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CONViVIO INTERE.TNICO E AGLUTINACXO
INTERGRUPAL ( *)

Uma Visao da Comunidade do Posto Indigenai Gorotire
por
EDSON SOARES DINIZ

Introdu~o

Esta comunica~ao se propoe a mostrar como os Djudjetuk-ti, subgrupo Kayap6 Setentrional, do bloco lingiifstico
Je, conliecidos pelo nome geral "Gorotire" (1) , enfrentam
as pressoes a que estao submetidos atualmente. Estas sao
de duas ordens: interetnica e intratribal. Pois, ao lado do convivio C'o ntinuo e sistematico com os agentes da sociedade brasileira, ocorre uma crescente imigrac:;ao proveniente de outros subgrupos Kayap6, atados a formas de vida mais tradicionais.
A Comunidade do Posto Indigena Gorotire (2), a quern
especlficamente nos referimos, tem como nucleo populacional os remanescentes da fra~ao auto-denominada Djudjetukti, que juntamente com os Kuben-krakegn, Mekranontire e
Kararao constituiam a outrora unificada Tribo Gorotire, localizada nas proximidades tla Cachoeira da FUma~a, no Riozi(•) E:siivemos duo s. vez~s no P . I. Go.r otfre, durante o mes de maio de 1961 e n o
periodo margo-abril de 1962. Neste mesmo ano, de fins de a q 0sto ao termino de
setembro, permanecemos no P: I. Nila Pega:nha (Kuben-krO:kegn).
Presentemente o au·tor rea liza um est6:gio na Divisffi:o de AntropologiQ d o Museu
Nacional, sob a dire9ao do professor Roberto Cardoso de Oliveira.
(1) Djudjetuk-tl (Arco Prato) e a auto-denominagO:o da subtribo K ayap6 Setentriona l
a tualmeh te conhecida par "Gorotfre", n ame da tribo d a q ual se fracionou. Nesta
COmunica95:0 empregamos simultaneamente ambos os termos.
(2) F.ssa com unidade foi par n6s men9ionada em ·trabalho anterior sob a denomina<;ao
q en erk:a de !'Os Kayap6"Gorotire 11 (Asp ectos S6cio-Culturais d o Momenta Atua l).
Boletim n . 0 18, Serie Antiop ologia. Museu Goeldi, Dezembro d e 1962.
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nho,_medio Xingu. S~gundo a 1]1ern6tia tribal, o prlmeiro ftacionamento da tribo matriz. teria sido dos Kararao e-posteriormente o dos Me.kranontire, embora nao possamos precisar
a data. Em 1936 novas tet1s6e.s internas ocasi0:naram a separagao dos Djutljetuk-ti, que no ano seguinte entraram
em contato pacifico eom os mo:eadores de Nova Olinda~ no
rio Fresea,, enqu.anto ..os demais membres d:a tri'bo, ehamados Kuben-ktake.gRr p.e rmaneceram na aliltiga m.o,Fada. A
:r;nort,a .µdade sofriaa pelos Djudjetuk-ti no$ primeiro:; anos de
contato levou-os
quase extincao sendo~ por isso·, tr~nsfe
ridos p~elo SPI para lug:ar m·a is isolado. N'os ultimos aaos
v,em oo.orrendo uma patc1al recuper,a~ao deinografica;, pela
_cohstant.e imigta~o de elet:nentos da mestna proce..Q;eneia
indigena, ptincipalm:eQ.te, Kuben-~l'a:kegn.

a

Em conseqi.iencia de tal posi<;ao, a Comunidade em
~preQo :po(:'Le, s.e r examinada sob dois angulos, isto ·e,, de integ_raQao -e de oposi<;ao. No primeiro caso conio receptora das
inov;a~oes propiciadas pelo convivip ihteret:nJco e no s~g:uudo
pela tenden<:>ia; alicercada na itnigraQao~ ~ reorganizar-se
nos moldes do antigo· sistema saciaI.
A seguir deseteveremos -sucintamente a inserc;;a o do§
''Goretire'' na e:conomia regio~al ~-, posteriprmente., 'at>ordareinos 0 .eonvf\tiO' interetnico..e -a aglutin·~ao inteorgru~al.

