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· . Assunto: <\··Perícia Antropológica. 

Apresentação 

As respostas aos quesitos apresentados pela FUNAI constituem o 
texto. O texto inclue citações de uma série de autores que pesquisaram os 
Kayapó. Estas citações são apresentadas em parágrafos recuados, e com 
uma letra um pouco menor. O texto inclue também informações obtidas "in 
loco" que são transcritas, com o mínimo de correção, em itálico. 

O presente laudo inclui dois anexos: 
1. Portarias e Decretos relativos à Área Indígena Capoto/J arina. 
2. "Relatório de uma investigação sobre terras em Mato Grosso, assinado 
por Roberto Cardoso de Oliveira, etnólogo do S.P.I. 
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, 
Da Fundação Nacional do lndio 

1. Se as terras que compõea Área Indígena Capoto podem ser consideradas 
de ocupação ·permanente .. dos· índios Kayapó, nos termos da Constituição 
Federal? · 

- 

Em relação à caracterização dessa terra como indígena, procurou-se 
informações "in loco". No início da coleta de dados em campo, a conversa 
foi previamente temperada .com uma crítica que diz respeito· à relação da 
sociedade nacional com a sociedade indígena: 

Porque vocês fazem isso com nós!? Vocês fazem trabalho mal feito e 
depois querem arrumar, vender a terra, sabendo que o índio está lá, 
depois quer acertar. O que comprou quer indenização. Depois o índio 
tem culpa. Depois que fazem coisa errada, querem consertar. 
Sempre teve a aldeia Kapoto, a aldeia Cachoeira e da Liberdade. A 

ocupação da terra era completa". 

E aponta ~o mapa a ocupação indígena, num "continuum", que se estende, 
sem vazios, sobre todo o território conhecido como norte do Mato Grosso e 
sul do Pará. Em seguida, passa a enumerar seus vizinhos nas diversas 
direções - Tapirapé e Karajá a oeste, Xavante e os xinguanos ao sul, Panará, 
Kayabí, Apiaká a oeste, outros grupos Kayapó ao norte. 

Todos sabem tudo a respeito do índio. O governo faz o erro de 
vender as terras sabendo que tinha índio. 
Como foi o contato, no tempo do SPI: 
O pessoal sempre morou no Kapoto. De lá iam até as casas dos 

seringueiros para pegar ferramentas com eles. Às vezes fazia contato 
com seringueiro, mas depois o matavam', Às vezes matavam o 
seringueiro e capturavam a mulher e crianças do seringueiro. Essas 
facilmente pegavam doença e morriam. 
Meu avô criou um Panará. 
O Panará, em suas guerras, não costumava levar criança ou mulher. 

Em suas expedições guerreiras matavam todos. 

1 Arnaud recolheu um rico documentário a respeito das relações entre os Kayapõ e 
seringueiros que são confirmados pelo informante (1987). 
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Localização das diversas tribos da região do médio e alto Xingu. 
(Cunha, 1954:11) 

-. . 

GROSSO 
,TRUMÁl 

A BASE DA F.A.B. 

r 

r 

r 

l\IESOPOTA~HIA DO ALTO XINGU, com os formadores· dêsse 
gr:inde rio. Yê-se aí, também, a localização . das diferentes 
tribos da região, com representantes dos quatro grupos linguís- 

ticos brasileiros: tupi, cu rlbe, jê e aru aque. 



Proc. n. 96.365-3 - da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso· 3° Vara, 
Perícia Antropológica· Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 

ooooooooaoooooooooooooaooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooo 

3 

- 

.---.. 

Antigamente os Kayapó brigavam com Nambikwara, com 
Mundurukú, com Tapirapé', com Bororo. O Kayapó sempre foi um 
povo muito guerreiro. Brigavam até entre eles. 
Uma vez foram para encontrar os Tapirapé e desviaram a rota e 

chegaram no Diauarum e não encontraram os Suyá, aí desceram o 
rio Xingu e brigaram com Juruna. Os guerreiros desceram o rio e 
chegaram na aldeia dos Juruna. Fizeram contato com os Juruna que 
subiam de canoa. Os Juruna já tinham estabelecido contato com os 
Irmãos Vi/las Boas. Assim o nosso contato com os brancos foi através 
do Juruna e foi mais fácil. Os Juruna que subiam de canoa mandaram 
esperar e foram buscar facão, miçanga.: Se tivessem entrado em 
contato direto com os Villas Boas, teriam quebrado o pau com eles3. 
Com os presentes que receberam dos Juruna voltaram para o Kapoto. 
Kremoro era o grande chefe. Ele mandou os guerreiros de volta até 
os Juruna para trocar artesanato com as mercadorias. Na quarta vez 
que os guerreiros foram até os Juruna, o Orlando veio até a 
Cachoeira - e foram até o Kapoto para receber o material. Isso foi 
por volta de 1954. 
Nessa época tudo ficava distante do mundo dos civilizados. 

,.-.., 

.•••..•. 

2 Baldus (1970) e Wagley (1977) registram um massacre que os Tapirapé sofreram com uma 
investida dos Kayapó, dispersando a sociedade Tapírapé, Na ocasião, em 1997, apreenderam 
um menino. Atualmente, conforme dados obtidos junto aos Tapirapé de Terra Indígena Urubu 
Branco, em 1997, esse Tapírapé está casado com Kayapó e tem seis filhos. No ano anterior 
visitara seu irmão em Urubu Branco, no local onde ocorrera o massacre meio século antes. 
Este contato direto com os txucarramães deu-nos a certeza de que eram realmente índios jê 
botocudos, com todas as características das demais hordas comumente chamadas de caíapo. 
Tinham eles, com poucas exceções, o lábio inferior exageradamente deformado por enormes 
batoques de madeira. A cabeça raspada acima da fronte,· as orelhas rasgadas e os cabelos 
caindo livremente sobre os ombros. Todos apresentavam relativa robustez e boa compleição 
física. Os olhos, pelo estado de tensão que apresentavam, tinham brilho selvagem, 
excepcionalmente vivo. Um bom número deles trazia na cabeça enfeites de penas de papagaio. 
Indistintamente todos conduziam arcos, grossos molhos de flechas e pesados tacapes es 
triados. Cingindo a cintura, um fio de algodão, e protegendo o pênis um estojo feito de folha 
da palmeira inajá. Em seguida regressamos ao nosso posto. Na passagem pela aldeia juruna 
demos a notícia, que foi recebida com muita satisfação e alívio. A partir desse encontro com os 
"beiços de pau" pararam as rondas. na aldeia juruna. O que não podíamos agora era deixar 
esfriar a novidade da aproximação. Havíamos de voltar o mais cedo possível a fim de 
consolidar o trabalho· tão bem começado. Por tudo o que vínhamos observando, fomos nos 
convencendo tratar-se de um grupo numeroso e ainda, por fundadas suspeitas, serem eles os 
responsáveis por incursões ao Araguaia, Tapirapé e Baixo Xingu. A região desses rios contava 
com inúmeras povoações civilizadas que viviam alarmadas com a presença de "índios 
estranhos'" (Villas Bôas,1994:562). 

- 

- J 

- 
3 Villas Bôas (1997:226-229) contam o desonforto por que passaram nos primeiros contatos 
com os Metuktire. O destino do elemento não-índio é debatido entre os nativos, em cujo 
contexto, qualquer incidente pode determinar o destino do forasteiro. 
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- Megaron, em seu depoimento, lembrou que, nos anos 60, subiu o rio 
Kuluene até 14 º S e lá encontrou pessoal medindo terras. Procurava esse 
pessoal para comprar mercadorias, que os brancos traziam de caminhão. 
Numa dessas viagens ele pegou pneumonia e quase morreu. 

A partir do contato, a paz da sociedade nacional é instaurada e os 
Metuktire interessam-se progressivamente em obter objetos industrializados 
ao mesmo tempo que passam a perder o acesso a grandes partes de terras 
que tradicionalmente habitavam, como se pode ler no trabalho Franchetto, 
realizado uma década antes: 

- 

"Aqui é suficiente registrar o comentário de um líder Txukahamãe, que 
observava o mapa dos Suyá enquanto estes falavam: 
"Tsso aqui é uma ilha ... nossa aldeia antiga no Kapoto (gn). Quando foi 

criado o Parque nós subimos o rio Xingu ... Orlando e Cláudio falaram para 
o meu pessoal vir para dentro do Parque, fizemos aldeia. A estrada cortou o 
Parque ... agora .tem fazenda tudo aqui, tem capim, tem gado. Pois é, nós 
perdemos 40 Km, ficou só isso demarcado, demarcado e mal feito, do jeito 
que branco quer, não do jeito que nós queremos ... Eu vejo a história assim, 
já perdemos toda a área que era nossa. O que ganhamos? Não ganhamos 
nada; nós ganhamos esse lugar aqui que não vale nada, não presta nada, 
terra ruim, cerrado. Agora branco está querendo tudo, fazendeiro quer. O 
que ele vai pagar para nós? O que ele pagou aos índios dos quais já pegou a 
terra? O que Pataxó ganhou? O que Guarani ganhou? Nada. O que vamos 
ganhar daqui a vinte, trinta anos, quando pegar toda essa terra?'" 
(Franchetto, 1983:22). 

Na década de 60, os irmãos Villas Bôas convidaram os índios a 
erigirem suas aldeias mais próximas aos postos do SPI, para facilitar o 
atendimento. No entanto, a mudança de aldeamento não implicou em 
abandono da área habitada, que continua integrando seu território, lugar 
onde obtêm diversos elementos necessários à sua sobrevivência físico 
cultural. Mesmo durante o período que sua área não foi contemplada por 
decreto, um grupo Metuktire permaneceu aldeado na área, enquanto outros, 
como o depoente acima, acataram o convite dos sertanistas. A partir do 
decreto que definiu a Área Indígena Kapoto/Jarina, os Metuktire puderam 
voltar a exercer mais plenamente o domínio sobre essa parte de sua terra 
tradicional. 

Atualmente, no contexto de contato permanente com sociedade 
nacional, para assegurar melhor a defesa da Área Indígena, os Metuktire, 
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como outros grupos xinguanos, procuram instalar postos de vigilância, em 
determinados pontos, para inibir e impedir novas invasões. As ações de 
defesa de seu território correspondem a contextos políticos. 

A preocupação nossa hoje é criar postos de vigilância para impedir a 
invasão de pescador, de caçador, de madeireiro. 

Essa necessidade de postos de vigilância altera a distribuição 
tradicional da população, antes concentrada em grandes aldeias. 

"O período de história que resumimos está marcado por conflitos externos 
e internos. A tendência tem sido a diminuição de tamanho ·das aldeia. 
Antigamente, existiam aldeias enormes de 1.000 - 2.000 pessoas. Tudo 
indica que, na medida em que os Mêbengokre ficavam cada vez mais 
apertados territorialmente; com a chegada de não-índios e de outros povos 
indígenas, deslocados, por sua vez, pela invasão de suas terras por membros 
da sociedade envolvente, os Mêbengokre eram levados a :fracionar-se em 
grupos cada vez menores. Turner nota que: 
'A intensificação das hostilidades externas parece ter exacerbado os 
conflitos internos, de modo que o aumento de ataques dentro do grupo foi 
acompanhado por uma aceleração do ritmo de fissões comunais.', 
(1992:328)" (Lea, 1997:114). 

Megaron relata alguns incidentes no relacionamento com setores da 
sociedade envolvente, no sentido de assegurar o acesso a sua terra 
tradicional. Mencionou a AGROPEXIN que se instalou em 1961, em pleno 
território deles "bem à nossa frente". A partir de 1966, ao perceber que não 
entrava apenas uma pessoa, mas entrava quantidade crescente de pessoas, 
os Metuktire encetaram o movimento para recuperar essa área de terra. "Em 
1977 morreram dois peões". A partir desse incidente foi criada Área 
Indígena J arina. 

Naquela época era para tirar fazenda de dentro da área, mas não 
tirou. Fazendeiro continuou. Quando cheguei na AGROPEXIN, os 
peões e o gerente já tinham saído. Quando o presidente da FUNAI 
chegou... Fazenda EMSA4••• Essa fazenda fica na boca do rio 
Liberdade / P A. Há necessidade de fechar uma faixa de 15 Km de 
largura até o rio Liberdade. 
Essa referência foi noticiada pela imprensa na época 

4 No decorrer do texto aparecem as duas versões: ENSA e EMSA, referindo-se à mesma 
entidade jurídica. 
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"Os Metuktire Kayapó, cuja aldeia fica na margem esquerda do médio 
Xingu, na AI Kapoto / Jarina, mantêm a ocupação da sede da fazenda 
empresa de turismo Ensa na margem oposta e dão sinais que pretendem 
ficar até que o governo declare como terra indígena uma faixa adicional de 
proteção de 15 Km na margem direita do rio. (ISA, dez/95)" (POVOS IND. 
NO BRASIL, 1996:425). 

De forma semelhante, no empenho de recuperar a posse de parcelas 
de seu território tradicional, 

a vila junto à balsa foi desbaratada em 1980. Os Kayapó brigaram 
muito para tirar a vila. · 
Em 1980 morreram 11 peões, entre os quais estava um Karajá. Em 
1984 eu (Megaron) dei ultimato para a polícia se retirar e saíram na 
hora. Esse _pessoal que saiu da vila fundou o São José do Xingu 
(Bangue-bangue). Abriram uma estrada de 15 Km para o norte da 
BR-080. 
Naquela oportunidade os Kayapó prenderam o Presidente da FUNAJ. 
Se eu não estivesse lá, iam matar o fazendeiro e o Sidney (Presidente 
daFUNAI). 

O informante Megaron explicou que ele e outros ficaram por cima do 
Sidney para os outros Kayapó não o matarem. Acrescentou que salvo~ duas 
vezes a vida de Sidney. Com isso explica sua tarefa de atenuar o conflito 
entre as duas sociedades, defendendo a vida de elementos não-índios. 

Também o pessoal da fazenda da Da. Rosa, que tem um marido 
muito brabo - o pessoal (Kayapó) estava querendo atacar a fazenda - 
ai corri e falei: ''Nada disso". 

Isso ele faz, mesmo que seu passado pudesse justificar o inverso. 
Lembra circunstâncias de vida de sua infância, associada às relações atuais. 

No Urubu Branco', quando era novo ainda, assisti um peão matando 
meu tio, atirando nele. O tio está enterrado lá. 
Uns caras da EMSA estão me processando, isso que os (? Dona 

Rosa) salvei. Mesmo que peão matou meu tio, salvei vida de branco e 
agora me processam. Se soubesse, eu mesmo tinha matado ele. Tem 
gente ruim neste mundo por aí". 

t' . 

r: 

("' 

e: 5 Urubu Branco integra as terras de ocupação imemorial Tapirapé (O. Wagley / 1977 e 
Baldus /1970 E Toal / 1993). 
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- Megaron não entende a lógica que ordena a reciprocidade da 
sociedade nacional. Para eles (Metuktire ), o que salva a vida, fica eterno 
credor. 

A área contígua ao norte da Área Indígena Kapoto/Jarina é a Área 
Indígena Mêkrãnoti, que se estende para o Estado de Pará, habitado por 
outros subgrupos Kayapó. 

"No decorrer deste século, os Gorotire experimentaram vanas cisoes e 
reagrupamentos. Atualmente, têm cinco aldeias ao leste do rio Xingu - 
Gorotire, Kikretum, Kubenkrãkeyn, Àúkre e Kokraymoro. A oeste do rio, 
os Menkrãnoti também experimentaram várias cisões e reagrupamentos, 
resultando na distinção entre os Menkrãnoti e Mentuktire" (Lea, l 997b:48). 

Megaron insiste em lembrar que essa terra, tradicionalmente, não 
tinha solução de ·continuidade em termos de ocupação indígena. A terra não 
ficava vazia, não teve parte que ficasse livre. Sempre tiveram consciência da 
continuidade tópica de ocupação indígena, a ponto de terem conflitos 
freqüentes entre vizinhos. Se essa continuidade não mais existe, com 
exceção do lado setentrional e meridional, não foi por opção unilateral dos 
índios, mas resulta das pressões impostas pela sociedade nacional. 
Retomando: 

- "A presença dos Kayapó na região dos formadores do Xingu vem sendo 
assinalada desde a primeira expedição alemã a este rio, em 1884, tendo 
Steinen ouvido dos Kustenáu referências aos 'Carajás', como tribo hostil 
(1942: 214); o mesmo ocorrendo quando se deu o encontro, já no Xingu, 
com· os Juruna (ídem: 278). Desses índios, obteve Steinen melhores 
esclarecimentos, inteirando-se que viviam em guerra permanente com os 
'Carajás' que, 'muito mais ferozes e valentões', percorriam as terras situadas 
à margem direita do Xingu (Steinen, 1885: 75), obrigando-os a viverem em 
aldeias situadas em ilhas ou pedrais, afastados das margens" (Simões, 
1963:81-82). 
Os Metuktire, como os demais Kayapó, tem longa tradição guerreira, 

que mantinha de sobreaviso· as tribos vizinhas; mesmo as mais afastadas 
viam sua tranqüilidade perturbada. 

A ocupação da terra por parte dos Metuktire não se restringe à área 
reservada, mas se estende para além, onde veneram pontos geográficos, de 
suma importância para sua vida cultural. A exemplo, perto do rio Liberdade 
há cemitérios e locais de antigas aldeias (do século atual - ver mapa) onde 

r 

r: 

r: 

r: 
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está enterrado o pai de Raoni. Fica entre o rio Liberdade e o rio Xingu no 
paralelo 1 OºS. 

Próximo da aldeia Kapoto há morros sagrados, no lado leste e no lado 
sudeste. Nesses morros encontra-se a morada dos espíritos, a casa dos 
espíritos. Portanto, é um local sagrado para eles, de suma importância. 

No contexto ecológico, o informante focaliza uma diferença entre os 
Metuktire e os seus vizinhos Juruna: O índio Juruna é mais do rio, e 
tradicionalmente ocuparam mais o rio. O Metuktire, além de, antigamente, 
não usar arco e flecha, também não navegava. Isso explica a possibilidade 
de os Juruna passarem pelo território Metuktire, navegando no Xingu, 
embora sempre temessem esse grupo Kayapó. O Metuktire gostava mais do 
campo, da mata, mais afastado dos grandes cursos fluviais, mas hoje, 
como perdemos grandes porções de campo e mato, precisamos mais do 
rio. 

,,..... 

r 

Para precisar melhor a forma de ocupação da terra, procuraram-se 
informações que traduzissem a forma tradicional de ocupação dessa terra 
por parte dos Metuktire, que são os ocupantes tradicionais do território no 
qual se insere a Área Indígena Kapoto/J arina. 

A sua casa é coberta de palha. A palha pode ser folha de buriti, de 
inajá ou de pacova. A parede é de pau-a-pique, à moda regional. 

