MANUELA CARNEIRO DA CUNHA

(ORG.)

FRANCISCO M. SALZANO
NIÉDE GUIDON
ANNA CURTENIUS ROOSEVELT
GREG URBAN
BERTA G. RIBEIRO
LÚCIA H. VAN VELTHEM
BEATRIZ PERRONE-MOISÉS
ANTÓNIO CARLOS DE SOUZA LIMA
ANTÓNIO PORRO
FRANCE-MARIE RENARD-CASEVITZ
ANNE CHRISTINE TAYLOR
PHILIPPE ERIKSON
ROBIN M. WRIGHT
NÁDIA FARAGE
PAULO SANTILLI
MIGUEL A. MENÉNDEZ
MARTA ROSA AMOROSO

TERENCE TURNER
BRUNA FRANCHETTO
ARACY LOPES DA SILVA
CARLOS FAUSTO
MARY KARASCH
MARIA HILDA B. PARAÍSO

BEATRIZ G. DANTAS
JOSÉ AUGUSTO L. SAMPAIO

G. DE CARVALHO
SCHMUZIGER CARVALHO
JOHN MANUEL MONTEIRO
SÓNIA FERRARO DORTA

MARIA ROSÁRIO
SILVIA M.

HISTÓRIA
DOS ÍNDIOS

NO BRASIL
2?

FaPESP
Fundação DE AMPARO Á Pesquisa
DO ESTADO Dt SÃO PAuuí

edição

^fefe.
-T^
COMHAN H A DaS
LiriRAS
y,

i

I

i

_SMC
ltlUsicir«i o!
iD...

Ti in

s

JL1"l>.. 1 ..,

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org/historia

C:op>rinht

©

1992 hy os Autores

Projeto editorial:

NrCIS.O DF. HISTÓRIA INDÍGF^A E

DO INDIGENISMO

Capa e projeto gráfico:
Motmd CMvakanti
Assistência editorial:

Mjrta Rosa Amoroso

Edição de

texto:

Otanlío Fernando Nunes

Jr.

Mapas:
Alíàa Roíla
Tuca Capelossi

Mapa

das etnias:

Clame
FJmundo

CA)hn

Peggion

índices:
Beatriz Perrvne- Moisés

Clame C^hn
Edgar Theodoro da Cunha

Edmundo

Peggion

Sandra Cristina da Silva

Pesquisa iconográfica:
Manuela Cimeiro da Cunha

Marta Rosa Amoroso
Oscar Cuilávia Saéz
Beatriz Calderari de

Miranda

Revisão:

Cármen Simões da Costa
FJiana Antonioli

1^ edição 1992

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
(Câmara Brasileira do Lixro, sp. Brasil)
História dos índios

no

Brasil

(iip)

organização Manuela Carneiro

/

—

São Paulo Companhia das letras
da Cunha.
f*pf.sp. 1992
cretaria Municipal de Cultura
:

Se-

AL BR

:

F2519

Bibliografia
ISBN

.H57
1998x

S5-7164-260-5

1. índios da América do Sul
Cunha. Manuela Carneiro da.

—

Brasil

—

História

1

(Di>-980.41

921393
índices para catálogo sistemático
1

Brasil

História

índios

980

41

1998

Todos os

direitos desta edição leservados à
KDl rC)R.\ St:H\\ARt J'.

Rua Bandeira
04532-002

l.Tlí.V

Paulista. 702,

cj.

— São Paulo —

72

SP

Telefone: (011) 86tU)801
Fiix:

(011) 8t)tU)814

e-niail: ct)leiiasiííinleiiu't.sp. ioin.br

os MEBENGOKRE KAYAPO: HISTÓRIA E MUDANÇA SOCIAL
De comunidades autónomas para a coexistência interétnica

Terence Turner
Tradução: Beatriz Perrone-Moisés

capítulo,

Neste da
tese

procuro fazer

uma

sín-

história dos índios Kavapó, po-

vo de língua Jê localizados no Brasil
Central, desde a sua origem como um

povo Jê distinto até a época atual. Os índios
Kayapó sofreram uma série de transformações

em

sua organização social e estrutura cultu-

ral

nos quase quatrocentos anos de sua exis-

tência independente. Muitas dessas transfor-

mações foram

trazidas por sua crescente in-

tegração na sociedade nacional envolvente, da
qual passaram

também

a

depender Esse pro-

cesso acarretou algumas perdas de população
e território, e alguma perda de autonomia social, política

Mas não

e cultural.

foi

um

cesso puro de erosão cultural, declínio

co ou perda de solidariedade

social.

pro-

políti-

Num grau

notável, os índios

Kayapó conseguiram preser-

mesmo

expandir seu controle sobre

var e até

assuntos comunitários internos e reproduzir

e motivaram a ação histórica particular dos índios Kayapó.

OS KAYAPÓ DA ORIGEM À
PACIFICAÇÃO":

C.

I600-DÉCADA

DE

50

Os Kayapó são um entre vários grupos intimamente correlacionados do tronco lingiiístico
Jê setentrional. As estimativas glotocronológicas mais confiáveis situam sua separação dos

Apinayé e Suyá, seus parentes jê setentrionais
mais próximos, há aproximadamente quatro
séculos.

O

tronco ancestral Kayapó-Apinayé-

Suyá parece

separado dos precursores

ter se

dos grupos timbira orientais,
hô, Krikati, Gavião e

uns

cem

tais

como

os Kra-

Ramkokamekra-Canela,

anos antes disso.

O nome

"Kayapó"

é de origem tupi (significa literalmente "co-

mo
si

macaco").

mesmos

O nome

que os Kayapó dão

é "Mebengokre", que significa

a
li-

teralmente "gente do espaço dentro da(s), ou
entre

seus valores sociais, enquanto os modificavam

a(s), água(s)".

O nome

"Kayapó"

foi

originariamente apli-

e adaptavam suas instituições domésticas e co-

cado a

munitárias para responder às demandas da

yapó meridionais, cuja língua está muito mais

tuação de contato

Assim sendo,

em

constante transformação.

as estruturas sociais, políticas

e culturais kayapó só são compreensíveis

O

em

um

outro povo jê setentrional, os Ka-

distante da dos
yé,
si.

Kayapó setentrionais, Apina-

Suyá e Timbira do que essas últimas entre
Os Kayapó meridionais, que habitaram o

exatamente oposto

norte do Mato Grosso e atacaram expedições

contudo, igualmente verdadeiro: a história

portuguesas naquela área nos séculos X\II e

seu contexto histórico.
é,

si-

kayapó, incluindo especificamente a história

da interação dos Kayapó
cional e a

economia

com

a sociedade na-

política mundial, só é

compreensível à luz das instituições sociais e
políticas e estruturas culturais

que orientaram

XVIII,

eram considerados

extintos

no

final

do

século XIX. Entretanto, graças a recentes pes(juisas etnológicas,

descobriu-se que os Kreen-

akarôre ou Panará da serra do

Cachimbo no

oeste do Pará, pacificados e transferidos para
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msTORiK nos índios no

bk\sii.

o Parque Nacioniil do Xingii na década de 70,

um

grupo sobre\ i\ente dos Ka\apó meridionais (Schwartzman, s. d.).
A afirmação sumária de Lowie quanto à extensão histórica e geogrilfica dos Ka>apó setentrionais retlete muitas das confusões que
são

assolam a pesquisa etno-histórica

em

fontes

dos séculos WII. WIII e até muitas do século
\I\,

ou

seja,

basicamente, a aplicação dos

mesmos nomes tribais a vários povos distintos, e de nomes diferentes para o mesmo poNa tanto por parte dos escritores europeus
de informantes indígenas, e a falta de
esclarecimento, na maior parte das fontes,
quanto aos critérios para identificar ou distinguir os grupos a que se referem:
"Os Cayapó setentrionais [...] antigamente
chamados no Mato Grosso de Coroa e no Pará de Carajá, apareciam a oeste do Araguaia
como Cradaho [...]. Desde o século XVII, as várias hordas foram encontradas do baixo Xingu para o sul, às vizinhanças de Cuiabá, até
os afluentes do rio Tapajós a oeste e do rio Araquiuito

tre

Cuiabá e Goiás", como

melhantes

em

diferentes,

caráter" aos Bororó.

como

se referia a eles, contudo,

Kayapó, que "no entanto

[...]

"mas

se-

Também

inimigos dos

eram uma rami-

Coroado" (Moure, 1862:28-30, 35).
de Couto de Magalhães, os "Coroa"
são distintos tanto dos Kayapó meridionais
(aqueles "de\astados" por Pires de Campos filho em 1741) como dos Bororó. Assim sendo,
a bandeira de Pires de Campos pai deve ter
ocorrido no início do século XViii. Tais características tornam esse relato a fonte provável
da afirmação de Nimuendaju de que os "Kayapó setentrionais eram conhecidos como Coroa no Mato Grosso desde o século .XMI até
depois de 1844" (Nimuendaju, 1962:427). O
próprio Nimuendaju não apresenta documentos para fundamentar sua declaração, o que é
lastimável, já que parece ter sido tomada, por

ficação dos

No

relato

Lowie entre

outros,

como

a declaração defi-

Coroa do Mato Grosso como Kayapó, e a afirmação de que os Kayapó estavam presentes,
no norte do Mato Grosso, de Cuiabá às cabeceiras do Xingu desde o século x\'ll, devem

do MaTambém é problemático o fato de Nimuendaju ter
enigmaticamente deixado de dizer como os
Kayapó eram chamados no Mato Grosso "após
1844", já que não eram "Coroa" nem "Coroado". Não só esses dois termos eram utilizados
em relação a vários povos nati\ os, por autores
que não distinguiam em outros contextos entre "Kayapó" setentrionais e meridionais, como também o ano de 1844, data que Nimuen-

ser rejeitadas.

daju aponta,

sem maiores

Couto de Magalhães afirmava, em 1863,
que os Bororó lhe ha\1ani dito que os "Coroa"
eram "uma nação muito poderosa [...] no meio
do sertão, contra os quais foi enviada uma bandeira comandada por António Pires de Campos, o pai do homem do mesmo nome que de\astou os invasores Cayapó de [Goiás em

mudança na

terminologia, dá origem a graxes

guaia a leste" (Lowie, 1946a:478).

A

luz de

critas e

de

uma

leitura crítica das fontes es-

relatos históricos kayapó

contem-

porâneos, a identificação feita por Lowie dos

1741]" (Couto Magalhães, 1934:261).

O nome

"Coroa" é semelhante ao termo
"Coroado", que também era utilizado para os
Ka>^pó (meridionais) das cabeceiras do Xingu e São Manoel no norte do Mato Grosso.
Mais ao sul, na região de Cuiabá, contudo, o
mesmo termo era utilizado para os Bororó
(Von den Steinen, 1894:442-3). Castelnau, viajando de Goiás para Cuiabá em 1844, referese freqiientemente ao perigo de saqueadores
"Cayapós", mas conta que encontrou sinais
"também de outra nação, os coroados (Xeren-

to Grosso",

como

atesta a citação acima.

explicações, para a

O

ano de 1844 é principalda etnografia brasileira como o ano da expedição de Castelnau.
Mas Castelnau, além de identificar os Coaxidos com os Xerente (fornecendo assim a base

pressentimentos.

mente marcante na

história

provável da afirmação de Nimuendaju de que

Kayapó deixaram de ser chiunados de "Coroado" "após 1844"), foi tiuubém o princip.il
os

responsável pela confusão entre os Kayapó setentrionais

do baixo Araguaia e os Ka\"apó me-

ridionais.
.\

palavra tupi, ou epíteta "Kayapó"

ca\a-se originariamente,

como

foi

;ipli-

dito acima,

aos Kavapó meridionais que habitav .uu o nor-

do Mato Grossa entre Cuiabá e as cal>eoeiras do Xingu. C) mesmo ternux ou corruptelas

te

dele, era utilizada entretanta

vos da região

em

por povos

nati-

relação a vários grupv^s indí-

Moure conside-

genas, e a maioria das alegaçõt\s de ptvsença

que "atacam cara\anas en-

kav^ipó setentrion;il na iuva baseia-se uess;is

te?)" (Castelnau, 1844:252).

ra\a os Coroados,

nitiva sobre os "Ka\-apó setentrionais

os MEBENGOKRK KAYAPÓ

informações indígenas. Os Bororó eram inimi-

um

dos povos Jê como tendo ocorrido na área enAraguaia e Tocantins, no atual esta-

povo que chamavam de
"Kayamo" ou "Kayuma". Tais termos, declararam Von den Steinen e Ehrenreich, referemse aos "Kayapó" (Von den Steinen, 1894:459;

tre os rios

Ehrenreich, 1894:35). Entretanto, parecem

margens do Tocantins da qual nasciam
Derrubaram a árvore, obtendo assim o milho como planta de cultivo, mas,
à medida que recolhiam as sementes, começaram a falar línguas diferentes, e se separaram nos diversos grupos jê atuais. Relatos portugueses do século XIX falam de vários povos

gos mortais de

apHcado também aos Akwe-Xavante
(Maybury-Lewis, comunicação pessoal). A descrição bororó dos "Kayamo" citada por Von
den Steinen de modo algum se aplica aos Kayapó setentrionais: "[...] os Kayapó [...] utilizavam arcos leves, curtos mas muito fortes e resistentes, flechas muito pequenas de tacoarinha, com penas e duas farpas de ferro, e
bordunas chatas em forma de peixe, de um
metro de comprimento, feitas de madeira seriba e penduradas por um fio em seus pescoços" (Von den Steinen, 1894:516).
Nenhum desses itens de cultura material
apresenta a menor semelhança com os artefatos kayapó. Podem referir-se aos Kayapó meridionais, ou talvez aos Akwe-Xavante. Os Bakairi disseram a Von den Steinen que um grupo que chamavam de "Kayaxo" tinha se unido
a eles para expulsar os Suyá da região do rio
Verde para o alto Xingu. Von den Steinen identificou esses "Kayaxo" aos "Coroados" dos reter se

equiparou ambos os termos
mas parece nunca ter feito distin-

latos brasileiros, e

a "Kayapó",

ção entre os Kayapó setentrionais e meridionais.

Seus relatos devem, portanto, ser vistos

como

se referindo aos Kayapó meridionais, e
não aos setentrionais (Von den Steinen, 1894:

393-5).

Em suma, grupos chamados de "Coroa" ou
"Coroado" eram distintos, em alguns contextos e por algumas autoridades, dos "Cayapó"
envolvidos na campanha de Pires de Campos
filho, geralmente considerados como sendo
"Kayapó meridionais" e, no entanto, identificados por outros aos "Cayapó". Se todas essas
afirmações forem tomadas em conjunto, é possível inferir que indicam a existência de um
grupo ou grupos de "Kayapó" que não eram
"Kayapó meridionais". Tal inferência parece,
contudo, pouco justificada pela natureza das
fontes. Embora seja aceita, não há fundamento para uma identificação positiva de qualquer
um dos "Kayapó" em questão com os Kayapó
setentrionais. Seriam mais provavelmente bandos distintos e hostis de grupos kayapó meridionais ou semelhantes.
As tradições kayapó falam da diferenciação
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um mito, os ancesdos Jê viviam juntos como um só grupo
nessa área até descobrirem uma grande árvodo de Tocantins. Segundo
trais

re nas

espigas de milho.

