapóGorotíre. De um lado, procurando promover uma gradativa erradicação da
"Area Indígena Kayapó", cuja demarcação precisa quanto antes ser efetuada, dos elementos e grupos estranhos que se acham operando na mesma.
E de outro, fazendo com que as elevadas rendas recebidas em decorrência
das explorações das riquezas naturais existentes nas aludidas terras, passem
a ser utilizadas de modo mais equilibrado e em benefício comum, especialmente na aquisição de bens patrimoniais, e em outras realizações que possam promover a prosperidade das comunidades, com a participação dos
seus próprios membros.
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