As roças familiares ficam próximas da aldeia. Seus principais 
cultígenos são: mandioca, banana, milho, batata-doce, cará. Talvez a banana 
seja um dos cultígenos, em termos de volume de produção, mais antigos dos 
Metuktire, como sugere a observação feita por Villas Bôas: 

11 A banana é o alimento de toda hora. É o primeiro e último alimento do dia. 
É impressionante a variedade da banana nativa. Eles as replantam em 
lugares estratégicos das suas caminhadas. São diversos os tipos de banana e 
quase todos por nós desconhecidos. Há uma. grande, semelhante á banana 
da-terra; outra, parecida com a nossa banana cabocla... banana-branca, e, 
bem comum, uma outra muito próxima da banana-maçã. O estranho é outra 
espécie que não dá cacho e sim uma penca de frutos com um longínquo 
formato de banana e cuja casca, rija, só é removível à força de pedra. Uma 
vez aberta, expõe umas sementes parecidas com as da romã. Finalmente um 
outro tipo também estranho: o fruto aparentemente não amadurece nunca. A 
casca é sempre verde, o formato comum. Para afastar a casca, tem de ser 
levada ao fogo. Feito isso, surge o fruto, que é rijo e não tem gosto. Para os 

- 
/""· 

r- 

r: 

r>. 
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- - txucarramães ela substitui a farinha, pois embora não pareça estar madura, 
se esfarinha. Não selecionam o peixe, comem de todos. Os txucarramães 
não recusam caça. Mexeu, eles comem. A falta do sal faz com que o 
procurem na terra do cupim que dá em árvore. Essa terra é sempre um 
pouco salobra. Para comê-la, eles a levam ao fogo num jirau. Talvez o calor 
consiga libertar o sal" (Villas Bôas, 1994:569). 

Com a mandioca fabricam a farinha puba, ou secam a raiz pubada e 
oportunamente socam essa massa de raiz seca e confeccionam o beiju. 

A mandioca mansa, adotada recentemente pelos Metuk.tire, pode ser 
consumida após cozimento. · 

O milho é colhido verde para assar ou cozinhar. O milho seco é pilado 
e sua farinha é utilizada para fazer beiju. Este é consumido como 
acompanhante da carne de caça ou de peixe, à semelhança do beiju de 
mandioca. 

,,-... 

/", 

.-... 

O beiju - tanto o de milho como o de mandioca - é assado sobre um 
disco de pedra. Outras pedras são previamente aquecidas no fogo, então 
sobrepostas à massa do beiju que, por sua vez, é antes recoberta, com folhas 
de pacov:a. Desse modo, o beiju fica bem assado em questão de, 
aproximadamente, meia hora. 

Preparo da batata-doce: aquece um cupim de campo (saliência de 
terra endurecida de meio a um metro de altura) e depois de bem aquecido, é 
esfarelado. Abre-se parte do fogo, forra-se com folhas de pacova o lugar 
onde serão depositadas as batatas que depois são cobertas por mais folhas 
de pacova sobre o que acumulam o cupim aquecido e esfarelado. Em meia 
hora fica bem assado. Depois é só abrir e degustar. É consumido como 
desjejum 

"Cooking - The preparation of food shaply distinguished the Northem and 
Central Ge from the Tupí. Lacking pottery, the Ge, including the Southem 
Cayapó, steamed or baked food in earth ovens (Nimuendajú, 1939, p. 34; 
Saint Hilaire, 1930-51, 2:716) between the heated ground and the hot rodes 
or clay lumps. However, there was also broiling on a spit and roasting on a 
grate. Even stone boiling in a pit filled with water was known, specifically 
for bacaba fruits" (Lowie, 1946:477-482). 

A banana grande (da terra, de fritar)- é colhida ainda verde, da qual 
retira-se a casca e sua massa é secada ao sol. Transportam essa massa em 
suas expedições de pescaria comunitária, de bater timbó. Aí, o peixinho 

r: 

»<, 
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- capturado e devidamente preparado é consumido tendo como 
acompanhamento a ·farinha de banana seca, beiju de mandioca ou beiju de 
milho. · 

Na distribuição alimentar seguem regras sociais por eles 
estabelecidas: 

r- - os homens reúnem-se na casa dos homens e os parentes (mulheres ou 
filhas) trazem comida. Ai todos os homens to7?1am juntos sua refeição, 
repartindo o quinhão de cada um. 

Na sua organização econômica e social, obedecem à divisão do 
trabalho por sexo e idade. Nesse contexto, os homens solteiros não 
costumam caçar. Mas participam de caças coletivas. Quando não participam 
da caça, permanecem na casa dos homens onde confeccionam flechas, 
esteiras, bordunas, cestos para carregar. 

Os homens fazem tipóia para carregar criança. Utilizam palha de 
buriti na indústria de: 

"kaingré'" - bolsa grande que serve, por exemplo, para carregar banana 
seca; 

-- 
r- 
r-. 

r "kadi" - cesto para mulher carregar comida; 

Com a palha de bacaba confeccionam "konóipok", outro cesto utilizado para 
diversas finalidades. 

r> 

"Northem Cayapó basketry is also a masculine craft. Twilling is prominent, 
appe_aring in sleeping mats, arm bands, club wrappers, and carrying baskets. 
Notwithstanding the absence of looms, cotton is grown and spun into 
thread with spindles having either clay or stone whorls'' (Lowie, 1946:477- 
487). 

Os Metuktire são um povo mais caçador, predominando mais a carne 
da caça em sua dieta. No entanto, com o encolhimento do espaço de caça e 
sendo essa reduzida com o desmatamento nas regiões externas às áreas 
indígenas, os Metuktire incrementaram o uso do peixe em sua dieta, também 
influenciados pelo contato com outros grupos tribais, particularmente no que 
diz respeito aos peixes do rio Xingu. 

r- 

r: 
r- 

6 A transcrição dos termos Metuktire são uma aproximação fonética, sem obedecer a um rigor 
lingüístico. 
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Quanto aos peixes, o informante logo alerta que não sabe todos os 
nomes em português, tem vários tipos. No rio Grande (Xingu) pescam: 
pintado, piau, matrinchã, trairão (robafo), arraia, pacú. Enumera alguns 
peixes que não comiam antigamente e hoje consomem: curuvina, pirarara, 
piraíba, jaú, tracajá (esse último a rapaziada não pode comer porque é um 
animal muito arisco; se comerem ficam com medo de caçar animais que 
fornecem matéria prima para enfeites). 

Maior riqueza de detalhes, encontra-se no que diz respeito à caça, 
conforme se encontra registrado na tabela abaixo. 

Animal de caça observações / variedades utilização/parte utilizada 
dieta 
festa 
festa 
festa 

r 

anta 
queixada 
tatu 
coa ti 
paca 
caitetu 

come tronco de inajá 

· canastra, molíta, rabo mole 

festa 
macaco prego 

coatá só rapaziada come 
festa 

r 
r- jaboti 

veado 
tamanduá 
onça 

mate iro 

pintada unha para colar e osso 
para lança 
só rapaziada come 
só rapaziada come 
rapazes e mulheres 
comem 
pena e carne 
flecha e carne 
flecha e carne 
carne 
carne 
pena e carne 
pena e carne 
pena /só rapaziada come. 

preta 
parda 

mutum 
jacú 

r 
. . Jacanmn 
macuco 
jaó 
arara 
rei-congo 
gavião 

vermelha, azul, amarela 
(' 

comum e real 
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-- 

A maior parte dos homens Kayapó participa de caçadas coletivas 
diárias. Quando a caça é pouca (rara) necessitam afastar-se mais para caçar. 
Desse modo sobem o rio Xingu, o rio Jarina, indo para além dos limites da 
área demarcada. De suas caçadas, além dos animais abatidos, trazem seus 
filhotes que transformam em xerimbabos: anta, porco - queixada, macaco, 
coa ti. 

Esses xerimbabos merecem uma classificação especial de acordo com 
estrutura social por eles e para eles elaborada. De modo que, não é qualquer 
familia que pode criar um animal (xerimbabo). Só quem é dono do 
respectivo animal pode criá-lo. Por exemplo, uma família po.de criar a anta 
macho, outra família pode criar a anta fêmea; uma terceira família pode criar 
arara. A família que cria um animal não é necessariamente a que captura o 
animal. Por exemplo, a família de Megaron é dono do papagaio falador que 
eles não podem comer. Criam apenas para aproveitar a pena. 

Nessa tabela transparecem normas de dieta, que implica a proibição 
alimentar para a pessoa que se encontra em determinada situação (mulher 
grávida e os homens solteiros), ou implica que determinadas carnes sejam 
consumidas exclusivamente por grupos sociais específicos. Assim, a mulher 
grávida e a que está com filho pequeno não podem comer: peixe de couro, 
peixe grande (pintado, pirarara, trairão, curuvina; banana, (milho seco pode) 
- se não a criança chora; também não pode comer mutum ou ave de 
qualquer espécie - porque pode provocar diarréia; a mulher grávida 
também não pode comer carne de coati, de paca, de macaco, às vezes nem 
de tatu. Quando a criança alcança 3 a 4 meses de idade, a mãe retoma, 
graduahnente, a dieta costumeira. 

Ainda. relativo às dietas: 

Se o velho aco_nselha a comer uma parte específica - aí o rapaz pode 
comer. 
O tatu, na época da chuva, não pode ser comido. Se o rapaz· não 
obedecer à dieta não vai ter sorte na caçá. 
Se a gente não escutar os velhos, não vai ter nada. Se acreditar nas 
palavras dos velhos, os rapazes ficam bons de flecha. 
Kayapó usava mais a borduna, mais recentemente adotou a flecha e 
hoje utiliza mais a espingarda. 

As normas de dieta revelam a interação entre a vida sócio-cultural e o 
meio-ambiente em que vivem. A carne de algum animal não é simplesmente 
carne, mas vem aderida de valor simbólico, que reforça, no seu consumo ou 

r- 

r. 

r: 

r: 

r 



Proc. n. 96.365-3 • da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso - 3ª Vara, 
Perícia Antropológica - Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

13 

evitação, o lugar que cada membro da sociedade ocupa, além de solidificar 
os laços de solidariedade segundo seus usos e costumes tradicionais. Algo 
semelhante ocorre também com o consumo do mel: 

Mel 
chupé 
abelhinha 
imbetí 
jatí 
norotí 
ngarre 
kan'ora 
kukrainti 
europa / africana 

tataíra (queima) 
só um pouco 

rapaziada pode comer 
rapaziada pode comer 

pode comer 

só encontra no cerrado 
= a tataíra 
= chupé 

,-..., 

O registro de outros pesquisadores revela a grande importância 
associada à variedade incrível de mel que é coletado pelos Metuktire em 
suas locomoções de um a outro lugar dentro de seu território: 

"Não somente carne de caça mas também mel é abundante nos treks. 
Bamberger (1967) anotou os nomes de 30 espécies de abelhas distinguidos 
pelos Mêbengokre. Eu consegui obter (em 1981) os nomes de mais 4 
espécies. Posey anotou 56 etno-espécies (1983:888). Além dos Mêbengokre 
consumirem mel, utilizam cera de abelhas para fabricar capacetes 
cerimoniais, e como um adesivo para artefatos. É também empregada 
medicinalmente" (Lea, 1997:113). 

A sua coleta inclue frutas de várias importâncias para sua dieta: 

Pequi - cultivado - é do campo. Kayapó sabe comer Piqui cozido. Tira a 
massa, seca sobre o fogo em jirau e armazena em cesta. A massa assim 
preparada dura de 6 a 8 meses. É consumida com carne, com beiju. · O 
pessoal do Alto Xingu sabe aproveitar tudo do pequi'. 

rr-. 

r 
r 

7 Os alto-xinguanos armazenam a polpa do píquí mantendo a submersa na água.A semente é 
objeto de presente entre eles, e é utilizada na confecção de chocalhos rituais. A folha nova da 
árvore de piqui é utilizado como uma espécie de detergente, servindo para revigorar, no uso 
do banho; esfregando-se um maço dessas folhas umedecidas, obtêm-se uma espuma à 
semelhança do que se obtem do detergente. A raiz é aproveitada para fazer chá, visando 
fortalecer o indivíduo, tornando-o rijo qual pé de piqui. 



r· 

- 
r 

r 

r- 
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Castanha-do-pará - fazem festa da castanha que trazem do Pará, buscando 
com os de seu grupo (Mekranoti). Homem e mulher participam na coleta da 
castanha para fazer festa. 

Essas duas frutas: o pequi e a castanha-do-pará são as frutas mais 
importantes na dieta Kayapó. Utilizam ainda outras frutas, a saber: 
mangaba 

buriti 

açaí - comida do Kayapó. Costumam socar essa fruta no pilão junto com 
mel (resultando uma geléia gostosa). 

bacaba - consomem· com mel (ngaire) (gostoso). 

ingá - tem muito ingá. 

Aqui não tem fruta que tem no Pará. 

Além do mel e das frutas, coletam, para consumo alimentar: 

cará-do-mato - encontra-se na segunda cachoeira - Mobãn'orana 
onde tem muito inhame. 

palmito de inajá 

palmito de tucum preto (e come a castanha do tucum) 

palmito de tucum do cerrado - come também sua fruta (grói). 

fruta de pacova - mulherada que colhe, soca para tirar caroço e mistura 
com carne ou peixe. A melhor combinação é com carne de tatu canastra. 

Ainda quanto à coleta: 

Buriti: sua fruta é para comer 

sua palha é utilizada para fazer casas ( cobertura) esteira, cesta, tipóia. O 
cesto serve para armazenar milho, mandioca, banana seca; 

seu tronco serve para fazer homenagem ao dono de fazer festa "Bemp 11 - 

homenagem ao milho verde. É parecida com a corrida de toras dos Xavante. 
Só que os Kayapó utilizam um tronco longo que é carregado por um grupo 
de homens. Para derrubar um tronco de buriti, um velho, primeiramente, 
vai lá escolher um; é alguém que saber falar para pegar um tronco. É 
preciso tomar muito cuidado. Na hora de carregar, não é qualquer um que 
pode carregar. Obedecem uma seqüência hierárquica, conforme a 
quantidade de filhos, para carregar o tronco. Uma parte dos homens 



r-- 
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- 
carrega uma parte, outra parte dos homens, outra parte do tronco. A 
rapaziada também pode carregar, conforme a situação. O homem que tiver 
mulher grávida não pode participar. 

Inajá: sua palha é utilizada para confecção de cesto, na cobertura de casa. 

sua casca é utilizada pelas mulheres para fazer sal, o que ocorre até hoje8• 
Por causa do sal que contêm sua casca, a paca, a anta e o veado 
costumam roer seu tronco. - Incluem ainda, em sua coleta, numerosas raízes medicinais que 
utilizam como remédio cicatrizante, para picada de cobra, . para curar da 
doença de peixe (uma espécie de intoxicação ou má digestão). O cheiro do 
sangue pode provocar mal-estar que é curado com remédio extraído dessas 
raízes. Segundo o informante Megaron, utilizam grande variedade de raízes 
e folhas para remédio. 

Cada homem e cada mulher se especializa em alguma coisa para 
conhecer a respeito de raízes e animais. Esse conhecimento inclui o 
conversar com um animal. Assim há o que aprende a falar com cobra, 
com onça, com peixe-elétrico, com jaboti. Isso vem de tradição, que é 
passada de um para outro. As pessoas que falam com os animais 
aprendem a conhecer os remédios até se formarem. No processo de 
iniciação, chamam o animal. A pessoa não pode ter medo do animal, 
tem que ficar junto do animal, que passa o saber. Antes de passar 
isso, o que inicia recomenda o iniciando para não fazer determinadas 
coisas e que não pode usar esse saber para fazer o mal para outro. 
Vocês aprendem a curar as pessoas. Assim é a nossa ciência. O 
iniciado torna-se um especialista. 
Depois que alguém ficou grande não aprende mais. O aprendizado 

se realiza desde pequeno. 
Quanto ao peixe elétrico - tem um tipo que mata as pessoas - 

provocando febre, vômito, diarréia - até.a pessoa morrer. Tem gente 
que sabe curar essa doença de peixe elétrico. 
Tem a doença de onça= se um índio, que tem um filho pequeno, mata 

uma onça, o espírito da onça vai fazer mal à criança. Pode ser 
arranhado por onça - nesse caso só pode ser curado por quem é 
especialista de doença de onça. 

.....• 
I 

r> 
r> 

r- 

s Os Kayabí, pelo menos antigamente, utilizavam a folha nova do inajá para obter sal 
mediante processo laborioso. 
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Hoje tem pouca gente que sabe. Se algum branco quiser aprender, 
pode aprender. 
No Kapoto tem dois especialistas em peixe-elétrico - só eles que 
vêem. Não é o peixe elétrico comum, é um que mora no fundo, esse 
mata. Mas não pode usar esse aprendizado para matar. 
Em casa tem um tio (Guarantã) - que pegou uma jararaca no quintal 
e levou para o mato e soltou. Esse conversava com cobra. 

Na medida que esclarece a relação com a natureza, que retrata sua 
economia, passa a incluir as relações sociais e as relações com o 
sobrenatural, num conjunto cultural resultante dessa complexa teia de 
relações, com múltiplas conexões. 

Quanto ao remédio: 
Tem lugar., em cerrado que tem bastante remédio para toda doença 

de bicho, de peixe elétrico... Quando vai avião a Kapoto, de lá vai 
remédio para outras aldeias. No Kapoto recebem também remédios 
de outras aldeias. 
Todos os remédios de bicho ficam no campo, no mato - que tem 

· muito. Falta pesquisar. Tem um remédio fácil para o olho. Da folha 
da planta correspondente pinga um liquido no olho. Tem que usar na 
hora que aparece o problema. Só especialista que conhece - que fica 
no mato e no cerrado. 
O conhecimento de um especialista é passado só para quem 

interessa saber. Primeiro o especialista observa o jeito da pessoa 
(aprendiz), se é calmo. Se o candidato não for calmo, não serve. O 
especialista corta logo, porque pode usar o saber para prejudicar a 
própria pessoa. 
Houve uma vez um encontro de pajés no Diauarum. 
Pajé é diferente das pessoas que conhecem remédio. O pajé mexe 
com espírito. É o que sabe conversar com o espírito do animal. Não 
vê o espírito como bicho, mas como gente. Assim é a visão. 
Os jovens aprendem com velho (especialista) tudo sobre 

determinado animal. Pois, o relacionamento com determinado animal 
e o conhecimento de plantas medicinais específicas estão vinculados. 
Na nossa historia já teve de 4 a 5 pajé grandes. 
As músicas são aprendidas do espírito de um bicho. Ele aprende o 
canto para cantar em festa, em festa de dar nome (nominação). Vem 
através do peixe. 