Jê distintos habitando a área entre o Tocantins e o Araguaia. A maior parte desses gru-

pos pode ser identificada, por seus nomes, a
grupos timbira orientais existentes e aos Apinayé, mas um grande grupo, os "Nhyrykwa-

não tem nenhum cognato Timbira ou Apinayé contemporâneo. "Nhyrykwa" é uma exye",

índia

Cayapó

vivendo

em

Camapuam, desde
a idade de doze a
catorze anos,

pressão kayapó para "casa" que não parece ser

chamada em seu

utilizada por outros Jê setentrionais. É provável, portanto, que esses Nhyrykwaye fossem

pais, Potété-insi.

Kayapó.

Há

assim boas razões para aceitar as
.^^

Nanquim aguado
de Hercules
Florence.

^^

^ê^.^-^N^Sy.í.utflJií-Mâ.

il4

lllSTlMUV IK)S I^IMl>^

M)

HKVSll

e os Xikrin Kayapó ao norte. Os Irã a mray-

iilegações

da tradição kayapó de que essa área
do Arasíuaia e a oeste do Tocantins foi,
de tato, o lugar onde os Ka>apó surgiram como po\o Jè distinttx onde se diferenciaram dos
grupos Jè setentrionais aparentados, como os
Apina>'é, Su> á e Timbira. Pode ser que a área

rajá

a leste

re reagiram

entre o Tocantins e o Araguaia seja o "espaço

descia o Araguaia. Couto convenceu-os a

entre as águas" mencionado na autodesigna-

dar muitas de suas crianças para

ção kayapó, "Mebengokre".

que fundara para a catequese dos índios (Couto de Magalhães, 1934:xxvi). Os Irãa mra\Te

Outra tradição kayapó conta que após a derrubada da ár\ore do milho apareceram brancos na região e os atacaram. Depois de

uma

na qual os Kayapó sofreram pesadas perdas, foram para o oeste, atravessando o Araguaia, então a fronteira da penetração branluta

ca. Existe
ria.

O

corroboração histórica dessa histó-

primeiro contato registrado

"\h>T\k"\\'aye" deu-se

com

com

os

caçadores de escra-

\os portugueses, que os atacaram juntamente

com

outros grupos jê na área entre-rios,

em

1810.

Pouco depois desses contatos

ciais,

esses Kayapó foram para o oeste, atraves-

hostis

ini-

sando o Araguaia, então limite da penetração
O explorador brasileiro Cunha Mattos relatava em 1824 que os Kayapó, que cha-

brasileira.

mava de "Gradaús", nome dado a eles pelos
Karajá, ainda ocupavam o cerrado entre o Tocantins e o .\raguaia ao norte de

mado

um lugar cha-

Santa Maria, no Araguaia, a aproxima-

damente 50 km ao sul da atual Conceição (Cunha Mattos, 1824; reimpressão, 1874:361, 392-3;
1875:18). Castelnau também menciona os
"Gradaús" dessa área, sem especificar de que
lado do Araguaia habitavam, no relato de sua
expedição de 1844 (Castelnau, 1850, parte I,
vol. 11:115).

Quando

fico foi estabelecido

leste

escola

espécie men-

cionada) por ferramentas e miçangas

com

o

destacamento do forte que tinha sido fundado em Santa Maria. Entretanto, conforme o \ilarejo em torno do forte e da missão cresceu,
os conflitos

começaram a aumentar. Em 18S2,
romperam as relações comer-

os Irãa mrayre
ciais e

mudaram

noroeste,

um

sua aldeia para uns 50

km

a

lugar entre os rios Arraias e Pau

da margem ocidental do
Araguaia (Ehrenreich, 1894:36). Krause cita
a informação de Ehrenreich de que hostilidad'Arco, tributários

des

com

os Karajá foram responsáveis pela

mu-

dança da aldeia, e diz que os Irã a mraxre estavam tentando restabelecer contato com os
colonos na época da visita de Ehrenreich, em
1888 (Krause, 19U:368). A partir dessa época, os Irãa mrayre passaram a ser conhecidos
como Kayapó "Pau d'Arco" por causa do rio
ao longo do qual construíram suas aldeias.
Os Irãa mravre-Pau dArco não parecem ter
sido os primeiros Kayapó a cruzar o Araguaia
em direção ao oeste. A ocupação kayapó, ou
pelo menos os ataques, até o Xingu e até mesmo a São Manoel-Tapajós, parece ser pelo me-

um

século mais antiga.

A mais antiga men-

ção histórica aos Kayapó provém, de fata do

uma

em

margem

1859, sua aldeia

Xingu, uns cinquenta anos antes dos primei-

oeste do Ara-

ros encontros entre escravizadores portugue-

localidade na

chamada Santa Maria Nova,

margem

a uns 50

km

Conceição do Araguaia. Os capuchinhos fundaram uma missão para os Gradaú nesse local.
Esses "Gradaú" chamavam a si mesmos de
"Irãa mrayre" ("os que viajam em terreno
limpo"). No momento do primeiro contato capuchinho, acabavam de repelir um ataque de
um grupo de Xikrin Kayapó e Karajá reunidos,
que tinham tentado capturar suas crianças. As
hostilidades entre os Irãa mrayre e os Karajá
eram crónicas e assim se mantiveram por vádécadas,

(caititus são a

uma

nos

esses "Gradaús" por

ao sul de Santa Maria Velha, local da atual

rias

trocavam animais

Couto de Magalhães, que
man-

o primeiro contato pací-

estava localizada na

de

tados pelo general

com

missionários capuchinhos,

guaia, diante

amigavelmente aos missionários,
aldeia da beira do rio para
o interior (Coudreau, 1897:196). Quatro anos
mais tarde, em 1863, foram novamente conta-

mas mudaram sua

bem como

a aliança entre os Ka-

ses e os Nhyr\k\va\e

Em

1750, os Juruna

do Tocantins-.\raguaia.
do médio Xii\gu. a uns

400 km a oeste, disseram ao \ iajante jesuíta
Roque Hundertpfund cjue tinham sido atacados várias \ ezes por um grupo que chanuu am
de "Carajá-ucu". Como indica o sutixo tupi.
eram considerados como especialmente ;iltos
e perambula\am pela região a montante ^isto
é, sul) "sem habitação tixa" (Nimuendaju.
1932:552; De Melo Moraes. 1S72: 4S2-3V Ninuiendaju acreditou que se trata\"a de uma rt^
ferência a bandos migrantes e IxMicosos de Ka-

yapó.

A identificação é apoiada pola antvg;i tra-

dição ka>apó de atacar os

junma

e outivs

os MEBENGOKRK KAVAPÓ

povos do médio Xingu. Os Jê têm sido, em geral, descritos por outros povos nativos da re-

do que o comum, e esse

gião

como mais

fato,

aliado à forma tipicamente jê de organi-

zação

em

altos

grupos seminômades e belicosos,

a Cuiabá, o

que

situava o período

de contatos

munduruku ao longo do São
Manoel-Tapajós algum tempo antes (Gonçal-

hostis na área

ves-Tocantins, 1877:96-8).

A

"retirada" para o

parece ter sido temporária;

sul

Hohne

infor-

como

maria sobre a presença de "Ipjwat" no São

de os Juruna conhecerem
claramente
o único outro grue distinguirem
po jê da região do Xingu, os Suyá, aponta pa-

Manoel novamente em 1911 (citado em Nimuendaju, 1932:556). Nimuendaju encontrou
e entrevistou um desses "homens da borduna" em 1915, no alto Curuá. Tinha abandonado uma expedição guerreira e auxiliado um se-

apoia a identificação dos "Carajá-ucu"
Jê,

enquanto o

fato

ra a sua identificação

como Kayapó. Há várias

outras referências do século XIX a ataques ao

longo do Xingu por
identificado

como

um

povo jê que pode ser

Kayapó. Adalberto da Prús-

que subiu o Xingu em 1843, escutou relaum povo "selvagem", "hostil", "mais
alto do que o resto", "muito temido pelos Juninas e outras tribos do alto Xingu", que os
Juruna chamavam de "Ticuapamoin" (Schomburgk e Taylor, 1849:320). É a mesma palavra,
geralmente grafada "Txukahamae" ou "Txukarramãe", que continuou sendo utilizada para os
Kayapó do Xingu até os tempos modernos.
Araújo Brusque afirmava, em 1852, que bandos nómades de "Carajás-pucus" andavam pela margem leste do Xingu e eram muito temidos por outras tribos da área por sua "selvageria" e pelo uso de bordunas "de cinco palmos e meio de comprimento" (citado em Nimuendaju, 1932:552). Coudreau informava,
em 1897, que um grande grupo de Kayapó, os
Gorotire, tinha se fixado a 150 km a oeste do
Araguaia, perto do Xingu e "provavelmente se
estendendo para além dele" por volta da década de 1860, e que um segundo grupo de Kasia,

tos

sobre

yapó, os Purukaru, tinha se estabelecido, na-

quela altura, perto do Itacaiunas, aproximada-

mente a meio-caminho entre o Araguaia e o
Xingu, a uns 200 km para o norte (Coudreau,
1897:200, 202, 205).

colonos brasileiros

Em

foi

uma família de
em Souzel, per-

1880,

morta

de Altamira no baixo Xingu, e as armas deixadas junto aos corpos identificavam seus ata-

to

como Kayapó (Nimuendaju, 1932:552-3).
Mais a oeste, há relatos do século XIX sobre um povo jê hostil, que pode ser identificantes

cado como Kayapó, ao longo do São ManoelParanatinga, afluentes meridionais do Tapajós
a uns 300 km a leste do Xingu. Os Munduruku c|ueixavam-se a Gonçalves-Tocantins, em
1875,

de ataques de

um

povo "selvagem"

cjue

chamavam de "Iptowat" ou "homens da borduna". Segundo seus relatos, esse povo tinha
recentemente recuado para o

sul,

em

direção

ringueiro brasileiro,

com

o qual estava viven-

do na época. Dizia ser um "Mebengokre", mas
rejeitava os termos "Gorotire" e "Kayapó", dizendo que se referiam a outros grupos localizados a leste. Indicou que sua aldeia ficava a
oeste do Curuá, perto do São Manoel, mais ou
menos a sudoeste de Prazer. O homem era indubitavelmente

um

Kayapó; sua rejeição à de-

nominação "Kayapó" deve ser entendida à luz
do fato de não se tratar de uma autodenominação kayapó, e de que o termo tinha ficado,
nessa época, associado ao grupo kayapó mais
aculturado e oriental, os Pau d'Arco-Irã'a mrayre do Araguaia. O fato de ele distinguir com
firmeza sua comunidade do bando Gorotire da
margem leste do Xingu e localizá-la a oeste,
perto de São Manoel, fornece sólida evidência da existência de pelo menos uma aldeia kayapó bem a oeste do Xingu em 1915. A identificação de sua aldeia com os "Iptowat" dos relatos munduruku de 1875 sugere que pudesse
estar localizada naquela área antes dessa data.

As primeiras informações etnograficamensobre um grupo kayapó provêm
do explorador francês Coudreau, que visitou
os Pau d'Arco-Irã'a mrayre em 1896 e 1897,
na companhia do missionário dominicano frante confiáveis

cês

frei Gil

Vilanova. Vilanova fez três via-

gens aos Pau d'Arco,

em

1891, 1896 e 1897,

que culminaram com a fundação da missão
dominicana e colégio de Santa Maria Velha,
em torno da qual a vila de Conceição do Araguaia rapidamente brotou. Coudreau informava, em 1897, que os Pau d'Arco estavam divididos

ção

em

total

com uma populaA menor das aldeias

quatro aldeias,

de 1500 pessoas.

era "fechada" e hostil às outras. As iildeias

uma

que

homens solteiros
(Coudreau, 1897:205). Coudreau também men-

viu tinham

casa dos

cionava a existência de outros quatro grupos
kayapó, todos na
(}ue ele

não pôde

margem oeste do Araguaia,
visitar Os Pau d'Arco. infor-
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ma C^oudreau, tinham mantido relações hoscom um grande grupo a oeste, os Gorotire,
pelo menos desde 1860, e com um outro grutis

po menor ao norte, os Xikrin, que eram, contudo, tirmes aliados dos Karajá. Outro grupo,
os Purukarut. tica\a a noroeste. Estimava que
a população dos Gorotire e dos Purukarut seria aproximadamente a mesma que a dos Pau
dArco (1500 cada), e a dos Xikrin menor, da
ordem de quinhentos. Mencionava ainda um
outro grupo, conhecido, como os Pau d'Arco,

como

"Gradaiis" mas distinto deles,

localizado na

margem

também

oeste do Araguaia,

mas

mais ao norte, diante dos Apinayé na margem
leste,

perto da confluência

com

o Tocantins.

Esse grupo, informava, estava quase extinto,
apesar de alguns de seus membros estarem vivendo com os Apinayé (Coudreau, 1897:95-6).
Era esse provavelmente o povo que os Apinayé chamavam de "Kradau-ye", insistindo com
Nimuendaju que não eram "Kayapó setentrionais" (Ximuendaju, 1939:121). Infelizmente,
Nimuendaju não deixa claro como os Apinayé entendiam esta última denominação. Estariam possivelmente apenas distinguindo os
seus "Kradau-ye" dos "Gradaú" Pau d'Arco.
Parece provável, de qualquer modo, que os
"Gradaú" do norte fossem Kayapó no sentido mais amplo, étnico, ou um grupo jê próximo. Extinguiram-se pouco após a visita de
Coudreau.
Os "Purucaru" (a palavra kayapó é Put Karôt) eram os antepassados das atuais comunidades xikrin de Cateté e Pacajá, localizadas
nos rios com esses nomes. Os membros dessas comunidades conservam uma tradição de
origem comum com os Kayapó Gorotire e Irãa
mrayre. Como estes últimos, os Put KarôtXikrin acreditam que a separação desse grupo ancestral comum, cujo nome lembram co-

De

com

acordo

separou-se do antigo grupo dos Irãa mravre
e Gorotire

uma

(também chamado Gorotire) após

disputa causada por

dal situam o lugar

como

le-

pó, assim

como

as diferenças

social, mitologia e

na organização

pintura corporal, indicam

que a separação entre

os

ancestrais

dos

Xikrin e os dos outros grupos deve ter ocorri-

do muito antes da divisão entre os Gorotire e
os Irãa mrayre (Vidal, 1977:22-3). Uma data
provável é o início do século .W III.