A Comunldade a que nos referimos, dentre as demais
Kayap6, e aquela que mais participa cla ·economia regional.
Deste modo, procurare.mos evidenciar o se-u en.g,aj.ameiito
nessa economia. aaracterlsticamente eKperta;dora. Ao lado

de sqas .atividades tradicionais (ca~a e _pesea, e.oleta, e agrieultuta de subsistencia) os indfgena.s do F0sto GorotiJ:e estao

s.e dedicando a extrag,ao da ca&tanha e, secundatiajpehte,,. do
cumaru, etc., para fins- comernia-is (3). Est~ no~a ati:Vitlade tOda orientada pelo SePVi~O· de-Prote~ao aos tndios, atraves do Posto Indfgena, ·q ue tambem promove ·a comercializa9ao dos produ_tos.. 0 regil:µe de comercio ooedeee ·o c:r.iterio Eie troca em e$pe~ie on: e'SeambO. Por n:ieio dess-~ tecnic.a e que 0 Posto se aprapria da produg~0 gos silvicolas.

e

(3)

Os _"Goto.t it~" estao ~nicicrndo a ci iai;<:io ile crnimais. demesticos, tais como. por,cos e
galin}J.cts. G.utrossim, a venda de- peles de. animais silv:e~1res e de h;istrumentos
ergolo~icos, embo:ra . em. reduzida e_
s9crla, ·0 efe.tua!:l~.
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O sistema de economia do tipo "barraeao" (4) vigente
no extrativismo regional e tambem adotado pelo 6rgao prot etor. Em decorrencia disso, os indigenas fieam sem :r,naior.es possibilidades ae reaver o equivalente ao montante de
sua produgao. Sabemos que o extrativismo vegetal, alem do
entrosamento na esfera politica para obtengao de terras, exig:e capital para explora-lo. O SPI que carece de recurs.os
financeiros. tatnbem se submete ao sistema economico existente na area. Des·te modo, o Encarregado do Posto Indigena f az promessa de venda de parte ou de toda a safra de
castanha (principal produto "Gorotire"), antecipadamente,
a fim de obter crooito. Em conseqiiencia disso, dadas as circunstancias de um "acordo" baseado em pagamento futuro,
o capitalista impoe a sua vontade, limitando-se a fornecer
apenas parte do valor total em mercadorias. Em vista de
tal contingencia, os indigenas que sao recrutados como "mao
de obra" sofrem, o que poderiamos chamar, uma "espoliagao
oficial", pois alem de mal remunerados adquirem as mercadorias por prego elevado. No caso e&pecifico, o Encarregado do
;Postlo e explorado pelo financiador, a quern faz promessa de
venda do produto indigena e deste se apropria pelo nao pagamen to devido.
Apesar dos percalgos enfrentados, a ado~ao do extrativ1smo para fins comerciais, pelos "Gorotire", alem de ser o vinculo pelo qual se incorporaram a economia regional, e o fulico
meio que permite a esses indios o suprimento, embora ptecario, das necessidades adquiridas, em decorrencia do contato
interetnico. Contudo, muitas dificuldades sao causadas pelas deficiencias da instituigao tutelar, delas saindo prejudicados unicamente os indios. Haja vista, por exemplo ~ a safra de castanha de 1961 que foi totaltnente retida, por falta
de transporte na epoca adequada, isto e, durahte a cheia. No
ano segu_inte em virtude de estarem ressentidos com o ocorrido
no ano anterior, o entusiasmo dos silvicolas estava arrefecido
e somente resolveram iniciar a · coleta com bastante atraso.
A castanha entio extraida, em parte ja estragada nos dep6sitos de emergencia as margens do rio Fresco causava o temor
de perder novamente o esfor~o dispendido. Mas, apesar cllsso, os indios se submeteram a realiza~ao desse trabalho efetuado em condigoes precarias, para nao dizer sub-humanas.
(4)