- 

r-. 

r- 

r: 

r=. 

r: 

r: 
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Na explanação relativa à relação com a natureza inclue-se o mito: 

Uma criança Kayapó estava brincando e queimou no fogo. Um tio 
chegou logo ... se fosse um tio que tivesse dado nome para a criança 
teria queimado junto. Aí a mãe da criança estava assando a batata 
quando a criança caiu no fogo e queimou. Correu na água e ficou lá, 
um ano. Aprendeu os cantos dos peixes. O peixe não quis deixar ir 
embora, até que saiu e chegou na aldeia cantando. Passou o nome de 
peixe, cantando música, passa.ndo nome para cada família. Assim é 
uma história dos Kayapó. 
Assim outros. pajés grandes aprenderam coisas grandes do mundo 
dos bichos, dos animais. 

Nesse mundo de relação com o sobrenatural, que tem como 
especialistas os pajés, também há conflitos. 

Toda gente, todas as pessoas não são iguais. Quando tem um pajé 
antigo, fala que não é verdade. Ai começa a briga entre os pajés que 
se prejudicam. Hoje em dia também é assim. Se alguém tem uma 
visão de pajé, o outro já tem medo, que o pajé novo vê ele, as coisas 
erradas que faz. 

Essa relação com o sobrenatural não fica restrita aos Metuktire, mas 
pode ser acessível a pessoas da sociedade nacional. 

Isso acontece muito no mundo dos brancos. Por isso que acontece 
esses grandes acidentes, morte de gente famosa. Só porque tem 
dinheiro. Aparece gente que joga carta em TV, que é perigoso. Se 
algum espírito de índio incorpora em branco, o espírito do índio pode 
contar as coisas que sabe; aí aquele .branco começa a ver os 
remédios, as raízes. Em Chapada dos Guimarães eu vi uma mulher 
que recebia um espírito de um índio que estava ensinando ela. Através 
do espírito pode aprender muito remédio para curar as pessoas. · 
Essa força que o pessoal tem, eles aprendem mas não podem usar 

para fazer o mal, para prejudicar os outros. Se fizer, as pessoas da 
familia podem ser prejudicadas. 
Se um dia um branco quiser aprender ... 
Se os seus filhos (dos pajés) não aprenderem, eles morrem e levam 

o conhecimento todo. Não ensinam para mulher. 
O conhecimento dos homens é só para os homens 
A mãe não aprendeu nada. 

r 

- 
r> 
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r- Em relação aos espíritos no Kapoto - tem duas pessoas que sabem se 
comunicar, e vão na casa deles. Quando tem festa, os espíritos 
chegam para participar. Às vezes os que se relacionam com os 
espíritos tem que afastá-los, se não as pessoas ficam com sono e 
dormem. Por isso manda afastar. 
Quando o homem vai a uma caçada, quando a mulher vai a uma 

coleta - pode mudar de nome. Os homens vão caçar para festa e 
podem voltar com o nome trocado. Tem nome que é passado para o 
neto ou sobrinho (irmão da mãe). Uma pessoa chega na irmã dele - e 
pede para seu marido preparar a roça suficientemente grande para 
que na época tenha produto suficiente para a festa de passar o nome. 
A festa costuma ser realizada em Abril/Maio - É a festa Bemp. 

A combinação da relação entre a economia, a estrutura social e as 
relações com o mundo sobrenatural dá-se nas festas. As festas contêm uma 
densidade de relações culturais complexas. 

Nessa festa alguém chega na casa dos homens e anuncia para os 
homens que vai dar nome para um neto ( = filho da filha ou para um 
sobrinho, filho da irmã). O favorecido (criança) fica numa esteira. 
Começa a festa. Tem caçada. No mês de setembro, já no final da 
festa, quando dançam (da Arara) e cantam. No final da/esta, quando 
termina tudo, o homem (de idade) chega enfeitado na casa da filha e 
passa o nome para o neto (filho da filha). Para aquela criança ser 
reconhecida, para registrar tem que fazer aquela festa. Para ser vista, 
para todos escutarem. Antes da festa não tinha nome. 

Se não for o próprio nome dado pelo avô ou pelo tio ao filho da filha 
ou ao filho da irmã, os pais podem escolher outros nomes de parentes para 
seus filhos. Essa é a festa Bemp ou Bemp'io - festa para passar nome. 
Realizam outras festas, umas de nominação e outras por outro motivo. 

Cori'canô - esse que aprendeu com Juruna, é também festa para 
passar nome, em que cantam e dançam. 
Niac'tacac - outra/esta-de nominação. 
Cogô - nome de mulher, de homem. 
(mostrou umafoto de/esta de Cogô). 
Painter- 
[Durante a festa vestem máscara - não pode sair da máscara. 

ngrenodjôi - chocalho que é usado.] 
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Bemp'io - também pode usar chocalho nas outras festas. O 
chocalho só pode ser usado por quem sabe cantar a música. 
A festa é por aldeia. Se falta um especialista, temos que emprestar 
um ngre 'nodioi para dançar e cantar. 

Quanto à organização social, manifesta nessas relações complexas, 
Franchetto e Busatto, em sua breve notícia dos Metuktire, anotam que 

" 'Donos da borduna', é este o significado da palavra Txukarramãe, 
denominação dada pelos Juruna, antigos inimigos. Os Txukarramãe também 
vivenciaram a mudança de uma vida semi-nômade para uma condição de 
maior sedentarização, já que seu território tradicional se viu reduzido 
em poucos anos (gn). São caçadores tanto quanto agricultores. Como 
sociedade de tipo Gê, a sociedade Txukarramãe se organiza por princípios 
complexos,. em diversos planos de classificação: das classes de idade, 
grupos residenciais formalizados, relações parentesco cerimonial, casa dos 
homens, etc. A intensa vida ritual e os grandes ciclos das 'festas' constituem 
um dos aspectos mais marcantes da sociedade Metuktire" (1987:151-2). 

Os Metuktire integram o conjunto de nações indígenas classificadas 
como participantes do tronco lingüístico Gê, que compartilha algumas 
características, que chamam atenção dos pesquisadores. 

"Atualmente, é considerado muito inadequado definir uma categoria em 
termos da ausência de elementos. Mais importante ainda foram os trabalhos 
pioneiros do etnólogo Nimuendajú (1939; 1942; 1946) que começaram a 
desvendar a enorme complexidade da vida cerimonial dos Jê, O grande 
legado de Nimuendajú foi evidenciar que é impossível correlacionar 
desenvolvimento tecnológico e social. 
"Os Jê têm uma tecnologia mais simples do que as sociedades típicas da 
floresta, mas têm uma organização social muito mais elaborada, 
caracterizada por grandes aldeias circulares com uma proliferação de 
metades rituais, categorias e classes de idade, elaborados sistemas 
onomásticos etc. À luz destas descobertas, Steward e Faron declararam que 
as divisões internas (a organização social dualista) dos Jê são inigualáveis 
na América do Sul. Concluem que: "Uma complexidade comparável 
talvez só poderia ser encontrada entre os aborígenes da Austrália" 
(1959:362). Foi ainda mais tarde, em 1963, que foi publicada a primeira 
monografia sobre um grupo Mêbengokre, escrito por Simone Dreyfus. 
intitulado Les Kayapá du Nord' (Lea, 1997: 117). 
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As festas e a organização política manifestam e sustentam a estrutura 
social de determinada sociedade, como se pode ler nas entrelinhas da notícia 
de falecimento de Kremoro, considerado um líder de destaque dos Kayapó, 
que esteve à frente do movimento de cisão de uma parte do grupo, o que 
ocorre vez por outra nessa tribo: 

"Aos 7 4 anos de idade, morreu Kremoro, no hospital de Colider (MT), no 
dia 20 de dezembro, debilitado por uma pneumonia e uma infecção 
respiratória. Kremoro foi um dos últimos líderes tradicionais Kayapó. No 
final dos anos 50, liderou a cisão com os Kayapó Mekragnoti, para 
constituir o grupo que veio a ser conhecido como Txukarramãe. 
Diferentemente de Raoni e Krumare, Kremoro não aceitou o convite dos 
irmão Villas-Bôas para se transferir para dentro do Parque do Xingu, 
quando a BR-080 cortou o norte do Parque nos anos 70. Ele manteve a 
ocupação d·e Jarina, que viria a ser reconhecida posteriormente pelo 
governo federal como terra Kayapó. Os filhos de Kremoro, Patêyts e Puyú 
vivem atualmente na aldeia Capot. (ISA, dezl95)" (POVOS IND. NO 
BRASIL, 1996:425) . 

A menção ao separatismo foi registrada por Lowie: 

"The Timbira and the Northem Cayapó are markedly separatistic" (Lowie, 
1946:477-488). 

Essa tendência separatista é verificada igualmente entre os Xavante, 
outro grupo Jê. Esse separatismo é a tal ponto acentuado entre os Xavante, 
que procuram envolver o pesquisador, para que tome partido favorável ao 
grupo do informante. 

Retomando a adoção de festa de outra tribo indígena, Megaron 
relembra que a interação principal com os outros povos indígenas era 
mediada pela guerra. 

Kayapó fazia muita guerra com todo mundo. Por ocasião de uma 
guerra tem dança, música apropriada para sair para brigar. Há 
caçadas que se destinam à obtenção de produto de consumação 
exclusiva dos homens - sem levar nada para casa. Essa caçada marca 
o inicio de uma guerra: Ai tem gente que fala para outro: 'Quem vai 
na frente sou eu. Só ele vai na frente!' Na volta pode ser qualquer um. 
Se alguém fosse machucado na luta, ou morresse, o seguinte assumia 
a frente da fila. Tem toda a cerimônia, incluindo música, dança, que 
corresponde exclusivamente à guerra. Quando voltam de uma 
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expedição sem ter feito guerra, quando não mataram ninguém, os da 
aldeia recebem a notícia através de canto, e aí já sabem que não 
brigaram. Se morreu alguém durante a expedição, anunciam através 
de canto à distância, para os da aldeia saberem. Quando só eles 
fazem briga com outro índio ou seringueiro - entoam o canto da 
vitória. No último encontro com o FHC cantaram esse canto. Só que a 
pintura, em vez de preto foi de urucum. Melhor teria sido a pintura 
de preto. Através do canto, bem antes de chegarem na aldeia de 
retorno de um expedição, comunicam se trazem mulher ou criança. 
Essa música está acabando. Podia gravar. Quem sabe, podia-se 
estimular os professores para registrar o que os velhos sabem. 

O contato com a sociedade nacional provocou a reformulação das 
relações com outros grupos tribais, com quem facilmente guerreavam, 
provocou também mudanças de comportamento e hábitos de consumo. Entre 
esses, há os elementos econômicos adotados da sociedade nacional, que, no 
entanto, constam como elemento estanque no contexto de sua vida. Na sua 
alimentação incluem a carne de animais de criação: Hoje todo mundo cria 
galinhas. Inicialmente pegavam galinha só para escutar o canto do galo. 
Hoje podem comer o 9vo. 

Tem algumas cabeças de gado que pretendem reunir numa fazenda, 
junto à BR-080. 

r=; 
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Quanto ao porco: primeiro criaram só para criar. Até que, numa 
certa ocasião, foram visitados por alguns Kayapó do Pará, que 
começaram a matar para comer. Chegaram a ter uns 200 porcos. 
Hoje não criam mais. 

No contexto econômico influenciado pela relação com a sociedade 
nacional, além da adoção dos animais de criação, fabricam artesanato para 
vender. Esse artesanato distingue-se daquele elaborado para uso da família. 
As aposentadorias estão em processo, e uma. vez implantado, representará 
outra fonte de renda para o grupo familiar. O mesmo se aplica para os que 
percebem salários como funcionários da FUNAI; embora o ganho seja 
individual, as regras de reciprocidade obrigam a uma socialização do 
beneficio obtido. 

Obtêm recursos, de forma irregular, com projetos financiados pela 
FUNAI. 
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Nesse ano (outubro/1997) realizou-se o primeiro curso para os 
nossos professores, para aprender conceitos lingüísticos. Não 
interessa só passar o conhecimento do branco. Há preocupação 
também com a nossa memória, nossa língua, nossos conhecimentos. 

Em Gorotire e Kubenkangrei há presença missionária. Mesmo assim 
os Kayapó não esquecem suas festas e danças. 

Outros grupos são mais fracos e os brancos dominaram. Isso é mais 
importante e fico orgulhoso pelo fato de o Kayapó ter mantido a 
tradição. A questão é não se deixar enfraquecer mais tarde. 
Teve um Kayapó que aprendeu a ser pastor, mas depois largou tudo, 

quando se deu conta que não salvava nada. 

Esses dados a respeito da interação com a sociedade nacional 
manifestam que os Metuktire, embora se reorganizem em função dessa nova 
conjuntura, mantêm claramente sua identidade e seus valores tradicionais, 
particularmente no que diz respeito à sua relação com a terra. De modo que, 
em suma, segundo o exposto acima, a Área Indígena Kapoto/J arina é 
habitada por dois grupos indígenas: Metuktire e Tapayúna. Sua população é 
577 e 58, respectivamente, segundo os dados (Povos Indígenas no Brasil, 
1991/1995). Sabe-se da ocupação indígena dessa área desde os registros dos 
primeiros viajantes que por lá passaram, ou chegaram em suas 
proximidades; desde Von den Steinen, no século XIX, Villas Boas em 
meados do século XX, até o registro de Lea e outros na última década do 
século XX. 

Desde os primeiros registros, há consenso de que essa área é habitada 
pelos Metuktire ( conhecidos por diversos etnônimos, dos quais destaco 
Txukarramãe ). Tem aí suas aldeias, desenvolvem sua agricultura, praticam 
as atividades de caça, pesca, coleta nessa região ultrapassando os limites 
decretados. Em suas terras há lugares que são freqüentados por outros 
grupos do Parque Indígena do Xingu, que aí se abastecem de matéria prima 
inexistente nas proximidades de suas aldeias. Há outros locais que são 
sagrados por abrigarem seres sobrenaturais, de valor inestimável para os 
Metuktire. Isso constitue evidência suficiente para caracterizar essa área 
como sendo Terra Indígena. 

r: 
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2. Caso positivo ao quesito anterior, de quando data esta ocupação? 

Esta ocupação data desde o século XIX quando Von den Steinen 
registrou a presença dos Kayapó nessas terras, que foi confirmada pelos 
Irmãos Villas Boas e~ meados do século XX, ao estabelecerem o primeiro 
contato pacífico nessa região; Lea (1997) confirma essa ocupação Kayapó, 
bem como outros registros a partir do século XVIII, cujas referências 
aparecem no decorrer das respostas aos diversos quesitos apresentados. A 
partir desses registros infere-se que sua ocupação data de antes de meados 
de século XVIII, sem haver precisão cronológica. Há informações de que os 
Kayapó se retraíam do contato com a sociedade nacional, adentrando 
territórios dominados por outros- grupos indígenas, segundo a tradição oral 
dos Metuktire que 

. '"'- 

"remete à travessia de um grande rio no passado remoto, o Araguaia ou o 
Tocantins. A lenta marcha para o oeste foi motivada por caçadores de 
escravos, cuja chegada no território Mêbengokre provocou sua fuga. 
Verswijver cita informação de 1750 que menciona guerras entre os Juruna e 
os 'Karajá' do Tocantins, notando que, no passado, os Mêbengokre eram 
freqüentemente confundidos com os Karajá (pela semelhança de suas armas 
de guerra). Verswijver nota que, mesmo neste século, houve expedições 
guerreiras que atravessaram 600 km (1192:91-2). Influências dos Karajá 
propriamente ditos, da região da ilha de Bananal, ainda encontradas na vida 
cerimonial Mêbengokre, evidenciam contatos antigos entre estes dois povos . 
Na década de 1940, há referências aos Kayapó Setentrionais localizados na 
beira do rio Araguaia" (Lea, 1997:90). 
"Pouco tempo após a migração dos Mêkrãnoti para o oeste, os Gorotire 
começaram a ser atacados e mortos pelos seringueiros que estavam 
invadindo seu território, e eles começaram a retaliar, atacando os regionais. 
Num só massacre em 1939, 70 Gorotire foram mortos (Verswjver 
1992:100)" (Lea, 1997:97). 

_,..... 

r> Essas duas referências, a título de exemplo, remetem a uma questão 
que lembra que os conflitos pela terra, os quais envolvem índios, merecem 
ser considerados como problema gerado pelo contato entre a sociedade 
nacional e as sociedades indígenas. Nesse caso a primeira se caracteriza 
como aquela que avança sobre as terras indígenas, numa dinâmica 
expansionista. O índio reage, recua, quando não é aprisionado, adoentado, 
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morto ou simplesmente, massacrado. A história dos Metuktire na sua 
relação com a terra insere-se nesse contexto9• 

Lea menciona a presença dos Kayapó no vale do rio Araguaia, em 
1940, mais precisamente, pouco a norte da serra Urubu Branco!", 

Mesmo durante o período em que essa área correspondente à Área 
Indígena Kapoto/Jarina ficou excluída do Parque Indígena do Xingue não 
era oficialmente reconhecida como indígena, um grupo manteve aldeia nessa 
área, enquanto outro grupo aceitou erigir uma aldeia ao sul da BR-80. Mas, 
mesmo estes 

r: 

"( ... ) iam regularmente à atual Área Indígena Jarina!Kapoto para conseguir 
materiais para fabricar seus arcos e flechas e para visitar parentes na aldeia 
de Jarina. 
"O piloto da FUNAI, José Denerval Feliciano, forneceu as coordenadas 
geográficas da localização da aldeia atual da cachoeira Von Martius - 1 Oº 
05' 00" S e 53° 00' 00" W, e da aldeia atual do Kapoto - 09º 50' 00" S e 53º 
1 O' 00" W. Estas duas aldeias são habitadas pelos Mêbengokre e pelos 
Tapayúna. 
Atualmente, a aldeia Juruna de Tubatuba está situada um pouco a jusante da 
foz do rio Manitsauá-Miçu com o Xingu" (Lea, l 997b:49). 

"Os índios Txukarramãe, da aldeia Cretire no PIX, moravam numa região a 
vinte minutos de barco da rodovia BR 80. O fácil e continuo acesso a essa 
rodovia ocasionava freqüentes surtos de gripe na aldeia, onde muitas vezes 
100% da população infantil apresentava complicações (pneumonia 
principalmente). 
"Em junho de 1985 essa aldeia mudou-se para um lugar chamado Pium, 
abaixo aproximadamente 7 horas de barco da BR-80. A idéia seria dificultar 
o contato com o branco, diminuindo assim a incidência de doenças. 
"Contrários à idéia do diretor do Parque e. dos funcionários de saúde da 
área, os índios escolheram talvez uma das piores regiões para habitar. 
Região de mata com muitas lagoas e charcos, propícia à reprodução de 
anofelinos (transmissores da malária). 