(\'idal,

do
do século XVIII, segue-se que os ancestrais dos Kayapó já tinham se estabelecido a
oeste do Araguaia nessa época.
Segundo as tradições históricas dos Xikrin
contemporâneos, a fissão dos Porekru foi o resultado de uma disputa interna entre categorias de idades de solteiros e recém-casados, de
início

um lado, e homens

casados mais

v

elhos, apoia-

dos por alguns dos mais jovens solteiros sem

do outro, surgida da celebração dos rida cerimónia de iniciação (\'idal,

noivas,

tos finais

1977:25). Essa história é praticamente idênti-

ca aos relatos dos Gorotire e dos Irãa mravre

da separação de seus respectivos grupos do

bando

ancestral Gorotire após a separação des-

tes últimos

dos Porekru. Essas histórias expli-

da comunidade ancestral comum
resultado de uma disputa entre categode idade de homens jovens e homens mais

cam
como

a fissão

rias

velhos sobre a apropriação pelos últimos de

canções que os primeiros deveriam cantar nos
ritos finais

uma

de

cerimónia (Nimuendaju,

1932; Wilbert, 1984:57; Turner, 1987).
teressante é que,
fissão

cem

embora

iis

O

in-

duas instâncias de

sejam ostensivamente diferentes, perten-

ao

mesmo

nível

de segmentação do tron-

co kayapó ancestral (em ambos os casos, os
grupos envolvidos são os formados pela divisão primária da

de

Me

comunidade kayapó

akre goroti).

gerir

entre os Xikrin e outros grupos kaya-

Vi-

no cerrado a oeste do Ara-

1977:19). Se essa divisão ocorreu por volta

localizado entre o Tocantins e o Araguaia (Vi-

xicais,

caso de adulté-

guaia e ao sul de Cateté e Itacaiunas

ria ter sido preserv

Vidal nota, entretanto, que as

um

Mapas desenhados por informantes de

rio.

akre goroti, dos das outras tribos jê
ocorreu na derrubada do grande pé de milho,

diferenças linguísticas, tanto fonéticas

\'i-

o grupo ancestral xikrin, os Porekru,

dal,

mo Me

dal, 1977:18-25).

os relatos etno-históricos

dos Xikrin contemporâneos registrados por

O

fato

de a

original

mesma

histó-

ada pelas duas nunificações

independentes dessa fissão prim;iria pode suque tenha se originado como um relato
da fissão do próprio grupo kav^apo origin;il de

Me akre goroti. Uma e.xplicaçào ;iltemativa seria que a história é essencialmente um mito
para expliciU' o início da historia kavupo en-

quanto

tal,

isto é,

te "histórico"

o primeiro e prototipic;unen-

evento após o penixlo totiilmen-

cuhniuou com

derrubada do
pé de núlho. Essa visão é apoiada pelo fato de
te

nutico

cjue a

(.jue

mesma história

a

é aplicada a eventos his-

tóricos empiriciuneute diteivntes

^^isto e. iis tis-
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soes de grupos diferentes). Nesse sentido, a

cheias de caça e frutos silvestres. As comuni-

como uma pro-

dades kayapó passam a maior parte do ano nessas aldeias de base, onde as cerimónias comu-

história

pode

ser considerada

funda intuição da tensão fundamental no seio
da organização social kayapó tradicional, que
a estrutura das instituições kayapó ao

mesmo

tempo gerou e procurou conter (veremos
que ponto o conseguiu).

até

nitárias são invariavelmente celebradas.

A mudança

bem

organização social e a cultura kayapó

contato

com

a sociedade brasileira

co-

(como
comu-

nidades para a obtenção de armas de fogo).
Antes de a interação hostil com a sociedade
brasileira e a correlata intensificação dos ata-

ques entre as comunidades kayapó assumirem
o papel importante que passaram a ter, a or-

num

sistema de comunidades grandes que eram to-

talmente auto-suficientes e autónomas.

A

organização dessas grandes aldeias pode
resumidamente descrita como segue. Todas as aldeias kayapó eram organizadas como
grandes círculos ou casas de famílias extensas
em torno de uma praça central, onde havia
uma casa dos homens. As aldeias maiores do
passado possuíam duas casas dos homens, uma
na parte leste e a outra na parte oeste da praça, e até três círculos concêntricos de casas.
A maioria das aldeias atuais mantém a forma
circular, mas algumas, como Gorotire, Kubenkranken e Kokraymoro, são formadas por linhas paralelas de casas ao longo de uma "rua"
central, segundo as instruções das instituições
ser

oficiais

encarregadas dos assuntos indígenas.

Nesses casos, a casa dos homens se encontra

numa

das extremidades ou no centro dessa

"rua",

que serve de

local

de dança

ritual.

aldeias são geralmente construídas junto

um

As
de

ou riacho, de preferência rico em peio riacho mais próximo nunca é, de qual(|uer modo, grande. Há roças em
torno da aldeia, a uma distância que varia de
algumas dezenas de metros até 10 km ou até
mais de canoa. Nas vizinhanças das aldeias há
também grandes áreas de floresta e cerrado
rio

xes; a distância até

com

a sociedade brasileira, todos os gru-

líticas, sociais

tal

ganização e cultura kayapó baseavam-se

a sociedade nacio-

pos kayapó tinham deixado de ser unidades po-

sociedade brasileira, e interação entre diversos grupos kayapó indiretamente motivada peos ataques e enfrentamentos entre as

com

perda dessa relativa auto-suficiência:
antes do estabelecimento de contato pa-

cífico

mo existem atualmente são o produto de um
longo processo histórico de interação com a

lo

mais radical provocada pelo

contato mais intenso
nal foi a

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
COMUNIDADES KAiAPÓ AUTÓNOMAS
ANTES DO CONTATO INTENSIVO
COM OS BRASILEIROS

A
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e culturais autónomas.

A perda

de autonomia resultava em parte da necessidade de defesa contra os ataques de representantes da fronteira em avanço e em parte da
dependência em relação à sociedade brasileira para a obtenção de bens essenciais, como
armas e ferramentas, assim como de artigos
"de luxo" de valor simbólico, como miçangas
e pano. As guerras intestinas e

com

os brasi-

que acompanhavam essa dependência
minaram ainda mais a autonomia das comunidades kayapó. deslocando seu centro de gra-

leiros

índio

grupo

Kayapó do

Iraã Mrayre
(Pau d 'Arco)
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\idatle para operações militares dirigidas para tora. TiU

deslocamento

efeitos tanto qualitativos

teve, e

como

ainda tem,

quantitativos

sobre as instituições e padrões sociais ka\apó.

quisadores recentes.

As mudanças na organização social foram
acompanhadas de transformações nas formas
culturais de consciência social. As mudanças
decorrentes da incorporação histórica das comunidades ka\apó a sistemas mais abrangentes de relações de interdependência (ainda

Para se compreender de que modo a sociedade kayapó mudou, assim como os pontos em
que não mudou, sob o impacto de seu encon-

um

Gamela do

Mearim, datada
provavelmente de
1751. quando alguns
deles foram levados
como reféns para
rio

São

Luís,

apreender seu caráter interno como uma
política baseada numa estrutura hierárquica de relações de exploração da produção
social, gerando uma distribuição assimétrica

vel

ordem

dos valores

desse sistema,

rante o período de comunidades autónomas

jê,

e auto-suficientes. Tal descrição é possível por-

ção entre expedições de grupos e aldeias de

que

base, e

a maioria dessas estruturas institucionais

comu-

sociais.

um

em

categorias de idade ou

nidades kayapó, alteradas quantitativamente

associações comunitárias e a estrutura de

me-

mas não qualitativamente descontínuas em

tades. Tais instituições ao

mesmo tempo

afe-

A

re-

observação etno-

tam

reprodução das unidades segmentares
básicas de produção social, como lares de faa

mílias extensas e famílias nucleares, e ser\"em

como

canais pelos quais os valores gerados nas

atividades de subsistência e produção social

que se realizam dentro delas circulam publicamente e se realizam numa escala comunitária.

O

pode

ter essa

um

a todas as sociedades

conjunto de instituições caracteri-

zadas pela ênfase

da

segurança de
jesuíta que

As características centrais

comum

são a residência matri-uxorilocal, a oscila-

como

garantia

ção,

em

sistema de instituições comunitárias

dupla função por ser a encarna-

escala comunitária, das transfomia-

iria

missionar sua
aldeia.

a sociedade ocidental, é imprescindí-

crição da estrutura social e cultural kayapó du-

lação às formas anteriores.
Aquarela de

com

tro

que iniciíilmente hostis), entre si e com elementos da sociedade brasileira, podem ser
mais bem compreendidas a partir de uma des-

e culturais ainda se encontra ativa nas

índio

contemporânea pode, ainda, ser complementada com a história oral kayapó, que
tem sido registrada extensivamente por pes-

gráfica

A legenda

original reza

o

ções nas relações familiares e dos grupos domésticos, pelas quais se dá a reprodução social

dessas unidades domésticas segmentares.

"Forma
do novo gentio que

Essa estrutura de relações e tnuisfomiações

veio a esta cidade

está igualmente contida nos produtos imedia-

seguinte:

do Maranhão à
presença dos
governos e que por
usar de um enfeite
tão abominável
como o é o grande
batoque que trazem
no beiço de baixo,
do tamanho da
palma de uma mão,
causou admiração

processo de (re)produçãa as perso-

nalidades sociais.

A ordem

sociedade kayapó

está, assim,

cultural e sociiU

mesma

cípio da reprodução da

da

baseada no prinestrutura de

relações nos ní\ eis da personalidade sociiU. da

dão

do grupo doméstico e da iildeia. Tal
estrutura de relações não é. contudo, um simples padrão de classificação ou oposição simbólica, mas a forma de um processo de pnv
dução sociiU cujos produtos são person^ilida-

nome de gamelas

des sociais, unidades familiares e domesticas

por assim o

por meio das quais estas são imediatamente

nesta cidade a
cujo gentio lhe

o

tos desse

representar o beiço

que
postura

traz e a

com que

se pinta; é a forma

em que

eles

costumam dançar
ao som de grandes
urros".

família,

produzidas

e,

finalmente,

iis

comunidades nas

quais essas unidades se reprixluzem por sua
\ez. .\ssim, os

produtos carregam,

trutura interna, a forma

em

sua es-

do processo por meio

do qual são produzidos;

a

ontogenia

poder-se-ia di/ei, recapitula a tilogenia

stXMal.
s^x^i^il
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Kayapó do

grupo

lra'a

Mrayre

(também
conhecido como
Pau d 'Arco). Fotos
realizadas
1909,

em

em

Conceição do
Araguaia, por
ocasião da

expedição do
Francisco de
Carvalho Nohi.
Na época, os lra'a
Mrayre ainda eram
um grupo grande,
com cerca de mil
pessoas, habitando
dr.

várias aldeias perto

dos níveis mais baixos, tiveram menos possi-

numa hierarquia recorrente de reproduções da
mesma estrutura em níveis sucessivos de or-

bilidades

ganização.

lações externas da

A reprodução de todo esse complexo sistema de relações é orientada pela busca de valor pessoal

mens

por parte de indivíduos kayapó hoOs Kayapó reproduziram

e mulheres.

seu sistema social através da história porque
isso

produzia e tornava acessíveis para eles os

valores pessoais

que davam a suas vidas e iden-

tidades significado e razão de

ser.

Mas

o

siste-

ma

não produz quantidades homogéneas de
valor para todos os Kayapó que cooperam em
sua reprodução. As propriedades hierárquicas
e de exploração do sistema foram reproduzi-

das porque

produzem incrementos

diferencia-

dos de valor para grupos dominantes de Kayapó, definidos por sexo, geração e posição social

dentro da estrutura doméstica e comu-

mulheres obtêm menos do que os
homens, e os mais novos menos do que os mais
nitária: as

velhos.

O

caráter hierárquico interno desse siste-

ma determinou,

modo como inem suas relações com

por sua vez, o

teragiu e se transformou,

As formas de interação
e as mudanças resultantes foram predominantemente ditadas pelos homens mais velhos,
que constituem o grupo dominante na estrutura indígena. Os homens mais novos utilizaram sua relativa falta de integração na estrutura hierárquica de dominação tradicional e
sua conseqiiente maior flexibilidade social para aprender a cultura e a tecnologia da sociedade dominante, melhorando assim a sua posição em relação aos mais velhos, social e cula sociedade brasileira.

turalmente conservadores. Dos três grupos
básicos da sociedade kayapó, as mulheres,

num

de desempenhar algum papel nas

re-

comunidade com a sociedade nacional envolvente, mas tiveram alguma participação no processo.

de Conceição do
Araguaia. A missão
dominicana
fundada no local
pelo frei Gil
Vilanova se
ocupou de atender
as carências
espirituais

PARENTESCO E
GRUPO DOMÉSTICO: A FAMÍLIA EXTENSA
MATRI-UXORILOCAL ENQUANTO
UNIDADE SEGMENTAR SOCIAL
FAMÍLIA,

Os Kayapó

são

monogâmicos e possuem uma

regra de residência matri-uxorilocal após o ca-

samento.

A família nuclear funciona como uni-

dade básica da produção social, tanto de meios
de subsistência como de personalidades sociais, mas não é institucional ou ritualmente
reconhecida como uma unidade social distinta; não há palavra para "família" na língua Kayapó. A unidade básica de relações familiares
é a família extensa gerada por residência uxorilocal, consistindo em mulheres irmãs e homens de outras casas incluídos por casamento (ou seja, maridos).

uxorilocal,

chamada

A

família extensa matri-

"casa" (kikre), é o segmen-

ou unidade fundamental da organização sokayapó. Consiste geralmente em três gerações: as gerações mais novas de mães e pais
to

cial

e seus filhos,

compreendendo

as famílias con-

jugais ativamente reprodutoras

tuem

que

consti-

unidades internas da casa; e a geração mais velha de chefes da casa, que são os
as

avós das crianças, pais das jovens

mães e

so-

gros de seus maridos de fora.
Existe

um

aspecto claramente hierárquico

nessa relação entre pais da mulher e genro

marcada por formas de tratamento cerimonioso e respeito por parte deste, assim

como por

contribuições para a subsistência (caça. pci-

dos

Kayapó, mas
negligenciou suas
necessidades
físicas, sobretudo a
assistência médica.
Depois de um
declínio rápido,

resultado de
série

uma

de doenças

e epidemias,
os últimos
sobreviventes do
grupo morreram na

década de

1940.
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\es e tintos colliidos por

homens,

como

tais

castanhas-do-pará e babaçu para óleo capilar),
trabalho e manutaturados. Essa

de

i}uica

rela(;ões

molde para

ordem

hierár-

dentro da casa torna-se o

as relações hierárqnicas

em

nível

conumitário ao ser incoi-porada na estrutura

de grupos comunitários tais como as categorias de idade, grupos rituais e metades.

