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Referência: Processo nº 2004.213 0-5/9200
Autores: FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS
Justiça Federal, 3ª Vara
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso

Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado perito do juízo nos
Autos da Ação Ordinária - Desapropriação Indireta, Processo nº 2004.21305/9200 proposta por FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS contra a
FUNAI e Outro, apresenta seu trabalho respondendo aos quesitos propostos.

"Esperamos, lutamos para o governo
demarcar a nossa terra, pela qual os mais
antigos vinham lutando e que é nossa
obrigação continuar lutando pelo nosso
direito" (Kaiabi).
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Introdução:
Esse trabalho constitui-se como um todo, de modo que, isolar partes
pode comprometer a verificação que busco apresentar ao Juízo. Entretanto
sigo respondendo à quesitação conforme apresentada, procurando traduzir os
depoimentos indígenas, apoiar-me em documentos e registros bibliográficos e
remeter as respostas aos anexos, objetivando constituir um todo.
No texto, inseri os depoimentos dos índios, distinguindo-os com a
forma itálica, sem acrescentar referência do depoente, com algumas exceções,
considerando que a maior parte foi obtida em reunião, sendo tomado como
opinião do grupo. O foco deste laudo concentra-se na área "sub-judice", de
modo que a parte da Terra Indígena situada ao norte de MT não mereceu tanta
menção, assim como a parte que se situa no PA.
No texto, também incluo citações bibliográficas, em parágrafo recuado,
com a indicação da obra e página no final, e a referência completa da obra
citada pode ser vista na bibliografia.
Não pretendo esgotar questões relativas a formas de ocupação da Terra
Indígena. As· citações servem para exemplificar a importância da relação do
índio com a terra que inclui animais, peixes, plantas, seus cursos fluviais e as
diversas formações ecológicas importantes para eles.
Utilizo o termo "branco" de forma indiscriminada, acolhendo a escolha
do índio para mencionar o não-índio, ou "civilizado", ou "membro da sociedade
nacional". Quando menciono "índios", refiro-me aos membros dos três grupos
indistintamente, seja Kaiabi, Apiaká ou Munduruku; por vezes substituo
simplesmente por Kaiabi, por se tratar da Terra Indígena Kaiabi.
Anoto ainda dificuldades em responder alguns quesitos que são de
ordem jurídica restrita, e se apresentam mais como afirmações do que
interrogações.
No final incluo alguns anexos com mapas, fotos e textos que servem
para complementar ou ilustrar os esclarecimentos solicitados no conjunto dos
quesitos.
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Da Advocacia Geral da União
1 - As terras compreendidas na Portaria nº 1.149, de 02.10.2002, podem
ser consideradas de ocupação indígena?
Sim, podem. Consideram-se como terras de ocupação indígena as:
l º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (parágrafo 1 ° do
artigo 231 da CR/88).
Conforme será mais explicitado na resposta ao seguinte quesito, os
Kaiabi ocupam tradicionalmente essa terra, que é utilizada para suas
atividades produtivas - mediante caça, pesca, coleta, agricultura, construção
de casas -, e incluindo as terras que são imprescindíveis à preservação dos
recursos naturais necessários a seu bem-estar, e para sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluindo aspectos de
mudança adaptativa de sua vida.
Os dados apresentados abaixo, na resposta ao seguinte quesito,
corroboram que as terras compreendidas na Portaria nº 1.149, de 02.10.2002,
podem ser consideradas de ocupação indígena.

2 - Caso afirmativo o quesito anterior, quais os fatores históricos e
antropológicos que as definem como sendo de ocupação indígena nos
moldes esculpidos no art. 231 e par. da CR/88?
Inicio a resposta mencionando um fator antropológico que permite
definir essa terra como indígena. Para tanto, tomo como referência a
percepção dos índios, sua tradicionalidade e anterioridade a outra ocupação,
tendo presente a perda de outras terras deles, de ocupação imemorial. A
necessidade de delimitação da terra supõe que eles não podem mais transitar
livremente em qualquer parte, como antigamente. A percepção de uma
ocupação distinta bem como os conflitos decorrentes tornam-se mais
manifestos com a definição dos limites.
Introduzo os registros relativos à ocupação indígena com a experiência
obtida ao viajar para o Posto Indígena Kaiabi utilizando como entrada na
Terra Indígena, o Porto do Meio. Esse porto situa-se no baixo curso do rio
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São Benedito, limite sul da Terra Indígena Kaiabi no lado do P A. A_ sensação
de estar entrando sempre mais em terra indígena foi ressaltada com a
intensidade de informações, acrescida com riqueza de detalhes. Assim, ao
descermos, informaram que essa região do rio forma praias no verão (verão
que corresponde ao período de estiagem de maio a setembro), onde os tracajás
desovam e as famílias dos índios para aí se deslocam e disputam a coleta
desse alimento ( ovo de tracajá). Nessa época as aldeias ficam praticamente
vazias, principalmente nos meses de agosto e setembro.
Pouco abaixo, no Teles Pires, num afluente, o Ximari (MT), no tempo
de verão, tem tracajá e seu ovo, até o salto. Em outro afluente, o rio Santa
Rosa (MT), mais abaixo não encontram tracajás. Lá tem mais matrinchã. No
verão anda por aí e onde anoitece, amarra a rede. No inverno fica na aldeia.
Com isso apontam um aspecto de sua forma de ocupação dessa terra,
vinculada à oscilação climática no decorrer do ano.
Além do alimento que é o ovo de tracajá, coletam também o ovo da
tartaruga no verão. Do rio São Benedito até a cachoeira Rasteira (no rio Teles
Pires), não tem praia para tartarugas; mas, mais perto do rio Apiakás tem
praia para tartarugas, onde vão buscar o ovo no tempo dele ( agosto I
setembro).
Tracajá (o animal) pega mais na cachoeira Pacu (no Teles Pires) e no
rio acima, do Ximari para cima, que aqui tem pouca praia. Se os Kaiabi
querem comer ovos de tracajá vão buscá-los no rio Ximari onde os encontram
em quantidade, podendo trazer até panero (cesto) cheio. Quando coletam o
ovo de tracajá, escolhem os ovos mais frescos, enquanto os mais velhos (meio
chocos) deixam para criar.
Mencionaram que, dentre as atividades de verão encontra-se a pesca
mediante o uso do timbó. Embora, atualmente, é dificil usá-lo. Não usam
muito para não matar peixinho - devido também à restrição de ocupação
territorial. Só usam em laguinho pequeno. Ao referirem isso, os índios
percebem-se num espaço de terra mais reduzido do que habitualmente.
Num outro dia, navegando pelo rio Teles Pires, uns 7 minutos de subida
a partir do Santa Rosa, passei pela boca do Igarapé Piranha Preta (MT), onde
dizem ter bastante piau (peixe). Nesse Igarapé Piranha Preta situava-se uma
aldeia antiga, conforme Rodrigues (21) - Aldeia das Piranhas. Essa foz do
igarapé localiza-se pouco acima da aldeia antiga, na foz do rio Santa Rosa. Os
índios, no vale do Igarapé Piranha Preta, coletam material necessário para a
indústria do breu, que utilizam para fixar a pena e a ponta na flecha (arai'ete)
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que usam para caçar e para capturar peixes. Em frente à embocadura desse
igarapé, no lado do P A, situa-se a atual aldeia da família de Fernando Apiaká.
Após esses tópicos iniciais de viagem ao interior da Terra Indígena,

apresento outros aspectos relativos a questão da Territorialidade.
Cada formação ecológica ou acidente geográfico é por eles percebido
por abrigarem recursos que são importantes para sua vida. Pelas lembranças,
vão delineando a área de ocupação tradicional, que ultrapassa por vezes os
limites registrados por Rodrigues ( 1994 ).
Em sua terra, além de os Kaiabi coletarem diversos artigos animais e
vegetais, também cultivam roças. Esse cultivo obedece a uma sazonalidade,
de modo que, de maio e junho dedicam-se mais a roçar e derrubar mato. Já o
capoeirão pode ser roçado de meados de julho a meados de agosto. Setembro
é o mês de por fogo nas derrubadas para queimá-las. Segue a coivara para a
então plantarem:
rama das diversas espécies de mandioca, sendo a principal: a paraíso - que
utilizam predominantemente para fazer farinha puba ui'oo; mas fabricam
com ela também tapioca, beiju, farinha ralada, kanapé, beiju - maniok'oo,
farinha branca: ui'eté; os índios explicam a técnica para fazer beiju: após
amolecerem os tubérculos na água, formam bolas da massa que, uma vez
secas ao sol, se prestam para serem guardadas e com elas confeccionarem
o beiju. Os índios utilizam essa massa seca para produzirem o canapé e o
ui'ete. Esse ui'ete é o ingrediente predileto deles na confecção do
pira'mutap (peixe com farinha), ou mutum'mutap ou com a carne de
qualquer animal comestível. Plantam outras espécies de mandioca que são
utilizadas para o fabrico da farinha puba como: tucunaré, matrinchã,
urubu, xingu. Os Kaiabi cultivam outra espécie de mandioca, a manicuera,
que utilizam na confecção do mingau doce. Eles plantam também a
macaxeira - mani'atatá, que, uma vez cozida, consomem com carne ou
com peixe; eles plantam também a mandioca piawo - que cozinham e com
ela confeccionam mingau.
milho - os índios plantam milho massa ( que é o tradicional deles), [ eles
socam o milho massa no pilão, cozinham a farinha resultante para obterem
mingau, ao qual por vezes acrescentam batata, para adoçar, ou adicionam
amendoim], milho duro (adquirido dos brancos) e milho pipoca I
vermelho;
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amendoim iaraeapé - os índios cultivam o amendoim tradicional dos
Kayabi; informam que antes plantavam dez tipos de amendoim; "aqui tem
um tipo de amendoim branco" (Relatório, 2004: 7).
melancia;
batatas: eles plantam as variedades branca, vermelha e preta;
bananas: os índios plantam diversas qualidades de bananas, como a
preta/roxa, a nanica, a banana de fritar, a inajá. Esta última eles comem
crua ou com farinha, ou transformam em mingau, quando mole e algumas
vezes preparam com leite de castanha. Eles cultivam também as bananas
ouro e maçã; eles transformam essas últimas variedades de banana quando
ainda verde em mingau; eles plantam também a banana pacu'oo (grande) que cozinham para obter mingau, podendo acrescentar castanha; por vezes
eles a consomem assada; eles se valem de outro artificio para consumir
essa variedade de banana: uma vez madura amassam-na; os Kaiabi quando
colhem em abundância a banana nanica utilizam-na verde para fazer
mingau, ou para assar, uma vez madura consomem-na crua; eles utilizam a
banana prata para confeccionar mingau e como ingrediente para a
mamcuera;
abacaxi;
cacau;
cana-de-açúcar;
pimentas - eles cultivam as variedades chumbinho, murupi, chichu, kayabi
(que secam e torram) e a malagueta;
cará - os Kaiabi plantam diversos tipos de cará: cara'oo, cara'un, carasin.
Eles consumem o cará de diversas formas: assado, cozido, transformado
em mingau e o utilizam na composição do mingau de manicuera, como
ingrediente substituto da batata ou da banana;

kumana - fava;
namu'a - tubérculo semelhante a mangarito,
mu'a pasin - mangarito menor;
melancia;

kain'ete.
Observam que com a mandioca tucunaré podem fabricar os mesmos
produtos que com a variedade paraíso, com a diferença que ela tem uma carne
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mais amarela. No entanto, a variedade paraíso tem a vantagem de durar mais
na terra e crescer mais rapidamente. André Kaiabi diz que planta mais a rama
da mandioca paraíso, porque a farinha que dela obtém é mais saborosa.

Em suas roças e pomares cultivam também árvores que produzem
frutas, como: açaí, coco, laranja, lima, pocã, mexerica, limão (rosa e galego),
cupuaçu, kaa'ywa (cacau), goiaba (branca e vermelha), caju (amarelo e
vermelho), abacate, jambo, biribá, manga, mamão, taperebá, ibirá. Em outro
momento, acrescentaram: tamarina e ingá. Referiram-se também que plantam
cabaça, bucha e coité (para fazer cuia).
A maior parte dos produtos obtidos dos cultígenos se destina à
subsistência - para a alimentação e uso dos moradores das aldeias e seus
visitantes. Já a farinha puba e a tapioca produzem em quantidade maior para
vender em Alta Floresta, e também para os garimpeiros.
Parte de seu território é constituído de campo onde encontram bastante
pé de mangaba, presente nos dois lados do rio Teles Pires. O campo é mais
extenso no lado do PA, que oferece pouca castanheira, pouco cipó e pouca
palha, muito menos que no lado do MT. Consideram o lado do rio referente ao
MT mais importante, pois aí tem mais mato alto.
Para ilustrar a forma de ocupação da terra, enumeram algumas frutas
que coletam para seu consumo, indicando onde as encontram com mais
freqüência.
Na parte da Terra Indígena situada no MT coletam: Jubá, café-demacaco, cabeça de cigana, sitiriwá (mão-de-cachorro), fruta-pão, api, mão-dejabuti, pequi, patauá, açai e castanha. Particularmente, a castanha é
encontrada pelos Kaiabi em maior quantidade na região do morro e do lago
do Jabuti, bem como nas proximidades dos rios Ximari e Apiacás. Ver mapas
O 1, 02 e 03 desenhados por Kayabi que ilustram parte do material.
Realizam a coleta de frutas silvestres em diversos locais de seu
território. Essa atividade por vezes é associada à caça, pois exigem incursões
semelhantes, embora com propósito mais definido quanto ao objeto da coleta.
O objetivo da coleta pode ser abandonado facilmente pelos homens, desde
que percebam algum animal de caça, que passam a perseguir imediatamente.
Num elenco de amostra, sem querer esgotar a listagem, citaram diversas
frutas indicando a localização onde a encontram mais.
Frutas silvestres:
Só no MT (ou Quase)

Mais no MT

Mais no PA
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café-de- macaco ( 12)
jatobá grande
castanha-do-pará (1-2)
inajá (12)
ingá

piqui (3)
paijurá (3)
sorva (1)
tucumã
jubá
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jatobá-miúdo (6-9)
bitomba ( 1-8)