9 A história dos Xavante confirma essa forma de relação e solução. 
10 De lá impuseram um ataque aos Tapírapê, no ano de 1947, como registrou Wagley. Esse 
ataque, feito em proporções de massacre, provocou a dispersão da sociedade Tapírapé, que 
voltaram a se reunir, quatro anos depois, mediante intervenção de funcionários do SPI, junto 
aos Karajá, na margem esquerda do rio Araguaia. Os Tapirapé sofreram ataques dos Kayapo 
que por sua vez recuavam ante o avanço da sociedade nacional sobre suas terras. 

,.--.. 
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"Desde o início das chuvas (setembro 85), que os índios vêm lutando contra 
a malária. Apesar dos esforços da equipe de saúde do Parque e da SUCAM, 
não há chances de um retrocesso da doença. As lideranças Txukarramãe 
poderiam escutar os conselhos do diretor Megaron e da equipe de saúde, 
levando seu povo para outro lugar, o Capoto, por exemplo. Região de 
campo, mais ao norte, lugar sagrado dos Txukarramãe, terra devolvida aos 
índios em maio de 1984 pelo governo. (Estela Würker - enfermeira)" 
(POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, 1986:336). 

Ainda quanto à questão dos dois grupos: um que aceitou ir para o 
Parque Indígena do Xingu ( ao sul da BR 080) e o outro que se manteve na 
região de Capoto/Jarina, suportando a falta de assistência do órgão tutor, em 
situações de problema de saúde contraída pelo contato com a sociedade 
nacional: 

r. 

"Raoni também contou que Orlando falou da estrada e mandou os índios 
subir o rio. Separaram em dois, a metade indo para Pykanhikànhkàry e outra 
metade indo para Ken-ngà ou Jarina. Subseqüentemente, umas dez pessoas 
morreram de sarampo em Jarina, sem receber qualquer atendimento médico 
daFUNAI. 
Entrei em contato, por telefone, com Dr. Douglas (assessor de Dr. Baruzzi), 
da Escola Paulista de Medicina (EPM) para pedir dados a respeito do 
número de óbitos em Jarina que resultaram desta epidemia. Informou-me 
que a EPM não possui tais dados porque, na época, concordou com o 
raciocínio de negar assistência médica aos Mêbengokre como forma de 
pressioná-los a entrar no Parque onde tal atendimento seria garantido" (Lea, 
1997:80-1). 

Esse detalhe manifesta que, da parte da sociedade nacional, mesmo os 
setores que são destinados à proteção dos direitos indígenas, nos momentos 
mais cruciais, seguem a lógica que endossa o princípio de conquista, em 
detrimento do lado mais fraco que é o índio. 

A entrada dos Juruna na região que compreende hoje o Parque 
Indígena do Xingu, remonta à passagem do século XIX para o XX, quando 
em fuga do contato com sociedade nacional, particularmente da dominação 
imposta por seringalistas e seringueiros. Os Juruna, provêem do baixo e 
médio curso do rio Xingu; eles atravessaram, não sem atritos, o território 
dos Metuktire. Estabeleceram-se finalmente próximo à confluência do 
Manitsauá-missu com o Xingu, após disputarem terras de outros grupos 
tribais. 
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"Os Juruna nos informaram que costumavam construir suas aldeias em 
ilhas, como uma medida de segurança contra os ataques de seus inimigos. 
Tinham várias aldeias em ilhas no rio Xingu, embora a ilha em frente ao 
sítio denominado Porori já está quase completamente submersa nas águas. 
Anos após a ocupação de tal ilha pelos Juruna, os Mêbengokre 
construíram uma aldeia na margem esquerda do rio, em frente à antiga 
aldeia Porori dos Juruna. Isto explica a existência de uma antiga aldeia 
Juruna e uma dos Mêbengokre ambas denominadas Porori (gn). 
"Megaron notou que as águas estão subindo mais a cada ano que passa. Ele 
acredita que isto está sendo causado pela proximidade· do complexo 
hidrelétrico de Turucuí. ( ... ) Perto da aldeia Suyá, há também uma área de 
cumes de árvores aparecendo acima das águas num lugar que não ficava 
inundado antigamente. 
"Segundo Megaron, os Mêbengokre antigos vinham do lado leste do rio 
Xingu. Empreendia longas viagens para brigar com os Mundurucu, na 
região do rio Tapajós. Vinham duas vezes à aldeia de Pykatoti para atacar 
os Suyá no Xingu, levando mulheres. Parece que uma destas mulheres ainda 
se encontra em uma das aldeias Mêbengokre do Pará. A turma de Motere 
foi expulsa para o lado oeste do Xingu após uma briga motivada por 
adultério. 
"No rio Xingu, os Mêbengokre costumavam atacar os Juruna nas suas roças, 
na margem esquerda do rio, em terra firme. Os Juruna contaram que um 
Mêbengokre matou um velho pajé e eles mataram um Mêbengokre de 
feitiço. Após este evento, subiram o rio e encontraram os Suyá, Trumai e 
Kamayurá. Após serem atacados pelos Suyá, subiram o rio, acompanhado 
de seringueiros e atacaram os Suyá perto de sua aldeia atual. 
"Entre as antigas aldeias Juruna, há Paruedu, na altura da Pedra Seca (onde 
Von den Steinen se encontrou com os Juruna). Da cachoeira Von Martius, 
foram direto para Porori, perto da época do ataque aos Suyá com as armas 
fornecidas pelos seringueiros. Depois subiram o rio Xingu para uma área de 
três ilhas, perto de Tubatuba. A partir da época em que moravam na 
cachoeira Von Martius até o período que residiam na aldeia Porori, foram 
atacados pelos Mêbengokre, portanto, mudaram novamente para uma ilha 
numa aldeia denominada Quashá. Depois viajaram até os Kamayurá (no sul 
do atual Parque do Xingu) e foram atacados por eles. Os Kamayurá 
moravam então no mesmo local que ocupam atualmente. Os Mêbengokre 
abriram uma picada da cachoeira até encontrarem com os Juruna na praia 

r: 
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- - em frente à aldeia Juruna atual. Na sua língua, chamam esta praia de 
'Txukarramãe ida buká', 'a praia dos Txukarramãe'. 
Foram os Juruna que deram o nome 'Txukarramãe' aos Mêbengokre. 
Significa 'Homens sem arco', de txukarra = arco e mãe= sem. Explicaram 
que, no passado remoto, quando os Juruna moravam perto da atual cidade 
de Altamira, os Mêbengokre matavam sua caça com bordunas e lanças. Foi 
através da captura de meninos Juruna que aprenderam a técnica de fabricar 
arcos. Os próprios Mêbengokre negam isto; ignoram a existência de uma 
época na qual não possuíram arcos. Isto sugere que o contato entre os 
Juruna e os Mêbengokre é muito antigo. Segundo os Juruna, o estilo de 
canoa fabricado pelos Mêbengokre foi copiado não deles mas dos 
senngueiros, 
'Nos primeiros contatos (pacíficos] com os 'Txukarrarnãe', estes davam 
penas de arara para os Juruna em troca de miçangas. Os Juruna explicaram 
que 'os índios se agradam com presentes'. Os Villas Bôas davam presentes 
para os Juruna para eles levarem até a cachoeira Von Martius para atrair os 
Mêbengokre. 
"Os Juruna ocupavam todas as áreas navegáveis pelos rios perto da 
cachoeira Von Martius. O próprio Rio Jarina ou Juruna leva o nome deste 
povo, e nos mapas do Radam (1981), os morros ao norte do Rio Juruna 
estão denominados Serra dos Jurunas. ( ... ) Há um antigo cemitério ao lado 
esquerdo da cachoeira. Há um grande taquaral num dos afluentes do rio 
Jarina ( ... ). 
"Há outra aldeia antiga com uma área grande de roças na altura da estrada 
BR-80. Moravam lá antes da construção da estrada. Na época em que a 
estrada começou a ser construída, havia uma aldeia ao norte de seu traçado 
e outra na altura de Tubatuba. Após a construção da estrada, os Villas Bôas 
'não deixaram' eles voltar a morar ao norte da estrada. 
"Segundo Megaron, a fazenda Agropexin foi aberta aproximadamente em 
1965. Os Villas Bôas levaram os Mêbengokre para Porori por volta de 
1961. Numa determinada fase de planejamento da construção da BR-80, seu 
traçado ia passar na altura da cachoeira, perto de Kentifíhyry (na divisa de 
Mato Grosso e Pará). Ao saberem dos planos para a estrada, os Villas Bôas 
tentaram convencer os Mêbengokre a se transferirem para o sul do traçado 
que estava sendo planejado. Isto resultou na cisão dos Mêbengokre. Os 
Villas Bôas, utilizando Raoni como intermediário, convenceram uma parte 
dos Mêbengokre a mudar mais para o sul, instalando-se na aldeia de 

- 
- 

- 

- 
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- 
Pykanhikànhkàry por volta de 1969, mas ainda fora dos futuros limites do 
Parque. 
"Hoje, Raoni fala com amargura que os Villas Bôas queriam tirá-los da área 
de terra rica. É interessante notar que no projeto do Radam, a área dos 
Mêbengokre à esquerda e ao norte da cachoeira, é recomendada para 
atividades de pecuária, de madeira e para agricultura, contrário às terras ao 
sul da cachoeira. Naquela época, Raoni não era chefe mas foi um dos 
primeiros Mêbengokre a aprender português, sendo um adolescente na 
época dos contatos com os Villas Bôas. Os lideres Kromari e Kremoro 
recusaram ceder às pressões e mudaram, com aproximadamente a metade 
dos Mêbengokre, para o rio Jarina, que ficou fora do Parque a partir de 
1971. Outro líder importante daquela época, K.retire, por volta de 1969, 
morreu no caminho de volta para Porori, após uma visita aos Mêkrãnoti 
Centrais. A aldeia Kretire recebeu este nome em homenagem a ele. 
"Segundo Raoni, os Villas Bôas eram favoráveis à instalação da Fazenda 
Agropex.in. Naquela época, os líderes Kremoro e Kretire achavam que o 
fazendeiro ia ficar morando sozinho lá. Mais tarde, os Mêbengokre mataram 
duas pessoas na fazenda. O fazendeiro ou gerente teria falado mal com os 
Mêbengokre e eles queriam impedi-lo de aumentar sua derrubada. Sua 
intransigência acabou resultando na morte de dois peões. A derrubada 
continuava aumentando e o gerente gritava com os Mêbengokre. Acabaram 
matando mais seis peões. Na época do Presidente Adernar (na FUNAI), o 
Diretor do Parque, Chico (Francisco Assis da Silva), foi até Jarina e à 
fazenda para tentar impedir a eclosão de mais violência. Na época, o 
gerente era um Dr. João. Posteriormente, a fazenda foi desativada 11• 
"Ao conferir o mapa elaborado por Verswijver, Raoni notou que ainda 
faltam algumas aldeias, como Kapremp-nhón-puru perto de Roikore e 
Pókro, na mesma área. Notou que os Juruna também andavam nesta região 
da cachoeira. 
"Quem foi morar primeiro num sítio chamado Pium eram Kromari e 
Úkàkoro. Posteriormente, a aldeia de Jarina e de Kretire reuniram-se neste 
local, então chamado de Kapõto. Depois de algum tempo, esta mesma 
aldeia mudou de nome para Mentuktire, reservando o nome Kapõto para a 
aldeia a ser construída na área deste mesmo nome, o que corresponde à 
aldeia atual chamada Kapoto. A aldeia da cachoeira foi fundada há uns três 
anos, devido à insalubridade do local de Mêtuktire, onde houve um alto 

,.--,, 

. ..-.. 

11 E foi também desapropriada. 
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índice de malária. A aldeia da cachoeira surgiu na época da transferência 
para o Kapoto porque alguns índios temiam o fato da ausência de grandes 
rios na área do Kapoto e a distância das áreas de caça (gn)" (Lea, 1997b:76- 
81). 

r'- 

Esses dados ilustram a ocupação tradicional por parte dos Metuktire 
da área de terras da bacia do rio Xingu, na altura da cachoeira Von Martius, 
incluindo a bacia do rio Jarina (Juruna) até a divisa (e mais) do Pará, 
alcançando pelo menos o rio Liberdade, remontando há mais de dois 
séculos. 

Os Juruna, como já foi mencionado acima, há muito· tempo são os 
vizinhos mais próximos dos Metuktire (a sul) e dos Suyá (sul/sudeste), 
sendo que os Juruna passaram pelo território dos Metuktire, quando 
migraram do baixo para o médio Xingu. Quando na altura das aldeias 
Metuktire, os Juruna estabeleciam suas aldeias em ilhas, para dificultar o 
ataque de seus inimigos que não eram canoeiros. 

"Oliveira nota que há indícios de inimizade entre os Mêbengokre (então 
conhecidos como "Karajá') e os Juruna desde 1750 (1970:22). Verswijver 
(1982) fornece um relato detalhado do relacionamento entre os Juruna e os 
Mêbengokre entre 1850 e 1920, descrevendo sucessivas aproximações e 
afastamentos, da época em que todos Mêbengokre habitavam a beira leste 
do Xingu até a transferência de uma parte deles para a beira oeste na virada 
do século XIX para o século XX. Nesta época, os Juruna já possuíam 
carabinas. 
"Verswijver descreve como os Mêkrãnoti foram procurar os Juruna, após a 
ida destes últimos para a cachoeira Von Martius. Numa destas ocasiões, 
atacaram um grupo de quatro pessoas na sua roça na terra firme, matando 
dois e levando dois embora (1982:313). Isto está de acordo com as 
descrições feitas pelos Juruna dos ataques Mêbengokre. Verswijver calcula 
que isto aconteceu por volta de 1910. 
"Oliveira informa que os Juruna do Parque do Xingu: 
'vinham a ser os remanescentes de um grupo tribal que em 1916, depois de 
algum tempo de subordinação ao seringueiro Constantino, foram refugiar-se 
no Alto Xingu. A região onde êles se localizam está nas proximidades de 
10º 55' de latitude sul e 53°20' de longitude oeste ... ' (1970:11) 
"Oliveira faz uma reconstrução minuciosa da história dos Juruna, a partir do 
início do século XX, usando os relatos orais dos Juruna e dos Kamayurá. 
Sua história, neste período, foi bastante atribulada e não há necessidade 

-· 
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- aqui de entrar em pequenos detalhes. É conhecido, no Alto Xingu, uma 
tendência à especialização tribal. Neste sentido, os Juruna destacam-se 
como os primeiros índios desta área a possuir armas de fogo, e sua história 
é marcada por este fato. Segundo Oliveira: 'O uso de armas de fogo, pelo 
que se pode depreender dos registros existentes, é do conhecimento dos 
Jurúna desde o século XVII, quando entraram em contacto com uma 
bandeira paulista e com tropas de resgate'. (1970:121-2) 
"Na opinião dela: 'foi provavelmente graças ao uso de armas de fogo que 
êles conseguiram manter-se como grupo tribal' (1970:41). Os relatos 
históricos sobre os Juruna no século XX enfatizam o medo de outros povos 
indígenas dos Juruna, por eles possuírem algumas armas de fogo, que 
conseguiram obter dos seringueiros, e a cobiça destas armas por parte de 
outros povos, como os Kamayurá. Estes emboscaram os Juruna, numa 
determinada·ocasião entre 1916 e 1948, prometendo levá-los até os Bakairi, 
ao sul da atual Parque do Xingu, para conseguir munição. (Os Bakairi eram 
um dos grupos Karibe do Alto Xingu que foram atraídos pelos brancos mais 
ao sul, não sendo, portanto, incorporados no Parque do Xingu). Estes 
Juruna acabaram sendo mortos pelos Kamayurá, em represália da morte de 
alguns Kamayurá pelos Juruna, no decorrer de um ataque destes aos 
Trumai. Os Kamayurá levaram suas armas (1970:35). Os Juruna engajaram 
se em vários combates guerreiros com os índios Trumai, os Manitsauá, os 
Suyá e os Kamayurá" (Lea, l 997b:86-87). 

Os Juruna, por um certo período, pois, disputaram com os Metuktire 
as terras nas proximidades do Rio Jarina (Juruna). Por isso, dá-se atenção 
singular à presença indígena na região compreendida pela atual Área 
Indígena Kapoto/Jarina e proximidades. 

"Os índios classificados como hostis que, embora habitando a região, não 
se alinham nem se relacionam normalmente com a área cultural dos 
formadores do Xingu, são os Suiá, moradores do rio Paranajuva; os 
Txukarramãe, ocupantes do Xingu, na altura das corredeiras de Von 
Martius (gn); os Juruna, aldeados na foz do rio Manitsauá-Missú; e, 
finalmente, os índios Txikão, que embora localizados nas águas do rio 
Jatobá, em pleno Alto-Xingu, que assaltam freqüentemente as aldeias 
xinguanas de acesso mais fácil para eles. Para nossa exposição, dos grupos 
citados são os Suiá os mais importantes, dadas as estreitas relações que 
mantiveram com os índios da área xinguana, dos quais assimilaram, durante 
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- 

os largos períodos de contato amistoso, vários costumes e maneiras de 
viver" (Villas-Bôas, 1986:35). 

A sul tem como vizinhos, os Juruna, há um século, aproximadamente. 
A partir de meados da década de 90, os Kayapó dividem a ocupação da 
Terra Indígena Capoto/Jarina com os Tapayúna, cuja origem merece uma 
menção, nesse contexto de apossamento de terras indígenas, transferência 
de grupos, que posteriormente "buscam um lugar ao sol". 

Os Tapayúna (Beiço-de-pau), que hoje (1997/8) compartilham a 
ocupação da Área Indígena Kapoto/Jarina com os Metuktire, são 
sobreviventes do processo de pacificação, efetuada na segunda metade da 
década de 60. Os Tapayúna viviam, à época da transferência, entre os rios 
Arinos e do Sangue (ambos tributários da margem direita do Juruena). Os 
Tapayúna foram transferidos de suas terras, para junto dos Suyá do Xingu, 
considerados seus parentes. Em relação a eles, lembra Franchetto: 

- 
"Durante décadas eles combateram a invasão de suas terras e foram por 

sua vez agredidos, suas aldeias queimadas, suas crianças assassinadas. Com 
a intensificação da exploração da borracha, na região do rio Arinos, 
desencadearam-se uma série de refregas com seringueiros e seringalistas 
que adentravam seus domínios. ( ... ) Quanto à população Tapayúna dessa 
época, a FUNAI calculou 1.200 pessoas, mas Seeger (1974: 65) estimou, 
pelas genealogias por ele coletadas, uma população de cerca de 400 índios" 
(Franchetto, 1987:111). 

Após a rendição (pacificação) o grupo ficou extremamente reduzido 
em termos demográficos, de modo que os agentes de Tutela do Governo 
consideraram que não teriam condições de sobrevivência, a não ser que 
fossem reunidos aos ( assim considerados) parentes do Parque Indígena do 
Xingu - os Suyá. Dessa forma liberou-se o território que era deles para a 
exploração econômica da sociedade nacional. No Parque Indígena do Xingu 
eles permaneceram, por um período de aproximadamente duas décadas, 
próximos aos Suyàquando passaram a residir na área Capoto/Jarina. 