O relatÍN o contix)le social das mulheres, gerado pela divisão do trabalho por sexo e gera-

cial

um

é

i,ão,

dos fatos fundamentais da vida so-

ka>apó. Sobre a fundação dessa assimetria

sexual é erigida a estrutura da família extensa
matri-uxorilocid, iifirmada

no controle das mu-

(e, em menor
como um meio de con-

lheres mais jo\ens por seus pais

por suas mães),

escala,

trolar os

homens jovens

(maridos). Esse con-

trole dos sogros sobre as famílias conjugais jo-

em seu estágio ativo de expansão e reprodução dentro da família extensa é, por sua
vez, a relação de exploração básica de produvens

ção social (incluindo aqui tanto a subsistên-

como a produção humana ou socialização)
que permite às gerações mais velhas (já não
mais ativas como produtoras humanas diretas)

cia

extrair

um

sociais,

em

excedente,

produtos e valores

do trabalho das gerações mais novas

de produtores

ficar claro

ro resultado natural

do, caçar e pescar.

A família

e consumo dos bens de subsistência, mas ensocial

deve sua forma basica-

mente ao seu papel na produção de novas personalidades sociais, e não a suas funções na
realização de atividades de subsistência.

A pro-

dução da subsistência material na sociedade
kayapó,

em

outras palavras, constitui parte in-

tegrante do processo de produção de seres husociais), não uma esde atividade à qual se possa aplicar o termo "produção" (ou, "a economia").
Não existe "economia" nesse sentido restrito
na sociedade kayapó. Uma implicação importante disso é o fato de a divisão do trabalho
para a produção da subsistência ser determinada pela di\ isão do trabalho para a produção
(ou "socialização") de seres humanos como

manos (personalidades
fera separada

personalidades sociais.

Na

subsistência material (sen-

do a segunda parte integrante da primeira).
so não significa, contudo, que represente o

Is-

ní-

mais alto da organização da produção

vel

não contém o aparato instituciode sua própria reprodução. A família extensa é, na sociedade kayapó, a unidade padronizada, uniformemente reproduzida. Essa
uniformidade estrutural é mantida apenas por
um sistema de instituições comunitárias que
regula a produção social de pessoas e famílias
de modo a garantir a reprodução do padrão
das relações da família extensa. Essa é, na verdade, a função principal do sistema de instituições comunitárias que constituem a estrutura coletiva da aldeia ka>"apó.
Resumindo, a sociedade ka\apó é constituída como um processo integral de produção social, que contém a produção de subsistência
material, a produção de personalidades sociais,
a produção de famílias e famílias extensas (enquanto unidades sociais de relações de prosocial, pois

nal

dução), e o aparato institucional da reprodu-

ção dessas unidades.

A forma dessa hierarquia doméstica,
como

assim

a estrutura das relações familiares na

como já foi men-

cionado, no padrão de relações entre agrupa-

mentos comunitários, especialmente nas
ções

entre

categorias

rela-

subcategorias

e

de

idade na casa dos homens.

nuclear constitui

a unidade social de cooperação na produção

quanto unidade

produção humana, assim co-

mo da produção de

qual está baseada, é repetida,

diretos.

que não se trata de um mede um padrão social arbitrário. As mulheres que não estão criando
crianças pequenas não vão, de qualquer mo-

Deve

a unidade da

titui

sociedade kayapó a família extensa cons-

AGRUPAMENTOS COMUNITÁRIOS:
CATEGORIAS DE IDADE,
CASAS DOS HOMENS, METADES
E ORGANIZAÇÃO RITUAL
Os Kayapó, como outras sociedades jê, possuem dois sistemas principais de instituições
comunitárias:

idade de

um

sistema de categoriais de

homens e mulheres (centrada no

ca-

homens) e um sistema de organização ritiuil. Nas grandes ;ildeias de 1500-2 mil pessoas, que existinun em
alguns grupos apenas até o início ou meados
do século \l.\ e em outros até um stvulo mais
tarde, o sistema categoria do idade-casa dos
homens assinniu a forma de sistema de metades. Ihna das casas dos homens, construída na
metade leste da praça central, toi desigiuida
so dos Ka>apó, na casa dos

como

a casa

dos honuMis

v.la

"rai/"

e,

junta-

mente com as associações temininas a ela ligadas, chamada de "gente de baixo ao pas,so
".
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que a casa dos homens do oeste foi designada
como a do "topo" e, com suas associações femininas, chamada de "gente de cima". O sistema ritual continuava, entretanto, sendo organizado a partir de uma oposição assimétrica entre um pequeno grupo dos que recebiam
nomes especiais ou outras prerrogativas rituais
e a massa dos celebrantes desprovidos de tal
status honorífico no ritual que se realizava
(embora pudessem pertencer ao grupo privilegiado em outros rituais). Essa não é uma divisão de metades, os dois grupos não são recrutados segundo os mesmos critérios, nem representam uma bipartição do mesmo universo
ou categoria social (os receptores de nomes e
prerrogativas são crianças com menos de oito
anos, ao passo que os participantes do ritual
são basicamente adolescentes e adultos).
Os meninos são introduzidos na casa dos
homens por volta dos oito anos de idade por
um padrinho ritual chamado de "pai substituto" {bam kaãk), com quem não devem ter
relações de consanguinidade ou de afinidade.
O menino se instala na casa dos homens do
padrinho (no caso de haver duas casas dos homens). Mais tarde, quando arranja uma noiva
e a engravida, passa da categoria de idade dos
solteiros para a dos "pais". A partir de então
torna-se seu próprio padrinho no que diz respeito ao estatuto de membro de uma casa dos
homens (metade). Nas aldeias com as duas metades (isto é, duas casas dos homens), os homens podiam optar por juntar-se à casa dos
homens oposta ao se tornarem "pais" verdadeiros. Nesse momento, o homem também
deixa de residir na casa dos homens como um
solteiro e se muda para a casa de sua mulher
e de sua sogra. Assim, para os homens (e também para as mulheres, como veremos), as metades de categoria de idade na verdade constituíam um sistema de metades duplo, composto de dois conjuntos sucessivos de metades
recrutados com base em relações complementares opostas: primeiramente, a categoria da
metade dos solteiros, recrutada pelo apadrinhamento de um antipai que, para efeito de
identidade social pública, corta a relação entre o

menino e seu próprio pai; em seguida
da metade dos adultos ("pais"), à

a categoria

qual se passava ao tornar-se pai por conta própria.

As relações domésticas e de parentesco

associadas ao sistema de categorias de idade,
e conseqiientemente

também ao

sistema de

metades quando funcionava na

prática, são

portanto as relações familiares pai/filho e marido/mulher. Esses status estão indissoluvel-

mente
mento

ligados para os Kayapó, já

que o casa-

só é considerado consumado pela gra-

videz e pelo nascimento de

um

filho.

As mulheres passam por uma série paralela de mudanças de categoria de idade e (potencialmente) metades, ainda que em pontos
diferentes de seu ciclo de vida, e não diretamente ligadas a mudanças de residência ou
transferência para algo equivalente a uma casa dos homens. Quando atingem a idade fértil são introduzidas na categoria de idade das
mulheres mais novas (chamada "mães de poucos filhos") por uma "mãe substituta", equivalente ao "pai substituto" dos rapazes

e,

co-

mo

no caso deles, não-parente. Mais tarde,
quando suas famílias se dispersam, os filhos indo para a casa dos homens e as filhas começando a ter namorados, ingressam, sem apadrinhamento, na categoria das mulheres mais
velhas, "mães de muitos filhos".
Nas aldeias com as duas metades, as mulheres ingressavam na associação de mulheres
da categoria de idade apropriada associada ao
mesmo lado da praça que a casa dos homens
a que pertencia o marido, deixando, se fosse
o caso, a associação a que fora admitida por
sua "mãe substituta". O sistema feminino de
metades de idade é, portanto, "duplo" como
o dos homens, composto de dois conjuntos
consecutivos de associações de idade recrutados a partir de critérios complementares.
Como no caso dos homens, as relações em
questão são pais/filhos e mulher/marido. As associações femininas e masculinas eram, assim,

formalmente ligadas pelo casamento, de modo que as metades eram compostas pelas associações de idade masculinas consecutivas ligadas a uma das casas dos homens, e pelas
consecutivas associações de idade das mulheres mais jovens e mais velhas, ligadas a elas como "esposas da casa dos homens", como se di/
em Kayapó. Embora as metades kayapó não regulassem o casamento, constituíam-se como
famílias conjugais em escala aumentada: "casais", associações de "maridos" e "esposas", cada uma delas dividida ao longo de linhas de
geração em categorias de idade de "pais" e "filhos" (ou, mais precisamente, de "filhos substitutos").

Em

aldeias

homens, como

as

com uma única casa

dos

da atualidade, se mantém

a
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de

dos casos essa mobilidade tendeu a diminuir,

catetíorias de idade masculinas e femininas ao

ficando a maioria das expedições reduzida a

identiticação dos sistemas paralelos

casamento e à fannlia conjugal.

caçadas rituais de

um mês

de duração. As ex-

pedições de vários meses durante a estação

OSCILAÇÃO ENTRE MOBILIDADE
K RESIDÊNCIA NA ALDEIA PRINCIPAL

ca

t)MO MODOS COMPLEMENTARES
OA ORGANIZAÇÃO SOCIAL KAYAPÓ

idade isoladas (frequentemente a dos

V

mas de organização são

C

A

ida

\

sociiil

ros)

como uma

kayapó se apresenta

.Jternância regular entre períodos de residên-

numa

cia

iJdeia principiíl coletiva e grupos se-

minòmades que

um

se

deslocam por períodos de

meses para caça e coleta. Tais deslocamentos freqiientemente envolvem toda a
população da aldeia, mas também podem ser
feitos, especialmente em grandes comunidades, por sociedades masculinas, casas dos homens ou categorias de idade isoladas. Os homens às vezes se deslocam com suas famílias,
a

\

ários

às vezes

sem

A freqíiência,

elas.

escala, varie-

dade de organização e papel ritual central
das expedições indicam que se trata de uma
das características fundamentais da sociedade ka>apó.

E

necessário dissipar certas impressões

equivocadas e generalizadas

em

relação aos

deslocamentos jê em geral, e kayapó em particular, para que se possa compreender essa
instituição notável.

a caça

e,

em

Em primeiro lugar, embora

alguns casos especiais, a coleta

sejam as atividades centrais
estas

numa

expedição,

não são exclusivamente expedições de ca-

ça e coleta. Os grupos retornam regularmente às roças da aldeia para obter produtos vegetais,

e geralmente se alimentam de

uma mis-

tura de carne de caça e produtos das roças

semelhante à que comeriam naquele período
do ano na aldeia principal. Nessas aldeias principais,

por outro lado, há atividade de caça,

pesca e coleta constantemente. Portanto, é

um

erro associar as aldeias principais à horticultura e os deslocamentos à caça e coleta, co-

mo

se fossem manifestações sociais

distintos
rio,

de tipos

de atividades produtivas. Ao contrá-

as aldeias principais e as expedições pare-

cem

representar

modos complementares de

organização social da

mesma base de

cada vez mais, coisa do passado. As

são,

ativida-

ou

podem

ariadas. Categorias

de

soltei-

ser enviadas para coletar castanhas

frutas sazonais. Sociedades masculinas iso-

ladas,

com

teiros

como dependentes, podem

as respectivas esposas, filhos e sol-

pedição separadamente.
parte conjuntamente,

Ou

com

partir

em

ex-

a aldeia inteira

as sociedades

mas-

mantendo áreas separadas dentro dos
acampamentos de caça. Ou, ainda, a maior
parte da aldeia pode se juntar numa expediculinas

ção para coletar alimento para

um ritual, e nes-

de sociedade masculina é
normalmente ignorado, os homens se di\idem
em equipes de caça, cada qual a serviço de
um dos pais das crianças a serem homenageadas no ritual.
A alternância regular entre os deslocamense caso o formato

ocupação da aldeia principal parece,

tos e a

assim, ser parte integrante da organização social

kayapó.

A

razão disso não é e\idente.

deslocamentos de grandes grupos são

Os

um meio

relativamente ineficaz de e.xplorar os recm^os

de uma área. Apenas os homens adulcaçam. Os solteiros e meninos geralmensão encarregados de limpar a trilha que con-

naturais
tos
te

de acampamento do dia seguino próprio acampamenta ou de
trazer produtos das roças da aldeia. As mulheres, enquanto isso, ficam ocupadas em montar ou desmontar o acampamenta cortar lenha, preparar a comida e cuidar das crianças.
O acampamento é deslocado a cada um ou
dois dias, geralmente para uma distância de
apenas um ou dois quilómetros, uma c;uninhada de uns quinze minutos. Mais caça poderia
certamente ser capturada em menos tempo e
com menor esforço por grupos pequenos de
homens sozinhos, capiízes de se mo\eivm nuús

duz ao
te,

local

assim

como

depressa e por distancias miiiores. A caça e a
pesca costumam ser praticadas assim quando

comunidade

esta residindo na aldeia princinão são certiuiiente menos pnxluti\vis
do c}ue a caça feita durante os deslocamentos.
a

des de subsistência.

pal, e

As expedições costumam durar de um a
Cada comunidade pode participiu"
de duas ou três delas por ano. Antigamente,
acontecia de comunidades passarem metade
do ano em deslocamento, mas na maior parte

sados por

três meses.

\

se-

for-

Os desloc;unentos tampouco paivcem

cau-

uma necessidade de expiuidir a área

de caça ou de recm-sos naturais, a não ser por
umas poucas t^xpedições especializadas en\ ia-

os MF.BENGOKHE KAVAPO

das para colher castanhas-do-pará ou piqui.

tantas outras formas, das quais pelo

Como

gumas definitivamente não têm

quer que ocorresse com as grandes aldeias do passado, mesmo as maiores comunidades kayapó atuais parecem subsistir confortavelmente com a caça, pesca e frutos silvestres das

Além

redondezas da aldeia e de suas hortas.

disso,

mesmo que

se fizesse necessário

cia

como

menos

al-

a subsistên-

motivação. Entre elas estão as

danças de aldeias e ataques de vários

mu-

tipos.

Xos tempos pré-pacificação, essas outras formas de movimento eram freqiientemente
combinadas

às

expedições ou organizadas co-

deslocamen-

mo uma alternativa a elas, como na prática de
partir para uma expedição ou para um ataque
após um grande ritual. A explicação do lugar

efetivamente pratica-

das expedições na sociedade ka\apó deve, por-

dos pelos Kayapó, estão longe de ser o meio

tanto, ser concebida como parte de uma compreensão mais ampla da importância do mo-

recorrer às caçadas de longa distância e/ou ex-

pedições de coleta para complementar o que
se encontra perto das aldeias, os
tos coletivos, tais

como

mais eficiente de angariar

tais

recursos.

Os

deslocamentos de comunidades inteiras ou de
grandes grupos não podem, portanto, ser considerados

como

o método disponível mais

ciente de conseguir proteínas ou outros

efiali-

mentos.