UXI,

acucicanacu
acusityrywá (2)
mão-de-cachorro ( 1)
cacau
açaí(5-7)
buriti ( 6- 7)

bacava (no campo) (9)
mangaba ( no campo)
(9)

batuwá (6-7)
uaiuru
(-jaboticaba)
Set.
cacau (7)
kysitiriwá ( 6)
kysikanaku
takamu
Das frutas das palmeiras retiram a polpa mediante o uso do pilão para
obterem o suco. Essa técnica é aplicada a diversos tipos de cocos: açaí,
bacava, batawá, buriti, tucum, inajá. Com o coco inajá fazem também
mingau: cozinham o coco que a seguir pilam para depois coarem na peneira
com água. Além dos sucos que obtêm dos frutos de algumas palmeiras,
utilizam diversas partes para finalidades várias:
1. Inajá - utilizam seu coco para confecciona colar e sua palha para cobrir
suas casas.
2. Tucumã - utilizam seu coco para a indústria do colar, da pulseira, para
obtenção do óleo para alimento e para a cosmética ( este último é misturado ao
urucum resultando num repelente de inseto); utilizam o coró que se
desenvolve no coco que, assado ou frito é por eles ingerido; os índios comem
também sua polpa; a folha ( o olho) é por eles utilizada para o fabrico de
paneiro, bem como para fazer fio (barbante); os Kaiabi fabricam borduna com
a madeira de seu tronco.
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3. Paxiuba - seu tronco é por eles utilizado para fazer parede de pau-a-pique e
para montar um jirau; os índios aproveitam sua raiz, envolvida de espinhos,
para ralar mandioca e castanha do pará.
4. Babaçu - sua palha (folha/broto) consiste no principal ítem que os índios
utilizam para cobrir suas casas. De sua castanha os Kaiabi obtêm um óleo
semelhante ao extraído da castanha-do-pará.
A palha de babaçu tem mais no Jabuti, no outro lado (MT), até para
baixo da Rasteira, depois tem cerrado. Para baixo da Rasteira que o
Munduruku tira mais. Para eles aqui, tiram mais palha do rio Apiakás até a
Rasteira. Depois por uns 20 Km não tem e depois torna a ter mais.
Na altura da cachoeira do Pacu, do lado do PA tem um pouco de
palha. Palha grande mesmo é no outro lado ( em terras do MT) que encontra.
No rio Santa Rosa tem bastante palha (babaçu). Como o fazendeiro
expulsou a gente de lá, que a gente passou a morar mais para cá, no Pará.
Tanto a palha quanto a flecha tem principalmente no MT. No lado do PA tem
caça. Mas, no PA não tem arco, palha, flecha e é isso que preocupa mais.
Lembram mais outros objetos de coleta:
Castanha-do-pará - Dela os índios extraem leite para cozinhar carne de caça
ou peixe como também utilizam-no como ingrediente em mingau de vários
tipos, incluindo o de milho. Eles utilizam seu óleo também na confecção de
cosméticos; um desses passam em seus cabelos que com isso se conservam
pretos, asseguram. Os índios misturam a castanha ralada com massa de
mandioca para confeccionar um tipo de bolo, a exemplo do bolo canapé. Os
Kaiabi também acrescentam a castanha ralada na tapioca para esta espocar.
Eles usam também a castanha como ingrediente em beiju.
Copaíba - os índios extraem o óleo para aplicar no corpo em locais com
dores; os Kaiabi o utilizam para curar sua gripe: eles acrescentam duas gotas
desse óleo no café. Eles encontram em maior abundância no Lago da
Tartaruga - que fica acima do igarapé da Pedra).
Pupunha braba - Os índios a encontram mais em terras do MT. Não comem
sua fruta, mas utilizam seu tronco para fabricar arco. Eles a encontram mais
no Morro do Jabuti. Os Kaiabi a extraem também nas bacias do rio Ximari
até seu salto, e do rio Apiakás. Encontram um pouco dessa madeira em terras
paraenses na bacia do rio Cururu-açu.
Flechai plantado - tem um próximo do salto do Ximari.
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Flecha - os Kaiabi exploravam flechai na cabeceira do rio Apiakás, onde era
abundante; afirmam que tem flechai no rio Cururu-mirirn, na área militar; os
Kaiabi buscam igualmente taquaras no flechai próximo ao Salto do Rio dos
Peixes; eles encontram flecha perto das cabeceiras do Cururu-açu.
Cipó para construção - os Kaiabi coletam mais no lado do MT
Arco - os Kaiabi encontram um pouco de madeira apropriada
confecção de arco na bacia do Cururu-açu.

para a

Pé de Sorva - Dessa planta tira o leite que é importante para colar canoa, para calafetar.
Cariuba (Kamia'yp) - os Kaiabi escolhem sua madeira para esteio de casa
Coletam-na também como matéria prima para sua indústria artesanal.
Mencionaram que encontram em maior abundância diversas madeiras para
construção do lado do MT.
Samauna - os Kaiabi utilizam sua casca para fazer embarcação, que serve
para atravessar rio. Mostraram uma dessas árvores, próximo à margem
direita do Teles Pires.
Caramujo - os índios o encontram em abundância no Morro do Jabuti e em
suas proximidades. Antigamente os Munduruku comiam esse crustáceo após
"ferventar". Vitorino assegura que era gostoso.
O Morro do Jabuti e o Lago do Jabuti (aldeia antiga (29), conforme
Rodrigues) que foram mencionados diversas vezes pelos índios quanto a
coleta, constituem locais dos mais importantes do universo cultural dos
Kaiabi. O Lago Jabuti se situa no lado esquerdo do rio Teles Pires, abaixo do
rio Ximari e acima do Igarapé Piranha Preta. Além dos bens que aí obtêm,
esses locais consistem em lugares onde viveram antepassados dos Kaiabi.
Incluo dados referentes ao mapa Yl, no qual eles anotaram números
que correspondem a observações que escreveram em uma folha à parte:
Mato Grosso -

O 1 - Igarapé das pedras - serve para tirar pedra de amolar; uso de
copaíba e tartaruga.
02 - Santa Rosa - caça e pesca. Pescam aí peixe matrinchã, pacu e
piau. Caçam anta, paca, veado e macaco.
03 - No igarapé Piranha Preta pescam peixe e caçam em fartura.
04 - Rio Ximari e
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05 - Rio Apiakás - também servem para pesca, caça e serve para tirar
outras coisas para fazer artesanato e muitas outras coisas artesanais.
Morro do Jabuti - lugar mais importante para nós. Onde podemos
encontrar todos os materiais que precisamos. É como se fosse um
Patrimônio.
Pará-

O 1 - Igarapé Preto - tem peixes, frutas e muita caça
02 - Rio São Benedito é região de muita pesca e tira cipó e tem muita
fartura de frutas, etc.
Os Kaiabi coletam também algumas variedades de mel: europa, tubi
(canudinho), uruçu, chupé, takusipé, jataí, tataí.
Apresento a seguir a referência a algumas plantas medicinais, conforme
Atu.
1) Hamanyp - é uma árvore. Eles raspam sua casca que utilizam para fazer
chá, e com ele banham o enfermo para tirar sua febre. Eles tem uma muda
dessa árvore que trouxeram do lado do MT.
2) Muakanã - é uma árvore, e tem uma no outro lado, para cima. Tiram
pedaços de sua raiz que raspam e tomam seu sumo. Utilizam a casca dessa
árvore para passar em local do corpo com dor. Esta árvore cresce só em terra
preta, no MT, em região de mato alto.

3) Muãroysã - afirmam que é um remédio refrescante. Os índios o encontram
só no MT; cresce no pé da serra. Eles utilizam sua raiz - que esmigalham,
misturam na água e com isso resulta um líquido com que banham o enfermo.
O informante afirma que é bom para dor de cabeça e outras dores. Segundo
ele, tem muito no rio Ximarl, para cá não tem. Revelou ainda que às vezes a
mulher não quer a gente, aí o homem esfrega a folha na mão, e passa
(encosta) na mulher; ela até pode dar porrada na hora, mas depois vem
procurar a gente.

4) Mu'ami - Parece um cipó. Os índios o aplicam para ajudar a criança a se
levantar, quando se mostra meio mole. Com a utilização desse remédio, num
mês levanta. Eles usam mais a raiz, que macetam e jogam na água e com o
líquido resultante banham a criança. Utilizam suas raminhas para amarrar no
pulso ou na perna da criança. Encontram esse cipó no P A e no MT. Não o
encontram facilmente. Segundo o informante, às vezes só dá em cima do
cupim duro.
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5) Namu'ao - Procuram uma outra planta que tem uma folha igual ao de
inhame, Diz que no Salto Augusto tem muito. Por aqui não tem. Encontramna em beira de rio. Os índios utilizam essa planta para tornar uma criança
mais forte.

6) Ku'revemô - Os Kaiabi encontram esse cipó nos dois lados do rio Teles
Pires. Eles batem esse cipó que exala um aroma. Com ele preparam banho
para criança para esta não ser picada por cobra. Mediante seu uso, afirma que
é difícil encontrar cobra.
7) Ykasin (Preciosa) - Eles usam a madeira dessa árvore para fazer chá.
Encontram-na no rio Santa Rosa. Utilizam-na também para esteio de casa.
8) Moari'eé - É uma planta pequena, cuja raiz os Kaiabi utilizam como
remédio para aliviar a dor de dente. Eles a encontram nas proximidades da
boca do rio Apiakás. Consideram-no um remédio doce, mas estraga o dente,
esclarecem. Diz que tem da Rasteira para o lado do Pará.
Segundo Atu, não tem ninguém especializado
Qualquer um pode usar.

para utilizar essas plantas.

Conforme um Relatório1(2004: 12) os índios utilizam outras plantas
medicinais: "castanha de arara para ataque (?), cipó amargo para diarréia,
marupazinho para dor de barriga. Da copaiba tiramos para fazer remédio
para dor". Pouco adiante no mesmo Relatório ( 13) acrescentam: kumaru,
yporop, ka 'akasing, muang popemi.
Além de coletarem essas plantas, os Kaiabi exploram os cursos fluviais
e lagos para pesca. Os índios utilizam diversas técnicas de pesca: flecha,
zagaia, linha. Utilizam também o tirnbó ( cipó do mato) que batem em lago
pequeno e eventualmente em igarapé - e para isso reúnem a comunidade
inteira. Essa técnica não praticam mais todos os anos, por não ter muito timbá
e para não matar muito peixe. Nos rios pescam uma série de peixes
(incluindo animais da água), que, num lembrar imediato enumeram, na
sequência:
iawasipep (tracajá), matrinchã, pacu, aracu (piau), jundiá, piranambu, jaú,
piraíba, pirarara, peixe-cachorro (dourado branco), urumará (bicuda), kuiukuiu, traíra, cabeça de pedra, trairão (lobó, robafo ), piranha (branca, preta,
piranhinha), jundiá, tambaqui, pacu (borracha, ferrugem, -açu, pacuzinho)
bagre, acari, corvina, tucunaré (pitan e açu), pintado (surubim e surubim de
1
Relatório produzido por uma equipe de trabalho que se deteve alguns dias na aldeia Kururuzínho, no ano
de 2004.
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cama), cachara, cascudo, cascudinho, bodó (em cachoeira), tartaruga, puraquê
(peixe elétrico), arraia (preta, branca, pintada).
Alguns Munduruk.u relatam que, atravessando o rio Cururu, tem
pantanal e muito peixe, muito peixe.
Esclarecem que para cima do salto do Ximari não tem peixe, por isso
que não moravam para cima. Para cima iam para caçar. Aí que tinha estrada
(picada) em direção ao Rio dos Peixes, desde o Santa Rosa e o São Tomé.
(gm)
A par da pesca, para obter alimento, os Kaiabi praticam a caça que tem
uma importância que ultrapassa o objetivo de obtenção de carne. Ser caçador
é algo essencial em termos simbólicos para o homem indígena. A caça é uma
atividade essencialmente masculina. Um homem adulto, só ou acompanhado
de algum parente - seja filho ou sobrinho jovem adulto, sai para a caça.
Realizam também caças coletivas. Quando se dirigem a locais considerados
mais perigosos, reunem-se num grupo de caçadores. Sendo a caça diurna,
saem de manhã, e seguem uma direção previamente combinada com os
demais homens, podendo cada um escolher o seu caminho de caça. Nesse
empreendimento o índio percorre distâncias que chegam a superar 15 km, a
partir do ponto de entrada no mato. Essa entrada pode ser logo após as roças
que circunvizinham suas casas, ou navegam um trecho na água, até chegarem
a um local que sirva de ponto de entrada. Se a caça ocorrer no período da
estiagem, o afastamento será a partir do local de acampamento. Os locais de
acampamento são os mais variados, preferindo um local próximo a uma água,
e que podem ser determinados por objetivos de coleta, como a coleta do ovo
de tracajá ou do ovo de tartaruga.
Os Kaiabi lembraram um elenco seqüencial de animais de caça: anta,
veado (de capoeira / roxo, mateiro), macaco (prego, zogue-zogue, coatá,
cuxiu, akyky, bugio; já o macaco-da-noite não consomem), queixada, caitetu,
paca, tatu (15 Kg e galinha), coati, capivara (sua carne consomem na falta de
outra caça).
Os índios caçam alguns animais com o objetivo exclusivo de obter seus
dentes para enfeites: onça, gato, macaco. Eles atribuem força medicinal ao fel
de paca, que é utilizado para puxar espinho e para tirar inflamação.
É interessante mencionar que os Munduruku comem carne de onça e de
coati, carnes desprezadas pelos Kaiabi e pelos Apiaká.
Nenhum deles come a carne de ariranha, de lontra ou de gaivota e da
saracura.
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Os Kaiabi caçam também diversas aves, para obter carne e penas:
mutum, arara e papagaio. Os índios utilizam suas penas em enfeites e flechas.
Particularmente, a pena de jacu é boa para acabar com praga de roça (um
corozinho ); para tanto os índios enfiam pena de jacu em volta da roça ( cf.
Relatório, 2004: 13 ). Os Kaiabi abatem ou capturam o gavião e o gavião real
buscando exclusivamente obter suas penas.
Os índios abatem diversas aves com objetivo principal de obtenção de
carne, e para tanto enumeram
algumas: nambu-açu, macuco, jacamim,
galeguinha, cigana, biwá, pato, marreco, jacutinga, jacuzinho, socó.
Os Kaiabi mencionam alguns locais que se destacam por concentrarem
maior abundância de determinados animais:
Igarapé da Anta, é um afluente da margem direita do São Benedito. Afirmam
que tem esse nome porque lá se encontram muitas antas. Dizem que aí Anta
igual a boi, para mencionarem a abundância. Os índios informam que a anta
busca esse local por causa do barro. E por associação lembram que lá também
tem bastante cipó e madeira para fazer arco. Queixam-se que na barra desse
igarapé instalou-se um grileiro conhecido como Pioneiro, impedindo a
exploração desse local.
Segundo os Kaiabi o porco queixada é mais abundante no morro do
Jabuti, no rio Ximari e na região do Tabuleiro (logo abaixo da embocadura do
rio Apiakás ).
A tartaruga, segundo os índios, é mais abundante na lagoa Azul, abaixo
do rio Apiakás, no lado do MT, mais ou menos na altura da foz do rio São
Benedito (mapa Y2).