Em suma, há registros da presença dos Metuktire nesse território que 
inclui a área "sub-judice" que remontam a meados do século XVIII. Os 
índios J uruna atravessaram esse território no século XIX, em fuga da 
perseguição dos seringueiros, mas reconhecendo o domínio dos Metuktire. 
Já os Tapayúna passaram a se aldear na Terra Indígena Capoto/Jarina em 

- 
r>. 

- 
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meados da última década do século XX, dividindo a posse desse território 
com os Metuktire. 

3. Quais _os fatos preponderantes, concernentes a ocupação não índia nas 
regiões ocupadas pelos índios Kayapó, que influenciaram a definição 
administrativa de seu território? 

,-. 

Pelos registros encontrados e segundo o depoimento dos Metuktire, 
os fatos que influenciaram a definição administrativa das regiões ocupadas 
pelos Kayapó foram a pesca e caça predatórias que comprometia seriamente 
uma fonte de subsistência imprescindível aos Metuktire e a presença 
crescente de pessoas estranhas. 

Os Metuktire há muito manifestam sua preocupação em assegurar a 
posse exclusiva do rio Xingu, como forma de proteger sua principal fonte de 
pesca, na atualidade. 

Essa preocupação dos Metuktire, de assegurar a posse do rio Xingu 
como fonte de pesca, principalmente, não é algo tão recente, mesmo em 
termos de registros em órgãos oficiais, como pode-se ler às fls. 95 do 
Processo 3503/82 (FUNAI, Brasília): 

"Em 29.04.80 estiveram reunidos com o Sr. Presidente da FUNAI, 
Coronel João Carlos Nobre da Veiga, os índios Raoni, Menkaron e Krenu 
do Posto Indígena Kretire, PQXIN, ficando decidido que: 
1 - A FUNAI estudará possibilidade de aumentar a Área Indígena Jarina, 
uma faixa ao longo do rio Xingu, limite Leste, objetivando resguardar a 
pesca àquela comunidade. ( ... )" 
Essa área encontrava-se contemplada na delimitação proposta. pelo 
anteprojeto de 1952, justificando também· a importância da área como 
região de caça. 
"O anteprojeto estabelecera o limite leste do Parque na foz do rio 
Liberdade, incluindo uma antiga aldeia Mêbengokre que constitui, 
simultaneamente, uma área importante de caça (gn). Segundo Oliveira, o 
antigo território Juruna se estendia até os arredores do rio Liberdade 
(1970:175)" (Lea, 1997b:57). 
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Além da importância em termos de pesca e caça, essa área representa 
um valor singular enquanto, próximo ao rio Liberdade (ver no mapa) há um 
cemitério onde está enterrado o pai de Raoni, além de outros locais 
identificados. Esse cemitério localiza-se entre o rio Liberdade e o rio Xingu, 
no paralelo 10° S. Segundo os registros de Verswijver, corresponde a uma 
aldeia que se manteve por um longo período no atual século, com a 
denominação Kapot-ninõrõ, como consta claramente nos mapas 
reproduzidos por Lea (1997: 94,95) - cujas cópias incluo, ressaltando que 
sua existência foi registrada entre 1935 e 1987. Além do cemitério, há as 
plantas cultivadas por eles, que os abastecem em suas expedições, que para 
tal realizam. 

Embora uma parte das terras Metuktire fosse contemplada com o 
reconhecimento oficial da Área Indígena Capoto/Jarina, os Metuktire estão, 
há mais de duas décadas, se empenhando em manter a posse da área à 
direita do rio Xingu e a oeste do rio Liberdade, o que implicou em conflitos. 

A atitude dos Metuktire, frente a estranhos em sua terra, inicialmente 
é tolerante. Enquanto não percebem o alcance de exploração que representa 
uma fazenda, eles se mantêm aparentemente amigáveis ou indiferentes, até 
tomarem consciência do que pode representar isso para o futuro deles. 
Assim, após vários anos, tomaram a iniciativa para dispensar a presença, em 
suas terras, do grupo não índio que se mantinha na junção da BR 080 com o 
rio Xingu, junto à balsa; depois foi dispensada a presença de uma fazenda à 
direita do rio Xingu e a norte da BR 080; em outro momento recuperaram as 
terras que a Agropexin tinha apossado; mais recentemente repetiram essa 
atitude em relação à área ocupada pela EMSA. Enquanto não perceberam 
maiores problemas, toleraram a presença "amigável", desmentida com pesca 
predatória. Aqui retomo a tese: não se trata da relação de indivíduos, mas da 
relação entre duas sociedades. 

Porque vocês [ da sociedade nacional] fazem isso com nós [Metuktire 
e índios]/? Vocês fazem trabalho mal feito e depois querem arrumar, 
vender a terra, sabendo que o indio está lá, depois quer acertar. O 
que comprou quer indenização. Depois o índio tem culpa. Depois que 
fazem coisa errada, querem consertar. 
Sempre teve a aldeia Kapoto, a aldeia Cachoeira e da Liberdade. A 
ocupação da terra era completa". 

Megaron relatou alguns incidentes no relacionamento com setores da 
sociedade envolvente, no sentido de assegurar o acesso a sua terra 

- 
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1 Adutirekrêkyh 
2 Akranhlkrõ 
3 Arêrêkrê 
4 Kapot-ninõrõ 
5 Krãnh.mrôprylaká 
6 Krôdjãmre 
7 Pykabãrã 
a·Pykakrãkumêtx 
9 Rlkrê-kôre 
10 Rob-kakô 
11 Rolkôre 
12 Rotlnõrõ 
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Mapa indicando a localização de aldeias entre 193 5 e 194 7 

,1• 

9, 

10• 

55• 5.t 53• i 52• 
Fonte: VERSWIJVER, G. 1985:184. Considerations on Mekrãnoti warfare. Tese de doutorado. Fac1ilteit van Rechtsgeleerdheid, Bélgica. 
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Mapa indicando ~ localização de aldeias entre I 94 7 e 1984 
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1 Baú 
2 Djwy kapT-djà 
3 lriri Novo 
4 Kapot-ninõrõ 
5 Kên-ngà 
6 Krã'ã bôm 
7 KCimiêkô 
8 Ngôrãrãnk 
9 Pi'yh-djãm 
10 Pcrorí 
11 Pykanhikànhkàry 
12 Py.kâny 

· 13 Roikôre 
14 Rotinõrõ 
)5 Tekàdjytidjãm 

, · f '- ·1 ARE;A or cerrado 
( ,,~ 
\. .,: --r • 

Fonte: VERSWIJVER, G. 1985:203. Considerations on Mekrãnotí warfare. Tese de doutorado. Faculteit van Rechtsgeleerdheid, Bélgica. 
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- - tradicional. Mencionou a AGROPEXIN que se instalou em 1961, em pleno 
território deles "bem à nossa.frente". A partir de 1966, ao perceber que não 
entrava apenas uma pessoa, mas entrava quantidade crescente de pessoas, 
os Metuktire mobilizaram-se para recuperar essa área de terra. "Em 1977 
morreram dois peões". A partir desse incidente foi criada Área Indígena 
Jarina. 

.-. 

- Naquela época era para tirar fazenda de dentro da área, mas não 
tirou. Fazendeiro continuou. Quando cheguei na AGROPEXIN, os 
peões e o gerente já tinham saído. Quando o presidente da FUNAI 
chegou... Fazenda EMSA... Essa fazenda fica na boca do rio 
Liberdade I PA. Há necessidade de fechar uma faixa de 15 Km de 
largura até o rio Liberdade ( esse depoimento foi tomado em 1997). 

Seguem algumas notícias divulgadas na época, que foram recolhidas 
pelo Instituto Sócio Ambiental, que auxiliam na compreensão do que 
motivou a ocupação pelos índios Kayapó, que influenciaram a definição 
administrativa da área "sub-judice" - EMSA: 

"KA Y APÓ AMEAÇAM INCENDIAR SEDE DA ENSA 
Os 40 Kayapó acampados em volta de uma casa de hospedagem da empresa 
goiana de turismo Ensa, às margens do rio Xingu, no Pará, divisa com Mato 
Grosso, deram ontem um ultimato ao presidente da Funai, Dinarte Nobre de 
Madeiro. O líder Raoni disse que se até hoje Madeiro não for ao local 
acompanhado de representantes do Ibama e da Polícia Federal, eles vão 
incendiar a casa de hospedagem da empresa" (ISA, 1986:424-5). 
Segundo os Kayapó, a pesca e caça indiscriminadas dos visitantes 
estariam afetando a economia da aldeia, que tem cerca de 280 índios. Os 
três funcionários, detidos pelos índios no interior da casa ameaçam se 
suicidar. Madeiro viajou ontem para João Pessoa e enviou ao local do 
conflito o funcionário da Funai e sobrinho de Raoni, Megaron, com uma 
carta convite para o cacique visitá-lo em Brasília. Os Kayapó acusam os 
visitantes clientes da empresa, brasileiros e até estrangeiros, de pescar, 
caçar e depois abandonar os restos. Eles temem pela degradação do 
ambiente e a mortandade dos peixes. Há três anos, os Kayapó vêm 
fazendo queixas à Funai sobre o problema. A assessoria de imprensa da 
Policia Federal em Brasília informou que até ontem a Funai não havia 
enviado qualquer comunicado sobre caso (OESP, 09/08/95)" (ISA, 
1986:425). 

"FUNAl NEGOCIA PARA APAZIGUAR KA Y APÓ 
A Funai vai negociar a instalação de dois postos na Reserva dos Kayapó. 
Um de vigilância, para fiscalizar os limites da Reserva Indígena, e outro, do 
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que terá a colaboração da Ensa, para evitar a caça e pesca na área dos 
Kayapó. Também será criado um grupo de trabalho para debater as 
reivindicação dos índios. 
Com essas medidas, a Funai espera que os 40 Kayapó acampados em volta 
de uma casa de hospedagem da empresa goiana I Ensa deixem o local. A 
negociação será feita pelo funcionário da Funai, Megaron, que é sobrinho 
do cacique Raoni. 
Anteontem, foram libertados os três funcionários, ( dois homens e uma 
mulher) que vinham sendo mantidos como reféns. O superintendente do 
Ibama em Mato Grosso, Jacob Ronaldo Kuffner; seguirá para a aldeia. 
Megaron negociará, hoje, novamente a ida a Brasília do cacique Raoni para 
discutir a implantação da base de fiscalização, coordenada pela Funai e pelo 
Ibama. (O Liberal 11/08/95)" (ISA, 1986:425). ' 

"KA Y APÓ SÓ CONVERSAM COM PRESIDENTE 
Persiste o impasse entre a Funai e os Kayapó em: conflito com a empresa 
regional de turismo Ensa. 
1110 Megaron já não garante mais nada", disse Luiz Carlos Sampaio, seu 
substituto na Administração Regional da Funai em Colider (Mato Grosso). 
"O clima está muito tenso", disse Sampaio, temeroso os índios cumpram a 
ameaça de incendiar a casa sede da Ensa. "Eles não abrem mão da presença 
do presidente da Funai, Dinarte Nobre de Madeiro, nas negociações, mas 
lamentavelmente ele mandou informar mais uma vez; que não virá. Em ou 
tras ocasiões, os Kayapó já deram provas do que são capazes", acrescentou. 
(O Liberal 12/08/95)" (ISA, 1986:425). 

EQUIPE DO IBAMA ENCONTRA OS KA Y APÓ 
Por determinação da Presidência do Ibama, três técnicos do órgão 
deslocaram-se para a fazenda Ensa, ocupada pelos Kayapó, para discutir 
com os índios a depredação do meio ambiente no rio Xingo e em suas 
margens. 
Os técnicos do Ibama conversaram com os índios rio acampamento montado 
próximo ao hotel, num bosque às margens do rio. O hotel da Ensa, que 
conta com um atracadouro de seis degraus de alvenaria, ampla sede e uma 
pista de pouso de 1.400 m de extensão, estava fechado. Os índios que 
estavam com as chaves do hotel, prepararam calheíras de madeiras,com 
mechas, e as colocaram em volta do hotel para, eventualmente, colocarem 
fogo. 
Denúncias - Os Kayapó informaram que estão desgostosos com as ações 
predatórias dos turistas que abatem caça ilegalmente e, muitas vezes, os 
animais são a~andonados feridos, morrem e descem o rio boiando e em 
decomposição. Reclamaram que muitos peixes capturados têm suas 
vísceras jogadas no rio. Externaram Insatisfação pela sujeira e lixo 
deixados por caravanas de pescadores que vêm pescar às margens do rio 
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Xingu em frente à Reserva Indígena. Alegaram ainda gue foram 
destratados e humilhados por pescadores que . praticam a pesca 
predatória no rio Xingu. 
Para constatar a veracidade das informações, os técnicos do lbama 
desceram o rio Xingu, encontrando diversos acampamentos 
abandonados e com detritos lançados na margem do rio, bem como 
áreas danificadas e queimadas de forma clandestina. Os técnicos, 
todavia, não encontraram nenhuma pessoa branca no trajeto. 
Os técnicos do lhama s~ comprometeram a realizar missões de fiscalização 
mensais durante o período de alta temporada da pesca (junho a outubro), no 
entorno da Reserva Indígena e também nas estradas das fazendas que 
chegam ao rio. 
Reivindicação - Os Kayapó aproveitaram a vinda dos técnicos do lbama 
para apresentar uma proposta de expansão da Área Capoto/Jarina. Eles 
pretendem expandir a área na margem direita do rio Xingu, abrangendo a 
extensa área da fazenda e incorporando as eventuais benfeitorias existentes. 
Os Kayapó alegam que estas terras pertenciam aos seus antepassados e 
que se trata de uma área tradicional de perambulação e caça dos índios . 
Os técnicos do lhama alegaram tratar-se de assunto de competência 
exclusiva da Funai e propuseram a realização de uma reunião entre lbama, 
Funa~ e representantes dos Kayapó para programar ações fiscalizatórias e de 
educação ambiental na área, tão logo sela resolvido o impasse causado pela 
ocupação da fazenda. (ISA, a partir do Relatório de Viagem à Área Indígena 
Capoto/Jarina, Ibama, 12/08/95)" (ISA, 1986:425). 

Além dessas notícias que explicam a necessidade da intervenção da 
FUNAI, resguardando um . direito reconhecidamente indígena, o material 
produzido· pelo presente processo, desde a inicial, corrobora isso enquanto 
retratado pelo diálogo entre os Autores e as Rés. De modo que os fatos 
preponderantes, concernentes à ocupação não-índia nas regiões ocupadas 
pelos índios Kayapó ( correspondente à fazenda EMSA), que influenciaram a 
definição administrativa de seu território, imediatamente, foram a pe~ca e 
caça predatórias, assim como o incremento populacional progressivo não 
indígena que se fazia presente nessa área. 
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4. Se anterior a definição dos limites das terras ocupadas pelos índios 
Kayapó, a área "sub-judice" eram por eles utilizadas? de que forma e qual o 
período de ocupação? 

A ocupação da área "sub-judice" pelos Kayapó antecede ( a épocas 
imemoriais) a definição dos limites para reserva, como foi exposto nas 
respostas aos quesitos anteriores. 

Permito-me retomar alguns informes citados acima, adicionados a 
outros para auxiliar na compreensão do processo de definição da Reserva 
Indígena, que corresponde a um reconhecimento oficial. Pelo fato de carecer 
um decreto, uma área. de terra não deixa de ser indígena. 

A ocupação desse território por parte dos Metuktire foi registrado, 
pelo menos desde o final do século, quando o etnólogo alemão, Karl Von 
den Steinen realizou duas expedições ao rio Xingu. Segundo a memória dos 
Metuktire, eles chegaram a essa terra há muito tempo, recuando ante o 
avanço e agressão da sociedade nacional em relação a eles, provavelmente 
no século XVIII quando estavam estabelecidos na região que hoje 
corresponde ao Estado de Tocantins, sudeste do Pará e nordeste do Mato 
Grosso. 

No século passado os Juruna, ao fugirem dos maus tratos impostos 
pelos seringueiros, procuram região mais segura subindo o rio Xingu. Aí 
atravessaram o território dos Metuktire, que temiam, razão pela qual erigiam 
suas aldeias em ilhas, valendo-se do fato de os Metuktire não serem 
canoeiros e nem flecheiros. 

Na década de 1950 os Villas Bôas estabelecem o primeiro contato 
pacífico com os Metuktire. Em 1952 foi apresentado o anteprojeto de 
criação do Parque Indígena do Xingu, que cobria o norte do Estado do Mato 
Grosso, divisando com o Estado do Pará, alcançando a confluência do rio 
Liberdade com o Xingu, tendo como limite oriental, o curso do rio 
Liberdade. 

Em 1961 foi decretado o Parque Indígena do Xingu com uma área 1 O 
vezes menor do que abrangia o anteprojeto, cobrindo uma faixa de terras nas 
duas margens do rio Xingu, entre os paralelos 10° S e 12° S, 
aproximadamente, estendendo-se 40 Km para cada lado do rio Xingu. 
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Em 1971, já em pleno "Milagre Brasileiro", que agudizou a 

vitimização de populações indígenas, foi alterado o perímetro do Parque 
Indígena do Xingu, reconhecendo parte do território indígena ao sul, só que 
excluíu as terras dos Metuktire. Esses foram convidados a se transferirem 
para o interior dos novos limites, a sul do traçado da BR 080. Uma parte do 
grupo acedeu ao convite dos sertanistas, que entendiam preservar dessa 
forma a vida dos índios ante o avanço das frentes de· exploração econômica 
da sociedade nacional que adentrariam nessa região, facilitada pela rodovia. 
No entanto uma parte dos Metuktire permaneceu aldeada ao norte da BR 
080. 

r: 

Para os Metuktire essa terra não deixou de ser terra deles, apesar 
dessas alterações dos decretos.· O oficio nº 142/Pres., com data de 04.04.75 
revela a ótica oficial, no sentido de amenizar o conflito no encontro entre a 
sociedade nacional e os Metuktire, ao estes assistirem a ocupação alienígena 
de seu território tradicional: 

r: 

"Por ocasião da construção da Rodovia BR-80, tornou-se necessária uma 
alteração nos limites do Parque Nacional do Xingu, para facilitar o 
andamento dos trabalhos, objetivando, dentro da política estabelecida pelo 
Governo de assistência e proteção ao índio, manter ambiente tranqüilo e 
evitar encontros ou choques entre índios e civilizados. 
Assim é que, através do Decreto nº 68.909, de 13 de julho de 1971, foram 

alterados referidos limites, determinando uma redução ao norte do Parque, 
compensada por acréscimo ao sul. Essa medida, realmente, foi altamente 
proveitosa e surtiu os efeitos desejados, pois que os trabalhos se 
desenvolveram sem problemas de maior monta. 
Apesar do texto legal a área desmembrada (parte norte) não foi, 

efetivamente, liberada pela FUNAI que não tem condições de exercer 
fiscalização para evitar as invasões que ali se vêm verificando" (Proc. n. 
1458/82, fls. sn). · 

Dentro da n~va conjuntura resultante, a FUNAI cria o Posto Indígena 
Jarina pela Portaria nº 369/N de 25 de maio de 1976 (ver cópia de portarias 
e decretos anexados). 