A

de ser considerada como um mero resultado
da necessidade material de deslocar a base das
comunidades. Não há, na verdade, nenhuma
evidência de que os Kayapó jamais precisassem se deslocar em grupo de uma aldeia per-

manente para obter toda a carne, peixe e vesem mencionar a terra adequada ao
plantio, de que têm necessidade. Apesar dis-

getais,

so, as aldeias kayapó antes da pacificação tendiam a mudar-se regularmente a cada período de dois a cinco anos. Uma mesma comunidade podia ter até uma dúzia de locais de
aldeamento, e ocupar a maioria deles ao longo de um período de vinte anos.
As expedições e freqiientes mudanças de

aldeia e o contínuo
existentes

parecem

movimento entre

resultar

inerente à sociedade kayapó.

de

uma

Cabe

o movimento deve ser entendido

um

locais

dinâmica

repetir

em

si

que

como

As necessidades báde subsistência não explicam por si sós
a existência da atividade organizada coletivafato social essencial.

sicas

como

mente, já que,

vimos, a caça e a coleta

praticadas individualmente bastariam para supri-las. Explicam ainda menos a variedade de
formas de organização das expedições já men-

cionadas, ou o fato de as expedições serem parte obrigatória

da maior parte dos

rituais co-

munitários.

Também se percebe que as expedições são
uma entre várias formas de movimen-

apenas

to coletivo

vimento coletivamente organizado de qualquer tipo na vida social kayapó.
Vários aspectos da organização social das

para fora das aldeias permanentes

praticadas pelos Kayapó, e

dida aparecem

como uma

que

em

certa

me-

alternativa entre

como forma de

atividade comuni-

remetem diretamente

a essa questão ge-

expedições
tária

frequência do movimento tampouco po-

323

ral.

Em primeiro lugar, a atividade central das

expedições comunitárias e
lado no

momento

rituais

(deixando de

expedições de coleta especializada realizadas por categorias de idaas

de isoladas) é a atividade dos homens adultos
como caçadores. O acampamento de caça se
opõe, nesse sentido, à aldeia principal, onde
a atividade central é a agricultura, realizada

essencialmente por, ou sob a direção de, mu-

Indios

Kayapó do

grupo

lra'a

Mrayre

(Pau d 'Arco).
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Iheres adultas.
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seiíimdo

luiíar,

a loeali/a-

vão do acampamento é diretamente determinada pelos homens adultos em sua condição

de caçadores, mais uma vez em contraste com
a localização da ddeia principal, determinada pela proximidade

em

de caça não são meras réplicas das casas de
famílias extensas da aldeia principal. Na estação seca, famílias nucleares muitas vezes cons-

troem barracas leves em qualquer local entre
outras famílias de outras casas. Essas aglome-

relação às roças das

rações relativamente desorganizadas de abri-

como a aldeia principal poderia ser qualificada como um todo, nesse sentido, como coleti\amente "uxori-" ou "matri-

gos costumam, no entanto, se agrupar de acor-

mulheres. Assim

grupo

em

deslocamento poderia ser
como "\ iri-" ou "patrilociJ
Nesses dois sentidos, o grupo em deslocamento e a ordem social do acampamento
podem ser vistos como uma inversão masculina da ordem normal da aldeia principal horocid", o

quiilificado coleti\imiente
".

ticultora.

O mesmo ocorre em dois aspectos mais especificimiente políticos.

A aldeia principal,

en-

quanto unidade auto-suficiente baseada tanto
na agricultura como na caça e pesca extensivas (rciíliziídas individualmente), constitui, por
assim dizer, a "situação de base" ou condição

da sociedade kayapó. A mobilidade, ao
contrário, requer um esforço específico, orgainercial

nizado e dirigido.

Em

outras palavras, os des-

locamentos requerem e dão vazão ao exercício da liderança e à mobilização ativa da solidariedade coletiva, contrastando com o pano
de ftindo da vida na aldeia principal.
Correlativamente, a vida da aldeia principal está centrada, pelo
inercial,

menos num

sentido

nas unidades de famílias extensas que

constituem seus segmentos básicos.
cia inercial

A

tendên-

da vida cotidiana na aldeia princi-

em outras palavras, atomística, inclinada a uma fragmentação da solidariedade comunitária em favor do fortalecimento de laços

pal é,

Ocorre exatamente o
oposto com a vida no acampamento de caça.
O simples fato de o acampamento ter de se
deslocar todos os dias significa que o grupo

familiares e domésticos.

como um todo

torna-se

uma

entidade social

mais importante do que qualquer

uma de

suas

partes.

O mesmo é indicado por vários

outros de-

do com as sociedades masculinas, de modo
que as famílias dos homens de cada sociedade

ocupam uma área distinta do acampamento.
Na estação chuvosa, são construídos abrigos compridos, aproximadamente na forma de

uma

aldeia circular,

com um

abrigo serv indo

de casa dos homens no centro. As unidades de
famílias nucleares constituintes de uma família extensa tendem a permanecer agrupadas
nessas "casas",

que costumam, no

muito maiores

(isto é,

entanto, ser

mais compridas) do que

modo que famílias de
acabam dividindo o mesmo teto.
Nos acampamentos da estação seca como nos
da aldeia, de

as casas

várias casas

da estação chuvosa, portanto, existe uma tendência de o segmento básico da aldeia, a família extensa, se dissolver
abertos, identificados a

em

grupos mais

agrupamentos comu-

sejam as sociedades masculinas ou o

nitários,

acampamento como um

todo.

As expedições, em todos esses aspectos, são
uma forma de atividade que enfatiza a posição central dos homens adultos, tanto
produtores da subsistência material
çadores)

como enquanto

como

(isto é, ca-

líderes políticos, e a

importância dos grupos masculinos coletivos
(isto é,

culinas,

categorias de idade e associações miis-

ou até

mesmo a comunidade como um

todo sendo guiada por homens coletivamente).

Mais especificamente, retiram a ênfase do

princípio da matri-uxorilocalidade e da seg-

mentação da sociedade nela baseada em tavor
de uma espécie de patrivirilocalidade coletiv;i.
O mov imento, organizado em esc;ila conuinitária, é um componente v it;il no equihl^rio
dinâmico da sociedade kavupó enquanto or-

dem

política. Talvez seja

o

modo

mais impor-

talhes

da vida no acampamento. Para comeatividades de levantar acampamento e
construir novos acampamentos, assim como a
caça, a obtenção e o preparo da alimentação

tante de reforçar e reafirmar a solidariedade

çar, as

política e social

para o consumo

relações domesticas e de parentesco.

diário, são atividades exerci-

das por grupos organizados a partir de sexo e
idade,
so,

em

Além disconstruídos nos acampamentos

vez de famílias isoladas.

os abrigos

dos agrup;unentos nuusculinos

contra a tensão centrífuga dos laços ct>m as casas das

C)

mulheres que constituem a base das

papel importante desempenliado

^H^las

expedições na organi/ação dos principais
tuais reforça a ideia

de que

elas são

ri-

peiwbi-

os

como instrumenda produção de sua ordem social enquanto tal, e não apenas meios de obter alimentos.
Todos os rituais de nominação e o ritual de ini-

homens

MKBENGOKRE

dividem para "trabalhar

das pelos próprios Kayapó

disso, os

tos

para" os pais das crianças que recebem nomes,

ciação dos rapazes (que

também contém um

de nominação) requerem, a um dado
momento, que se realize uma expedição de um
ou dois meses para acumular cágados, outros
animais e peixe para o grande banquete realizado no último dia do ritual. Essa expedição,
o grande acontecimento da chegada dos cágados à aldeia (trazidos em grandes armações
com dez a quinze animais cada) e o banquete
ritual

final

são considerados partes indispensáveis do

em

outras palavras, culturalmente

como

essenciais para a produção so-

ritual. São,

definidos

de pessoas e para a própria ordem social,
da qual os grandes rituais constituem um aspecto central.
A relação entre as expedições de caça coletivamente organizadas e a organização da sociedade como um processo total de produção
social
que inclui mas não pode ser reduzido à produção de meios materiais de subsiscial

—

tência

— é ainda comprovada pelo contraste

entre a organização das expedições rituais e
a das expedições comunitárias conums. As as-

homens adultos não costumam
de estnitura da expedição ritual. Em vez

sociações de
servir

se

assim

como

mens

adultos "trabalham para" seus respecti-

vos chefes.

se diz

Em

que

as sociedades

de ho-

outras palavras, dentro da or-

ganização da caçada

ritual,

ocorre a

mesma es-

pécie de neutralização da estrutura de agru-

pamentos comunitários, definida dentro do sistema de categorias de idade e de sociedades
masculinas, que ocorre na organização dos rituais.

O

contraste entre a organização das ex-

pedições rituais e a das expedições comuns
"seculares" é o

mesmo
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existente entre a or-

ganização da atividade ritual e a da vida comunitária "secular" na aldeia principal.

A constante ênfase no movimento no nível
da organização comunitária é contrabalançada por uma ênfase no caráter desejável de aldeias populosas (em termos ideais, de mais de
mil pessoas). O tamanho do séquito de um líder é considerado como medida de sua eficiência enquanto líder, e o tamanho de uma
aldeia é, do mesmo modo, uma medida da força e da viabilidade de suas instituições conninitárias e de sua liderança. Os chefes costumam dissuadir ou impedir membros de suas
aldeias de irem para outras aldeias, seja permanentemente ou para visitas prolongadas. A
emigração costuma ser vista como luna mani-

Da esquerda para
direita: Tsikiri,

Komay, Kanhonk,

Kenmú,

Totoí.

Kayapó, outubro

de 1988.
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testuvão de hostilidade ou, na
póteses,

uma mostra de

lação à liderança e

melhor das

hi-

vapó, isso significa reafirmar periodicamente

em

re-

a preeminência de agrupamentos coletivos do-

Por

ra-

minados pelos homens sobre as casas relativamente centradas nas mulheres da aldeia
principal. Essa afirmação do poder preemi-

desconfiança

ordem

sociiil locais.

zões correlatas, a presença de

uma grande po-

pulação é considerada evidência de que a

em

aldeia

questão de\e ter constituído (ou

nente dos grupos comunitários para despeda-

no futuro) uma totalidade social
harmoniosamente integrada capaz de reduzir
o conflito e a competição entre seus grupos

çar e reconstituir a

formadores.

mo uma atividade

constituiria

Por essa razão, iddeias grandes são chamadas de iildeias "bonitas", "beleza" conotando
a afirmação

de

uma

totalidade capaz de abar-

car e conter as partes que a constituem. Por
essa mesma nizão, a estrutura de metades é
pensada como prototipicamente associada a
grandes aldeias: por razões já explicadas, a estrutura de metades implica a subordinação de
solidariedades separadiís de casas dos homens,
associações e chefes rivais à solidariedade da
comunidade como um todo. O rompimento da
estrutura de metades, por outro lado, é considerado como um aspecto da fragmentação de
grandes comunidades em pequenas, \bltare-

mos

a

isso.

A solidariedade política de uma comunidade kayapó é, em suma, o produto de um equilíbrio

complicado entre forças centrífugas e

centrípetas.

O jogo

dessas forças manifestou-

na época anterior ao conna tensão entre o movimento e

se concretamente,
tato intensivo,

como modos complemende organização social. A tensão entre

mo um

comunidade da

aldeia co-

todo é o motivo político primordial das

expedições. Consideradas sob esse prisma, cotido amplo, elas
lítico

de produção social no sentêm não apenas significado po-

como também

ritual e

cosmológico, en-

quanto forma de atividade social por meio da
qual os membros de uma comunidade em conjunto desfazem, refazem e assim implicitamen-

transcendem os limites normais da vida sona aldeia principal. Nesse sentido, o deslocamento se torna um meio de tomar parte
nos poderes de criação cultural de outro modo atribuídos apenas aos heróis culturais do
passado mítico. E por isso, sugiro, que as expedições são uma parte central de todos os rituais kavapó importantes. Esse aspecto de seu
significado e de outras formas de movimento
coletivo será desenvolv ido na seção seguinte.
te

cial

RESmiO: DLNÂMICAS fflSTÓRIC.\S
E AS TRANSFORMAÇÕES
DA SOCIEDADE K.\i:\PÓ
DA ORIGEM À PACIFICAÇÃO
Os

fatos

marcantes da história kayapó até o

es-

com

os

a aldeia principal

tabelecimento de relações pacíficas

tares

brasileiros

modos de organizar a sociedade
como um todo estava, contudo, diretamente
esses dois

relacionada à tensão interna entre os agrupa-

mentos domésticos e comunitários. A separação entre esses níveis, concretamente realizada na oposição entre casa dos homens e casas
das mulheres (isto é, as casas de famílias extensas em tomo da praça central), constitui um
campo polarizado no qual as relações dos ho-

mens (e, em menor medida, das mulheres)
com suas famílias de origem são desligadas e
deslocadas para o setor
filiações a

comum

na forma de

grupos comunitários. Essas ligações

comunitárias, por sua

\

ez, são a biise

nização política kavapó.

A

da orga-

polarização de

la-

ços comunitários e domésticos da qual depen-

de a estrutura política da sociedade depende,
por sua vez, da manutenção da tensão ou equih'brio dinâmico entre os níveis comunitário e
doméstico de organização social. Para os Ka-

podem

ser resumidos.

Os Kayapó

prov av elmente se diferenciaram de outros gru-

os MEBENGOKRE KAYAPO

pos jê setentrionais

em algum momento do sé-

culo XVI ou início do XVII. Isso ocorreu ao lon-

go do

rio Tocantins,

provavelmente na área en-

Araguaia ao norte da ilha
do Bananal. Pelo final do século XVI ou princípio do XVII os Kayapó já tinham se dividido
tre o Tocantins e o

em

dois ou três subgrupos principais, dos quais

pelo

menos

dois tinham se deslocado para o

oeste, atravessando o Araguaia, e

estavam

ata-

cando, e possivelmente se estabelecendo por

períodos grandes, a oeste do Xingu. Pelo menos

um grupo kayapó principal parece ter per-

de fogo, que utilizaram para atacar outros grupos kayapó, os Gorotire a oeste e os Xikrin ao
norte. Seguiu-se

uma escalada de hostilidades

entre Kayapó e de ataques a brasileiros por Ka-

yapó, feitos principalmente para obter armas

de fogo e munição a serem empregadas em autodefesa ou vingança contra companheiros de

de outros grupos. Uma missão dominicana estabeleceu-se perto dos Pau d'Arco na
tribo

década de 1890 e tornou-se um núcleo de povoamento de brasileiros regionais. As resultanepidemias e

tes

atritos

com

colonos sem-terra

em

manecido a leste do Araguaia, na área original de diferenciação, até o início do século
XIX, quando foram atacados por caçadores de

levaram à extinção dos Pau d'Arco

escravos portugueses e retiraram-se para o oes-

las

cruzando o Araguaia. Até onde se pode inferir dos dados disponíveis, esse foi o primeiro contato direto entre um grupo kayapó e

pos, os Putkarôt-Xikrin e os Gorotire,

membros da sociedade

ternos que

te,

cíficos,

provavelmente

nacional. Contatos pa-

com

esse

mesmo

gru-

foram iniciados ao longo do Araguaia em
meados do século XIX por vários explorado-

po,

res,

missionários e colonos.