Aspectos históricos: Sua forma de ocupação da terra se inscreve em
sua história de contato com o branco, como pode ser rapidamente percebido
por algumas referências. A pesquisa antropológica poderá dizer como o
território é pensado pelo próprio grupo étnico no momento presente. Os
Kaiabi, os Munduruku e os Apiaká foram colhidos pelas frentes de
expansão, e foram mais ou menos deslocados das áreas que habitavam
anteriormente, passando por processos de reterritorialização, principalmente
em seringais (Cf. Oliveira, 1994:134-135).
Pode-se observar que, dentro do contexto histórico peculiar deles, os
Kaiabi escolheram e elaboraram uma forma singular de relação com este meio
ambiente, por isso para eles não cabe qualquer terra. Por um lado parece
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quase impossível retomarem suas terras imemoriais, em decorrência
estabeleceram
uma tradicionalidade
de ocupação nessas terras que
correspondem a um continuum, sendo que os Munduruku e Apiaká sofreram
redução de seu território imemorial, que passou a abrigar os Kaiabi, expulsos
de suas terras, após resistirem por um tempo. Os Kaiabi exerciam domínio do
território da bacia do médio e alto curso do rio Teles Pires e de seus
tributários, como de todo o vale do rio dos Peixes.
Essa resistência foi registrada pelos Irmãos Villas Boas.
"O vale do São Manoel ou Teles Pires, nas décadas anteriores à de 60,
constituía uma área interditada pelo risco. Foram poucos os que se
aventuram a invadi-la. Assim mesmo esses poucos não se animaram a
nela criar raízes. Foram de passagem. Os índios barravam a entrada do
vale. No alto curso, duas concentrações caiabis impediam a entrada dos
extrativistas que namoravam o possante rio. E não eram só eles.
Inúmeras aldeias estavam semeadas, principalmente à sua direita até lá
embaixo, onde existiam os grandes saltos. As tentativas de atração
feitas pelo extinto serviço de Proteção ao Índio malograram. Os seus
encarregados eram mortos pelos índios, que, em homenagem ao feito,
dançavam no pátio da aldeia com a cabeça da vitima espetada na ponta
de uma vara. E, ainda, se as vitimas tivessem porventura dentes
vistosos, eles não deixavam de exibi-los em bem-feitos colares" (Villas
Bôas, 1994:515-516).
"Em 1949 a Expedição Roncador-Xingu, órgão de vanguarda da
Fundação Brasil Central, atingiu o Telles Pires atravessando o extenso
divisor com o Xingu, numa distância de nada menos de trezentos
quilômetros. Não foi fácil a atração dos rebeldes caiabis, mas é forçoso
confessar que foi altamente
compensadora
a sua conquista,
principalmente num momento em que estava se tomando cada vez mais
dificil o ajuste de trabalhadores caboclos. Corajosos, valentes e
incansáveis, sem ambição e sem troco, os caiabis desde o inicio foram
se mostrando insuperáveis. O campo do Telles Pires foi começado com
sertanejos, mas concluídos pelos caiabis, com algazarra, riso e
disposição, No correr de 1949 contatamos e conquistamos todos os
caiabis. Curiosos, animados e cientes de que além da grande mata
dentro da qual viviam existiam muitos outros índios falando a sua
própria língua e, ainda, outras que eles desconheciam, não tiveram
dúvida - começaram a emigrar, não todos num só momento, mas no
correr do tempo" (Villas Bôas, 1994:516).
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Segue abaixo a anotação que é o anúncio da expulsão dos Kaiabi do
vale do Rio Teles Pires.
"A partir da noticia de que os caiabis, tatuês e apiacás estavam em paz
com a Expedição, o vale começou a ser ocupado. Povoações, vilas e
cidades começaram a nascer no grande vale: Sinop, Renato, Peixoto de
Azevedo, Matupã e inúmeras outras" (gm) (Villas Bôas, 1994:516).
.
Volto ao final da década de 40, quando os Irmãos Villas Boas
alcançaram o território Kaiabi.
"Assentamos que ela deveria ser composta somente de índios e com
uma proporção maior de caiabis, uma vez que iríamos agir numa região
que fora sua. Cláudio seria o encarregado dessa missão" (Villas Bôas,
1994:517).
"Sabíamos de antemão, e agora confirmado por sinais encontrados, que
naquela altura (pouco acima da confluência do Peixoto de Azevedo no
rio Teles Pires) do rio há aldeias de índios caiabis. Surgiriam a qualquer
momento. Disso não tínhamos a menor dúvida. Como viriam, isso sim,
não podíamos saber" (Villas Boas, 1994:486-7).
"O caiabi é um índio irrequieto e imprevisível. O SPI vinha sendo
frustrado nas suas tentativas de contato com eles. Nas nossas andanças
campo-beira de rio, beira de rio-campo, vez ou outra dormíamos na
barranca num misto de descanso e vigilância. Vigilância porque a noite
passada, e mesmo de tardezinha, ouvimos esturras de onça, assobios de
macacos, pios de aves, até ronco de queixadas. Claro que percebemos,
pela insistência, pela manifestação simultânea de animais que não se
dão bem, como onça com porco, macaco com mutum, macuco perto de
jacamim, que aquilo tudo não passava de imitações deitas por índios.
Se fosse de um só bicho ou ave, ficaríamos em dúvida, visto a imitação
perfeita, mas todos ao mesmo tempo não se há de acreditar. É isso tudo
vindo lá do outro lado do rio. Diante da evidência não tivemos dúvida,
gritamos por eles. Sabíamos que os caiabis, tal como os camaiurás lá no
Xingu, são tupis, então gritamos algumas palavras nessa língua. As
imitações cessaram como por encanto. Não demorou quase nada,
começamos a ouvir gritos vindos de lá. Nitidamente ouvimos "Aiôt"
(venha cá). Repetimos o chamamento que eles haviam feito.
Percebemos logo de início que não atenderiam o nosso chamado, por
isso resolvemos tomar a iniciativa: embarcamos em nossa canoinha e
iniciamos a travessia do largo São Manoel ou Telles Pires. Achamos
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que não devíamos perder a oportunidade de um contato com aqueles
índios - que julgávamos ser caiabis, mas não tínhamos certeza.
Estávamos no meio do rio, na travessia, quando avistamos a ubá dos
índios romper da margem em nossa direção. A decisão deles, contudo,
não foi adiante, pois assim que nos viram retornaram apressados para a
sua margem, onde deixaram a canoa e se embrenharam na mata. Nessa
altura, porém, já estávamos bem próximos e pudemos distinguir dois
vultos por entre a vegetação. Estavam nervosos e agitados, andavam de
um lado para o outro. Não fugiram com a nossa chegada. olhando-nos
atentos, batiam no peito e diziam perturbados: "Caiabi! Caiabi!
Caiabi!" (Villas Boas, 1994:487).
Esse encontro dos Irmãos Villas Boas com os Kaiabi, deu-se no
território que fica acima do Salto das Sete Quedas do Teles Pires. Daí se
deslocaram para o Xingu, em parte e outra, rio abaixo, onde se mantiveram
até os dias atuais.
Quanto a essa questão, hoje os Kaiabi do Parque Indígena do Xingu,
consultados a respeito dessa terra indígena, declaram:
"O território Kaiabi abrangia uma vasta região no noroeste do Mato
Grosso, no entorno dos rios Juruena, Arinos, Teles Pires, Verde e
Peixes. Quando os seringueiros invadiram o nosso território, parte do
pessoal que morava no Teles Pires decidiu vir para cá, para o Xingu, e
outra parte decidiu ir morar com os parentes que já se encontravam
mais abaixo do rio Teles Pires, no Pará.
"A primeira coisa que foi lembrada pelo pessoal que veio do Pará que
mora hoje aqui foi que lá se encontram os cemitérios dos seus parentes.
Além disso, é na região da Terra Indígena Kaiabi P AIMT que tem a
ypia ywytyt, montanha e lagoa sagradas [Jabuti] até hoje citadas nas
histórias dos velhos do Teles Pires que estão morando aqui no Xingu.
Lá perto tem também a jemejap, pedra sagrada que era utilizada para
amolar as pedras usadas como machado e depois os facões conseguidos
com os brancos.
"Os Kaiabi ocupavam toda a região do rio Teles Pires: desde acima do
rio Verde ( onde foi implantado o posto José Bezerra) até a boca do
Juruena, no baixo Teles Pires. Os Kaiabi viajavam muito por toda esta
região para pegar coisas importantes como matéria prima (taquara para
flecha, madeira para arco, arumã para peneira, pena de pássaros para
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flecha, cipó para cesto, etc.), alimentos (frutas, castanha do Pará, mel,
caça, etc.) e plantas medicinais.
"Até hoje continuamos indo até esta região para buscar os recursos
naturais necessários para a nossa cultura material. Aqui no Xingu não
encontramos muitas das nossas coisas porque o mato aqui é diferente
do lugar de onde viemos. O pessoal do Xingu viaja com freqüência para
visitar os parentes e aproveita para pegar os recursos. Além disso,
conseguimos aprovar o PDPI das peneiras que está sendo de grande
valia para nós porque nos deu a oportunidade de buscar uma grande
quantidade de arumã e possibilitou trazer as mudas para tentar
aumentar o arumã no Xingu.
"Sendo assim, declaramos que a região a ser demarcada como Terra
Indígena Kaiabi P NMT é território nosso, de grande importância para a
preservação de nossa cultura e de nossa história.
Assinam o documento: Sirawe, Yefuka, Miarakaja, Matari, Siranho,
Makupa, Kamitaii, Tuim, Kuatira, Pará, Tangue, Mairawe, Jemy,
Alkusin, Tarupi, Kunin, Japariwá, Muru, Jamim, Sirawejup, Tariwâ e
Juapã".
Os índios afirmam assim, que a relação deles com esta terra é peculiar.
Essa peculiaridade se confronta com outro modo de se relacionar com a terra,
que implica referências à presença do branco.

Se fosse para ficar com terra para vender madeira ou tirar ouro, mas
não interessa. Nosso mercado é a mata, é onde nos vamos abastecer daquilo
que precisamos. A gente não chega na cidade e invade o (super)mercado dele
ou o quintal dele. A gente não tem estudo mas não é tão ignorante assim.
O que nós queremos é do jeito que foi feito o estudo (de Rodrigues que
serviu de proposta para essa Portaria), nem um palmo a mais, nem um palmo a
menos. Mesmo que branco acha ruim. Se tiver derrubada não importa, o que
queremos é que seja demarcada (a Terra Indígena) conforme o estudo feito.
A partir dessas observações dos índios, pode-se inferir que tanto os
Kaiabi, incluindo os que residem no Xingu, quanto os Apiaká e os
Munduruku, são ocupantes dessa área, em termos tradicionais. Os Apiaká, a
par dos Kaiabi, são portadores de uma história mais longa, em termos de
ocupação dessa área de terra, no que se refere ao MT. Os Apiaká ocupa(ra)m
a região do Pontal do MT a partir do centro (tendo como referência o rio), a
partir das cabeceiras que se dirigem tanto para o rio J uruena, quanto para o rio
Teles Pires. Isso se apoia na tradição oral dos Apiaká, além de ser
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corroborado por diversos registros. Esses registros encontram-se mais
detalhados na resposta ao quesito OI do Ministério Público Federal.
A tradicionalidade de ocupação por parte dos Apiaká, principalmente,
na parte matogrossense da área, encontra-se, confirmada também em
depoimentos de Kaiabi. Na viagem ·pelo rio Teles Pires - na altura da aldeia
atual de Vitorino - no lado esquerdo forma uma praia no tempo de verão, que
era visitado pelos Apiaká (Atu Kaiabi). E a seguir acrescenta mais
informações, relativas às conseqüências da colonização para os mesmos
Apiaká: Após abrir Alta Floresta, mataram eles todos no local chamado de
Pedra do Índio. Mataram todos, o pessoal do Ariosto. Tem uma pessoa de
Alta Floresta que conta. João Kaiabi diz ter ouvido de Antonio Severo Gomes
contar para outro que matara a mando de Ariosto Riva, pensando que ele
(João) não entendesse a língua portuguesa.
Primeiro os Apiaká buscavam suprimentos no acampamento de
Ariosto, e eles deram açúcar com veneno. Ai os Apiaká quiseram brigar, e
Ariosto mandou matar todos, ajuntaram e queimaram. Ficaram só duas
crianças que foram levadas para São Paulo 2. Um senhor X, contou para mim,
para não usar o nome dele. Ele era empregado antigo de Ariosto. Parece que
matou duas aldeias (local distante uns 11 km de AF) - no local hoje
denominado de Pedra de índio, que foi um lugar em que mataram.

Essa lembrança associada ao local, registrei na viagem de Alta Floresta
ao Porto do Meio, quando andávamos a 11 Km de Alta Floresta: Aqui é
conhecido como Pedra do Índio, local onde teria acontecido algo em
referência ao índio (foi-me informado de forma vaga, antes do depoimento

anterior).
Segundo informação de Apiaká, confirmada por Kaiabi, até a década de
70, eles subiam o rio Santa Helena, tributário da margem esquerda do rio
Teles Pires, para caçar. Hoje o rio Santa Helena é a divisa natural entre os
municípios de Alta Floresta e Paranaíta. Na altura Km 42 de Alta Floresta,
atravessamos o rio Sucuri, também afluente do rio Teles Pires, que era,
igualmente navegado pelos índios Kaiabi e Apiaká em suas caçadas e
pescarias. Isto é, os índios, até antes da colonização, ocupavam terras para
além dos limites pretendidos atualmente. O rio Santa Helena é conhecido
como Awape'y'i, pelos Kayabi. Atu lembra que no rio Muriru, na altura que
tem a ponte, abateu mutum e comeu lá, junto com Paulo, no tempo que não
2

Ver anexo Rondon. Parece uma edição mais recente do que os Apiaká sofreram há um século, por parte do
Coletor de Impostos da Borracha.
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tinha Alta Floresta. Trata-se de um período em que os índios dessa região, em
sua maioria, transitavam de forma relativamente livre, mesmo quando em
contato com as frentes de expansão, seja com caçadores de pele, seja com
seringueiros. Apesar de participarem dessas atividades, não abdicaram da
forma indígena de ocupação da terra.
Hoje mantêm relação com os brancos, também em termos econômicos.
Relatam diversas formas de obter recursos monetários para poderem adquirir
bens comerciais. O que mais compram: roupa, sabão, sal, panela ...
Eles enumeram diversas formas para obterem dinheiro:
a) Os índios vendem as farinhas puba e tapioca para as Pousadas, para
garimpeiros, para pessoas de Alta Floresta (no valor de R$ 20,00 - a lata de
farinha puba e R$ 30,00 a lata de farinha tapioca).
b) Alguns índios idosos recebem aposentadorias
e) As mães são beneficiadas pelo auxílio maternidade
d) Vendem artesanato, artigos tais como: peneira, abanador, colares, pulseiras,
anéis, arco e flecha.
e) Eles obtêm recursos monetários
negociações com 3 Pousadas -