110s limites foram demarcados em 1977, na vigência do Decreto 76.999, de 
08 de janeiro de 1976" (Inf. nº 048/DIF, in \ proc. Funai, 1239/89) 

Num momento posterior, para afirmar a posse da terra, os Metuktire 
expulsam os trabalhadores de uma fazenda à margem direita do rio Xingu, 
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reclamando uma faixa de proteção no lado oriental do rio Xingu, que antes 
era de 40 Km e agora passa a ser de 15 Km, na parte que corresponde à 
Área Indígena J arina. 

"Fica claro que à derrubada, apesar de muito próxima do rio, está localizada 
ao norte da BR-80, portanto fora das atuais linhas divisórias do Parque 
Indígena do Xingu, porém em local pretendido há muito tempo elos índios 
Txuk.ahamãe para ser incluído, à área do Parque e prometido pelas gestões 
anteriores da FUNAI, o que dá condições aos índios de não permitirem 
nenhuma atividade na área. Esclarecemos ainda que o total da área 
pretendida pelos Txukahamãe, que só aguardam definição da FUNAI para 
demarcação, inclui a leste do rio, uma extensão de 15 Km em direção ao 
'Bang-Bang', estendendo-se para o norte até a: fazenda Agropexin nas 
vizinhanças da corredeira Von Martius. Os líderes Txukahamãe Raoni, 
Krumare e Megaron tem nos reiterado constantemente essa pretensão, 
reafirmando sempre que não abrem mão da questão e não aceitam qualquer 
intromissão ou ação dentro desses limites (.) (Proc. nº 2660, fls. 
45//10.06.80). 
"Relativamente ao limite leste, a área de 40 Km ao lado do rio Xingu estava 
compreendida na PXIN segundo o Decreto de criação do mesmo (nº 50.455, 
de 14.04.61) e mantida pelo Decreto nº 63.082 de 6.8.68, sendo excluída 
com as alterações decorrentes do Decreto nº 68.909 de 13.7.71, que mudou 
os limites pelo fato de a área do Parque ter sido cortada pela BR-080" (lnf. 
14 apud Proc. 2660/80, fls. 50//01.09.80).0 

Posteriormente, os Metuktire exigem a retirada da AGROPEXIN, 
pouco mais ao norte na margem esquerda do rio Xingu. 

"Em 18 de junho de 1979 os índios Txucarramãe tomaram a sede da 
fazenda e expulsaram todos os trabalhadores ali existentes anteriormente, 
em janeiro de 1977, quando da abertura da estrada de acesso à fazenda 
ocorreu um outro ataque desses índios aos trabalhadores'' (Proc. nª 2660/80, 
fls. 34). 

Em resposta, é decretada a Área Indígena Capoto, com uma faixa 
mais reduzida de terra na margem direita do rio Xingu, de 5 Km. 

As terras ao norte da Terra Indígena Capoto integram a Terra 
Indígena Menkragnoti, cuja parte maior fica no Estado do Pará. Aí não foi 
reservada nenhuma faixa de proteção à direita ( a leste) do rio Xingu, que 

r: 
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vem sendo reclamada, formalmente, conforme registro em documentos da 
FUNAI, desde abril de 1980, que abrange a área "sub-judice". 

"A FUNAI estudará a possibilidade de aumentar a área indígena Jarina, 
uma faixa ao longo do Rio Xingú, limite leste, objetivando resguardar a 
pesca àquela comunidade" (Proc. 2660/80, fls. 43// 29.04.80). 

A área "sub-judice" .~ra utilizada pelos índios Metuktire desde muito 
antes da definição dos atuais limites. Essa ocupação, apesar do empenho do 
órgão 'protecionista · em removê-los para a parte meridional da BR 080, 
continuou sem solução de continuidade por parte dos Metuktire. Houve aí, 
para caracterizar de forma mais contundente sua presença, uma aldeia nessa 
parte (ver mapa p. 32c). Não se sabe ao certo desde quando os Metuktire 
ocupam tal área, quê precede em muitas décadas qualquer outra ocupação . 
Essa ocupação se apresentou em forma. de moradia, roças, "estradas", 
exploração do meio ambiente circundante mediante coleta, caça e pesca, 
segundo seus usos e costumes. 

. ,· 

.- 

r>: 
5. Se as terras ocupadas pelaAutora, podem sei: consideradas de tradicional 
ocupação dos índios.Kàyapó?. ·. 

Tomando como verdadeiros os dados apresentados na resposta aos 
quesitos anteriores, as terras ocupadas pela Autora podem ser consideradas 
de tradicional ocupação dos índios Kayapó. 

r: 

6· .... Qual a importância da manutenção do .. equilíbrio. .ambiental das terras 
ocupadas pela -Autora é seus. entomos com as relações de sobrevivência 
fisico e· cultural <l;o Povo fu.díg~na Kayapó? ·. · · ·· ; · 

Os caracteres culturais desses grupos podem ser estudados em 
diversos trabalhos publicados, sendo que, no presente laudo, foram 
selecionados alguns caracteres, focalizando as relações com a terra dos 
Metuktire que habitam as terras que incluem a área "sub-judice". 
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Tratando-se dos habitantes da Área Indígena Capoto/Jarina, apontam 
se alguns caracteres dos Metuktire. Vale a pena lembrar o livro de Lukesch, 
que pesquisou os mitos dos índios Kayapó na década de 50, pouco após os 
primeiros contatos pacíficos de muitos deles, em que retrata a concepção 
das "coisas de índio", as quais incluem elementos -do mundo sobrenatural, 
que é tão real quanto o tapape que o guerreiro Kayapó manipula para 
diversas finalidades. 

Antes de discorrer a respeito de algumas características da 
organização social Kayapó, retomo considerações a respeito de sua relação 
com o meio ambiente. A terra .habitada por eles, evidentemente; não é igual 
em toda a parte. A par dos significados variados elaborados no decorrer de 
sua histórias, eles, para fins de uso do solo, valem-se de conhecimento e 
classificação. Isso é, essa terra, esse espaço está por eles organizado, 
representa seu cosmos. 

"Os Kayapó situam suas aldeias em áreas de transição, a fim de que 
possam tirar vantagens das várias zonas ecológicas do seu ecossistema. 

'Cada zona é associada com plantas e animais específicos. Os Kayapó têm 
um profundo conhecimento do comportamento animal e sabem quais as 
plantas· associadas com determinados animais. Os diversos tipos de plantas 
são, por sua vez, associados com tipos de solos. Cada zona ecológica é, 
portanto, um sistema integrado de interações entre plantas, animais, o solo 
e, naturalmente, o Kayapó' (Posey 1983:880; apud Ribeiro, 1987:17). 

Os Kayapó reconhecem três grandes zonas ecológicas no seu 
território. "Elas são· divididas em subzonas e em áreas de transição 
interzonais (não especificadas na Tabela 1 por motivos de simplificação) " 
(Ribeiro,. 1987: 17): 

- 

Tabela 1 - Zonas e subzonas ecológicas distinguidas pelos Kayapó 

2. Montanha 

3. Floresta 

3 .1 floresta de galeria 

( de beira-rio) 

3 .2 selva densa 

3.3 floresta alta 

3 .4 floresta com clareiras intermitentes 

1. Savana 

1.1 savana de pasto baixo 

1.2 savana com árvores 

1.3 savana com pasto alto 

,,....._ 
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"As subcategorias de tipos de floresta (3.1, 3.2, 3.3) são subdivididas, 
para fins de cultivo, segundo suas respostas às inundações periódicas, 
previsíveis ou não. São preferidas as terras de aluvião mais ricas, e que 
correspondem ás terras pretas. Tratos de 'terra firme', não sujeitos a 
inundações, são também selecionados para a agricultura, a fim de 
compensar os danos que possam ser causados aos cultivos em terras 
alagáveis" (Ribeiro, 1987: 17-8). 
"Nas zonas ecológicas (ou ecozonas) classificadas pelos Kayapó como 

'florestas com clareiras intermitentes' - que permitem a penetração de luz 
solar, eqüivalendo por isso às capoeiras ou roças abandonadas esses 
índios distinguem 'relações sistêmicas que lhes permitem selecionar terras 
agriculturáveis de tipos vegetativos, bem como formular estratégias de caça 
e coleta baseadas no amadurecimento de frutos que atraem animais de caça' 
(Posey 1983:881) "(Ribeiro, 1987: 18). 
"O autor (Posey) relaciona três tipos de solos - preto, vermelho, amarelo - 

na classificação dos Kayapó. Em cada um, ou numa combinação de dois ou 
três, frutificam árvores de cujos frutos, folhas e raízes se servem 
determinadas espécies animais - porcão, paca (branca e/ou vermelha), cutia 
(branca e/ou vermelha), jabuti, veado, anta - e o homem. O uso humano 
inclui: alimentício, medicinal, como isca ou veneno de peixe, e 
manufatureiro (utilização da madeira)" (Ribeiro, 1987: 18). 

A classificação do solo orienta as áreas mais propícias ao cultivo das 
formas variadas que desenvolveram, com a multiplicidade de cultívares - 
domesticados ou semi-domesticados - para consumo humano, ou para atrair 
animais de· caça ou afastar insetos (pragas). 

Quanto às técnicas agrícolas, citam-se considerações mais amplas, 
iniciahnente, no contexto nacional, para em seguida elencar algumas 
características desenvolvidas pelos Kayapó, incluindo a assim denominada 
agricultura itinerante. 

"Num estudo pioneiro, hoje clássico, sobre a adaptação indígena à 
Amazônia, a arqueóloga Betty J. Meggers afirma; 'O ponto a ser acentuado 
aqui é que a agricultura itinerante não constitui um método de cultivo 
primitivo e incipiente, tratando-se, ao contrário, de uma técnica 
especializada que se desenvolveu em resposta às condições específicas 
de clima e solo tropicais' (1977:42)" (Ribeiro, 1987: 19). 

"As vantagens da 'agricultura - do tipo extensivo, itinerante', também 
conhecida como técnica de derrubada, queima e coivara - 

r- 

r. 

r: 

,-- 

42 
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- - reconhecidas por todos os estudiosos modernos que se debruçam 
sobre o tema podem ser assim sumariadas, conforme se lê em Meggers 
(1977: 42/44) e Posey (1983: 890): 

1) Mantém a fertilidade inorgânica do solo na medida em que não erradica a 
totalidade da vegetação que o cobre. Um campo totahnente limpo, como ocorre 
nas zonas temperadas, ajuda a destruir, nwn clima tropical, os nutrientes e a 
estrutura do solo. 

- ,,.... . 

2) O desmatamento de um pequeno lote de terra, de cada vez, e sua 

- 

utilização temporária, minimiza o tempo em que a superficie é exposta ao calor do 
sol e a fortes pancadas de chuva. Ambos endurecem o solo, anulando sua 
permeabilidade, volatizam os nutrientes, carreiam o húmus para os rios e os lagos, 
causam a erosão e a líxivíação do solo, impedindo a restauração dos nutrientes. 
3) O plantio de espécies diversas, de alturas diferentes, a exemplo do que 
ocorre na floresta natural, reduz o impacto do sol e da chuva sobre a cultura, evi 
tando a propagação das pragas, como acontece nas monoculturas. 
4) O cultivo de certas plantas nativas, as quais favorecem a recaptura de 
micronutrientes e não competem por nutrientes essenciais, representa wna 
adaptação bem sucedida a condições climáticas locais, à baixa fertilidade e forte 
acidez do solo, bem como a outros fatores nocivos dos trópicos. 
5) A dispersão dos campos cultivados minimiza a incidência de pragas sobre 
a plantação e de insetos daninhos, obviando o uso de pesticidas que, além de 
dispendiosos, atentam contra o ecossistema. 
6) A referida dispersão geográfica dos cultivos faz com que espécies 
vegetais e animais sejam preservadas em 'corredores naturais' que separam as 
roças, representando importantes refúgios ecológicos. 

r-· 

7) A queima em pequena escala, praticada pelo indígena, e o apodrecimento 
de galhos e troncos deixados sem queimar, devolvem ao solo nutrientes 
necessários para alimentar os brotos. 
8) O uso da estaca de cavar para a semeadura é preferível ao da enxada, do 
arado ou do trator. Estes, revolvendo profundamente o terreno, aumentam o 
oxigênio, acelerando a decomposição da matéria orgânica e danificando a 
estrutura do solo" (apud Ribeiro, 1987: 20-21). 
"O cultivo itinerante constitui, portanto, uma solução ecológica racional 

encontrada pelo habitante nativo. Sua contraparte é uma baixa concentração 
demográfica e uma dispersão dos agrupamentos humanos. No caso do 
Brasil, ela representaria um beneficio, porque permitiria a ocupação total e 
mais harmônica do território. Isto só poderia ser alcançado, no entanto, com 
a mudança radical da estrutura fundiária que nos é imposta desde a 
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- 
- 

conquista. Estrutura antinacional e antipopular que impede o acesso à 
propriedade da terra aos que nela labutam, ou àqueles que queiram torná-la 
produtiva com o seu trabalho' (Ribeiro, 1987: 21). 

- 
- 
- "Os Kayapó plantam não apenas na roça, mas também formam pomares 

dentro das aldeias. E, o que é mais importante, plantam nas trilhas que 
ligam as roças às aldeias, nos locais onde encontram árvores caídas no meio 
da mata, onde derrubam um pau para tirar o mel e a cera de abelhas, em 
sítios em memória de parentes mortos e em 'micronichos especiais, tais 
como nas proximidades de rochas provenientes de basalto' (Warwick E. 
Kerr 1986:159). (Ver também Posey 1986a). Segundo Kerr, 

- 

Os Kayapó plantam para assegurar sua subsistência, para banco de germoplasma, 
para fins medicinais, práticas religiosas e para atrair a caça a determinados 
logradouros. Transferem mudas da mata para as trilhas ou para canteiros na roça. 
Visitam :freqüentemente ás capoeiras inclusive para coletar lenha (1986:159). 

"O referido autor afirma que a batata-doce é o principal produto agrícola 
dos Kayapó. A mandioca vem ganhando terreno devido à produção de 
farinha _para a venda. Quase todos os agricultores Kayapó observam o 
desenvolvimento da batata-doce para efetuar o plantio das demais culturas. 
Ao brotar a batata, planta-se o milho. Depois que o milho alcança dois 
palmos, planta-se o cará (Dioscorea sp. ), a mandioca; a macaxeira e o ariá 
(Calathea aliouia), uma marantácea. Um indício para começar o plantio da 
batata-doce é o canto de certo pássaro, de uma espécie de cigarra e o 
florescimento do barbatimão, uma leguminosa (Vataírea cf macrocarpa / 
Benth / Ducke ). Detalhe curioso quanto ao cultivo da batata-doce é o fato 
de os Kayapó atarem fogo à roça depois que a semeiam. ( ... ) é técnica 
moderna submeter as batatas-doces a 48ºC de calor durante 45 a 60 
minutos, a fim de destruir os vírus que porventura tenham e obter ramas 
isentas de vírus" (Kerr 1986:166)" (Ribeiro, 19.87: 23-4). 

r- 

:"""'· 

- 
- 

"Outra prática é forrar as covas com folhas de um arbusto para evitar 
pragas nas folhas (ibidem) e aumentai a produção" (Ribeiro, 1987: 24). 

"A batata-doce assim como o cará são plantados nas grandes trilhas. Deste 
último, semeiam duas variedades por cova. Observação importante feita por 
Kerr é a de que os Kayapó forram a cova aberta para depositar o bulbo com 
pedaços de formigueiros (Azteca sp) ou de termiteiras aéreos; colocam 
outro tanto em cima do bulbo e fecham a cova com terra. Plantam sempre 



/"""'. 
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- duas variedades por cova, obtendo grande produção. Este método promove, 
efetivamente, uma constante competição com a correspondente seleção dos 
melhores cultivares (Kerr 1986:168)' (apud Ribeiro, 1987: 24). 

"O milho é um dos mais importantes vegetais cultivados pelos Kayapó. 
Selecionam espigas maiores para o replantio, colocando cinco grãos por 
cova a uma distância de 1,40 cm uma da outra e acreditam que a sua 
polinização é feita pelas abelhas. Kerr observou que antes de os Kayapó 
plantarem o milho 'socam os bulbilhos de Costos warmingi (Zingiberaceae) 
untando as sementes com essa massa. As plantas nascem e se tornam mais 
vigorosas com esse tratamento1 (1986:1 61)" (Ribeiro, 1987: 24). 

- 

- 

"Para explicar a razão pela qual as mulheres misturam a tinta de pequenas 
formigas vermelhas (provavelmente Phiedale sp.) ao urucu (Rixa oreillana) 
na pintura de rosto durante os rituais do milho, Posey cita um fragmento de 
mito Kayapó e informa: 

- 

O mito começa a tomar sentido quando se entende o complexo co-evolutivo do 
milho, feijões, mandioca e a formiga. 

A mandioca produz um néctar extrafloral que atrai as formigas para a planta ainda 
jovem .. As formigas usam suas mandíbulas para pahnilhar o caminho até o néctar. 
Dessa forma, elas cortam a haste da fava que impediria o crescimento da planta 
ainda frágil.( ... ) O milho pode suportar sem dano o talo da fava e a própria planta 
lhe fornece o nitrogênio de que necessita. As formigas são manipuladoras naturais 
da natureza e facilitam as atividades horticultoras das mulheres (Posey 1983:882)" 
(apud Ribeiro, 1987: 245). 

Além da agricultura itinerante, classifica-se outro tipo de agricultura 
como sendo "nômade", praticada pelos Kayapó. Esses índios, como outros 
do grupo Jê, exploram, para tal fim, os recursos de dois ambientes 
ecológicos: o cerrado e a floresta. Têm em comum com outros grupos Jê 
(Timbira, Xavante) a aldeia circular, a residência matrilocal, a divisão em 
metades, grupos de idade, sociedades dos homens, casa dos homens ( exceto 
os Timbira) e o deslocamento sazonal para a caça e a coleta (cf. Ribeiro, 
1987: 25). 