E;conomia de "barracao" ·e aquela que se caracteriza pelo fornecimento de mercadorias, antecipadamente, aos coletores dos produtos flores1ais . t stea produtos,
por seu turno, sO:o vendidos exclusivamente ao "patroo" que forneceu as mercadorias. Ao lado dos v6rios subterfugios . usados pelo "patrao" para enganar oa
aeus "empregados", Ble vende por altos prec;:os e compra por baixos.
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Motivados pela necessidade de adquirir bens, enfrentaram o
servi<;o que lhes possibilita obte-los.
As terras da chamada "Reserva Gorotire" ainda permanecem fora do alcance dos particulares, devido a exploragao
que delas faz o SPI e, principalmente, porque seus castanhais
nao sao dos mais dadivosos. Mesmo assim, para citar uma
das mai$ recentes invasoes, mencione-se a safra de 1962 (na
qual iniciaram a coleta tardiamente) quando se verificou a
intrusao de castanheiros· na zona explorada pelos indios do
Posto Gorotire. :S:ste fato os desgostou bastante, decidindo
eles tomar maiores precau~oes para o futuro e, ao mesmo tempo, incluiram em seus planos outros pequenos castanhais ai
existentes. Ao que parece, os "Gorotire" come<;am a verificar
a necessidade de preservar os castanhais localizados em sua
"Reserva", embora esta aguarde, ha varios anos, sua legaliza~ao.

Convivio Interetnico e

Aglutina~o

Intergrupal

Nesta parte abordaremos o situa~ao em que a Comunidade do Posto Indigena Gorotire se encontra, no ambito do
convivio interetnico e lntratribal. Primeiramente, porem, faremos uma breve caractefizac;ao do estado atual dos Kayap6
que habitam a zona fisiogtafica do Xingu. Esta abrang.e os
municipios de Altamira e de Sao Felix, numa extensao de
282.070 km2 , onde habita um·a rarefeita populagao brasileira
de 12.090 individuos (5) e eerca de 1.300 Kayap6, distribuidos
em cinco grupos-locais (6). :S:sses silvicolas se defrontam
com uma frente pioneira que atua no extrativismo vegetal,
tendo sido de hostilidades reciprocas os seus contatos dada a
rea~ao indigena a entrada de seus t errit6rios. Essa inimizade, se bem que diminuida. presentemente, esta longe de ser
extinta dentro das condi~6es reinantes, isto e, na conjuntura
s6cio-economica regional. A redu~ao da freqtiencia desses
choques nos dias atuais, provavelmente, e conseqtiencia nao
apenas do decrescimo desses indigenas mas, tambem, do seu
afastamento das areas mais cobigadas pelos extratores dos
(5)

Sinopse do Censo d O' Estado do Para.

IBGE, 1960.

(6) Os oinco grupos-locais da zona fisiografico: do Xingu, sO:o: a ) Os "Gorotire", n o
rio Fresco, com cerca d e 250 pess oas; b ) Os Kupen-krcrk'eqn, n o Riozlnho, com
cerca de QOO indiviQ.uos; c) b s K ok rcticro.ote (frc;xcicmadoe dos Kuben-k,rakegn , .:ri.a Se.I'"
ra Encontrada, com cerca d e 120 ind fgenas; d) Kararao (em conjuncoo com
algun.s Mekranontfre), no r io Ba u, . com cerca de 120 {n dios; e) Mekranontire, n o
igarape Pitiatia, com cerca de . 600 silv!colas. O total dos 1Cayap6 SetentrionGis
talvez nao atinja 1.800 indios .