mediante

prestação

de serviços

e

- P. Santa Rosa (rio Santa Rosa) deu uma casa em Alta Floresta para os
índios.
- P. Thayrnaçu (rio São Benedito) deu uma F 4000 para eles.
- P. Manteiga (rio Apiakás) deposita dinheiro a favor da Associação
Indígena. Esse dinheiro é aplicado para fazer cerca para gado, para
manutenção da F 4000, da casa, para adquirir combustível para transporte.
f) Os índios contam com recursos obtidos da FUNASA com que mantêm a
farmácia, que de momento está sem auxiliar; mantêm 2 AIS - agentes de
saúde indígena e uma agente de saneamento,
Obtêm esses recursos por intermédio da IPRE-RE que é gestora com a
Funasa para assistência de saúde do índio. Propõem projeto de plantio para a
FUNAI, que às vezes ajuda na aquisição de machado, facão, lima, gasolina
para o que eles denominam "mutirão".
Ainda quanto à relação com os brancos, Atu lembra de como ficaram à
mercê dos ciclos econômicos, no item obtenção dos bens industrializados, de
que passaram a necessitar. Hoje eles obtêm a maior parte dos recursos com os
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pousadeiros. Atu lembra que participou da venda de pele de veado, de gato,
de porco; depois da borracha, teve período de garimpo.
Um Apíaká, que atualmente reside em Alta Floresta, contou que
passava a época de estiagem (junho a outubro), para caçar acima das 7
Quedas do Teles Pires, capturando onça, ariranha, gato - com chiqueiros, para
obter peles. Na época tinha muito comprador de pele. Segundo ele, os índios
Kaiabi, Apiaká e Munduruku viviam disso nessa época (décadas de 50, 60 e
70).
O mesmo Apiaká conta que, num período anterior, como o de seu pai,
coletavam castanhas e cortavam seringas, integrando-se no seringa} do rio São
Manuel. Ele lembra que cortou seringas por 8 anos, antes de mudar para a
atividade de caçador de pele. Segundo ele, nessa época era só índio. Os
primeiros brancos que chegaram a partir de 1962, e eram compradores que
adquiriam pele, borracha e castanha e levavam para o norte.
Na época em que havia o Tabuleiro, no tempo da seringa, que era
vendido pelo SPI, durante o verão as pessoas se espalhavam ao longo do
Teles Pires até na Rasteira, no Ximari, no São Benedito, Cururu. No tempo
do inverno (chuvas) as pessoas se juntavam, se reuniam na aldeia.
A seringa acabou já antes da guerra. Aí passou para o período do
couro. Desde o Sapé, Rasteira até o Tabuleiro, era só Kayabi que trabalhava.
Essa divisão territorial está marcada hoje: Os Munduruku vem até na
Rasteira, então nós não vamos para baixo.
Recorro a um outro depoimento, que manifesta de forma distinta a
ocupação dessa terra pelos Kaiabi. Ele confirma a presença dos Kaiabi, nessa
região, bem anterior à colonização. Trata-se de um informante de Alta
Floresta. Quando abriram uma pista, em 1958, os Kaiabi iá estavam aí, no
Teles Pires e no São Benedito. Os Kaiabi subiam aí para caçar, pegar flecha
(tem um flechai) na terra deles. Os Kayabi ocupavam essa região. O
informante foi conhecer pela primeira vez os Kaiabi em 1982, na aldeia
Kaiabi que existe hoje. Um outro branco, que este informante conhecera, teria
encontrado em 1958 os Kaiabi que pescavam e caçavam no São Benedito, no
rio Apiakás. Santa Rosa e era um grupo bem maior do que hoie (gm). Este
informante se considera o primeiro branco a chegar no São Benedito, e
sempre respeitou a Terra Indígena. Todos sabem da Terra Indígena.
O índio estava aí bem antes da gente. Desde 1982, ele sabe que o índio
vem para o lado o MT, entre os rios Apiacás e Santa Rosa. A área que
precisa ser reconhecida. A terra ia ser demarcada e um juiz embargou. Mas,
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o branco está invadindo, e a cada dia invadindo sempre mais. Segundo o
mesmo informante, num depoimento de um líder Kaiabi gravado por um
repórter, naqueles dias: "Os velhos todos vão se matar, e queremos que
gravem o que vamos fazer - que nós cumprimos a palavra" (Exibido no
programa Globo Repórter em O 1.07.2005).
Outra forma para referenciar a ocupação da terra consiste em verificar
suas aldeias, e como, a partir delas exercem a exploração de seu território.
Antigamente não tinha lugar certo (para construir aldeia, para caçar,
pescar. .. ), ia para onde quisesse. Hoje está encurralado - tem fazenda para
um lado, para outro é serraria, para outro é garimpo. Hoje até os
estrangeiros diz que a terra é deles.
"Nós estamos encurralados, né, fazenda para cá, os posseiros,
madeireiros, garimpeiros, tudo em volta da gente, então, desse jeito nós
estamos como numa ilha. Nós estamos lutando para segurar a terra para nós
para não misturar com homem branco [. . .} Estamos lutando para não ter
invasores lá dentro, não ter conflitos com eles. Estamos lutando para ter a
área demarcada" (João Kayabi) (Relatório, 2004: 2).
Além do inventário de aldeias montado pela pesquisadora Rodrigues,
menciono algumas aldeias atuais e antigas, apoiando-me nos depoimentos dos
informantes, sem querer esgotar esse tópico, já bem explicitado.
Na margem direita o rio São Benedito, localiza-se a aldeia de Kuruné
(Kaiabi), poucos minutos acima da barra.
Em frente à foz do rio São Benedito, no lado do MT, isto é, na margem
esquerda do Teles Pires, situa-se o local de aldeia antiga onde Atu nasceu. A
partir da foz do São Benedito, 5 minutos abaixo, reside a família Munduruku
Vitorino Krixi.
Pouco abaixo de uma ilha, na margem direita, encontra-se o local
conhecido como "Queimada" - assim chamado porque pegou fogo em uma
casa em que moravam Kaiabi - família de Pyteret (há mais ou menos 30
anos).
Uns 15 minutos antes de chegar no Posto Indígena - alcançamos a
aldeia de Albertino Akai (Munduruku) casado com Maria Inês (Kaiabi). Aí
paramos e tomamos café e comemos tapioca e banana.
Por volta de 1982 Atu estava aldeado um pouco abaixo do Posto
Indígena, na margem direita do rio Teles Pires. Atu apontou "logo ali",
dizendo que tem mangueira no local.
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Atu confirmou que esta aldeia junto ao Posto Indígena era para ter sido
um pouco para cima, onde residia Pedrinho Kamasuri, mas o pessoal quis
aqui e assim ele veio também.
Segundo Atu, após nascer na aldeia que se situa em frente a
embocadura do rio São Benedito (P.11 - no mapa da FUNAI), no lado
esquerdo do Teles Pires (onde tem cemitério de velho), mudou para Caititu
(pouco acima da Rasteira). Recorda que num local próximo, pouco abaixo da
Rasteira, um índio canoeiro (Rikbaktsa) matou um seringueiro, o que
reconheceram pela flecha. Isso ocorreu quando Atu tinha mais ou menos 6
anos. Foi no tempo em que Romildo era chefe do SPJ. Antes de haver garimpo
andavam por aí.
A antiga aldeia Tabuleiro (cemitério com uns 35 índios enterrados),

que fica acima do São Benedito, abaixo do rio Apiakás (uns 2000m), na
margem esquerda do Teles Pires (P-12, FUNAI), é um local associado a
antigos contatos: lá quem amansava os índios, era o Elias, conforme contava
o finado meu pai, finado meu tio e finado meu sogro (Atu). Eles foram atrás
dos que estavam na aldeia, que era na cabeceira do rio Muriru - Wyrasing'ui/
Santa Helena. Esse rio passa próximo de cabeceira de afluente do rio dos
Peixes, do que é separado por uma serra.
Mencionam também aldeias para além do limite da Terra Indígena
Kaiabi. No rio Cigana =Arakwã'y, acima do salto Sete Quedas - também tinha
aldeia. Desde antigamente, por aqui era para caçar, comer ovo. Aldeia
mesmo era mais para cima.
No rio Ximari, perto do salto tem um flechai, e próximo houve uma
aldeia.
Na boca do rio Santa Rosa, o pai (de Atu) morou por dois anos, onde
fazia também roça. Pouco acima, na mesma margem pude verificar vestígio
de residência, que informaram ter sido do Kayabi J urucai; pude ver 3 pés de
mangueira. Próximo estava a roça dele. Atu me mostrou e pude ver o buraco
feito para defumar o leite da seringueira. Há alguns pés de babaçu, que foi de
coco que não chegou a ser utilizado para queima necessária para a
defumação.
E continuam lembrando: Daqui descíamos uns 3 Km, na tapera velha,
era aldeia - Pirapewy (rio Arraia). Aí moraram por 30 anos. De lá viemos
,
para ca.
No Lago Azul está enterrado o pai da esposa (sogro) de Atu, Xupé.
No lago Jabuti - (cemitério) aí tem dois filhos enterrados; na cachoeira do
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São Benedito também tem cemitério. Aqui para baixo não tem cemitério (de
Kaiabi).
Onde era pista para pouso, no Santa Rosa, morava gente também - na
época em que Atu era pequeno; ai teve duas aldeias - tem uma mais para a
cachoeira. Lembra ter visto uma capoeira grande
Um pouco abaixo de onde morava Atu, há prova de antiga aldeia,
porque, segundo eles, se queimar nascem as plantas - pimenta, mamão.
O finado pai de Atu fez roça um pouco para cima, no lado de MT,
abaixo do Ximari. Ai nasceu mangarataia (gengibre), pimenta e cará. Parece
corresponder à região do Morro do Jabuti. Segundo eles, quando nascem
essas plantas é sinal de índio antigo que andava por ai, que plantavam para
as viagens, tinha muito cará - roxinho mesmo. Por certo que índio antigo que
plantava, que deixou semente lá, nem sabem de quando é.
A FUNAJ está hoje ali onde era roça antiga. Os índios conhecem
qualidade de terra, para saber o que podem plantar em cada lugar. Onde é o
Bananal (Jabuti) é porque a terra é boa.
Hoje não fazem aldeia do outro lado (MT), com medo dos fazendeiros.
Com isso foram apontados fatores históricos e antropológicos que
definem essas terras como sendo de ocupação indígena nos moldes esculpidos
no art. 231 e par. da CR/88.

3 - Qual e quais os grupos de origem ameríndia que habitam essas
terras?
Os grupos de origem ameríndia que habitam essas terras são: Kaiabi,
Apiaká e Munduruku. Os três grupos fazem parte do tronco lingüístico Tupi.
Os Kaiabi e os Apiaká integram a família lingüística Tupi Guarani, enquanto
os últimos, a família lingüística Munduruku (Monserrat, 1992: 100).

4 - De quando data essa ocupação?
Da parte dos Munduruku, a ocupação reporta a tempos imemoriais. Os
Kayabi e os Apiaká, devido a fatores históricos que foram esclarecidos e
serão apontados na resposta ao quesito n. 1 do Ministério Público Federal
( sem repetir todos os detalhes esclarecedores apresentados no trabalho da
Antropóloga Rodrigues), constituíram uma tradicionalidade de ocupação
dessas terras, a partir do final do século XIX e início do século XX.
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5 - As terras "sub-judice" estão inseridas, total ou parcialmente, nos
limites a serem demarcados?
As terras "sub-judice" estão inseridas totalmente nos limites da Terra
Indígena Kaiabi a ser demarcada.
Segundo um informante de Alta Floresta: Toda vida todo mundo sabia
que a área é de ocupação dos Kaiabi nessa parte da bacia do rio Teles Pires.
Em 1982 eu sabia que, para além (para o Norte) do São Benedito, e além do
rio Apiakás era Terra Indígena, e já existia também a área do Exército.

6 - Qual a importância das áreas "sub-judice"
cultural dos índios que nela habitam?

na reprodução física e

Essa questão encontra-se parcialmente respondida nas respostas
anteriores, como também na resposta ao quesito n. 15 do Ministério Público
Federal, em que elenco uma série de pressões e ameaças que os índios sofrem.
Considero
como parte de seu território as terras em que
tradicionalmente se abastecem de diversas matérias primas, incluindo locais
de coleta, de caça, de pesca, locais sagrados - para isso, ver resposta a
quesitos acima. Essas áreas inserem-se também como espaço de preservação
necessária para a manutenção da fauna e flora, imprescindível para manterem
seu modo de vida em termos fisicos e culturais.

Que os Senhores expertes formulem outras considerações que tiverem
por pertinentes.
Acima foi apontada uma série de locais de antigas aldeias e regiões de
caça, pesca, coleta freqüentados pelos Kaiabi. Além desse espaço é
importante que se mantenha a terra preservada para que haja condições (agora
já) mínimas para que os meios de subsistência dos índios não se extingam.
Determinados animais que são caçados pelos índios, não vivem apenas
naquele local onde são abatidos, mas necessitam uma região pela qual
circulam para se abastecer com alimentos e poder se reproduzir, dentro de um
contexto ecológico. Igualmente a pesca necessita a preservação das cabeceiras
dos igarapés e rios. Se alguns cursos de água foram escolhidos como divisa,
tem como objetivo facilitar a delimitação, quando seria mais apropriado, do
ponto de vista da ecologia e do território indígena, que fossem incluídas as
bacias hidrográficas, passando as divisas nos divisores de águas.
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E importante também considerar que essa terra não deixa de ser
indígena em decorrência da política de fatos consumados, como os
produzidos pela ocupação branca.

(quesitos suplementares constantes nas fl. 448, datada de 10.09.2004)
1.1 - Como se comportou e se comporta a estrutura dos grupos
Kayabi, Apiaka e Munducum (sic), antes e após o contato com a
sociedade nacional?
Essa questão é por demais complexa para poder ser devidamente
esclarecida num trabalho como este. Seria necessária uma etnografia de cada
grupo em questão, para o que não há tempo disponível, dado a urgência da
resposta. Ressaltarei alguns aspectos que julgo mais importantes.
Eram povos altivos, guerreiros, senhores de terras nas quais
encontravam sua subsistência e atribuíam significados simbólicos específicos.
Cada grupo, de alguma forma, uma vez estabelecido um contato pacífico com
o branco, foi seduzido para servir à conquista do "pacificador". Todos viram
seus territórios invadidos, aldeias massacradas, famílias transferidas para
locais distantes, e outros mais procuraram refúgio em novos locais ainda
livres dos brancos, até se verem "encurralados". Hoje mostram-se sofridos,
enfraquecidos, mas com esperança no futuro. Eles eram inimigos entre si e
hoje convivem no mesmo espaço, sem ter mais para onde ir.
A estrutura desses grupos e como se comportam, após o contato com a
sociedade nacional, depende da frente de expansão. Todas as formas de
contato implicaram em perdas territoriais, depopulação, novos conflitos com
outros grupos tribais e necessidade de buscar refúgio contra a interferência
excessiva do branco, em terras que já eram ocupadas por outros índios. Podese considerar que é a sociedade nacional que vai se impondo gradativamente a
eles, desde os primeiros exploradores, missionários até os seringueiros,
madeireiros, garimpeiros e fazendeiros. Essas formas de contato tem como
consequência a transformação adaptativa da estrutura de vida desses índios,
que por si só corresponde a prejuízos incalculáveis a seu modo de vida, à sua
sobrevivência fisico cultural.
Mas, vejamos, a título exemplar, algumas referências de cronistas que
ilustram como se comportou e se comporta a estrutura desses índios, antes e
após o contato com os brancos.

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3" Vara Processo nº 2004.2130-5/9200/ Laudo Antropológic EGW.