A respeito desse deslocamento sazonal, comenta Joan Bamberger: 

'Foi sem dúvida por essas longas caminhadas em busca de produtos 
específicos, ou para outros propósitos, durante a estação seca, que os 
Kayapó, e os Jê em geral, adquiriram a fama de caçadores e coletores 
seminômades' (1967:77)" (apud Ribeiro, 1987: 25). 
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- "Analisando as assertivas de Carneiro (1973) sobre o tamanho e a 
estabilidade' das aldeias dos Kuikuro, e dos grupos da floresta tropical, de 
modo geral, Bamberger afirma que o mesmo raciocínio pode ser aplicado 
aos Kayapó (1967: 83). Chama a atenção, contudo, para o fato de que a 
densidade e a estabilidade de uma aldeia não podem ser medidas apenas em 
função da ecologia, mas levando em conta fatores sócio-culturais. Citando 
Terence Turner (1966: 79/80) afirma que a cultura Kayapó, devido à sua' 
organização social dividida em metades, grupos de idade, não pode 
:funcionar sem uma massa crítica que esse autor calcula em 80 indivíduos. 
Conclui que 'A disparidade entre os tamanhos das aldeias Kayapó e entre 
estas e as das tribos da floresta tropical (por exemplo, os índios não-Jê do 
Xingu) deve ser interpretada como o resultado da cultura antes que da 
ecologia'(l967:65)" (Ribeiro, 1987: 25-6). 

- 

- 
'Desenvolve essa tese nos capítulos seguintes, mostrando que os Kayapó 'têm 

uma dependência menor dos produtos da roça que os Kuikuro, dando maior 
ênfase à caça, pesca e coleta' (l 967:83). 

"E que 'durante o verão, na estação seca, quando fazem suas andanças, os 
Kayapó se abastecem quase que cem por cento de produtos de caça e coleta 
pelo espaço de três meses, podendo eventualmente um grupo voltar à aldeia 
para renovar seu estoque de mandioca e banana das roças' (1967:84)" 
(Ribeiro, 1987: 26). 

"As evidências encontradas por Darrell A. Posey, biólogo e antropólogo 
que desde 1977 estuda os Kayapó-Gorotire, trouxeram elementos novos 
para a discussão. Diz Posey que, durante suas expedições de caça, que 
duram até quatro semanas, os Kayapó levam poucos mantimentos, 
abastecendo-se em 'ilhas naturais de recursos'. Mas também criam 'campos 
na floresta' de espécies semidomesticadas que Posey (1983:886) calcula em 
cerca de 54, muitas semelhantes aos tubérculos monocotiledôneos, não 
identificados botanicamente, citados por Maybury Lewis (1967:334) entre 
os Xavante. Esse autor nomeia na língua Xavante e ilustra graficamente 
sete dessas raízes, algumas semelhantes a batatas, outras a abóboras e 
outras ainda a macaxeiras. Segundo Posey, essas plantas semidomesticadas 
crescem nas clareiras, naturais da floresta onde penetra a luz solar. São 
tidas pelos Kayapó como equivalentes às capoeiras. 'Os transplantes são 
feitos ( ... ) nas adjacências dos acampamentos que se situam sempre em 
zonas ecológicas de transição' (Posey 1983:887)" (Ribeiro, 1987: 26). 

- 
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- "Num mapa feito por Posey, com base em desenho indígena, pode-se ver a 
localização dos acampamentos, das 'ilhas naturais de recursos', dos 'campos 
na floresta', bem como das trilhas e acidentes geográficos encontrados numa 
expedição de caça dos Kayapó. São milhares de quilômetros de caminhos - 
informa Posey - abertos pelos índios para interligar aldeias, roças e as 
referidas áreas de recursqs naturais" (Ribeiro, 1987: 26). 

- Na medida q1:1e se desenvolvem pesquisas relativas à agricultura 
indígena, no seu aspecto nômade, itinerante, verificam-se elementos que 
revelam a racionalidade do remanejamento de capoeiras. 

"A concepção de que a agricultura itinerante, tal como praticada 
imemorialmente pelos índios da floresta tropical, é primitiva, ineficiente e 
predatória - porque os campos são abandonados após dois ou três anos de 
cultivo -é atualmente refutada como uma falácia. Os estudos realizados por 
Darrell Posey entre os Kayapó mostram que eles continuam se servindo das 
'roças abandonadas' uma vez que, embora o ápice da produção dure apenas 
de dois a três anos, as roças armazenam 'batatas-doces por 4 a 5 anos, o 
inhame e o cará durante 5 a 6 anos, mamão pelo espaço de 4 a 6 anos. 
Algumas variedades de bananas continuam a dar frutos por 15 a 20 anos, o 
urucu por 25 anos e ocupá (Cissusgongylodes) por 40 anos' (Posey 1986a: 
174-5). 
"Outra vantagem das capoeiras - na qualidade de clareiras abertas na mata 

pela ação humana - é que elas propiciam um reflorestamento natural que, 
além de atrair animais de caça, provê plantas úteis, ainda não identificadas 
botanicamente, mas que os índios utilizam extensamente. Tais são, segundo 
Posey, 'alimentoe medicamentos; iscas para peixes e aves; sapé; material 
para acondicionamento; tintas, óleos repelentes contra insetos; matérias 
primas para a construção; fibras para cordas e fios; materiais para a higiene 
pessoal e produtos para o fabrico de artefatos' (Posey 1986a: 175). 
"O projeto interdisciplinar de etnobiologia · Kayapó dirigido por Posey 

coletou 368 plantas para identificação científica, das quais 94% são de uso 
medicinal pelos indígenas" (Ribeiro, 1987: 27). 

"A afirmação de Daniel Gross (1975:536) de que as capoeiras espalhadas 
pela floresta propiciam a captura de proteínas pelos índios, porque, ao 
contrário da mata cerrada, oferecem abundância de brotos e folhagem de 
que muitas espécies da fauna - inclusive invertebrados - se alimentam, é 
confirmada pela pesquisa de Posey. Vai mais longe afirmando que a 

- 
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- 

r: 

dispersão de roças antigas, junto a concentrações populacionais nas aldeias, 
oferece o que chama de 'fazendas de caça' a seus habitantes (Cf. Posey 
1986a: 175). Adverte, ao mesmo tempo, que as atividades de caça impedem 
que esta se expanda demasiadamente, ameaçando a integridade dos 
cultivos" (Ribeiro, 1987: 27). 
"Para atrair a caça.. os Kayapó plantam fruteiras nas roças novas cujos 

frutos amadurecem ao longo dos anos. Posey acrescenta que: 
O cultivo de árvores ilustra o planejamento a longo prazo e o remanejamento da 
floresta, uma vez que muitas destas árvores levam décadas até produzirem frutos. 
A castanha-do-pará, por exemplo, s6 produz passados 25 anos: Algumas árvores, 
plantadas para atrair a fauna, produzem alimentos apreciados pelos índios, 
constituindo um elemento essencial para a subsistência dos Kayapó. Estas antigas 
roças deveriam chamar-se, talvez, 'hortas de caça', para enfatizar a diversidade de 
seus recursos (Op. cit: 175). (Ver também Smith 197) 
"Outra forma de remanejar a floresta - e também os cerrados - por parte 

dos Kayapó é a manipulação do que Posey chama 'plantas 
semidomesticadas', Trata-se de transplantes feitos nas clareiras naturais da 
mata, a que já me referi, de espécies que requerem luz e insolação, e que 
também se adaptam bem nas capoeiras. A par de expedições de caça, os 
Kayapó empreendem excursões unicamente para fazer transplantes, 
utilizando, para isso, locais onde tenham derrubado árvores para a coleta de 
mel ou aqueles em que encontram árvores caídas, conforme referido, ou nos 
locais de antigas aldeias. A isso o autor chama 'agricultura nômade', 
acreditando que tais 'campos na floresta' detectados entre os Kayapó 
também ocorram entre outros grupos" (Ribeiro, 1987: 28). 
"Registros de Terence Turner (1966) indicam que eles perambulavam no 

sentido leste-oeste entre o Tocantins e o Araguaia, e em direção norte-sul 
do Planalto Central do Brasil, até o rio Amazonas" (Ribeiro, 1987: 27). 
Durante essas longas marchas, os índios não levam provisões e utensílios, devido 

a seu volume e peso. Contudo, a alimentação de 150 a 200 indivíduos não pode 
ser deixada ao acaso. Para esse efeito, são coletadas e transplantadas plantas junto 
a trilhas e acampamentos, -produzíndo-se, artificialmente, 'campos na floresta'. 
Esses nichos colocam à disposição de caminhantes, e dos que os sucederem, todo 
o necessário ávida ( .. ). A existência de 'ilhas naturais de recursos1 e seus símiles, 
os 'campos na floresta' construídos pela ação do homem, permitem aos Kayapó 
prescindir dos produtos da roça durante suas longas viagens (Posey 1986a: 177). 

"Como vimos, os Kayapó contam com as plantações lineares que fazem 
ao lado das estradas (de até quatro metros de largura) que unem aldeias e 

. . 
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- 

roças. Essas estradas ( cerca de 1.500 km de comprimento com uma média 
de 2,50m de largura), que unem as atuais 11 aldeias Kayapó, são plantadas 
com 'numerosas variedades de inhames, batatas, marantaceae (arlá), Cissus 
( cupá), Zingiberaceae e outras plantas tuberosas não identificadas. Cente 
nas de plantas medicinais e árvores frutíferas incrementam a diversidade da 
flora plantada' (op. cit.]" (Ribeiro, 1987: 30). 

Conforme o mapa, com pontos identificados por Raoni relativos à 
área "sub-judice", ·.forram registrados, além de locais de antigas aldeias, 
também "estradas". A partir das considerações acima, pode-se perceber a 
importância desse registro, já que as estradas não são apenas vias de 
trânsito, mas são ladeadas por inúmeros cultívares importantes para sua 
sobrevivência física e cultural. Esses recursos desenvolvidos em seu habitat 
viram-se ameaçados com a pesca e caça predatórias. O volume significativo 
desses recursos · pode ser inferido segundo Ribeiro que cita Posey para 
acrescentar que: 

- 

r=-. O levantamento feito numa trilha de 3 km, que une a aldeia Gorotire a uma roça 
próxima, constatou a existência de: 
1) 185 árvores plantadas, representando pelo menos 15 espécies diferentes; 
2) aproximadamente 1.500 plantas medicinais pertencentes a wn número 
indeterminado de espécies; 
3) cerca de 5.500 plantas alimentícias de wn número iguahnente não identificado 
de espécies ( op. cit: 178). 

A par das diversas formas de ordenação e exploração do meio 
ambiente, destaca-se uma forma peculiar de cultivo: ,... 

"Roças são abertas e cuidadas por mulheres idosas em elevações. São 
reservas de alimentos para prevenir a quebra de colheitas em caso de 
inundações. Capoeiras de oito a dez anos são limpas de macega e 
replantadas. Nessas elevações e antigas roças são plantados principalmente 
bananeiras, tubérculos e marantáceas de grande valor nutritivo e altamente 
apreciados pelos Kayapó. 
"Nas próprias aldeias, em áreas adjacentes às casas, são plantadas cerca de 

86 espécies alimentícias e dezenas de plantas medicinais. 'As práticas de 
cura dos Kayapó são altamente sofisticadas. Junto a cada casa são plantadas 
espécies de uso medicinal corrente, algumas delas domesticadas ou 
semidomesticadas' (Posey 1986a: 181)" (Ribeiro, 1987: 30). 
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As relações desenvolvidas na exploração e na manutenção do meio 
ambiente, no sentido de assegurar seu equilíbrio e o sustento de sua 
sociedade. Esta se mantêm organizada apoiada na forma de relação com a 
natureza que eles sustentam. 

Na sua organização social, é curioso que uma tribo guerreira quanto a 
dos Kayapó, cultive tanto I respeito para com a mulher, destacando-se a 
ascendência de senhoras idosas. Sua simples presença pode alterar o rumo 
de decisões de uma assembléia de homens, como relata Villas Bôas (1994): 

"Tudo, porém, indicava que o nosso anjo da guarda estava .ali na copa da 
árvore mais baixa. Talvez tenha sido ele tenha trazido lá de dentro da mata 
uma velha que, assim que (oi vista por um índio, foi anunciada por um 
grito: "Mebenhite, mebenhite" (Uma velha, uma velha). Foi água na fervura. 
mulher jê, principalmente a idosa, tem grande ascendência na comunidade. 
A confusão foi estancada como por milagre. Um 'beiço de pau" avançou e 
atiçou o fogo. No rosto de nós civilizados ela passava a saliva que vinha 
impregnada da seiva de uma raiz que vinha mascando. A velha levantou a 
voz e os homens calaram-se. Ela gritou. As mulheres vieram. A tensão caiu. 
Agora os homens riam. Riam nervosos, mas riam. Duas mulheres nos 
escoltaram até o porto. Nossa canoa ainda estava lá. Chegamos ao 
acampamento com uma história longa para contar. Contar e ouvir, pois os 
que ali estavam agüentaram a presença incômoda e hostil de um grupo 
carrancudo, que, provavelmente, estava aguardando algum aviso do 
continente! Ato contínuo, abandonamos a ilha e fomos acampar lá do outro 
lado do rio" (Villas Bôas, 1994:568) . 

No entanto, nem todas as mulheres alcançam esse status de 
respeitabilidade entre os homens, sendo relegadas, a uma categoria 
secundária no complexo de· relações sociais entre eles, como é o caso das 
"kupry: 

Embora Crocker (1969) tenha caracterizado 'as [mulheres] associadas da 
casa dos homens Borôro como "prostitutas", Bloemer (1980), numa 
contestação, nota que as mães Borôro, às vezes, dizem que gostariam que as 
suas filhas se associassem à casa dos homens. Bloemer cita vários papéis 
rituais que desempenham estas meninas e argumenta que o papel de 
associada à casa dos homens poderia ser prestigiado. Mas as kupry 
Mekranotí não têm tais papéis rituais. Parece que nem aparecem nos mitos 
Kayapó. Nos 47 mitos coletados por Lukesch (1976), nos 56 por Vidal 
(1977) e nos 32 por Banner (1957) não aparece nenhuma vez uma mulher 

- 
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- kupry. Talvez por isto, as Kupry não desfrutam de muito prestígio" 
(Werner, 1984:75). 

Ou isso justamente comprova a falta de prestígio delas, ou que a 
sociedade Kayapó, idealmente não comporta um lugar para elas 12• 

Sua organização social pode ser compreendida, ainda que de forma 
resumida, segundo o texto de1Diniz: 

"Entre os Kayapó a residência pós-marital é na casa dos pais da mulher, de 
modo permanente. A residência foi considerada como matrilocal por Lowie 
e com tendência patrilocal por Dreyfus. De fato, embora tenha 
características unilineais, inclusive com terminologia de parentesco do tipo 
Omaha (14), não é enfatizada nem a linha paterna e nem a materna. A 

- 
,,.-. .. 

-· 

12 Sob o título: "COMUNISMO ENTRE OS CAIAPÓS" Magalhães (1975) faz uma outra leitura 
do lugar da mulher entre os Kayapó, além de incluir a informação do território por eles 
habitado. 

"Não se entenda por comunismo de mulheres alguma coisa seme1hante à prostituição. 
Aquele é um modo de família de que a raça branca tem um exemplo notável entre os 
espartanos; esta é a negação da familia. 
É tão importante esta distinção para bem compreender-se a família selvagem quanto é 
certo que naquelas mesmas tribos onde há esse comunismo, as prostitutas são tidas em 
grande desprezo; o que seria impossível se as duas coisas se equivalessem., 
Os Caiapós, que me parecem ser a mais numerosa tribo dos platôs centrais do Brasil, são 
um exemplo desta instituição. 
Estes índios, subdivididos em tribos poderosas, debaixo dos nomes de Caiapós, Gradaús, 
Gorotirés e Caraôs, estendem seu domínio desde as florestas da Província do Paraná, 
Mato Grosso, Goiás, Maranhão, até o Pará, onde, sob o nome de Gorotirés, possuem 
fortes aldeamentos à margem do xingu. 
À5 margens do Araguaia eles entraram, há poucos anos, em relação conosco, e tém seus 
aldeamentos nas setenta léguas que medeiam. entre o Rio Tapírapé e a Cachoeira 
Grande, margem esquerda do Araguaia, com uma população que orça, mais ou menos, 
por dez mil homens, sendo atualmente governados por três chefes inteligentes e 
aguerridos, de nomes Manahô e Kamecran, não me ocorrendo agora o nome do terceiro. 
Não trato, pois, de uma pequena tribo, mas de uma grande e poderosa nação. 
O comunismo de mulheres entre eles consiste no seguinte: a mulher, desde que atinge a 
idade em que lhe é permitido entrar em relação com o homem, concebe daquele que lhe 
apraz. No período da gestação e amamentação é sustentada pelo pai do menino, o qual 
pode exercer igual encargo para com outras, as quais, durante períodos idênticos, 
moram na mesma cabana. Desde que a mulher começa a trabalhar é livre de conceber 
do mesmo homem, ou pode procurar outro, passando para este o encargo da 
sustentação da prole anterior. Notarei que entre os selvagens o menino começa a cuidar 
da própria subsistência desde os dez anos, sendo, contudo, auxiliado pelos parentes até 
que baste a si mesmo. 
Os selvagens são em geral mui caridosos para com todos os meninos, inclusive para os 
de tribos inimigas que tomam na guerra, aos quais criam corno se fossem próprios. 
Este modo de entender as relações do homem com a mulher, isto é, fazêlas 
exclusivamente depender da vontade dos dois, pode ter e efetivamente deve ter grandes 
inconvenientes. Quaisquer, porém, que eles sejam, não é prostituição; é um modo de ser 
da familia, que eles julgaram melhor, segundo suas idéias e meios de vida" (Magalhães, 
1975:77). 
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- monogamia é regra geral. Primos cruzados e paralelos não devem unir-se 
maritalmente. O casamento formal ocorre quando as noivas são ainda 
impúberes. Na sociedade Kayapó uma das tradições é o mutismo e evitação 
entre genro e sogra, cunhado e cunhada. São proibidos não somente os 
casamentos entre parentes cognatos e afins, mas também entre aqueles que 
mantém relações de 'cqmpadrio'" (Diniz, 1976: 92-3). 

As cerimônias de nominação revelam sua centralidade na estrutura 
social Kayapó, e são um dos principais motivos de festa. Segundo os relatos 
obtidos em campo, que mencionam as diversas festas, situam a festa Bemp 
ou Bemp'io, em seu centro. Na festa se reproduz a rede de relações sociais e 
com o sobrenatural, mediado pela obediência às regras de reciprocidade 
econômica. 

r: 

"A nominação é de grande importância para o contexto tribal como um 
todo. O indivíduo pode ter até doze nomes, incluindo os 'grandes' (id-rúin) e 
os 'pequenos.' (id-kakrit). Um menino recebe nomes de indivíduos da 
categoria de parentesco nhin-nguêt que inclui o irmão da mãe, o pai do pai e 
o pai da mãe. Uma menina é nominada pelas pessoas da categoria de 
parentes kuatúi na qual estão incluídas a irmã do pai, a mãe da mãe e a mãe 
do pai. Excepcionalmente este padrão é modificado. Assim, por exemplo, 
uma mulher deu seu nome para o filho de um homem, cuja mãe havia 
nominado aquela" (Diniz, 1976: 93). 