{
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produtos florestais. A procura de refugio ea atu~ao do SPI
deram ensejo a esse afastamento. Atualmente, o 6rgao protetor mantem emissarios em todos os grupos-locais Kayap6
da zona fisiografica referida, inclusive no mais numeroso deles, os Mekranontire do igarape Pitiatia, onde pela primeira
vez se encontra um de seus funcionarios, que la permanece
ha mais de um ano. Porem, apesar da presenc;a desses em.issarios, OS Kayap6 ·continuam praticamente inassistidos, exeecio feita par.a uma relativa assistencia dada aos Postos
Gorotire e Kokraimoro.
Agora procuraremos mostrar quais .as caracteristicas das
pressoes interetnicas e intergrupais a que os Djudjetuk-ti
estao submetidos. Como ja vimos, esses inclios, em 1937,
apresentaram-se de modo pacifico aos moradores de Nova
Olinda, quando perfaziam um total de 800 pessoas (7). Hoje
em dia eles estao aglomerados em torno do Posto Indigena
Gorotire, em associac;ao com elementos Kuben-krikegn, Xikrin e Mekranontire. '.S:stes imigrantes alem de proporcionarem um reavivamento s6cio-cultural, contribuem para o restabelecimento demografico dos atuais "Gorotire". Assim, devido as imigrac;,oes,. a pop.ula~ao Djudjetuk-ti que em 1947 estava reduzida a 89 indios (8), ascende agora a cerca de 250
pessoas. Os Mekranontir e, em numero reduzido, transfeq;,fram-se em duas etapas, tendo passado primeiramente pelo altte~
mento Kuben-krakegn, onde se abrigaram durante algum
tempo. Quanto aos Xikrin, formam eles o segundo contingente de imigrantes. A rivalidade entre esses indios e os demais da Comunidade referida, em conseqiiencia das lutas que
outrora a sua tribo ea dos tradicionais Gorotire mantiveram,
e evidenciada nao apenas pelo modo depreciativo de parte a
parte mas, tambem pela situa<;ao de litigio permanente (9).
t:sses Xikrin sao parte do grupo que residiu por algum tempo
no Posto-Fazenda :Las Casas, municipio de Concei<;ao do Araguaia. Sua mudan<;a para o Posto Indigena Gorotire, foi feita gradativamente.
(7) Nimuendaju, Curt:
Os Gorotire.
Revis·t a do Museu P aulista, n ov a s&rie , volume VI, pp. 427-453. sao Paule, 1952; p. cit. 429.
(8) Moreira Neto, Carlos Araujo·: Relat6rio Sohre
a Situac;ao Atual d os K,ay .a p 6.
Revista d e An trop ologia, volume 7, n °s. 1 e 2, jun ho-dezembro, pp. 49-6:,.. Sqo
Paulo, 1959; p. cit. 51.
(9) Em px'incf]l)ios de 19&1 um incidente d omestico quase qera um conflHo inter'<'Jr,u pql.
Os Cini.mos foram ap,azJ:guad08 ,gra§aS a ~ntervencao dos mi6sionarios ,protest~tes
r esidentes no P.Osto. (~t · Ifota 2), No segundo semestre de 1962 o desentendimen to entre d ois individu'o s que partlcipavam de um j8qo i~digena tambem ia ortg i'nando uma luta e ntre os Xikrin e 06 ''Gorotfre" aliados aos seu s parentes
Kuben-krakegn, coliga¢o q ue sempre ocorre em tais situa¢es litigiosas,
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0 subgrupo Kuben-krakegn e o fulico que mantem granqe intercambio e interagao com os Djudjetuk-ti, e que, por sinal,, fornece o maior num.ero de imfgrantes. As. visitas aos
parentes do P.I. Gorotire e os convites que deles recebem,
associados ao fascinio pela ''vida melhor" nesse aldeamento, a
facilidade de transporte pelo CAN e a aquiescencia do SPI,
favorecem a emigragao. Bastando dizer que de principios de
maio (quando a populagao daquele posto era de 227 pessoas)
a setembro de 1962, cerca de 20 Kuben-krakegn haviam se
transferido (10) . Tratando esses dois subgrupos como unidades isoladas e rememorando o seu fracionamento, vemos que
fatores externos concorreram para que certos mecanismos de
coesao grupal, como o parentesco, facilitassem nao s0mente a
;1nteragao. entre essas duas subtribos, mas tambem um relativo reagrupamento. A vivencia da primeira com os agentes
da sociedade nacional afora de ser mais antiga e mais incisiva. Alem disso, esta localizada em posigao de facil acesso as
povoagoes vizinhas, sendo o Posto Gorotire ponto de passagem de transeuntes vindos de ou esperando transpprte (CAN)
para Belem, Concei~ao do Araguaia, Altamira, etc. A esses fatores nao estao submetidos os Kuben-krakegn, pois seu aldeamento acha-se instalado em lugar afastado e de dificil comunicagao. :Este subgrupo foi "pacificado" em 1952, passando
desde entao a ter convivio continuo com os funcionarios do
SPI e deles receber implementos da nossa cultura ate aquele
tempo .tnuito raros~ pois obtidos atraves de suas "'correrias"
(11). Hoje em dia esses indios estao praticamente abandonados pela instituigao oficfal (12).