27

"Os mundurucus", diz ainda Aires de Casal, "tem o costume de pintar o
corpo de preto com jenipapo. São numerosos, de alto porte, hostilizados e
temidos por todas as outras nações, os chamam de "paiquicés", o que
significa cortadores de cabeças, porque tem o hábito de degolar todo
inimigo que lhes cai no poder. Sabem ainda embalsamar essas cabeças,
de sorte que as conservam por muitos anos com o mesmo aspecto que
tinham no momento em que foram cortadas" (Coudreau, 1977:105).
"A desumanidade dos mundurucus que ainda vivem errantes pelas
florestas, matando impiedosamente sem levar em consideração idade ou
sexo, tem obrigado muitos índios das tribos vizinhas a se refugiarem nas
aldeias dos cristãos, onde podem viver em paz ao abrigo dos ataques
dessas hordas de celerados" (Coudreau, 1977:105).
"As relações Munduruku - branco caracterizaram-se pelas contínuas
hostilidades até 1795. ( ... ) A partir de 1795, os Munduruku passaram a ser
'ponta-de-lança' para a ocupação da área pelo branco" (Menéndez,
1981:112).
E quanto aos índios Kaiabi, Grünberg procura explicar sua atitude de
reserva (hostilidade?).
"O mencionado Felipe era um chefe Bakairi, não se podendo duvidar,
portanto, do seu julgamento. Esta extrema reserva que os Kaiabi
demonstravam uma década antes da invasão dos seringueiros em seu
território tribal é mais um indicio de que a sua agressividade,
freqüentemente enfatizada, nada mais seria que a reação aos atos de
violência dos seringueiros, atos para eles incompreensíveis" (Grünberg,
2004:43).
"Os Kayabi formam uma sociedade indígena que durante longo
tempo ficou à margem do processo de "integração" à sociedade
Regional, recusando-se ao contato e fugindo das tentativas de
aproximação" (Dernarquet, 1983: 84 ).
Isto é, se entraram em contato e se aproximaram,
compulsão de agentes externos a eles.

foi por força da

A respeito dos Apiaká também há referência de um primeiro encontro
hostil com brancos, seguindo-se um relacionamento pacífico estável (Wenzel,
1986). Isso ocon·eu também com grande parte da nação Munduruku.
Continuando a buscar registros dessa estrutura dos grupos, seleciono o
aspecto da relação com outros grupos e com a sociedade nacional.
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Com poucos parágrafos, o antropólogo Moreira Neto caracteriza a
atitude dos Munduruku, já em situação de contato, destacando seu espírito
guerreiro. Tanto os Munduruku quanto os Kaiabi foram conhecidos pelo seu
interesse em caçar cabeças (de inimigos). Enquanto os primeiros
transformavam a cabeça em objeto ornamental, os últimos celebravam a festa
do Iawotsi:' com a cabeça do inimigo do que falarei mais abaixo. Fico por
enquanto com Moreira Neto:
"Do mesmo modo, os Mundurucu foram lançados contra grupos hostis
ou simplesmente arredios do Canomá, do Maués e do Madeira, como
os Parintintin, Arara e Yuna, além, naturalmente, de seus inimigos mais
rancorosos, os Mura. Já antes de 1820, informava Martius, era notório e
valorizado pela população regional "o importante serviço prestado pelo
Mundurucu, sustendo a rapinagem dos Mura e mantendo-os em
respeito" (Martius & Spix, 1938, v. 3: 432). A despeito, entretanto, das
ótimas disposições e dos serviços prestados à causa da colonização, os
Mundurucu não estavam, como índios, isentos dos efeitos da opressiva
legislação que pesava sobre todos os nativos. Martius, que se deixara
contagiar pela vocação civilizatória dos Mundurucu, anotando suas
ações no extermínio dos bárbaros, no acolhimento das missões e no
comercio com os brancos, registra que
"... com tais disposições para as atividades civis, era de esperar a
rápida instalação de todos os mundurucu entre os brancos...
Mas logo se anunciou esta imposição: que todas as aldeias deveriam
fornecer contingentes para as obras publicas de Barra do Rio Negro e
de Belém do Pará ... " (Idem: 432)" (Moreira Neto, 1988: 108).
"A participação dos Mundurucu na repressão à Cabanagem é exemplo
adequado de conversão de velhas desavenças e ódios tribais em
estímulos e justificações da agressão contra outros grupos indígenas, a
serviço dos brancos" (Moreira Neto, 1988: 111 ).
"A história antiga das relações entre os índios Mundurucus e os núcleos
coloniais revela que os governantes da Amazônia do século XVIII
souberam transformar a belicosidade desses índios, primitivamente
dirigida contra os brancos, em instrumento poderoso de ação e de
dominação sobre outros grupos indígenas.
3

Iawotsi - não tem a ver com milho - só fazia quando ma/ava um Na música (canto) contava como foi que
encontrou, como que reagia e como é que matou para trazer a cabeça.

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 3" Vara Processo nº 2004.2130-5/9200/ Laudo Antropológíc EGW.

29

•• Segundo Nimuendaju (citado por Horton, 1948: 272-273), em 1769 os
Mundurucu deslocaram-se pelo Tapajós acima, fazendo guerra a
quantos índios aí existiam, como os Jaguain, que foram dizimados. Dez
anos depois, Almeida Serra já anotava a presença de uma aldeia
Mundurucu pouco abaixo da foz do Arinos" (Moreira Neto, 1988:113).
"Quanto aos Mundurucu, a despeito de todas as vexações de sua
história posterior, permaneceram invariavelmente fiéis ao propósito de
conviver pacificamente com os brancos, que passaram a utilizar,
sistematicamente,
o animo belicoso deste índios contra grupos
indígenas pouco dóceis ou arredios e contra movimentos populares
como a Cabanagern" (Moreira Neto, 1988: 120).
"Em 1862, Araújo Brusque registra a existência de três aldeias
Mundurucu no Tapajós abaixo de Itaituba, que serão as anteriormente
referidas e cuja população havia caído para 852 habitantes. Anota ainda
1 O outras aldeias às margens do Tapajós, acima de Itaituba, com um
total de 1. 738 habitantes e 7 .315 índios Mundurucu em várias aldeias
nas Campinas. Esse cálculo está muito distante dos quase 19.000
Mundurucu que Gonçalves Tocantins estima, por volta de 1875, só para
os grupos do Tapajós. É provável, portanto, que a estimativa de Araújo
Brusq ue se referisse, unicamente, aos indígenas aldeados e submetidos
ao domínio de autoridade missionária ou leiga. Pode-se ler, ainda, no
relatório desse presidente da província do Pará, as habituais e inócuas
denúncias sobre vexações, abusos e espoliação continuada às mãos dos
colonos e regatões" (Moreira Neto, 1988:124-125).
"Gonçalves Tocantins, que escreveu sobre os Mundurucu também em
1875, procura demonstrar que, ao contrário dos Mura, o grupo havia
conseguido manter, graças à aliança com a sociedade nacional, uma
população bastante numerosa para a época e para a região. Baseado na·
informação de um antigo diretor dos índios do rio Tapajós, o autor
calcula que só as malocas centrais dos Mundurucu, menos expostas ao
contato, teriam cerca de 18.900 habitantes. Mas ele mostra também
que, mesmo nas condições de tratamento favorecido que conseguiram
os Mundurucu e, não obstante referirem-se os dados à grupos bastante
isolados, as pressões gerais desorganizativas e depopulativas atuavam
também contra esse grupo indígena" (Moreira Neto, 1988:125-126).
"A decadência dos Mundurucu aumentou nos anos subseqüentes, com a
plena maturação e conseqüente expansão da economia da borracha, que
ocupou seus territórios tradicionais com nwnero crescente de
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seringueiros. Um dado expressivo desse declínio é fornecido por
Domenico Dei Campana que, no inicio do presente século, calculou os

Mundurucu do Tapajós em não mais de 1.400 índios, divididos em 37
pequenas comunidades

(Horton, 1948: 272). A historia mais recente

dos Mundurucu foi sumariada por Murphy:
"Thus, by J 895 at the latest, the territory of the savannah Mundurucú
had diminished to its present confines between the Cururú and Tropas
rivers, and the number of communities was no doubt correspondingly
smaller. The rest of the region in which Mundurucú were scattered in
rubber production was occupiedjointly with the Brazilians ... By 19121914, depopulation, the demands of rubber economy, scarcity of nearby
hostile Indian tribes, and mission influence had combined to end
warfare. This was a severe blow to the native culture, for one of its
central foci had now disappeared ... By 1930's, permanent vil/ages
began to grow up on the river banks (do r. Cururú, · onde os frades
franciscanos estabeleceram uma missão em 1911).
This population shift proceeded so rapidly that by 1950 there were
only about 360 Mundurucú left on the savannahs, whereas the Cururú
population numbered 700 "(Murphy, 1960: 44-46)" (Moreira Neto,
1988: 126-127).
"Em seu relatório de 1862, o presidente da província do Pará Araújo

Brusque, informa que existiam no rio Tapajós 9.907 índios Mundurucu
e 5.657 Maué, disseminados estes por quatro aldeias às margens do rio
e mais vinte e oito outras no interior:
"Os Mundurucus e Maués são excessivamente desconfiados; mas
simples e sinceros no seu trato com os homens civilizados que os
procuram ".
Quando recebem destes, ou daqueles, alguma ofensa, eles de ordinário
os abandonam e desprezam; mas se a ofensa é relativa à honra de suas
mulheres, de quem são muito zelosos, cometem então as maiores
violências e atrocidades. A caça e a pesca são sua indústria favorita.
Cultivam algum guaraná, tabaco e mandioca, de que fazem alguma
farinha, mas essa cultura é tão imperfeita ... que mal merece esse nome.
Os Mundurucus
lavoura ...

são inclinados

ao comércio,

não desprezam

a

Mundurucus e Maués estão relacionados com as tribos vizinhas e com
os homens civilizados, que os procuram, a quem dão em troca os
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produtos que colhem ou preparam, como são a borracha, a salsa, óleo
de copaíba, guaraná, cravo, tabaco, breu, estopa, castanha, algodão e
cumarú. Este comércio podia ser mais considerável e regular, e muito
mais vantajoso, se o regatão, sempre mal intencionado, não praticasse
no seio dele os costumados atos de violência. Segundo as noticias que
tenho recebido destas tribos, em verdade as mais diligentes e afáveis
mesmo, o regatão não deixa de maltratar o índio ... A esta causa, e à
fraude que preside as permutas, atribuem os caracteres honestos
moradores das imediações daquela região a pouca permanência que se
nota na residência do índio no seio das suas aldeias e malocas, e cujos
sítios eles amam mais que todas as coisas "(Relatório, 1862: 20)"
(Moreira Neto, 1988: 138-139).
Antes esses índios defendiam suas terras, guerreando, cortando cabeça
do invasor. Após a pacificação, sentem-se encurralados, a ponto de ter que
pedir licença para transitar em sua terra (ver resposta ao quesito 15 do MPF).

2.2 - Quais os fatores históricos e antropológicos
presença desses grupos no território matogrossense?
Essa pergunta se encontra respondida
Ministério Público Federal e em parte acima.

que registram

a

em parte no quesito n. 1 do

Apresento um sumário.
Em termos históricos, os três grupos, desde os primeiros registros,
foram vizinhos e inimigos. Os Munduruku ocupavam uma região bem mais
extensa. Foram utilizados, pelos brancos, para combaterem outros grupos
tribais, para assim possibilitar a conquista de suas terras. Os Kaiabi que aí se
encontram correspondem à parte do grupo que se recusou a ir para o Parque
Indígena do Xingu (PIX), e se estabeleceu nesta terra. Inicialmente, a par de
seu modo de vida tradicional, integrando o trabalho nos seringais, depois
como caçadores de pele, para depois retomarem mais intensamente seu modo
de vida, estabelecendo uma tradicionalidade de ocupação nessa terra. Já os
Apiaká, que abasteciam os viajantes e auxiliavam na navegação da rota
comercial: Cuiabá - Belém, via rios Arinos - Juruena - Tapajós -Amazonas,
foram gradativamente deslocados para a região do Pontal, onde se refugiaram,
após grande parte do grupo ser dizimada por massacres no início do século
XX, e outros passaram a conviver com os Munduruku e Kaiabi.
Eles não tem possibilidade de retomar suas terras mais antigas (na bacia
dos rios Arinos e médio Teles Pires e Rio Verde), e estabeleceram uma
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tradicionalidade de ocupação na bacia do baixo curso do rio Teles Pires, como
último refúgio, pois não tem mais para onde ir. Se percebem cercados por
todos os lados - seja por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros. Esperam que
lhes seja permitido viver à sua maneira nesse território de que aguardam
reconhecimento, e sobre o qual sentem pleno direito, como expressam na
resposta a outros quesitos, particularmente na resposta ao quesito n. 15 do
MPF.

3.3 - Como podem ser definidas as terras de ocupação tradicional dos
grupos sub comento, dentro e fora do território matogrossense?
Como podem ser definidas? Suponho que esse como pergunta pela
definição dos limites. A questão de limites, na ótica indígena representa uma
interferência, considerando que os limites que eles conheciam eram o
encontro e o desencontro com outros grupos tribais. Assim, procuraram
limitar a entrada de não índios em suas terras, e nesse embate foram vencidos,
recuando para lugares mais afastados desses novos ocupantes, os brancos.
Agora chegaram a um ponto em que se sentem encurralados, pois não tem
mais para onde ir, pois há branco para todos os lados.
Nos diversos depoimentos, e de forma repetida, endossaram a definição
dos limites segundo o relatório de Rodrigues, nem um palmo a mais e nem um
palmo a menos, do jeito que está! Isto é, vivem uma circunstância histórica
relativamente nova, marcada principalmente pela presença e proximidade
crescente do branco. Nesse embate aparece a diferença de relação com a terra,
que para o branco é uma mercadoria, que pode ser traduzida em termos
monetários, bem como um meio de produção de algo que possa, por sua vez
gerar dinheiro. Para o índio a terra tem outro significado, ele se entende
enquanto relacionado com determinada terra, repleta de significados
simbólicos.
Conforme Franchetto, a terra é, para eles, 'chão', no sentido literal e
figurativo do termo, mais do que qualquer outra coisa. Não é mercadoria, não
se fecha, e é todo absolutamente 'explorado', material e simbolicamente. É
um espaço contínuo, sem divisa e picadas. Seria, porém, ingênuo não pensar
na restruturação violenta que o espaço sofreu depois que as frentes de
exploração avançaram sobre suas terras e as estradas chegaram exigindo uma
terra delimitada". Houve transformações no sistema de relações políticas entre
4

Insiro aqui como nota o depoimento de um pesquisador que me relatou a impressão que teve ao viajar até a
Terra Indígena Kaiabi. : •• Resumidamente acho que me desacostumei com as paisagens daqui, nesta viagem
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os grupos, com a criação de novas identidades. Mas a manutenção de um
controle de alguma maneira grupal e coletiva sobre a terra permitiu fazer de
um território, agora fechado, 'chão' de uma identidade Kaiabi, Apiaká e
Munduruku. Ora, impor por força da lei um sistema de idéias e de valores a
outra cultura nos parece desrespeitar o princípio de 'preservação' de cultura,
usos e costumes que a própria lei preza. Além disso, viola um princípio de
igualdade exigido pela constituição. Uma vez imposta, tal norma, mexe
exatamente no 'chão' de um grupo, seu suporte, e tem o poder de desencadear
práticas legitimadas de invasão de terra e de fracionamento dos territórios
indígenas ainda existentes ( cf. Franchetto, 1983: 1 O).
A delimitação, dentro do contexto atual, se conforma com a definida
pela proposta de Rodrigues. Mesmo a parte da área que coincide com a do
Exército, eles consideram como sua, sabendo que precisam comunicá-lo
quando se dirigem para lá, para extrair algum objeto de coleta, como a flecha.

4.4 - A FUNAI aprovou o relatório de identificação fundiária da Terra
Indígena Kayabi da lavra da antropóloga Patrícia de Mendonça
Rodrigues, carreados aos autos às fls. 68 usque 306, e, como arrimo aos
quesitos anteriores, pode-se concluir pela correção dos dados ofertados
nesse trabalho?
Sim. Pode-se concluir pela correção dos dados ofertados no trabalho de
Rodrigues. Eventualmente os dados do meu trabalho visam, também,
complementar esses dados, e confirmá-los a partir do depoimento dos índios e
dos documentos citados.