A

essa altura ha-

via talvez 4 mil Kayapó, constituindo três gran-

des comunidades de aproximadamente 1500
pessoas (os Pau d'Arco ou Irá a mrayre, os Gorotire e os Putkarôt),

uma comunidade de qui-

nhentas pessoas (os Kokorekre ou Djore) e

um outro grupo de tamanho indeterminado estabelecido a oeste do Xingu.
Comerciando com os colonos das redondezas, os Kayapó do Araguaia, conhecidos pelos
brasileiros como Pau d'Arco, obtiveram armas

possivelmente

327

anos.

quarenta

O grupo relativamente pequeno dos Djo-

re extinguiu-se durante o

mesmas

razões.

Os

mesmo

período pe-

outros dois grandes gru-

então não tinham tido contato direto
sileiros,

passaram por

uma série de

deram origem

A

até

bra-

cismas

às catorze

dades kayapó da atualidade.

que

com

in-

comuni-

atual popula-

comunidades, de 2500-3 mil
pessoas, está próxima à dessas duas comunidades no final do século XIX. Os Gorotire se
dividiram por volta da virada do século. Um
de seus segmentos foi para o oeste do Xingu
e tornou-se o ancestral das várias comunidades contemporâneas de Mekranoti e Mentuktire do Xingu. O resto do grupo permaneceu
no local original da aldeia perto da cachoeira
da Fumaça, no Riozinho do Anfrisio, um tributário da margem leste do Xingu. Esse grupo dividiu-se novamente em 1936. Um dos
grupos resultantes dessa divisão, que conserção

\\

total dessas

índios

em

Kayapó

conflito

com

garimpeiros.
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\ou O nome de Gorotire, ioi o primeiro desses
grupos ka>"apó ocidentais a estabelecer relações pacíficas com os brasileiros, o qne ocorreu em 1937. Todos os outros grupos kavapó
restantes, inclusixe as outras porções do gru-

po gorotire

original e os dois

descendentes dos

método corrente de obter uma grande
Em comunida-

pos, o

variedade de bens brasileiros.
des

como Mekranoti

e Kokray-moro, os ataques

a povoados brasileiros

uma ou

começaram

até duas vezes a cada ano.

a ser feitos

De\ ido aos

ataques kayapó, povoados brasileiros foram

em

Putkiuòt setentrionais, as comunidades xikrin

varridos ou abandonados

do Bacajá e do Cateté, toram pacificamente
contatados pelos brasileiros durante a década
de 50.
Até a sua pacificação, esses grupos tinham

longo da

estado envolvidos, durante os cinquenta anos

sões de pacificação do final daquela década,

num padrão de hostilidades cresem relação uns aos outros e aos brasiA intensificação das hostilidades exter-

grandes áreas ao

margem leste do Tapajós até o início
da década de 50. Os decorrentes protestos dos
fazendeiros expulsos e especuladores de ter-

foram os principais responsáveis pelas mis-

ras

anteriores,

que resultaram no estabelecimento de

centes

ções pacíficas

leiros.

de modo que o aumento de ataques
dentro do grupo foi acompanhado por uma
aceleração do ritmo de fissões comunais. O período de ataques constantes (basicamente de
1900 a 1950) foi assim marcado por contínuas
fragmentações de comunidades grandes em
comunidades menores e mutuamente hostis.

rela-

os grupos kavapó remanes-

centes.

A "pacificação"

nas parece ter exacerbado os conflitos internos,

com

cio da

não marcou, portanto, o

iní-

dependência político-econômica dos

Kayapó

em

relação aos brasileiros,

mas uma

modificação na forma política dessa dependên-

E nenhuma comunidade kavapó mantinha,
no momento de sua pacificação, uma continuação intocada da estrutura da sociedade ka\a-

cia.

pó

tal

como

se constituía antes dos primeiros

com os brasileiros, no início
do século XIX. A essência do impacto histórico do contato com os portugueses e brasileiros e o conseqiiente aumento das hostilidades
contatos diretos

GUERRA, MOMMENTO, POLÍTICA
E ESTABILIDADE DAS COMUNIDADES
Este resumo da história dos grupos gorotire
e mekranoti dá apenas

uma

ideia vaga e ina-

dequada dos

três traços principais

te a primeira

metade deste século

da experiência histórica da sociedade kayapó duran(isto é, até

o estabelecimento de contato pacífico

com

a

sociedade nacional): o movimento contínuo de

comunidades inteiras e sociedades masculinas
separadas (com ou sem os seus dependentes)
entre locais de aldeamento numerosos e muito espalhados; guerra; e a inexorável entrada

numa relação de dependência com

a socieda-

de nacional.
A motivação original para a intensificação
dos ataques, como notei, foi a busca de armas
de fogo. Efetuada originariamente pelos grupos mais orientais em resposta aos ataques por
brasileiros, tornou-se mais tarde generalizada
como parte de uma corrida armamentista entre os próprios bandos kayapó, em que os grupos desarmados sofriam ataques devastadores
por parte de outros grupos que já possuíam
armas de fogo. Porém, desde o início, outras
mercadorias brasileiras, como miçangas, tecidos e ferramentas, eram

também

tra/idas pe-

expedições guerreiras. Pela década de 40.
pilhagem tinha se tornado, para alguns gru-

podem assim
como uma diminuição no grau

entre os próprios grupos kavapó
ser resumidos

em que

a organização interna das comunida-

des constituía

um

uma
um aumen-

foco auto-suficiente e

estrutura de integração comunal, e

no grau em que as relações externas das comunidades kayapó entre si e com os brasileiros tornaram-se o pano de tundo em relação
ao qual cada comunidade kavupó definia sua
coesão interna. Para cada grupo kavupó houve um momento em que essa v irada quantitativa assumiu a força de uma mudança qu;ilitato

tiva.

Aspectos importantes dessa mudança

to-

ram a fragmentação de comunidades nuiiores
em comunidades menores e a impossibilidade dessas menores de reproduzir a estrutura
de metades das comunidades origiuiiis.
A FREQUÊNCIA E

SIGNIFICADO

O

DO MOVIMFMX):

NOMADISMO. EXPEDIÇÕES GUERREIRAS
E DIN.\MICA SOCIAL

Os temas de guerra e niov imento
mamente relacionados, já que a

uma

estão

inti-

exiHnlição

das principais tornuis de

las

guerrtMra era

a

nun imento dos giupos, e o meilo de

ivpres;!-
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lias

um

dos principais motivos de

aldeia para locais novos

mento também

ou

mudança de

fazia parte,

como

ou 6%, contra grupos indígenas

vimos, da

pedições guerreiras mekranoti poderiam cer-

Um pe-

tamente ser repetidos sem diferenças essen-

ríodo de dez anos na história de qualquer das
comunidades kayapó incluídas nesta sinopse

um padrão de movimento entre uma

locais, dispersos

por

uma grande área,

alguns distantes até 200

km

entre

dúzia de

6,

não-Jê. Esses dados sobre a mobilidade e ex-

própria dinâmica da sociedade kayapó.

mostraria

akarôre; e

O movi-

afastados.

para os Gorotire, Kubenkranken e Xikrin

ciais

antes de suas respectivas pacificações.

AS EXPEDIÇÕES GUERREIIL\S

pos se movimentavam entre esses locais a cada um ou dois anos, e longos deslocamentos

COMO UMA FORMA DE DEPENDÊNCIA
EM RELAÇÃO À SOCIEDADE BRASILEIRA
O fato de 65% do total de expedições guer-

para caça e coleta e caças rituais a partir de
um mesmo local ocorriam duas ou três vezes

brasileiros indica

que a hiperatividade guer-

ao ano.

reira dos Kayapó,

nos anos compreendidos en-

si.

Os

gru-

O relato etno-histórico que Versvvijver apre-

mekranoti terem sido dirigidas contra

reiras

tre os seus

primeiros encontros

com

os brasi-

sua aceitação de relações pacíficas

com

senta dos grupos mekranoti, desde o seu sur-

leiros e

gimento em 1905 até a sua pacificação (quase
todos no final da década de 50), fornece dados valiosíssimos sobre movimentos de grupos
e expedições guerreiras. Versxvijver registra 82
mudanças de aldeia dos vários grupos mekra-

a sociedade nacional, deve ser entendida co-

1905 e sua pacificação. Se considerarmos que os Mekranoti começaram a existir enquanto comunidade distinta em 1905 e
continuaram constituindo uma unidade social
noti entre

coletiva até

pararam

em

1952; que os Kokraymoro
1941 e foram pacificados

em

se se-

1957;

que os Mekranoti setentrionais se separaram
em 1947 e foram pacificados em 1958; e que
os Mekranoti centrais e meridionais se separaram em 1952 e foram pacificados em 1958
e 1953 respectivamente, temos um total de 82
anos-grupo. O que nos dá um deslocamento
por ano, o bastante para definir os Kayapó como "seminômades" segundo a maioria dos critérios usuais. Nas palavras de Ropni, o chefe
mekranoti meridional, os Kayapó "mergulha-

mos em nosso

território e

nadamos pelas nos-

Os dados de

Verswijver sobre expedições

mesmos grupos mekranoti, no mesmo
reiras

um

total

(sem contar

que, por sua vez,

mais de uma expedição guerreira por anogrupo deve ser entendida como um fenómeno recente, iniciado no final do século XIX e
início do XX. Tais considerações são fundamentais para se compreenderem as mudanças

na sociedade e cultura kayapó durante aquele
período e desde então.

O

primeiro passo para

dessas

mudanças

uma compreensão

consiste, portanto,

na apreen-

são dos traços da situação de contato entre Ka-

yapó e a sociedade brasileira que teriam motivado as expedições guerreiras kayapó. A resposta não é difícil de achar. O único motivo,
praticamente, para os ataques a brasileiros era

de armas de fogo e bens manufa-

a obtenção

turados: a guerra
os Kayapó,
te

em

uma forma de
não se

com

os brasileiros era para

outras palavras, essencialmen-

aplica,

circulação de mercadorias.

como

Verswijver deixa cla-

aos ataques a outras sociedades nativas. Ex-

ro,

Os

pedições guerreiras contra outros grupos kayapó, e contra os Kreen-akarôre, assimilados

de 92 expedições guer-

as abortadas,

O

que a militarização da sociedade kayapó até o nível indicado por uma média de

perío-

guerreiras são igualmente impressionantes.

efetuaram

resultado do contato.

significa

Isso

sas terras".

do,

mo

que retorna-

ram antes de atingir seus objetivos, por causa
de maus presságios, desentendimentos ou outras causas). Isso dá uma média de mais de
uma expedição guerreira por ano (um grupo
chegou a efetuar cinco num único ano). A distribuição dessas expedições guerreiras por
grupo alvo é significativa: 60, ou 65%, foram
contra brasileiros; 22, ou 25%, contra outros
grupos kayapó; 4, ou 4%, contra os Kreen-

à categoria

de inimigos "Kayapó", eram

feitas

essencialmente para obter vingança e glória.
Os ataques a povos não-Jê ("Mekakrit" ou "po-

sem importância") eram concebidos quacomo aventuras divertidas, cujo objetivo era

vos
se

capturar crianças para criar e artefatos exóticos e objetos rituais para acrescentar ao repertório

kayapó de

"riqueza"

cerimonial

ou

"nekretch".

O

ímpeto inicial para a aíiuisição de bens
por meio de expedições guerreiras

brasileiros
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a necessidade de obter armas de fogo para

toi

a autodefesa. C>oino vimos, os primeiros en-

"Nhyrykwaye")
do século XIX tinham
tomado a forma de caça de escravos e levaram
os Ka>apó a fugir para o oeste atravessando o
Araguaia, para onde os brasileiros foram em
seguida. Mas a obtenção de armas de fogo pacontros dos KaN-apó

com

brasileiros

no

(isto é,

início

ra a defesa logo tornou-se

auto-alimentada.

uma

necessidade

Como cada grupo kayapó ob-

tinha armas e as utilizava contra outros gru-

pos ka\apó. os outros grupos, por sua vez,

ram levados

a buscá-las.

Com

fo-

o crescimento

da guerra interna entre os grupos kayapó, aumentou a necessidade de armas e munições,
que levou a mais expedições guerreiras con-

significando dependência em relação à sociedade brasileira por seus bens, e a paz era vista basicamente como uma continuação da

guerra por outros meios. Essa interpretação esclarece a de outro

modo

intrigante questão da

facilidade da pacificação dos Kayapó.

giram

com entusiasmo

aos primeiros gestos de

funcionários brasileiros portadores de panelas.

Não o

fizeram porque lhes faltassem panelas,

muito pelo contrário, porque as tinham e, tendo aprendido a precisar delas, esta\ am dispostos a adotar

um meio

mais

fácil

de conseguir

mais.

OS EFEITOS DAS

tra os brasileiros,

EXPEDIÇÕES GUERREIR\S
E DA DEPENDÊNCIA SOBRE

diante.

A ESTABILIDADE, TAMANHO
E ESTRUTURA DAS COMUNIDADES

que por sua vez também requeriam mais armas e munições, e daí por

Num

certo sentido, as armas e outros pro-

dutos brasileiros

como

redes, roupas e ferra-

O

grau relativamente extremo de militariza-

mentas eram uma nova forma de "nekretch",
ou bens rituais, que constituíam o principal
objeto de saque em ataques a povos indígenas
não-Ka>'apó. Do ponto de vista da sociedade
kayapó, tratava-se de fenómenos "a-sociais",
produtos de técnicas e repositórios de poderes externos aos limites do social, cuja incorporação nas comunidades kayapó significava

ção,

uma

ração de

la

"socialização" análoga àquela operada pe-

incorporação de "nekretch" de tribos não-

Kayapó

em

A utilidade
como os mencom que adquiris-

cerimónias coletivas.

intrínseca de bens brasileiros

cionados

fazia,

no entanto,

sem rapidamente um caráter diverso, e tivessem efeitos sociais fundamentalmente diferentes

dos "nekretch" obtidos dos Juruna, Karajá

ou Tapirapé. A essência da diferença era o fato de os Kayapó terem desenvolvido necessidades em relação aos novos produtos que os
tornavam dependentes da sociedade brasileira. O aumento das expedições guerreiras era
a expressão direta dessa dependência.

As equipes de pacificação que se aproximaram dos grupos mekranoti em 1958 com os
presentes de hábito
panelas, machados e
redes

—
— não estavam nem instaurando o seu

"contato"

com

a sociedade brasileira

nem

ins-

tilando novas necessidades entre os Kayapó.