(10)

Gera!m~te. 0 transporte e .feito por v ia aerea. Em .:xlguns cases porem, a emi·
gra9ao e ~;a terrestre, mot1vada pelas intrigas havidas no pr6prio grupo. A'Ssim,
uma fam1ha elementar composta de quatro membros, fugiu por ter sid o seu.
chefe ameawdo de morte. :tsse indio estivera em visita aos· s~us parent~
"Gorotfre", quaz+do ~ontrc;iu sarampo, transmiti,do por µm tr'aaseun~e que aguardava o CAN (Corre10 Aereo Nac1onal) para Conceig<lo do Araquaia. Jgnorando
estar afetado, voltou pa).'.'a sua aldeia, onde ·se manifestou a doen9a. Foi entcl,o
a cusado pe!O'S mortes devido a epidemia que grassou.

(11) Essas "correrias" eram respondidas por ca<;aaas organizadas pelo bronco. Um
informante regional contou a sua participag(io em uma delas: Os Kayap6 aproveitando a ausencia dos serin gueiroo entraram no acampamente destes e dale
retiraram algi,rns bens. Quando chegaram e viram o sucedido, os seringueiros
sairam a pet'segui900 dos indios. ts1e$, ao se10en,i alcan9ado~, · 'fugiram em deband a da, sendo mortos multos d ales . "'tles sf:co burros mesmo, em vez de fugir,
estavam acampados", airem'afou o informante.
(12)

Em maio de 1962 um dos funcionarios contratados do SPI, entao morando no
Posto Kokraimoro, foi " tomar conta" do Posto Indigena Nilo Pe~nha.
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o Posto Indigena Gorotire esta localizado no lugar deno-

.t ninado Nov:o Horizonte_, no recem criado municipio de Sao
Feli.X, . as marg.ens de> -Rio Fresco·, medio Xingu, sul do Para.
Nele, alem da represen:ti!<iao Ioeal .d o S.PI, encontra-se instalada uma das ''~st~g6e&'' da Cr:nzada de .Evangelizagio Ml,lndial, cujas atividf!.des remon:tam ao .ano. .G.e tnaa, quando o mission~rio

Horace B·ann'&r estal:Je.leqeu-s~'. na~ prgximidanes de
Nev.a «Dlinda., reunindo em sua ''missao~' a m.aioria '1©s Dju<k
jetqk-ti. :E no Posto qu~ os Kaoyap6 ai agrupaaos t~m cQnvivio m.a~s i.X).tenao COtn OS: ~geJ)tes da sociedade na<;ion~l,.
atraives ·d a.queles qUe nele te:sidefn OU 1\tt'av:es d0$ que pot la
event-µalmente tra.nsitam. Gon~\.udo, a e.onltecnnent°" de
meios arbaHos §Ue alguns :p>Gss,u em" as-viag;ens oeasi0nais aos
p,e:voaaos Vizinhos e..a pa:ttieipa~o de in,dividuos masc,ulinoS<
na;s c~amad~s "'tuttna.s- de; atra~a'.o"· (13), proporciona-lQ.es
centato e ~xperiencia e-o m as fotrnas de· Vida que ainda lhes
s~o

·deseonheeidas.