5.5 - Caso positivo o quesito anterior, e de acordo com os elementos
disponibilizados, a área constante da Portaria nº 1.149, de 02 de outubro
de 2002, da lavra do Ministro de Estado da Justiça, declarando de posse
dos grupos em questão um trato de terra de aproximadamente 1.053.000
hectare, pode ser considerada de ocupação tradicional e permanente
indígena, nos moldes esculpidos no art. 231 e par. da CR/88?

me senti um correspondente de guerra, urna guerra dos homens contra a natureza, em um sistema de
ocupação avassalador de nossa Amazônia, onde dentro da reserva indígena encontram-se na frente de batalha
as vítimas de nossa espécie, os remanescentes de nossa ancestralidade cultural, que desacreditados em nosso
sistema e nossas leis, desconfiam até das poucas pessoas que querem ajudar.
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Essa Terra Indígena pode ser considerada como de ocupação tradicional
e permanente indígena. Ver resposta ao quesito n. 2 da AGU e outros.
As condições de contato a que foram submetidos os diversos grupos,
tiveram como conseqüência uma reacomodação espacial. Historicamente os
Kayabi, os Apiaká e Munduruku são vizinhos há muito tempo, o que se deduz
dos registros de viajantes, cronistas e de outros, e também de sua memória
oral, bem como da proximidade lingüística entre eles.
A título de ilustração, lembro do depoimento de Maireru(n), um ancião
Kayabi do Tatui. Ele dizia que os Kayabi consideravam os Apiaká como o
povo do qual eles tinham se originado, e por isso os respeitavam muito.
Outro Kaiabi do Tatui contou sua versão:
Kayabi e Apiaká vivia junto, depois que veio a separação; agora
convivem de novo. A área habitada pelos antigos era todo o Rio dos Peixes,
entre o Teles Pires e o Arinos e subia esta até a altura das cabeceiras do Rios
dos Peixes e de lá emendava com Teles Pires, cujas margens e córregos
habitavam descendo até pouco acima do Rio Peixoto de Azevedo, e de lá se
comunicava com o Rio dos Peixes subindo o córrego Iawary, e deste passava
às cabeceiras do córrego do Coatá, afluente do Tatu 'y ou lta'Nami (Rio dos
Peixes ou Rio São Francisco) (Kangerô Kaiabi apud Wenzel, 1983).
Os limites territoriais entre esses três grupos eram marcados pelas
rivalidades. Foi a interferência do branco que provocou uma redução
populacional e, principalmente, uma redução territorial drástica, de modo que
hoje, essa área representa um ponto de aglutinação de parcelas desses três
povos, antes inimigos, que em conjunto se distinguem da sociedade nacional e
desenvolveram uma tradicionalidade de ocupação compartilhada dessa área
de terra, numa condição de povos em contato permanente, sob a tutela do
órgão federal. Nessa condição, ao mesmo tempo em que se distinguem, ocorre
uma miscigenação.

Que os Senhores expertes formulem outras considerações que
tiverem por pertinentes.
Em 1998, os Kaiabi iniciaram a criação de gado de algumas cabeças de
gado, que totalizam 20 cabeças, num pasto cercado. Iniciaram com algumas
rezes doadas por diversas pessoas de Alta Floresta e região. Seu leite ainda
não interessa como alimento.
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O fato de haver poucos índios hoje deve-se à depopulação causada
historicamente, a partir do contato com os brancos, como é mencionado em
diversas respostas, ressaltando os massacres e transferências impostas aos
índios. Há que pensar se isso implica em menos direitos, além de uma
redução de chances para manterem e recuperarem sua forma de vida
tradicional.
No entanto, para a sociedade nacional é interessante confiar certas áreas
de terra aos cuidados dos índios, dentro da salvaguarda ao direito originário a
sua terra tradicional, como forma de preservação de um modo peculiar de se
relacionar com a natureza.
"Contudo, cabe frisar que o direito dos índios é originário e decorre
de sua conexão sócio-cultural com povos pré-colombianos que aqui
habitavam. Tal direito não procede do reconhecimento pelo estado
(nem é anulado pelo não reconhecimento), mas decorre do fato
mesmo da sobrevivência
atual dos grupos humanos que se
identificam por tradições ancestrais e que se consideram como
etnicamente diferenciados
de outros segmentos da sociedade
nacional" (Oliveira, 1988:92).
"A questão indígena se desenrola na história brasileira com um saldo
obviamente negativo para os índios. A nação brasileira se constrói
sobre o patrimônio territorial dos cinco milhões de índios que havia,
suga o seu sangue e o transforma em "ouro vermelho" na expressão
do Padre Antônio Vieira, e recebe de doação e por osmose algumas
das suas principais características culturais. De troca, não resolve
seus principais e atuais problemas de sobrevivência: a grande parte
ainda vulnerável às epidemias que tanto os dizimaram" (Gomes,
1988:24).
"Aconteceu, naturalmente, que aos índios não pareceram legítimas, e
assim não acolheram, passivamente, a brusca invasão dos seus
territórios e a perseguição que lhes acometeram aos portugueses
desde os primeiros anos. Ficou patente que a disposição indígena não
era para a aceitação de um controle sobre suas vidas (Gomes,
1988:67).
"Não há dúvida de que os interesses econômicos e seus agentes, que
visam às terras e às suas riquezas naturais, são os piores inimigos dos
índios. Esses interesses advêm, maioritariamente, da sociedade
brasileira mas também do capital estrangeiro e até o próprio Estado
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brasileiro, que, no final, os sustenta. Não importa mais a mão-de-obra
indígena, a não ser em casos excepcionais e muito localizados. Mas já
importa aos interesses econômicos ter o aval, a aceitação ou a
indiferença dos índios para que eles operem em suas terras. O caso
mais comum é o de mineradores que exploram ouro, diamantes ou
cassiterita em terras indígenas, em geral com o aval da FUNAI mesmo que ilegalmente - e contando com a aceitação dos índios
(Gomes, 1988:165).
"Se me permito fazer uma profissão de fé, é a de que a sobrevivência
dos índios brasileiros é uma questão perfeitamente possível de ser
realizada, tanto política como culturalmente, tanto para o Brasil como
para a humanidade. Essa tarefa pertence ao mundo e é função de um
tempo, de uma geração. Ao projetarmos o nosso futuro teremos que
fazê-lo com os índios ao nosso lado, não como órfãos, nem como
crianças, nem como ingênuos exploráveis, mas como parceiros de um
destino comum. Dados todos os perigos que ameaçam a humanidade,
não será surpreendente se a nossa sobrevivência estiver ligada à
sobrevivência dos índios (Gomes, 1988:228).
Esses três povos, os Kaiabi, os Munduruku e os Apiaká, antigamente
guerreavam-se e hoje se unem frente a um desafio comum de terem que se
relacionar com a sociedade nacional.
Há que considerar que a presente situação de conflito não é um caso
isolado, mas repete uma forma de os brancos se relacionarem com os índios.
Nesse sentido, a responsabilidade não se reduz aos elementos implicados na
presente questão, mas trata-se de uma responsabilidade que diz respeito à
forma de relação entre as duas sociedades, que é determinada pela mais forte,
cabendo a autoria, primeiramente, ao governo.

Dos Autores

1)
A categoria "aldeia" tem o mesmo sentido e significado no artigo 3°
da Lei 6001/73 e na Portaria 14, de 9 de janeiro de 1996, do Ministério da
Justiça?
Na edição da Lei 6001/73 de que disponho, no artigo terceiro, não
encontro definido o sentido e significado da categoria aldeia. Tem definidos
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os conceitos de "I - Índio ou Silvícola" e "II - Comunidade Indígena ou
Grupo Tribal".
Aldeia representa o local de residência mais estável, a partir da qual os
índios se deslocam para as diversas partes de seu território a fim de obterem o
que é necessário para o seu sustento fisico/cultural, bem como para a visitação
de parentes e locais de importância para sua vida.
Segundo eles, aldeia é onde o povo se reúne, onde trabalha junto, e
lutam junto por seus direitos. Assim como a capital é a cidade para branco.

2)
De acordo com o art. 4º da lei 6001/73, como serão definidos os
índios Kayabi? Poderão ser considerados integrados?
O conceito de integração inclui, em seu bojo, uma ideologia que
orientou uma política integracionista, própria do período do governo militar.
Aí, o objetivo era integral," o índio, para que não mais se caracterizasse como
povo distinto. Desse modo seria abdicado de seus direitos.
"Os índios enfrentam um dilema que é "atual e se eterniza: se
continuam 'autênticos' são vistos ( com simpatia ou não) como
'selvagens', sem condições de autodeterminação. Se incorporam em
sua constelação cultural elementos da modernidade, passam a perder
legitimidade como índios e seus direitos passam a ser contestados.
Parece que hoje, num mundo politicamente laico, a 'alma' que se
define a pertinência à humanidade é a adoção do modelo da
'civilização ocidental', mas para os povos indígenas essa adoção
significa sua desligitimação como povo ou sociedade diferenciada"
(Arruda, 2001 :53).

3)
Considerando o Decreto 1775/96 e a Portaria 14, de 9 de janeiro de
1996, do Ministério da Justiça, qual é a estrutura de apresentação do
Relatório Circunstancial de Identificação de Delimitação de Terras
Indígenas?
Não cabe essa questão, pois o Relatório é anterior a esse Decreto.

4)
O relatório apresentado pela FUNAI seguiu o procedimento
determinado no decreto 1775/96 e na Portaria 14/96 do Ministério da
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Justiça? Se negativa a resposta quais foram as implicações no processo de
Identificação e Delimitação da TI Kayabi?
Idem.

5)
Conferindo o relatório circunstanciado
de Identificação e
Delimitação da TI Kayabi à lista de conferência da CDA/DEID/FUNAI Coordenação de Delimitação e Análise, qual seria o resultado?
Não cabe a esta perícia, pois essas determinações são posteriores ao
trabalho realizado.

6)
Qual a data em que se iniciaram os estudos para a Identificação e
Delimitação da TI Kayabi? Qual a data de conclusão e entrega do laudo
antropológico apresentado pela FUNAI? Os prazos foram obedecidos?
A questão dos prazos para essa atividade são de fórum interno da
Instituição.
"A portaria de GT data de 12/11/1993, sendo publicada no D.0.U. em
22/11/1993. Quanto ao levantamento fundiário, a portaria nº 989, de 23
de outubro de 2003, constituí GT com a finalidade de proceder a
atualização dos trabalhos de levantamento fundiário e avaliação de
benfeitorias implantadas por não-índios dentro dos limites da TI
Kayabi." (informe do CGDI - FUNAI).

7) Há outra área demarcada aos índios Kayabi? Quais as áreas e onde
estão localizadas? Qual a população em cada uma dessas áreas?
Há uma área demarcada ao grupo de Índios Kaiabi do Tatui, no
município de Juara. Representa um pequeno resto de seu território, que, até
1950 incluía toda a bacia do rio dos Peixes, até a margem oriental do rio
Arinos. O território então ocupado pelos Kayabi estendia-se do rio dos Peixes
em direção ao vale do médio curso do rio Teles Pires.
Quanto à redução territorial, ver em anexo, "O resumo de uma dolorosa
história" (Dornstauder e Wenzel, 1983) apontando a recente perda territorial
dos Kayabi do Tatui.
Ao ser definida uma área como a Terra Indígena do Rio dos Peixes,
obedeceu-se a critérios não indígenas, tomando como referência o modulo de
área rural (minifúndio). Posteriormente os Kaiabi do Tatui deram-se conta de
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que um lugar sagrado, o Salto, poderia ser perdido por ocasião da ameaça da
CEMAT, que pretendia construir uma usina hidrelétrica no local. Deram-se
conta também da exclusão de outra parte, conhecida como Batelão.
Os Kayabi do vale do Rio Teles Pires e do Rio Verde, em sua maioria,
mudaram-se gradativamente para o norte, para baixo das Sete Quedas e em
parte para o que hoje é o Parque Indígena do Xingu. Aí tiveram que
compartilhar terras ocupadas imemorialmente por outros grupos tribais.
"Os Kayabí vem da bacia do Teles Pires, a oeste, e começam
penetrando em terra J uruna do Manitsauá Missú e acabam se
assentando nos domínios J uruna e S uyá" (Franchetto, 1987: 14 ).
Assim procuravam fugir dos invasores que não conseguiram deter, após
muita resistência e muitas mortes de ambos os lados. De modo que o vale do
rio Teles Pires, imemorialmente dos Kaiabi, ficou totalmente tomado pelos
brancos.
Os que desceram o rio Teles Pires, igualmente fugindo da agressividade
dos brancos, procuram formas de subsistência junto aos índios Munduruku e
Apiaká, adotando, a par de suas formas tradicionais de subsistência, formas de
inserção no mercado branco, como produtores de peles ( caçadores de), como
seringueiros e até há pouco, participando de minerações. Hoje vendem e
compram alguns produtos dos brancos sem abdicarem de seu modo
tradicional de viver.
Ante o contínuo avanço das fronteiras econômicas brasileiras, mesmo
essa região, antes não cobiçada pelos brancos, seria ocupada mais
definitivamente, a partir de meados da década de 70, o que fez emergir a
urgência de assegurar a delimitação e demarcação de um território em que os
índios possam sobreviver como povos distintos, segundo seus direitos. Segue
abaixo os dados solicitados, referentes à população indígena e dimensão de
suas terras. Cabe ressaltar que essa relação índio/ hectare não serve como
critério para determinar o direito dos índios, posto que esta relação é fruto do
pensamento da sociedade nacional, que se rege por outra economia, portanto,
orientada por outros modos de vida.
Total da população de índios Kayabi: 1730
a) TI Apiaká-Kayabi

109.245 ha (Juara/MT)

População: 400 Kaiabi e 300 Apiaká
b) TI Kayabi - 1.053.000 ha (Jacareacanga/PA e Apiacás/ MT)
População: 130 Kaiabi, 90 Apiaká e 400 Munduruku
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3) Parque Indígena do Xingu - 2.852.000 lia (vários municípios/MT)
População: 1200 Kaiabi além da população de outros 13 povos.
Lembrando ainda outros dados da história do contato dos Kaiabi, cito:
"Os Kaiabi resistiram com vigor à invasão de suas terras por empresas
seringalistas desde o final do século XIX. A partir dos anos 50, a região
dos rios Arinos, dos Peixes e Teles Pires foi retalhada em glebas que
viraram fazendas e os Kaiabi se dividiram em três grupos. A maioria se
mudou para o Parque Indígena do Xingu, onde se destacam pela prática
de uma agricultura forte e diversificada, uma arte caracterizada por
complexos
padrões gráficos de inspiração mitológica e uma
participação ativa no movimento indígena organizado em defesa dos
interesses das etnias do Parque. Informações gerais sobre este
encontram-se na página Parque Indígena do Xingu" (Instituto
Socioambiental, 1999).
Os brancos, os cuiabanos que matavam muito Kayabi para cima do 7
Quedas, por isso que o Kayabi veio descendo, fugindo. Os índios querem
ficar pelo menos com esse resto de terra, porque não tem mais para onde ir.
Os fazendeiros sabem que estas são terras indígenas. O processo existe há
mais de J 2 anos. Essa é a última terra onde (o índio) pode ficar; não tem
mais para onde ir. Os Kayabl tem mais facilidade de viver aqui, segundo sua
cultura. A melhor terra do Kayabi é aqui.
Tudo o que não tem lá no Xingu, tem aqui. Essas observações denotam
que os Kaiabi se percebem como um único povo com os Kaiabi do rio dos
Peixes e do Xingu. De modo que os do Xingu necessitam abastecer-se na
Terra Indígena Kaiabi de uma série de materiais que não encontram no PIX,
particularmente em termos de fabricação de objetos de artesanato, como
enumeram alguns:
No Parque Indígena do Xingu não tem arara vermelha, caramujo,
castanha, flecha, material para peneira, arco (para fazer), tem pouca caça,
não tem babaçu (palha), fruta é pouco, não tem açai, batawá. Lá tem pouca
bacava. Para caçar lá tem que ir longe. Peixe não tem tanto. Quando vai lá
até fica triste, pois lá não tem passarinho que canta de manhã.
"As três regiões habitadas atualmente pelos Kaiabi não são
homogêneas do ponto de vista ambiental, histórico ou sociocultural. A
região do Parque do Xingu tem um relevo plano recoberto por uma
vegetação de transição entre a floresta tropical úmida, que se adensa ao
norte, e o cerrado que predomina ao sul. Matas ciliares acompanham os
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mumeros cursos d'água e lagoas, e em alguns pontos observa-se a
ocorrência de descampados naturais. O clima é caracterizado pela
alternância de uma estação chuvosa, de novembro a abril, e um período
seco nos meses restantes. Nas outras áreas habitadas pelo grupo
observa-se uma maior predominância
de florestas. Como os
ecossistemas são relativamente diferentes, muitas espécies vegetais
(além de tipos de solo, de barro para cerâmica, material lítico, conchas,
animais etc.) conhecidas e utilizadas pelos Kaiabi na área tradicional
não são encontradas no Parque do Xingu" (Instituto Socioambiental,
1999).
"Do ponto de vista histórico e sociocultural as diferenças também são
marcantes, tanto no período pré-contato quanto na fase posterior à
entrada dos brancos no continente" (Instituto Socioambiental, 1999).
"Os Kaiabi, em sua maioria, habitam atualmente a área do Parque
Indígena do Xingu (PIX), Mato Grosso. Esta, porém, não é sua terra
tradicional. Até aproximadamente a década de 1940 ocupavam uma
extensa faixa entre os rios Arinos, Tatuy ( denominação Kaiabi para o
Rio dos Peixes) e médio Teles Pires ou São Manuel, localizada a oeste
do Rio Xingu" (Instituto Socioambiental, 1999).
"Para se falar sobre a localização