Para os Kayapó, a "pacificação" era, antes de
tudo,

um meio

mais conveniente de suprir as

necessidades, que já tinham ad(}uirida de bens
jjrasileiros.

A

guerra

com

os bnisileiros acabiua

Grupo

após grupo, esses guerreiros inveterados rea-

ou o que chamei de "hiperati\idade" mida sociedade kayapó no período prépacificação, não podia deixar de afetar a estalitar

bilidade geral e a estrutura interna das

comu-

nidades kayapó. Os dados de Versvvijver mostram, para os
rante o

mesmos grupos mekranoti

mesmo

e du-

período, 21 cismas (definidos

uma aldeia inteira ou sepagrupo
importante, em situação
um
de hostilidade, por pelo menos um ano) e 45
conflitos internos às comunidades decorrentes (definidos como duelos de borduna indicomo

a fissão de

viduais ou coletivos, mortes ou surras, lumi ca-

que conde modo significativo para os cisniiis).
Isso corresponde a uma média de quase um
cisma a cada quatro anos-grupo e um contlito
importante a cada dois anos.
Uma implicação importante desses dados
é que parece haver uma relação entre a freqiiência de conflitos internos e cismas, de um
lado, e conflitos intergrupos, do outnx Os
KokravTuora o grupo nuiis ativ o em expedições
guerreiras, por exemplo, enun, de tcxios os
Mekranoti, o grupo mais crivado de contlitos
internos e mais tendente ao cisma. Em seus
dezesseis anos de existência até a pacificuçâix
reiíliziu^am 37 ataciues contra brasilein^s e outros Kaviipó. Durante o mesmo poriodu tiveram catorze brigas interuiis sérias, e o grnpi^
chegou a cindir-se seis v ezes. Esses dados p«.>so inclusive a surra no cão de outra
tribuiu

dem

ser

comparados aos

registivs pos-paciti-

os MEBENGOKRE KAYAPÓ

uma

cação relativos a todos os grupos kayapó: em-

dos etno-históricos demonstram

bora ataques, conflitos internos e cismas con-

ambivalente entre o padrão de hostilidade e

tinuem ocorrendo, são todos muito menos

tensão

uma

forte correlação entre conflito intergrupo e

e sociedades masculinas) associados à casa dos

coesão intragrupo, mas no sentido oposto

homens

àquele postulado por teóricos do conflito co-

mo

mo

deslocamentos de grupo e atividades guerreiras. Os chefes, sociedades masculinas e categorias de idade eram, em suma, unidades po-

fre-

quentes.

Coser e Murphy.

flito

assim, para

A intensificação

do con-

intergrupo entre os Kayapó parece ter es-

tado diretamente relacionada à intensificação

do conflito intragrupo, e consequente erosão
da coesão e estabilidade internas. Essa tendência se manifesta do modo mais concreto na
progressiva segmentação de todos os grupos
kayapó durante esse período,

com um

cons-

no tamanho dos grupos. A sociedade kayapó na época dos primeiros contatos com brasileiros, no século XIX, era uma
sociedade de grandes aldeias com mais de mil
pessoas cada uma. Esse padrão foi mantido pelos Gorotire até 1936, mas desde então (e já
desde muito antes nos outros grupos) deu lugar a um padrão de fragmentação progressiva
que só começou a se reverter recentemente
(pelo menos em termos potenciais) no caso dos
tante declínio

Gorotire e dos Kapot.

A

índio

Kayapó da

aldeia Gorotire.
Conflito

da sociedade kayapó.
Mostram, de um lado, que o sistema de agrupamentos comunitários (categorias de idade

Os dados kayapó apontam,
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correlação inversa entre a intensificação

a estrutura institucional

ser\ia,

no perí^odo pré-pacificação, co-

estrutura de organização da maioria dos

líticas efetivas;

suas inter-relações determina-

vam, ou pelo menos articulavam,

comunidades

aldeãs, e

as cisões das

também, conseqiien-

temente, a estabilidade e solidariedade das co-

munidades

tal

como

existiam.

Num outro sentido, porém,

a intensificação

das hostilidades tendeu a minar a importância das formas institucionais normativas das

comunidades, enfatizando, ao contrário, a

so-

lidariedade entre líderes guerreiros carismáticos e seus seguidores.

Na medida em que

a

dependente
dos ataques a brasileiros para obter armas e
outros bens, que tinham assumido cada vez
mais o caráter de necessidades sociais, tais líderes e seus grupos de seguidores puderam
justificar suas atividades e aumentar sua imsociedade kayapó

foi

se tornando

como fornecedores dos meios essenda sobre\ivència da comunidade. Os gni-

da atividade guerreira e o tamanho das comunidades também se repete no nível da estru-

portância

tura social e política. Nesse particular, os da-

pos e líderes guerreiros adciuiriram,

ciais

em

outras

com
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p^ila\ras,

uma

pendente da
nal,

de
I

com

NO

BKASII.

base áv loiíitiinavão social inde-

e a solidariedade das sociedades masculinas,

estrutura institucional tradicio-

na qual estas ser\em de constituinte estrutural imediato daquela, que em última análise
é preponderante. Essa "preponderância" do

seus mecanismos simbólicos e rituais

extrair,

e fazer circular, valores sociais da

eproduijão de

tlmiílias

extensas e unidades do-

todo sobre as partes significa, neste contexto,

como

mésticas.

que o processo de produção

As sociedades masculinas forneciam, até
um certo ponta uma fonna institucional de in-

corporificado na reprodução da família extensa

básica e da estrutura das unidades domésti-

tegrar a organização dos ataques e a estrutura

cas, e as

funcionavam
como chefes, e as sociedades masculinas como núcleo das expedições guerreiras. A estru-

ciação comunitária extrapoladas desse proces-

tradicional. Líderes guerreiros

tura política tradicional,

como

foi

apontado na

seção anterior, sempre dependera de chefes

de sociedades masculinas agindo também como líderes capazes de motivar os membros de
suas sociedades, e num sentido mais amplo a

como um todo, a segui-los e aceitar suas
decisões. Mas no sistema tradicional essa funaldeia

ção de liderança dos chefes e a lealdade de
seus seguidores dependia do sistema de gru-

pos comunitários e cerimónias que gerava a
base organizacional da autoridade de chefe, e
era por ele limitada.

O foco desse sistema não

era a sociedade masculina isolada,

comunidade como

um

mas

a es-

que por
definição de\ eria conter pelo menos duas sociedades masculinas e de preferência constituir-se como uma estrutura de metades com
duas casas dos homens (cada qual com uma
ou mais sociedades masculinas).
trutura da

Em
tituída

outras palavras, a

todo,

comunidade é cons-

no sistema tradicional como

uma

rela-

ção entre as sociedades masculinas que obri-

ga cada

uma dessas

à coexistência

com

sociedades a se acomodar

o resto da comunidade. Es-

se constrangimento se manifesta tanto pela

obrigatoriedade do respeito formal (piam) en-

membros de diferentes casas dos homens, quanto pela tensão, na instituição da
tre os

do chefe como líder de
uma sociedade masculina particular e seu papel como porta-\oz e cantador ritual em relação à comunidade como um todo.
chefia, entre o papel

so

social, tal

formas generalizadas de valor e asso-

mantêm-se como base fundamental da soda comunidade como

lidiíriedade social, tanto

um

todo quanto da sociedade masculina enquanto parte constituinte desse todo.

Quando

a hostilidade atinge

um

m\el de

in-

tensidade no qual a liderança e a coesão das

expedições guerreiras, e os bens que obtêm,
passam a ter uma importância maior do que
o modo de solidariedade social gerado pela ordem tradicional de produção social e valores
rituais, essa ordem de preponderância é invertida. O resultado demográfico direto disso é
a diminuição do tamanho da aldeia, e comunidades cuja população tende cada vez mais

uma sociedade masculina isolada e seus dependentes. O resultado estrutural direto é o colapso do sistema de metades,
na medida em que o papel do líder militar
eclipsa a importância da chefia tradicional, a
solidariedade das expedições guerreiras tomase uma base mais importante da solidariedade coletiva do que os valores e estrutura traa se reduzir a

dicionais, e as relações entre as sociedades

masculinas
tre

assumem

o caráter de alianças en-

organizações militares mutuamente inde-

pendentes em \ez de partes complementares
de uma sociedade civil global.
Informantes ka\apó contemporâneos têm
plena consciência dessas relações. Quando
lhes perguntei por que não restauravam o sistema de metades em suas comunidades, informantes mekranoti meridionais (^Porori, Kretire e Kapot) e gorotire repetiram durante \á-

por sua

anos que "a outra casa dos homens" só
seria constnuda quando a população da ;ildeia

vez, intrinsecamente associada a grandes co-

fosse "grande o bastiUite". .\te então, dividir

Essa estrutura institucional

munidades,

tal

como

está,

Gorotire antes de 1936.

Uma aldeia com uma população

de pelo me-

nos mil pessoas evidentemente transcende as

um

ou até mesmo dois grupos
ligados a um chefe ou sociedades masculinas;
encarna, assim, o equih1)rio buscado na ordem
tradicional entre a estrutura da comunidade

dimensões de

rios

a casa dos

homens
nais.

Em

gasse o

homens
outras

piila\ nis,

em du;is cíisíis dos

enquanto não che-

momento em que

trapassaria o ní\el
tre

existente

opostas só produziria conflitos fatxno-

de luna

comunidade

ul-

instawl en-

em torno de um chefe,
autónomos o nuuxados pt^la des-

grupos reunidos

relati\iunente

a

ali;uiça

os
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confiança mútua (um resultado que pode ser

que

esperado a partir da constituição de uma população grande o bastante para diminuir a im-

grupos fossem apagadas pela incorporação de
todos numa série única de grupos homogéneos

tensões como ameaças à socomunidade como um todo),
a forma institucional de estrutura de metades

baseados na idade.

portância de

tais

Outra coisa que emerge claramente dos da-

lidariedade da

serviria
ter,

apenas para

articular,

as rivalidades entre os

torno de

Tanto

não para con-

grupos unidos

um chefe.
em Poroti como em

em

as distinções entre os vários líderes e seus

dos históricos é o quanto o papel político dos
chefes e associações masculinas e a mobilida-

de

territorial estão interligados.

A efetividade

política das sociedades masculinas e chefes co-

Kretire, presen-

mo

elementos determinantes da ordem co-

na casa dos homens quanto à
relativa conveniência de construir outra casa dos homens para acomodar o grupo de
Bebgogoti, no caso de os esforços para convencê-lo a integrar-se à comunidade mekranoti meridional serem bem sucedidos. Os defensores da solução de metades argumentavam
(jue colocar Bebgogoti e seus homens na casa

munitária era (e ainda é) baseada em sua capacidade potencial de agir enquanto unidades

dos homens oposta serviria para conter as ten-

sociedades masculinas e chefes na condição

sões entre os dois grupos por

meio do piam
homens. Tal argumento foi rejeitado pela ampla maioria nos
dois casos, já que a maior parte dos presentes
afirmava (jue seria muito mais eficiente juntar a todos numa única casa dos homens, para

de líderes de ambas

prescrito entre as casas dos

à

ciei discussões

políticas e sociais

dada,

em

autónomas, por sua vez fun-

em

última análise,

de separar-se de

uma

sua capacidade

aldeia e fundar

uma

al-

deia própria, auto-suficiente (ou então juntarse a

uma comunidade

A mobilidade

já existente).

territorial das

está,

mudança frequente

comunidades,

por sua vez, ligada

das aldeias, às expedi-

ções de caça e coleta e às expedições militares.

A

mobilidade e as grandes áreas de

tório aberto cjue implica constituem

monstração constante da

\

terri-

uma

de-

iabilidade potencial

índio Kayapó da
aldeia Gorotire.
Conflito

com
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ou dv seus consenquanto comunidades independen-

do iinipo
tituintes,

BKVSIl.

i\y\c

se ino\ inienta.

As expedições militares demonstram o
mesmo de modo negatixo: um grupo capaz de
ataciu- outros e assim sobre\ i\er demonstra sua
\ iabilidade e autonomia superiores enquanto
gnipo. Deslocimientos de grupos separados ou
expedições guerreiras eram frequentemente

em

times "trabalhando para" os pais das crian-

ças

que recebem nomes ou serão

iniciadas na

cerimónia, que recorta e assim neutraliza as

tes.

divisões existentes entre sociedades masculi-

nas ou seguidores de

um

líder,

manifesta a ca-

pacidade política da comunidade

como um

to-

ciedade envolvente externa (que abrange o

do de se constituir não como uma confederação de segmentos autónomos, mas como uma
unidade ritualmente sancionada de indivíduos
que cooperam livremente entre si.
Um quarto ponto que emerge dos registros
históricos é o fato de a tensão entre as ligações dos homens com suas associações comunitárias e seus laços privados, sexuais e de afinidade, com as mulheres e com as unidades
familiares, estar fundada na experiência histórica. O fato de tantos cismas importantes na
história dos Gorotire e Mekranoti terem sido
causados por questões de adultério ou rivalidade sexual mostra que tais relações têm realmente o potencial desagregador que os Kavapó lhes atribuem, ainda que não justifique
totalmente a teoria homérica dos Kayapó de
que a causa dos rompimentos da paz comunitária é sempre uma mulher. O ponto fundamental é que a relação entre os níveis institucionais doméstico e comunitário da sociedade kayapó não é uma relação de mera
correspondência simbólica ou reprodução funcional, mas de tensão política e social real, carregada de possibilidade de conflito e instabilidade, como é de esperar de uma relação que
é o foco da reprodução e exploração social.

movimento dos próprios líderes, de bens e mudanças políticas da e para a sociedade metropolitana para além dos limites da comuni-

A TRANSFORMAÇÃO
DA SOCIEDADE KAYAPÓ Dni.\NTE

usados para expressar a tensão e a oposição

uma comunidamovimentos
geraram
de.
cismas duradouros. Nos dois tipos de movientre grupos rivais dentro de

Em \ários casos,

tais

menta a mobilidade pode, portanto, ser vista
como uma expressão dinâmica da tensão entre a fusão intragrupo e a

oposição intergrupos.

Considerando-se o pano de fundo histórica percebe-se que o aldeamento de grupos ka-

yapó junto a postos do serviço indígena após
a pacificação colocou seus líderes diante de
uma grande dificuldade: a de encontrar um
substituto para as formas perdidas de mobilidade que eram centrais para a legitimação e
fortalecimento de suas lideranças no período

A questão básica era, e é, a
da habilidade de um líder de obter apoio por
meio de atividades ou recursos localizados fora
dos limites espaciais da aldeia. O cerne da po-

pré-pacificação.

kayapó no período pós-pacificação conna habilidade dos líderes kayapó de substituir as antigas formas de movimento real para fora do espaço social por sua capacidade de
lítica

siste

obter presentes e concessões políticas da so-

dade).