Na C0munidade focalizada, ao lado da manuten~ao de
suas instituf<;O'es cruci~i$., vemos a mudanga de estilo <laS' :na'.'"
bi~.agoes,, na coruorm~~ao de ald,eamento, na lnd'uinent~ria,
na economia, na divisao de traba1ho,, eta. (e1. nota ·2). :E evldente que ap>os um fFacionamento. (14) os grupos dele· resultantes tetn de. elabQ:pa~ mod.os de :reo.:rganiza~a0, em termos
de. se'µ.s pa;cJ.i;O'es culturais, a ilao $er que tateres est'taJihos, os
impegam. Os BjudJetuK::-ti q-µe se vita~_ na contingencift de
enfrentar fatores desse tipo (tais comq o contato fntetetni~
eo e de.p0pula&ao drastiaa l,. nao conseguii:am reerganizar-se
e~tri:tamente .d e .acordo com 0 antigo sistema. o cen£ato int-eretlrUeo·e a redugao popt).la.eiona.I d.e .~proximadamente 90 ~
!bes forneceta111 uma unic~ dire_triz_: a intera~ao com as fren,_
tes pfoneiras e o impedimento de. praticas eultu_rais traei'eio;.;
nais. Nia obstanre a int'e~ven~Sxi> ·d irigida em seu sistema
politico e a c.o njunqio int~rcult:tiral si:stero~tica, o dec.resciroo
1n~pulaG'i©ilal foi 0 prine'.ipal f§tor que ~balou a estrututa soei-a l desse. subg:rupe. Go.r n urn contingente demogr~fico r~
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duzido muitas unioes foram realizadas contrariando as normas tribais, como mecanismo capaz de permitir a sobreviveneia do grupo. Assim, casamentos considerados anteriormente como ineestuosos foram efetuados, passando a ser tolerados pela coletividade. Entre os diversos casos dessa natureza,
concretizaram-se unioes com filha do irmao classificat6riv
patrilateral; com filha do irmao da mae (cujas relac;5es de
parentesco, considerando ego masculino, equivalem a filha no
primeiro caso; ea mae no segundo) (15), e, inclusive, de pessoas que tinham rel~oes de kromdjua, isto e, amizade formalizada, de carater heredit.ario (cf. nota 2). Atualmente os
arranjos matrimoniais tendem a ser desfeitos, gr~as ao reequilibrio alcan~ado com a aglutina~ao intergrupal erescente.
Fenomeno esse extremamente elucidativo sabre a relevancia
do convivio intergrupal, para a reorganizac;ao da Comunidade do Posto Gorotire em termos tribais.
OOmo vimos, os Djudjetuk-tl presentemente se encontram numa posi~ao
t&ia especial pois, como centro de aglutinac;ao intergrupal, apresentam o
fenOmeno Inverso da conhecida depan<Jada Kayap{!, efetuada atraves de seus
usuais fracionamentos.
O convivio sistematico com os agentes da. nossa sociedade proporciona-lhes

a adoc;ao de alguns trac;os cultW'ais. E os imigrantes, em estagio de contato
interetnico menos ativo. contribuem para reviver na Comunidade o estilo de
vida tribal. Assim, a influencia destes propicia uma revivescencia s6cio-cultural (p. x., atraves da festa de nomi:riagao, cerimoniais de casamento,
etc.). embora. paralelamente, ocorra uma aceitagao simultanea de inov~oes
que o convivio intercultural propicia. Acrescenta-se a, isto, o repudio de
alguns indivfduos a sua condi(:ao indigena, atraves da indumentaria, de
palavras e de atos (16) . A ambivalencia reinante na Comunidade do Posto
Gorotire, e a resposta a dupla diretiva a que esta submetida.
(15)

~ institui90.o de parentesco Kayap6, no que se refere aos termos de tios, ca£acterr:,a-se pela F\lslio Bifurcada, onde um individuo chama pai ao irmao do pai e
mae a irma da mae, tendo os irmoos de sexo oposto ao genitor, materno ou
paterno, denomina¢o d fversa. Em rela~o aos. t&rmos de primos, o sistema se
cog duna com o tlpo Omaha, onde a filha e o. filho ao irm<lo da m&e sao. cham<;Ido~, respectivamente, _mCie e irm.Oo da mae; e a filha da irmo do pai e, term1nologicamente, classificada como a filha da irma, considerando-se E;go masculino
Cf. Lowie, Robert H.: "A Note on Relationship Terminologies", American Anthropology, N. S. XXX (1928}, 265-6; "Rela;tionship Terms", Encyclopaedia Britaoica
(14th edit., London, 1929), XIX, 84-6. e Spie·r , L.: "The Distribu tion of Kinship
Systems in North America" University of Washington Publications im Anthtopoloqy, I (1925): 69-88. Apud Murdock, G. P.: Social Structure. The Macmillan Co.
New York, 1949.
·
A estrutura social Kcry'a p6, conside·r ando-se os principals aspectos da ordem 1ribal
tradicional, se caracteriza p ela existencia de metades localizadas, eistema de
nomina¢o formalizado, sistema de classes de idade elaborado, familia ex-tensa
matriloca;l e descendencia com caracteristicas unilineais, embsra este ultimo ponto .eeJa duvidoso (Vide nota 2).

(16)

Um deles quando esteve em Sao Paulo, a traiamento d e saUde, mc;mdou operar
os furos auriculares e labial. Outros manifestam o mesmo desejo, alegando
que OS furos '800 ''feios" OU que quando VOO a cidade "todo mundo repara".
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