atual dos Kaiabi é preciso antes
comentar um pouco sobre sua história recente. Considerados até as
primeiras décadas do século XX como "bravios e indômitos", os Kaiabi
resistiram com vigor à ocupação de suas terras pelas empresas
seringalistas que avançavam pelos rios Arinos, Paranatinga (Alto Teles
Pires) e Verde, na última década do século XIX. Muitos conflitos
ocorreram com seringueiros, viajantes e funcionários do Serviço de
Proteção aos Índios ao longo da primeira metade do século XX.
Contudo, aos poucos a área Kaiabi foi sendo ocupada e os índios
induzidos para o trabalho nos seringais" (Instituto Socioambiental,
1999).
O método da conquista por parte do branco é de longa data, conforme
registra a história da formação do Brasil.
"No começo do século XVIII numerosas expedições partiram das áreas
costeiras do Brasil em direção ao interior. Eram todas de iniciativa
privada, organizavam-se em oposição às leis do poder oficial e eram
chamadas "entradas" (Bianca 1966:311 e ss). O mais importante móvel
destas instituições paramilitares era a escravidão de parcelas de
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populações indígenas para fins comerciais. Sua organização tática
orientava-se de acordo com as subdivisões de tropas regulares e assim
se originou o termo "bandeira", derivado inicialmente da nomenclatura
militar oficial" (Grünberg, 2004: 29).
"Depois da extração do látex viriam a retirada de madeira e a
implantação de fazendas. A partir da década de 1950, grande parte da
região seria retalhada em glebas e alienada pelo governo de Mato
Grosso para fins de colonização. Nesta época (1949) chega à região do
Teles Pires a Expedição Roncador-Xingu comandada pelos irmãos
Villas-Bôas. A Expedição era o braço da Fundação Brasil Central
encarregado de desbravar e preparar a colonização dos sertões dos rios
Araguaia, Xingu e Tapajós, dentro da política de interiorização
preconizada pelo governo Vargas" (Instituto Socioambiental, 1999).
'"A Expedição encontrou os Kaiabi em uma situação conflituosa e sem

aparentes perspectivas de melhora. Os deslocamentos para outras áreas
dentro do território e a resistência bélica aos invasores não eram mais
possíveis. Com exceção do missionário católico João Dornstauder,
cujas ações eram mais concentradas no rio Tatuy, nenhuma organização
apoiava os índios na luta pelas terras. A atuação do Serviço de Proteção
aos Índios (SPI) na área era incapaz de assegurar a sobrevivência
cultural do grupo, atuando muitas vezes conjuntamente com as
empresas seringalistas no recrutamento dos índios para trabalhar na
extração de látex. Restava a integração passiva nos seringais e a
proposta apresentada pelos Villas-Bôas: mudar para o Parque Indígena
do Xingu. A alternativa da mudança prevaleceu e tomou corpo em parte
devido à atuação de Prepori, um dos principais líderes do grupo na
época" (Instituto Socioambiental, 1999).
"Os Kaiabi, já mais acostumados no trato com os brancos e
encontrando, nas palavras de Grünberg (1970: 52), "uma compreensão
inesperada para sua situação opressiva" por parte dos Villas-Bôas, se
integraram à expedição e passaram a colaborar na pacificação de outros
grupos e no desbravamento da região. O processo de migração para o
Parque Indígena do Xingu teve início a partir desse envolvimento nos
trabalhos da Expedição Roncador-Xingu. Tendo em vista a situação de
conflito e espoliação em sua área tradicional, e incentivados pelos
Villas-Bôas, os Kaiabi foram aos poucos se dirigindo para lá, até que
em 1966 foi transferida por avião, naquela que ficou conhecida como
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"Operação Kayabi", uma parte dos índios que ainda moravam na região
do Tatuy'' (Instituto Socioambiental, 1999).
"Os Villas-Bôas justificaram a necessidade da transferência como única
alternativa ao processo de destribalização e marginalização vivido pelos
Kaiabi. Grünberg assinala, contudo, que essa última transferência foi
realizada sem entendimentos prévios e contra a vontade da Missão
Anchieta, que, ao que parece, opunha-se a ela por considerar possível a
luta pela terra Kaiabi, pelo menos na região do Tatuy" (Instituto
Socioambiental, 1999).
Os Kaiabi foram levados quase à força para o Parque Indígena do
Xingu, pois, um foi levado e tratado como rei e voltou enganando os demais.
"Transferência quase sempre significou a liberação forçada de vastas
áreas para uma colonização em que prevaleceram propriedades de tipo
latifundiário (sem falar da exploração de riquezas minerais e de outros
recursos) e que criou ilhas 'indígenas', constantemente ameaçadas e
reduzidas" (Franchetto, 1983: 17).
"O processo deixou marcas profundas e dividiu os Kaiabi, que até hoje
lamentam ter abandonado suas terras imemoriais. A pequena parcela da
população que se recusou a ir para o Parque Indígena do Xingu
permanece até hoje em uma pequena área que divide com alguns
remanescentes Apiaká, localizada no Tatuy (TI Apiaká-Kayabi). Outra
pequena parcela dos Kaiabi vive atualmente no Baixo Teles Pires, em
uma Terra Indígena localizada já no estado do Pará, para onde foram
sendo empurrados pela ocupação de sua terras (TI Cayabi e TI Cayabi
Gleba Sul). No Parque Indígena do Xingu, os Kaiabi estão espalhados
por diversas aldeias localizadas na região do Posto Indígena Diauarum,
porção norte do Parque e território habitado anteriormente pelos Yudja
(auto-denominação
dos Juruna),
Suyá e Trumai"
(Instituto
Socioambiental, 1999).
"Vicissitudes parecidas enfrentaram os Kayabi, considerados intrusos e
estrangeiros à área xinguana pela documentação apresentada no
processo. Sua percepção de território e da artificialidade do perímetro a
eles destinado pelo Parque é a mesma. Lá de onde vieram, dos Tapajós,
rio de Peixes, rio Verde, Telles Pires, área contígua à xinguana, lá de
onde foram 'persuadidos' a fugir, se criou o espaço vazio a ser
conquistado. A reserva Kayabi-Apiaká do Telles Pires é uma pequena
lembrança dos domínios Kayabi" (Franchetto, 1983 :21 ).
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Transcrevo parte do comentário de um líder Txukarramãe, que
observava o mapa dos Suyá, parecendo uma repetição de outras questões que
implicam demarcação de Terra Indígena:
"( ... ) 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 Guaraní
ganhou? Nada. O que vamos ganhar daqui a vinte, trinta anos, quando
pegar toda essa terra?'" (Franchetto, 1983:22).

8)
Qual a área pretendida pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio SPI? Qual a área doada pelo Decreto 251, de 09 de março de 1943?
A menção: "área pretendida" pelo SPI - deixa a entender como se a
terra fosse de ninguém, como se o índio não fosse, não existisse, não estivesse
vivendo ali, sendo que tem um direito originário sobre essa terra.
A expressão "área doada" refere-se a doação de algo, quando o
beneficiado não tem direito algum. No entanto, como pode significar
"doação" o reconhecimento de uma parcela de ocupação tradicional dos
índios, de território deles para eles mesmos?
Conforme mapa incluso no Relatório de Rodrigues, a área requerida
pelo extinto SPI tinha dimensão de 1.790.000 ha (segundo cálculos
atualizados, e 5.140 km2 conforme anotação no mapa), o Decreto 251 de
1943 definiu uma área de 166.500 ha ( conforme cálculos atualizados; no
mapa consta 690 Km2). O Decreto reza: "situada à margem direita do rio
Teles Pires ou São Manuel, distando de sua foz cerca de 100 quilômetros,
mais ou menos entre o Igarapé do Prata e o rio São Benedito, tendo duas
léguas de fundos".
A demarcação realizada trinta anos após (1975), reduziu mais ainda a
área Kaiabi, tomando o córrego Cururu-açu em vez do rio São Benedito como
limite sul. Com essa demarcação, a área ficava reduzida a 117.245 ha.
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9)
A área homologada pelo Decreto 87.742, de 22 de novembro de
1982, corresponde ao Decreto 251, de 09 de março de 1943, do Estado do

Pará?
10)

A área demarcada é a mesma doada pelo Estado do Pará? Por

que?

A área demarcada e homologada pelo Decreto 87.742 de 22.11.1982,
corresponde parcialmente ao Decreto 251 de 1943 do Estado do Pará, pois,
houve uma alteração do limite sul, reduzindo a dimensão da área (mapa Y3).
Repito, não houve doação. Há uma área demarcada conforme o decreto
do Estado do Pará, só que houve uma troca do limite sul, reduzindo a
dimensão. Houve uma redução que se deve a interesses mais evidentes de
uma mineradora, na época, que requeria aquela região para ela explorar.
11) Se existiu alguma aldeia na área proposta para a nova demarcação,
quando e por que os índios a abandonaram?

Rodrigues fez um levantamento pormenorizado, identificando 42 locais
de aldeias, de moradias indígenas. A mudança de aldeia é parte da dinâmica
tradicional, da vida semi-nômade, como uma forma econômica de ocupação
da terra. Na contínua busca por um lugar melhor, os índios mudam o local de
sua aldeia, sempre dentro de seu território de ocupação permanente. A gente
gosta de fazer aldeia nova na nossa terra. Isso é importante em termos de
equilíbrio ecológico. Nos últimos anos não mudam mais tanto porque se
sentem encurralados. Tem branco para todo lado.
As razões de mudanças de aldeias mais recentemente, se devem, neste
caso, a pressões da sociedade nacional, e se devem parcialmente à ameaça de
desintegração, devido ao abandono por parte do órgão tutelar SPI/FUNAI por
uns 20 anos. Em 1975 a FUNAI retomou o serviço de assistência. Nesse meio
tempo, a presença da FUNAI foi marcada pela operação de transferência dos
Kaiabi para o Parque Indígena do Xingu. Segundo os Kaiabi que
permaneceram e os que retornaram, essa operação visava retirá-los de sua
terra tradicional.
Depois que levaram os Kaiabi do Rio dos Peixes, que vieram buscar os
Kayabi daqui para levar para o Parque Indígena do Xingu (1970?). Quando
vieram buscar, um grupo se retirou no mato, por 3 meses, para não serem
levados para o Xingu. Fazia comida só à noite, para não se denunciar pelo
fogo. João hoje tem 43 anos, na época tinha uns 8 anos. O Eva/do (Apiaká)
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fazia abastecimento por aqui, como regatão. Por aqui se retiraram as
familias de pai de Atu - o Maneco, Wyrakatu, Kuruné, e sumiram para o lado
de MT. Para cima foi o Chico e o André. Temé ficou aqui mesmo, peitou.
Nessa operação de transferência queriam levar todos os índios para vender a
terra para os fazendeiros e os madeireiros.
Os Vil/as Bôas levaram os índios todos, por isso que quase não tem
índio por aqui, mas nós usamos essas terras - foi o Atu esclarecer aos
fazendeiros de Apiacás.
"E porque vocês também não foram?" (perguntaram os fazendeiros).
"Nós quisemos ficar aqui!"
Não que os índios abandonaram as terras. Mas foram tirados. O
Fernando mesmo perdeu muita coisa. Antes de ele concordar em ir para o
Xingu ( 1966), falaram para ele que não precisava levar nada. O Piuni é um
Kayabi que foi pago pelos Vil/as Bôas para levar a gente daqui.
Atu resistiu em ir. Diz que ia arrumar outra mulher para ele lá, que era
para ir para o Xingu. Atu diz só ter encontrado 3 que levaram - Xupé, José
Romão e o Kaipá - e o resto não sabe para onde foi, se mataram todos, se
levaram para o meio do campo ... Era muito índio que levou, não sei para
onde - se levou para o campo para matar. Ficaram sem notícias desses
outros.
As possibilidades de mudanças de aldeia e de construção de novas
ficaram gradativamente restritas com a aproximação dos brancos. De modo
que a maior parte preferiu se reunir, em termos de aldeia, na proximidade do
Posto Indígena para obter proteção. Mas isso não implica em abandono de
ocupação do território, que continuaram a explorar a partir dessas novas
aldeias. Mais recentemente são positivamente impedidos de exercer algumas
atividades, necessárias à sua sobrevivência fisica e cultural - tanto no lado do
Pará ( caso mencionado do grileiro - Pioneiro), quanto no MT (por parte de
alguns brancos).
12) Há registro da presença de índios na área a ser demarcada? Em
qual Estado?
Há registro da presença de índios na área a ser demarcada, tanto no
Estado do Pará, quanto no Estado do Mato Grosso - MT. Aqui é importante
distinguir o conceito de presença. Esta não se reduz à aldeia e à roça. Aliás,
conforme depoimentos repetidos dos Kaiabi, nos últimos anos estão sendo
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sistematicamente proibidos de abrir roça no lado do MT, pelos que se
afirmam proprietários. Esses últimos também estão proibindo a caça, cm
locais utilizados tradicionalmente pelos índios. Outra forma de presença é a
pesca e a coleta. Essas práticas parecem que não foram impedidas
ultimamente. Assim pescam nos afluentes do lado do MT, como do Pará, de
forma indistinta, segundo a expectativa de pesca. A cada água atribuem uma
piscosidade específica, que define boa parte dos nomes desses cursos de água,
como já assinalou Rodrigues em seu trabalho.
Coletam uma série de matérias primas em terras da margem esquerda
do rio Teles Pires, o que foi detalhado em respostas a outros quesitos.
De modo que, o fato de os índios serem impedidos de erigir habitações
no lado do Mato Grosso, com exceção da aldeia próxima ao Igarapé da Pedra,
e pelo fato de serem proibidos de abrir roça e caçar, isso não caracteriza a não
presença. Se isso é "não presença", é "não presença" forçada. Como se os
brancos não admitissem a ocupação indígena.

13)

Há aldeias permanentes dos índios Kayabi na área proposta para

nova demarcação dentro do Estado de mato Grosso? Existem vestígios de
aldeias? Existe algum cemitério indígena?
O conceito de "aldeia permanente" soa incompatível com a forma de
ser de aldeia Kaiabi. Predominantemente, a aldeia se caracteriza por uma
temporalidade variável. Pois, a economia tradicional desses índios implica um
semi-nomadismo, que se concretiza dentro de um espaço territorial. De modo
que diversos fatores são considerados para se mudar de aldeia. Há, sim, uma
ocupação permanente de um território, dentro do qual são escolhidos locais
para erigirem e mudarem suas aldeias.
O que há de mais permanente em termos de habitação, hoje, são os
postos de atendimento da FUNAI, que constituem um elemento novo a ser
considerado pelos índios em termos de sedentarismo. Um posto implica uma
estrutura de construção que devem ser mantidas por mais tempo. Há, nesse
processo, uma acomodação. Mas nem todos os índios se mantêm juntos ao
Posto. Há os que hoje vivem em aldeias distintas, como explicitado acima.
14) Quantas aldeias foram localizadas pela antropóloga Patrícia de
Mendonça? Proporcionalmente, seriam quantos habitantes por aldeias
desde a ocupação?
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Rodrigues localizou 42 locais de aldeias. A partir daí não se calcula a
população, considerando-se o aspecto semi-nômade. No entanto, essas aldeias
situam-se dentro do conjunto de terras que integram seu habitat tradicional.
Isto é, a escolha de locais para erigir aldeias ocorre dentro de um determinado
espaço. Assim, hoje, na parte correspondente ao MT, há uma aldeia Apiaká, e
da parte dos Kaiabi, nenhuma. A inexistência de aldeia não significa que essa
parte não seja por eles ocupada.