Essa interpretação reforça
to

um

terceiro pon-

importante da discussão precedente das

ins-

Nessa discusque a prática de deslocamentos coque pelo menos nas aldeias maiores é,

tituições sociais básicas kayapó.
são, sugiro
letivos,

por definição, organizada

com base

nas asso-

ciações masculinas, deve ser basicamente en-

tendida

como uma expressão socialmente

con-

trolada de sua capacidade política e sua renovação.

como

A

inclusão de expedições comunitárias

parte obrigatória de todas as cerimónias

principais

pode

ser entendida

como uma

es-

pécie de transformação comunitária e antídoto

para a autonomia das sociedades masculi-

nas enquanto grupo que constitui as expedições.

A organização de

caças rituais

com

base

\

O PERÍODO DE CONT\TO INTENSnO
Certas mudanças na organização social acompanharam a intensificação dos contatos e hostilidades externos: a fragiuentação de comunidades maiores em comunidades menores e
a incapacidade dessas conuniidades menores

de reproduzir a estrutura de metades das comunidades origiuiiis; uma m;ux"ada redução da
mobilidade dos grupos kav^ipó. tanto em termos de mudança da lociílização de ;ildeias
cjuanto da freciiiència e duração das caçad»is
comunitárias e expedições de ooleta; um aumento da importância social da tanulia e dos
laços domésticos para os

homens

adultos,

comitante ao enfraquecimento de seus

com

t.\>n-

laçi^s

associações conumitarias, ivsultante da

acunuilação de proprit\lado privada

em

tor-

os

ma

de mercadorias

brasileiras;
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consequente

erosão da estrutura da família extensa matriuxorilocal; e a tendência
rio a

do

ritual

comunitá-

contrabalançar essa tendência centrífu-

adquirindo assim
termos de significado

ga,

fatizar

uma

nova dimensão

social.

É

em

importante en-

que essas mudanças estruturais

inter-

nas e acomodações funcionais na sociedade

como

kayapó,
cia

em

o estabelecimento da dependên-

relação à tecnologia e mercadorias bra-

sileiras,

ocorreram, ou pelo menos se

inicia-

ram, na maior parte dos casos, antes do esta-

belecimento de relações pacíficas

com

os

brasileiros.

A

memórias dos informantes vivos das últimas grandes comunidades kayapó e as evidências etnográficas comparativas convergem em vários pontos relativos à natureza da sociedade kayapó em seu
tradição oral kayapó, as

período

inicial (século XVIII).

Como

as outras

sociedades jê setentrionais suas congéneres,
tais como os Apinayé e Timbira, os Kayapó

eram originariamente uma sociedade de
deias grandes,

mil pessoas.

com populações

al-

entre mil e 2

Em seus traços essenciais, sua or-

ganização social era

como

a dos grupos kaya-

mais relevante quando se considera a conti-

nuidade de outros elementos essenciais da estrutura comunitária e doméstica dos Kayapó.
Essa questão, colocada pelo registro histórico,

pode

ser respondida

em

termos da

culos.

Com

o início de relações comerciais

com

e/ou hostis

casavam mais

externas de ataques ou comércio

ao

passo que atualmente se casam antes dos vinte anos.

Sempre havia ataques e hostilidades
mas não eram tão freqiientes

entre as aldeias,

quanto se tornaram após o início do contato
com brasileiros no final do século

extensivo

XIX, início

do XX.

O desaparecimento do sistema de metades
kayapó durante os últimos cem anos está relacionado a todas essas transformações. Não

um

si-

tuação histórica ao longo dos últimos três sé-

pó contemporâneos, mas elas também possuíam metades. Existem ainda outras diferenças, quantitativas mais do que qualitativas, mas
de qualquer modo significativas. Os lares das
famílias extensas tendiam a ser maiores, com
uma média de vinte-trinta pessoas em vez das
casas de oito-dez pessoas características das
comunidades atuais. Os homens também se
tarde, entre os 25-trinta anos,

inte-

ração entre o sistema social kayapó e sua

intensas, e o

os brasileiros, cada vez mais

aumento concomitante da

fre-

quência de hostilidades entre os vários grupos kayapó, a camada politicamente dominante

dentro da aldeia, a dos homens maduros da

categoria de idade dos "pais", teve de definir

sua preeminência na comunidade cada vez

mais

em

termos de sua liderança nas relações

com

os bra-

comunidades indígenas. A
partir do momento em que a representação da
comunidade em relação a grupos sociais externos tornou-se mais importante do que a representação de uma casa dos homens em relação à outra no seio de uma comunidade, a
estrutura de metades tornou-se redundante
enquanto base de manutenção da predomisileiros

ou outras

nância dos "pais" mais velhos sobre os

mem-

acontecimento histórico excepcional,
tendo ocorrido de modo independente em vários momentos, em pelo menos quatro grupos

bros mais jovens de sua categoria de idade e

diferentes: entre os Kokorekre-Xikrin prova-

homens autónomas, além de redundante,

velmente no final do século, assim como entre os Pau d'Arco; entre os Gorotire no final
dos anos 30; e entre os Mekranoti no início

sou a ser destruidora, foco de divisão faccio-

foi

dos anos 50.

A

questão do desaparecimento

recorrente do sistema de metades torna-se

sobre os

solteiros.

Na

situação de confronto in-

terétnico, a oposição interna entre casas dos

pas-

nai (juando a ação comunitária era requisitada. C>om a comunidade praticamente o tempo todo em guerra, os líderes de cada casa
dos homens já não precisavam da outra ca-

Raoni.

1»;-
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sa

ix>s i\nu)s

no

brasil

dos homens para representar oposição ou

uma

"alteridade" contra a qual

podiam de-

monstrar sua liderança. Consequentemente, as

membros de metades opostas tornaram-se potencialmente menos atetadas por

brigas entre

mecanismos

de acordo e controle.
ajudam a explicar por
que todas as grandes connmidades ka\iipó com
metades cindiram-se em comunidades menores, com uma única casa dos homens, no período de duas ou três décadas após o início do
comércio ou das hostilidades com os brasileiros, ainda que em nenhum dos casos os atatradicionais

Tais considerações

ques brasileiros tossem diretamente responsáveis pelas fissões ocorridas.

Também ajudam

que a estrutura interna de cade idade da casa dos homens única

trutura essencial da hierarquia ka\apó de relações domésticas e comunitárias, .\ssim, aban-

donando

a estrutura de metades, os Kayapó
perdiam pouco de sua especificidade institucional e capacidade de reproduzir seu padrão
hierárquico. Essa explicação estrutural toma
claro ao

mesmo tempo

com que

a estrutura

A

reorientação do foco da hierarquia social

e política kayapó, passando da estrutura de

metades para a oposição da comunidade co-

mo um

todo à sociedade brasileira estrangei-

a explicar por

ra à qual tinha se

tegorias

ligada, foi

idêntico e politicamente

A partir do momento em que a in-

ros e sogros. Isso diminuiu proporcionalmente

como uma

organização

de hierarquia interna e coordenação

com

política das relações

os brasileiros, ainda

sob a liderança dos homens mais velhos.

da

A explicação histórica pode ser reformulaem termos da análise estrutural preceden-

te.

Compreender

des

como

a função política das meta-

princípio estruturador para manter

e, consequentemendominação política da categoria de idade dos "pais" na sociedade kayapó será aqui decisivo. Tal função era cum-

a simetria, a unifoniiidade
te,

a estabilidade da

prida pela oposição equilibrada entre grupos

recrutados de
simétricos.

teração
ros,

modo

com grupos

especialmente,

externos hostis (brasilei-

o papel das relações coletivas entre categorias

mas também outros gru-

de idade na casa dos homens como foco de

pos kayapó) deslocou a organização interna de

enquanto fonte primária da
liderança política, base da dominação política e da autoridade representada pelo sistema
de metades, passou a ser vista como fonte de
reprodução

tornado indissoluvelmente

acompanhada, como já disse, por
uma dependência crescente em relação às
mercadorias brasileiras. A posse ou controle
de bens tornou-se cada vez mais, em si mesma, um símbolo e fonte de status dentro da
comunidade. Os bens não podiam ser possuídos ou individualmente controlados dentro da
organização coletiva da casa dos homens ou
do sistema ritual. Eram possuídos, já de saída, por indivíduos no contexto da casa. Assim,
as relações familiares e domésticas tendiam a
ser cada vez mais importantes na construção
da identidade do status de homem mais velho e enquanto veículos de definição e expressão da dominação e subordinação entre gen-

continuou a funcionar
efetiva

a relativa facilidade

de metades desapareceu
e a persistência da casa dos homens e do sistema de categorias de idade em todas as comunidades kayapó.

definição dessa relação hierárquica central.

Uma

social

divisão interna e instabilidade política e foi

abandonada por todos os grupos, um após o
outro. A relativa redundância do sistema de
metades em relação à organização das categorias de idade, com sua oposição central
entre solteiros e "pais" (ou, para as mulheres, entre "novas mães" e "mães de muitos filhos"), tal como realizado na estrutura de uma
única casa dos homens e das associações

mininas a ela ligadas, é
tica nessa conexão.

tão significava

que

A

fe-

uma consideração críem ques-

"redundância"

a oposição entre grupos

idade mais velhos e mais novos dentro de

de

uma

única casa dos homens já representava a es-

tendência para a diminuição da ida-

de de casamento foi o resultado desse conjimto
de mudanças. Enquanto a estrutura da casa
dos homens era a única influência reguladora
importante sobre as relações de atinidade nuisculinas, a tendência era e.xercer uma pressão
coletiva contra o casamento precoce dos solteiros, de modo a reforçar a dominação dos

Os homens frequentemente só se casaMun após os
25 anos. Xa medida em que o toco de contrv>"pais" sobre seus genros potenciais.

le

deslocou-se gradativ^^unente da

mens para

casamento começou a
tivo

ao

c;isa

dos ho-

os lares familiares das nuilhert^s, o

(lual

tugir

tmha estado

do contivle cole-

sujeito nos tempt^s

pré-mercadorias, e os solteiros tinham maiores possibilidades

gros,

em

de encontrar esposas e

idades mais tenras.

si>-
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O

foi

munitária e a ameaça desintegradora represen-

aumentar a importância das relações domés-

tada pela sociedade nacional envolvente, por

efeito

cumulativo dessas mudauças

ticas e das famílias nucleares

em

aumento do peso
de laços segmentários, com suas implicações
centrífugas para a coesão social das comunidades kayapó, originou-se do fato de famílias
e unidades domésticas terem se tornado depositárias da propriedade de bens brasileiros,

com

os novos valores sociais a eles relaciona-

dos.

A

relação interna entre as famílias e ca-

sociais, e a comunidade começou a encarnar cada vez mais os aspectos desagregadores da relação externa da
comunidade como um todo com a sociedade
brasileira. O sistema ritual, no período ante-

rior

enquanto unidades

com os brasileiros,
como mediador entre os laços com

ao contato intensivo

funcionava

casas e famílias segmentares e a solidarieda-

de mais abrangente das relações comunitárias.

Após a intensificação da dependência

em

re-

meio da propriedade privada de bens por parte
de famílias e unidades domésticas. Em outras
palavras, na medida em que a definição efetiva de "sociedade" deslocou-se inexoravelmente da comunidade kayapó autónoma para a situação de contato interétnico entre Kayapó e
brasileiros,

o sistema

ritual,

veículo tradicio-

de unificação das divisões estruturais da
comunidade, teve sua importância aumentada, e não diminuída, enquanto meio de expressar a unidade da comunidade em oposição à
sociedade envolvente estrangeira.
nal

FONTES
As principais fontes para a história dos grupos
kayapó no período coberto por este capítulo
(aproximadamente até 1980) são Nimuendaju (1932, s. d. 1, s. d. 2) para os Gorotire e Pau
d'Arco (Irãa mrayre); Turner (1956,

s.

d. 1)

para

lação aos bens e à sociedade nacional exter-

os Gorotire e Mekranoti-Metukti e os grupos

continuou funcionando co-

deles oriundos; e Vidal (1977) sobre os Xikrin

entre os laços familiares e do-

e Djore. Todas elas analisam as fontes docu-

mésticos e a solidariedade comunitária, mas

como

mentais mais antigas sobre os grupos de que
tratam e também consideram a história oral

o principal mediador entre a solidariedade co-

obtida de informantes. Turner (1988a) apre-

na, o sistema ritual

mo mediador
ad(jMÍriu

uma

Encontro dos
Povos Indígenas,
Altamira, 1988.

relação aos

laços comunitários. Esse

sas,
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Krenak

senta a consciência histórica kayapó contem-

gistro

porânea como distinta dos relatos míticos do
passado, mas em relação de complementaridade com eles. Tal análise é aprofundada em
Turner, 1988b, que salienta a importância de

período.

se levar
tais

em

como

conta géneros culturais diferentes,

a oratória,

em

investigações etno-

gráficas acerca da consciência histórica entre

Kayapó e outros povos indígenas sulamericanos. O estudo de Verswijver sobre a
guerra mekranoti é uma tentativa de reconstruir uma crónica anual de ataques, mudanças de aldeias e atividades rituais entre os
Mekranoti desde o início deste século com base na história oral. Até onde posso julgar, a partir de minha própria pesquisa de história oral
entre os Gorotire e Metuktire, muito menos
e.xtensa e sistemática, o relato de Verswijver
é extremamente preciso para as cinco últimas
décadas. É provavelmente tão preciso quanto
os

é hoje possível para o período até 1940,

existem dificuldades evidentes

em

mas

se tentar

construir "histórias" empiricamente precisas

com

essa profundidade temporal partindo de

relatos

de informantes mais velhos, que eram
quando ocorreram os eventos. O re-

crianças

de Verswijver das atividades rituais
durante esses anos não menciona, por exemplo, várias cerimónias importantes que devem
ter sido realizadas pelo

menos uma vez nesse

De

qualquer modo, a memória de
seus informantes de que os ataques eram muito menos freqiientes no início do século do

que nas décadas de 40 e 50 é certamente precisa. Tudo considerado, a monografia de \'erswijver representa

uma

contribuição original e

valiosa para a história kayapó.

va de reconstruir
yapó,
1

tal

como

uma

Minha

tentati-

história geral dos Ka-

levada adiante

em

Turner,

s.

d.

e resumida neste capítulo, deve muito a seu

trabalho entre os Mekranoti.

O

relato

de Ni-

muendaju (1932) da história antiga dos Kayapó constitui uma valiosa avaliação académica
de fontes escritas, mas em minha opinião contém certos erros de interpretação que aponto
na primeira parte deste ensaio. O relato de \'idal da história dos Xikrin Ka\"apó utiliza de
modo exemplar tanto as fontes escritas quanto os relatos orais de informantes, incluindo
mitos e lendas de origem do grupo e mapas
desenhados pelos informantes para
seus relatos.
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