A nominação, melhor, a festa de nominação vai conferir um lugar 
dentro da sociedade Kayapó, que não é acessível a todos, melhor, não é 
conquistada por todos, como afirma Banner: 

"Existe entre os índios Kayapó, tribo que vive na região do médio Xingu, 
uma divisão nítida em duas categorias e que em língua indígena são 
chamadas, de um lado, os mê-reri-meit ( os que possuem nomes cerimoniais) 
e por outro os mê-kà-tam (as pessoas comuns, sem nomes cerimoniais). 
"Não é que nascem assim já classificados. Ao nascer todos são mê-kà-tam, 
e assim continuam até que os pais possam cumprir as condições para 
organizar a cerimônia, isto é, possuir o número de parentes necessário para 
garantir as formalidades que a tradição exige e ter coragem e saúde para 
alimentar a todos quantos participam da festa" (Banner, 1978:110). 

A seguir o autor passa a descrever uma cerimônia de nominação, que 
se realizou no decorrer de muitos dias, revelando sua complexidade e 
importância para a sociedade Kayapó. A cerimônia toda é acompanhada 

.- 
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com a consumação de produtos de sua economia, destacando-se os de caça 
e, na área agrícola, o milho. 

Na relação de parentesco passada pela nominação, transparece uma 
forma comum, que é a transmissão de direitos e obrigações que passam, não 
de pai para filho, mas de um homem ( tio matemo) para o filho de sua irmã 
(sobrinho). Essa é uma forma alternada à da transmissão do homem (pai da 
mãe) para o filho da filha (neto). 

A organização social traduz-se também nas formas políticas: 

"A chefia de cada grupo local é dupla. Cada um dos chefes (men ben 
iadiúru) dirige uma 'turma' (men opein) de homens casados e solteiros. 
Essas 'turmas' têm funções predominantemente econômicas mas, no 
passado, é possível que as lutas intertribais e as correrias entre os 
seringueiros fossem também suas tarefas. A ascensão à chefia dos Gorotíre, 
depois de 1937, tem dependido de lideranças individuais e do apoio de 
parentelas, endossadas pelo órgão protetor. Os mecanismos tradicionais não 
foram suficientemente esclarecidos embora, do ponto de vista ideal, um 
homem transmita ao filho de sua irmã, juntamente com seu nome o direito à 
chefia" (Diniz, 1976: 93-6). 

Outros caracteres que merecem ser mencionados aqui, dizem respeito 
às mudanças decorrentes da situação de contato, como a adoção de 
instrumentos de ferro, de indumentária, de aparelhos transistorizados, a 
ocupação de cargos no órgão de tutela. Esse órgão representa o 
intermediário pacificador entre os Kayapó e a sociedade nacional, bem 
como dos Kayapó com os outros grupos tribais, que tradicionalmente 
atacavam em suas expedições que se estendiam até o vale do Araguaia 
(Tapirapé) a leste, até o vale do rio Tapajós (Mundurukú) a oeste, sem 
esquecer os habitantes do Xingu a montante (Juruna e Suyá). O contato 
implicou igualmente no aprendizado da língua portuguesa necessária na 
comunicação com os não-Kayapó, implicou na luta pela terra que percebe 
outros interessados, até então insuspeitos para eles, implicou na alteração de 
seu modo de ser, sem que sua distinção fosse diluída. Não se pode olvidar o 
jogo de futebol, que absorve tempo considerável e que reduz a dedicação ao 
aprendizado dos elementos culturais tradicionais, no que se constata, como 
em outros grupos e mesmo dentro da sociedade nacional, o conflito de 
gerações. 

- 
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Tendo presente essas transformações propostas e impostas à vida dos 
Metuktire, decorrentes do contato com ·a sociedade nacional, esses índios 
foram estimulados a rever sua relação com a terra, que não implicava a 
concepção de propriedade. Frente àqueles que adentram seu território com 
fins de apropriação, os Metuktire reagem para assegurar sua posse, mesmo 
que tolerem, por algum p,eríodo a sua presença, com a consciência de que 
apenas parte de seu território tradicional fica assegurado. 

Tendo presente igualmente a forma de relação que os Metuktire, 
como sub-grupo Kayapó desenvolveram com a natureza, no sentido de 
assegurar que ela se mantenha como fornecedora generosa dos bens que 
necessitam para sua sobrevivência fisico-cultural, e verificando o interesse 
que mantiveram em relação a essa terra, como parte extremamente 
importante de seu habitat, confirmado igualmente pela identificação de 
antigas aldeias, cemitérios, estradas, pode-se inferir a importância que a área 
"sub-judice" representa para a manutenção do equilíbrio ambiental das 
terras, para assegurar as relações de sobrevivência tisico e cultural dos 
Metuktire. 

,,...__. 

r. 

7. Se com a demarcação administrativa da Área Indígena Kapoto, os índios 
que lá vivem perderam o interesse nas terras não incluídas, anteriormente 
ocupadas? 

r 

O presente processo é a prova mais contundente para corroborar o 
interesse que os Metuktire mantiveram em relação a essas terras. O 
relacionamento amigável registrado pelos autores, merecedor de elogio 
dentro do contexto nacional de hostilidades, a presença constante de índios 
nas imediações da sede da EMSA, são dados, não suficientes, mas 
importantes na qualificação do interesse indígena por essa terra. A 
identificação do local da aldeia "Kapot-ninõrõ" situada nessa área, feita por 
Verswijver e utilizada corno argumento central para assegurar a posse, 
confirma esse interesse dos Metuktire por essa terra. 

A resposta à questão nº 3. inclui uma série de informações que 
mencionam a reação dos Metuktire em relação à delimitação de partes de 
sua terra, bem como a referência do empenho, manifesto em abril de 1980, 
no sentido de assegurar uma faixa de proteção à direita do rio Xingu. 
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- -Que: os· Srs.i Peritos . façam .outras considerações que tiverem por 
pertinentes. .· · · · · ··.: · · · · · · · = 

r>. 

Escolhi algumas considerações que podem auxiliar a compreender a 
relação dos índios com o meio-ambiente, bem como da importância desse 
conhecimento e dessa prática para a sobrevivência da própria sociedade 
nacional que eventualmente os ameaça. 

"À perspectiva da etnobiologia - ou mais amplamente, da etnociência - 
associa-se a antropologia ecológica ou etnoecologia. Aqui, o objeto de 
estudo é a relação do homem com o seu ambiente, a nível das sociedades 
tribais. Alguns modelos desenvolvidos pela antropologia ecológica 
procuram explicar a origem de uma prática, como, por exemplo, os tabus 
alimentares, em termos de sistema adaptativo que tende a preservar o 
ecossistema. E, em função disso, contribuir para a sobrevivência biológica 
do grupo humano, visto como essencialmente dependente dos três 
componentes do sistema: o inorgânico, o orgânico (vegetal e animal) e o 
climático, interpretados pelo sistema ideológico, ou superorgânico. 
"Em brilhante capítulo de O pensamento selvagem, denominado 'A 

ciência do concreto', Claude Lévi-Strauss (1976:19-55) coloca em relevo o 
prodigioso conhecimento do ambiente natural por parte de sociedades 
tribais. Mais que isso, procura mostrar que o nativo estuda sem cessar o seu 
habitat. Observa e classifica não só os animais e plantas necessárias à sua 
existência, como também os que formam os elos da cadeia de um ecossiste 
ma, determinando seu equilíbrio. Conclui .que 'as espécies animais e 
vegetais não são conhecidas na medida em que sejam úteis; elas são 
classificadas úteis ou interessantes porque primeiro são conhecidas" 
(1976:29) 
"A riqueza da nomenclatura nas línguas nativas de espécies vegetais e 

animais, de sua morfologia e de técnicas para a sua utilização e 
transformação, levou inúmeros estudiosos da etnobotânica e etnozoologia a 
admitir que dificilmente o meio natural habitado por populações indígenas 
poderá ser desenvolvido sem a incorporação desse saber. Um deles, 
lamentando o desaparecimento dos grupos tribais em nosso país, afirma: 
Com a extinção de cada grupo indígena, o mundo perde milhares de anos de 

conhecimento acumulado sobre a vida e a adaptação e ecossistemas tropicais.( ... ) 

r: 
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r - A marcha do desenvolvimento não pode esperar muito tempo para descobrir o que 
se está prestes a destruir (Posey 1983 :877)" ( apud Ribeiro, 1987: 15-16). 

Segundo Posey, 

r: 

Um dos principais resultados do remanejamento dos quintais é a formação de solo 
fértil. Alguns dos mais ricos e produtivos solos da Amazônia são os denominados 

\ 
'terra preta dos índios'. Acredita-se que tenham sido produzidos pela manipulação 
do solo amazônico, gerahnente pobre, por ação hwnana isto é, indígena (ibídem). 

"Esses métodos indígenas de recuperação de florestas, transformadas em 
pomares, e melhoramento dos solos, transformados em ubérrimas terras 
pretas, que só agora vêm sendo cientificamente descritos, são um libelo 
contra o etnocentrismo dos que formulam nossa política fundiária e agrária. 
Há quase 500 anos, a classe dominante brasileira - e latino-americana em 
geral - teima em desconhecer a experiência de adaptação aos trópicos de 
populações tidas como primitivas, incultas e selvagens. Essa foi e continua 
sendo uma justificativa moral suficiente para condená-las ao extermínio. 
Tendo em mente esse espantoso genocídio e etnocídio, ao encerrar seu 
artigo, Posey afirma: 
Como se vê, a etnobiologia aponta novos rumos para a pesquisa na bacia 
amazônica, ou onde quer que sobrevivam sociedades indígenas, caboclas ou 
caipiras. É preciso ter em mente, porém, que as culturas indígenas se extinguem, 
pouco a pouco, a cada dia. Urge, por isso, não só trabalhar com afinco a fim de 
registrar dados vitais, mas também lutar para preservar as terras, a liberdade e o 
direito à existência dos povos tribais (1986a: 184). 

"Cabe acrescentar que outro estudo em andamento, entre os índios Bora, 
do Peru, dirigido por William M. Denevan; está chegando às evidências 
registradas pelo projeto Kayapó encabeçado por Warwick E. Kerr e Darrell 
A. Posey. Em nota preliminar, o geógrafo John Treacy, membro da referida 
equipe, mostra que os Bora utilizam um método semelhante ao dos Kayapó 
no manejo e reconstituição da floresta secundária em antigas capoeiras. Os 
Bora transplantam espécies silvestres para vários fins: alimento, medicina, 
madeiras para construção e para lenha, matéria-prima para manufaturas e 
plantas utilitárias (cipós para amarrilhos, por exemplo). (Treacy 1982:16.) 
Dentre as fruteiras, o autor cita as Seguintes: palmeira pupunha (Bactris 
5p.), uvilha (Pourouma cecropiae folia), umari (Poraqueiba Sp.), caimito 
(chrysophyllum caimito), guava (Inga edulis), (Op. cit.: 15). Treacy, da 
mesma forma de Posey, refuta a idéia de que a agricultura itinerante utiliza 
o solo apenas durante dois ou três anos. Ao contrário, demonstra que essa 

-· 
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- prática agrícola 'evolui num sistema agroflorestal durante o período 
posterior do ciclo de colheita e durante os primeiros anos de derrubada da 
floresta. Em essência, os estágios progridem de roça de mandioca para roça 
mista mandioca-frutas para pomar de frutas residual e para floresta alta' 
(1982:16). 
"Isto se dá porque 8$ fruteiras não competem com as outras espécies, de 

crescimento secundário, por luminosidade e nutrientes do solo. O 
crescimento de macega é permitido para que dê lugar a novas queimadas, a 
fim de que as cinzas fertilizem a terra" (Ribeiro, 1987: 31-32). r,. 

A busca da compreensão do modo de interação com o meio-ambiente 
desenvolvido no decorrer de muitos séculos pelos povos ( de origem pré 
colombiana) que habitam essa terra, revela uma racionalidade que põe em 
cheque o modo .de exploração que a sociedade nacional está impondo, com 
conseqüências destrutivas sobre o meio-ambiente, nada rentáveis para a 
humanidade. 

"A erradicação da floresta amazônica que ocorre em nossos dias, com a 
total destruição do manto florestal em imensas extensões para ceder espaço 
a pastagens ou a monoculturas exóticas (Gmelina, eucalipto, pinus), tendo 
em vista a produção de celulose (a exemplo do tristemente célebre projeto 
Jari), é social, econômica e ecologicamente condenável. Não leva em conta 
as necessidades da população local - indígena e cabocla -nem as lições do 
passado que só agora vêm a lume, talvez demasiado tarde, considerando-se 
o vulto criminoso da depredação" (Ribeiro, 1987: 27). 

Além dessas considerações, não há necessidade de elencar a série de 
plantas que a sociedade nacional herdou dos índios, que foram e são 
significativos na obtenção de alimentos, como também as plantas de outro 
clima para cá trazidas pelos conquistadores. 

- 

Nessas considerações, quero adicionar o informe que há, por vezes, 
diversos termos para denominar um único grupo, podendo parecer grupos 
distintos. É o caso dos Juruna e dos tradicionais habitantes do território da 
Área Indígena Kapoto/J arina. Em Lea ( 1997b) encontramos esclarecimento 
a respeito de seus etnônimos: 

"Os Juruna se autodenominam Iudjá, embora sejam conhecidos na literatura 
antropológica como Juruna. Este nome (também grafado Juruüna, Juruhuna, 
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Geruna) vem da língua Tupi-Guarani: yurú' = boca; una= preta. O nome 
refere-se à tatuagem que faziam antigamente, da testa até o queixo e em 
volta da boca. Segundo Nimuendajú, tais tatuagens eram vistas até por volta 
de 1843 (1948:229). Os Mêbengokre designam os Juruna como Ngorene, 
'Atravessadores d'Água' 13• 

Os Mêbengokre são conhecidos por vários nomes. Para evitar confusões, 
serão explicados um por um. Se autodenominam Mêbengokre, 'Gente do 
buraco d'água' ( de Me = gente; be verbo; ngo = água; kre = buraco). Eles 
mesmos não sabem explicar este nome. Seus mitos não ajudam a esclarecer 
esta questão, já que o mito de origem afirma que desceram do céu. 
"Os Mêbengokre são mais conhecidos como Kayapó, um nome pejorativo, 
segundo informações provenientes de Turner, atribuído a eles por um grupo 
Tupi. Conforme explica Turner, o nome Cayapo: 
'Também soletrado Kayapo, Caiapo e Kaiapo. A etimologia do termo é 
Tupi: Kaya 'macaco'; po = 'parecido', 'semelhante" (1966:2). 
"Os Mêbengokre que foram contatados pelos Villas Bôas em 1953 ficaram 
conhecidos como Txukarramãe, também escrito Txukahamãe, Txukahamãi, 
Txucarramãe e Txukahamei. Este nome foi atribuído a eles pelos Juruna, os 
mediadores entre os Villas Bôas e esta divisão dos Mêbengokre. A 
etimologia deste nome é fornecido pelos próprios Juruna, significa 'homens 
sem arco'. Este nome veio a ser associado aos Mêbengokre morando dentro 
ou ao norte do Parque do Xingu, ou seja, aqueles que atualmente ocupam a 
Área Indígena Kapoto. Os próprios Mêbengokre não gostam deste nome e 
não o empregam( ... ). 
"Esta subdivisão dos Mêbengokre, os ocupantes da AI Kapoto, ora se 
autodenominam Metúktire 'Gente Preta', designação de uma subdivisão 
histórica, usada para distingui-las dos Mekrãnoti ('Gente com tonsura'); ora 
se autodenominam Mekrãnoti. Este nome designa os Mêbengokre do lado 
oeste do rio Xingu, versus os Gorotire, os Mêbengokre do lado leste do rio 
Xingu. Os Gorotire não devem ser confundidos com a aldeia deste mesmo 
nome. Do ponto de vista dos Mêbengokre do oeste do rio, todos 
Mêbengokre do leste do rio são conhecidos coletivamente como Gorotire. 

- 

-- 

r- 

13 Os textos de outros autores estão em parágrafos recuados e com o tamanho de letra um 
pouco menor. A referência, no texto, inclui somente o sobrenome do autor, ano de publicação 
e página. Na bibliografia, ao final, encontra-se a referência completa, assim como outras 
referências não utilizadas no presente trabalho e que podem auxiliar no aprofundamento do 
tema em debate. 
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Em resumo, a principal subdivisão dos Mêbengokre distingue entre os do 
oeste do Xingu - os Mekrãnoti e os do leste do Xingu - os Gorotire(Lea, 
1997:46-47). 

Quanto aos Kayapó, dos quais os Metuktire correspondem a um 
subgrupo, segundo a classificação lingüística, fazem parte do tronco Macro 
J ê, Família Jê, língua Kayapó, dialetos: Gorotire, Kararaô, Kokraimôro, 
Kubenkrangnotí, Kubenkrankêgn, Menkrangnotí, Tapayúna (?), Metuktire, 
Xikrín (Xikrí). Kre-akarore (Panará) está classificada como língua Jê entre a 
Kayapó e a Suyá 14. 

Na lista de grupos que ocupam o Parque Indígena do Xingue a Área 
Indígena Kapoto/J arina, Megaron cita o termo Metuktire. Os Metuktire 
constituem um sub-grupo Kayapó, como explica Megaron. Os Metuktire 
correspondem a um dos subgrupos Kayapó. Segundo Megaron, há três 
grandes agrupamentos Kayapó: 
1. Metuktire - no Kapoto e no rio Fontoura / Liberdade 
2. Megranoti - no rio Iriri ( esquerda do rio Xingu- P A/MT) 
3. Gorotire ou Kuben Kankrei (direita do rio Xingu- PA) 

14 Conforme Monserrat, 1992:99. 
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Conforme a classificação de Lea (1997b) temos o seguinte quadro 
relativo às subdivisões Kayapó: 

A Comunidade Kayapó15 

Goroti-kumre 
Xicrin (geralmente . <-1800-> 

considerado 
um subgrupo Kayapó) 
População 1984;=470 

Gorotire 

<-1840-> Pau d'Arco / 
Ireamrayre 
(extintos) 

Mekranoti 

Gorotire Kayapó 
( chamo-os de 
Kayapó para 

distingui-los dos 
Xicrin) População 

1984 = 2355 
<-1900-> Goro tire 

PI Mekranoti Metúktire Bau Kararao PI Gorotire Kubekrãkeyn Kokraymoro 

quase 
extinto 

Púkanú Kretire Jarina. Kibretum Aúkre 

Oeste do rio Xingu Leste do rio Xingu 

r: 
r 
r 
r: 
,,...., 

15 Fonte: VERSWIJVER, G. (1985:41-42) 
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