15) Pode-se afirmar que as colocações dos seringais são aldeias
indígenas?
A colocação de seringai não corresponde a. aldeia, assim como Posto
Indígena não corresponde a aldeia. No entanto, pode haver uma sobreposição.
No caso do Posto Indígena, pode combinar com uma aldeia. De forma
semelhante, uma aldeia pode consistir na base de uma colocação de seringai,
desde que formada por uma ou mais famílias indígenas.

16) Por que o grupo da Gleba Sul voltou após a operação Kayabi
coordenada pelos irmãos Villas Boas?
A Gleba Sul, com 52.000 ha, corresponde à área que ficou fora da área

segundo o decreto de 1945, na demarcação de 1975, homologada em 1982,
com 1 I 7.000 ha.
A interdição da Gleba Sul, entre o rio Cururu-açu e o rio São Benedito,
foi expedida pela Portaria do Presidente da FUNAI, n. 573, de 12.06.90.
O grupo da Gleba Sul voltou porque quis retornar essa parte de sua
terra, e nem todo o grupo retornou do Parque Indígena do Xingu, porque
muitos nem foram. Apenas se mantiveram fora do alcance, porque não
quiseram ir para o Parque Indígena do Xingu.

17)

Houve ou há registro de atividade produtiva e de ocupação
permanente de índios na nova área a ser demarcada? Em qual Estado?
O conceito de produção não coincide para o branco e para o índio. Para o
branco, produção implica mercado, algo traduzível monetariamente. Para o
índio, produção é um conceito que diz referência às atividades de subsistência, e
implica uma forma peculiar de relacionar-se com a terra, com o seu território,
que ultrapassa em muito o significado simbólico de produção. É uma relação de
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afeto, que atribui múltiplos significados aos diversos locais que fazem parte do
seu território tradicional. Por isso não cabe negociar a terra por tantos reais ou
dólares, como registrei em depoimento, incluso na resposta ao quesito n. 15 do
MPF.
Há registro de atividade produtiva e de ocupação permanente de índios
nos dois Estados, como já foi mencionado em resposta a outros quesitos, e
como consta na resposta ao quesito n. 15 do MPF. E se não desenvolvem mais
atividades econômicas, é porque são positivamente impedidos de realizá-lo,
de exercer a ocupação do território sobre o qual tem direitos que antecedem
qualquer legislação.

18) Em face dos dados obtidos, pode-se afirmar ser suficiente aos
índios Kayabi a totalidade da superfície e perímetro da TI Kayabi e da
TI Gleba do Sul, para preservação dos recursos ambientais necessários
ao bem de sua população, à reprodução física e a preservação de sua
cultura, que assegure suas atividades produtivas, necessárias à
subsistência da sua atual população, segundo o par. 1° do art. 231 da
CF/88, inciso I do art. 17 da lei 6001/73; Decreto 1775/96 e Portaria I MJ
14, de 09 de janeiro de 1996?
Em face dos dados obtidos, pode-se afirmar ser insuficiente aos índios a
superfície da Terra Indígena Gleba do Sul. Levando-se em consideração a
resposta ao quesito anterior, a relação do índio com a terra não se mede pelo
módulo rural do minifundiário, nem pelo de fazendeiro. Esse grupo indígena
estabeleceu uma forma peculiar de viver nessa terra, como foi apontado na
resposta aos quesitos da AGU.

19) A quem pertence o domínio das terras situadas na área proposta
para demarcação? Houve leilão público para venda dessas terras, total
ou parcialmente?
Não compete a essa perícia. (Ver anexo Relatório de Roberto Cardoso
de Oliveira, sobre a questão das terras no Mato Grosso).

20) Quando os imóveis foram adquiridos do Estado do Mato Grosso
havia índios localizados permanentemente na área? Antes da aquisição a
área foi de ocupação permanente dos índios? Após a aquisição a área foi
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de ocupação permanente de índios? Se os índios não ocupavam a área,
onde viviam em caráter permanente?

Pelos dados e depoimentos ofertados acima e mencionados abaixo
pode-se afirmar que havia e há índios localizados permanentemente na área
correspondente à Terra Indígena Kaiabi, conforme a Portaria 1149/02 num
continuum cronológico. Por ocasião do Estudo de Identificação, a antropóloga
Rodrigues registrou três moradores brancos na área (p.212-213) e observou
que para ao norte do rio Apiakás não havia ocupação não-índia (p. 196).
21) Que atividades econômicas são desenvolvidas
atualmente, na área a ser demarcada?

por não-índios,

Após 12 anos, a situação se modificou bastante, de modo que,
atualmente, as atividades econômicas desenvolvidas por não-índios são:
exploração turística (pousadeiros), garimpo, extração de madeira, e
agropecuária, ao que consta.
22) Houve alguma redução entre a área proposta para demarcação da
TI Kayabi, apresentada pela FUNAI e elaborada pela antropóloga
Patrícia Mendonça, e a área constante da portaria nº 1149/02 do
Míníseérío da Justiça? Em caso positivo, pode-se afirmar quais os
motivos para a redução? Houve alguma "termo de ajustamento de
conduta?

Houve uma redução, que implicava em excluir a área reservada ao
exército.
23) Pode-se afirmar se a demarcação da TI Kayabi
com prometimento aos exercícios militares no Campo
Brigadeiro Velloso?

ocasionará
de Prova

Não compete a essa perícia.
24) O laudo apresentado pela FUNAI autoriza a conclusão de ser
necessária a ampliação em mais de um milhão de hectares da área
reservada à preservação da população Kayabi?
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Não se trata apenas de uma dimensão, mas do ambiente ecológico, e
trata-se da tradicionalidade de ocupação permanente que os Kaiabi, os Apiaká
e os Munduruku exercem sobre ela.
"Para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples meio
de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está
diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é apenas
um recurso natural mas é tão importante quanto este um recurso
sociocultural" (Ramos, A.R. "Sociedade Indígenas". Ed. Ática, 1986:13
apud Gonçalves, 1994:82).

25) Onde está localizado o território tradicional da etnia Kayabi,
segundo o laudo antropológico apresentado pela FUNAI, elaborado pela
antropóloga Patrícia Mendonça?
Essa Terra Indígena corresponde a uma parte do território tradicional da
etnia Kaiabi conforme foi identificado pela antropóloga Patrícia de Mendonça
Rodrigues. Com exceção da Terra Indígena Kaíabi/Apiaká do Rio dos Peixes e
da Terra Indígena Batelão, o restante da Terra de ocupação imemorial Kaiabi
foi perdida em favor da ocupação branca.
"235. Como se sabe, toda a região dos rios Verde, Teles Pires, Peixoto
de Azevedo, habitat imemorial dos Kayabi e K.renhakarore [Panará]
havia sido loteada pelo Estado de Mato Grosso em 1952 e 1953 entre a
Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda., dirigida pelo conhecido
escroque internacional Matsubara... e as empresas Imobiliárias
Ipiranga ... , 'Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A' e a AgroPecuária Extrativa Manópolis Ltda ... , entre outras ... " (Mendes,
1988:110). Veja também Cardoso, em anexo.
26)

É possível referenciar a migração para a atual área? (localização,

datas e fonte)
A migração dos índios é de longa data, e bem anterior (mais de meio
século) à migração dos contingentes populacionais brancos que se
estabeleceram na região a partir de meados da década de 70. Ver resposta ao
quesito n. 1 do MPF.
Se formos isolar um fato do outro, os Kaiabi perderam o direito pela terra
que ocupavam imernorialmente, particularmente no vale do médio curso e curso
superior do rio Teles Pires e na bacia do Rio dos Peixes, e por outro lado, não se
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quer reconhecer o direito sobre a terra em que se estabeleceram, por terem
vindos expulsos de outra área. Assim índio sente-se encurralado.
No outro lado da medalha aparece o extremo oposto.
"Interpretações maldosas alegam que assim seria indígena todo
território nacional. Não é isto, obviamente, que a lei pretende. Ainda
que houvesse evidências da presença de povos indígenas em um
passado remoto em todo e em algum ponto especifico do território
nacional, isso por si só não definiria o conjunto das terras indígenas ( ou
qualquer uma delas cm particular). Para tanto, é condição necessária e
suficiente a existência atual de uma coletividade que se identifica como
indígena e que se reproduz regularmente dentro de um mesmo espaço
fisico. É para tais grupos humanos - os quais muitas vezes foram
deslocados para locais distantes de seus territórios tradicionais, que
raramente tiveram condições de sustentar o que a lei prescreve o direito
sobre o seu habitat, cuja destinação exclusiva cabe ao Estado garantir"
(Oliveira, 1988:92).
Para dirimir esse impasse, temos o artigo 231 da CR/88.

27) Analisando o trabalho para identificação e delimitação da TI
Kayabi apresentado pela FUNAI, responder:
27.1) Qual a distância em Km, em linha reta, do território de ocupação
imemorial dos índios Kayabi do Estado do Mato Grosso e os Kayabi do
Estado do Pará, considerando-se a extremidade norte e sul, mencionadas
às fls. 221?
Não compete a essa perícia
Em termos ecológicos, a bacia do baixo rio Teles Pires, que os Kaiabi
ocupam atualmente, é mais semelhante ao ambiente em que viviam mais acima,
na bacia do mesmo rio, do que o meio ambiente que parte do grupo ocupa no
Parque Indígena do Xingu. Eles mesmos mencionam uma série de materiais que
eles utilizam e não encontram no Xingu. Assim, essa Terra Indígena Kaiabi é
importante também para os Kaiabi do Parque Indígena do Xingu. Ver
depoimento de Kayabi do Parque Indígena do Xingu constante na resposta ao
quesito n. 2 da A.G.U.
27.2) As terras indígenas destes dois grupos, Munduruku e Kayabi, são
vizinhas?
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Na pergunta não fica evidente se menciona as Terras Indígenas atuais
ou se refere à imemorialidade. No entanto, desde os primeiros registros a
respeito do território ocupado por esses dois grupos, eles constam como
vizinhos.

Os Kaiabi supõem que a expulsão de suas terras imemoriais não
implique na anulação de seu direito à terra que tradicionalmente
numa relação agora pacífica com os Munduruku e os Apiaká.

ocupam,

Os dois grupos indígenas Munduruku e Kaiabi são, desde tempos
imemoriais, vizinhos, como já foi mencionado em resposta a outros quesitos, de
modo que isso não lhes parece estranho. Estranho é terem que conviver na
mesma terra por pressão externa, por não haver mais terra para manterem a
distância antiga. Tradicionais inimigos entre si convivem por força de
circunstâncias alheias a suas vontades.

27.3) Qual o somatório destas áreas pertencentes aos Munduruku e aos
Kayabi?
~'A soma das áreas Munduruku e Kayabi é: 3.381.795 ha" (Informe da
FUNAI).
A Reserva Indígena Kaiabi/ Apiaká em Juara, teve seu dimensão sub
avaliada em relação à forma de ocupação indígena, conforme aponta
Demarquet.
"A FUNAI então, baseada nas informações fornecidas pela Missão
Anchieta, cria as Reservas Indígenas Apiaká e Kayabí, estabelecidas
formalmente através de decreto presidencial n. 63368/68, de 8 de
outubro, posteriormente redefinidas pelo decreto n. 74477, de 29 de
agosto de 1974 ( 1983: I 07).
"A terra dos Kayabí fora assegurada por decreto, mas reduzida
drasticamente em seus contornos. Na verdade, a delimitação da área
não foi precedida ou acompanhada de nenhum estudo antropológico por
técnico da FUN AI, mas baseada nas indicações dos missionários que
assistiam aqueles índios. Desta forma ficou fora da área indígena uma
parte importante do território imemorial, que está sendo reivindicando
pelos índios e estudada pela FUNAI nesse ano de 1983. Vejamos como
a Missão Anchieta vê o fato:
Em 1968, em vista do contínuo avanço das fazendas (gm), foi
solicitada a Reserva, que foi decretada oficialmente naquele ano,
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reservando parcela mínima de seu antigo território (ver anexo: Resumo
de uma dolorosa história). A maior parte do seu território perderam cm
favor dos "civilizados" que vieram ocupar sua terra: onde era sua terra
encontram-se hoje as cidades de Porto dos Gaúchos. Novo Horizonte,
J uara- com suas chácaras, sítios e fazendas. No entanto, no decreto de
sua reserva, dez anos após verificaram ter ficado fora uma parte
pequena, mas importante para sua vida como tribo, pois lá, além de
cemitério e maloca velha, encontra-se o único flechai, ponto importante
de pesca, caça e extração de seringa" (E. Wenzel, Relatório Reserva
Indígena Kayabí, t 983: l apud Proc. 93.325-9, Demarquet, 1983: 107)

27.4) Qual a população Kayabi e Munduruku moradora nestas reservas'?
População Kaiabi da Terra Indígena Kaiabi MT/PA = 130 Kaiabi, 90
Apiaká e 400 Munduruku.
População Kaiabi da Terra Indígena Apiaká/Kaiabi MT = 400 Kaiabi e
300 Apiaká
População Kaiabi no Parque Indígena do Xingu: 1.200 Kaiabi
População Munduruku: l 0.000 Munduruku
Nesses dados está latente a informação a respeito da dispersão dos
Kaiabi cm termos de ocupação da terra, que antigamente ocupavam um
território contínuo, já mencionado acima.

27.5) Em função dos limites aproximados definidos como área de
ocupação imemorial pelos índios Kayabi, qual seria a superfície
quadrada desta porção de terras'?
Não tenho como calcular essa área de ocupação imemorial Kaiabi, já que
a quase totalidade foi tomada pelos brancos restando apenas demarcada nela a
Reserva Indígena Kaiabi/ Apiaká MT (Rio dos Peixes). Na área de ocupação
imemorial Kaiabi instalaram-se uma série de municípios, desde Sinop a Juara,
passando por Porto dos Gaúchos, Colíder e Alta Floresta, para citar alguns.
27.6) Existe nas proximidades ou dentro destes referidos limites reserva

indígena destinada aos índios Kayabi?
Dentro desses limites existe a Reserva Indígena Kaiabi/ Apiaká
destinada a abrigar uma parte do grupo Kaiabi do Tatui. Aqui repito a
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observação que a dimensão dessa área, à época que foi demarcada, foi muito
aquém das necessidades tradicionais dos Kaiabi. Tomou-se como referência,
para definir a dimensão dessa área Indígena, o módulo rural, apropriado para
agricultores brancos, e não apropriado para o modo de vida Kaiabi

27.7) Qual a dimensão desta reserva e de outras porventura existentes no
referido quadrilátero?
As extensões territoriais das terras demarcadas se encontram disponíveis
em outras respostas. Recorro a um autor que refletiu sobre essa questão.
Oliveira escreve que "há que se ter cuidados especiais quando se
conduz uma análise estatística focalizando pequenos grupos ou dados
de natureza cultural e qualitativa, como é o caso, por exemplo, da
avaliação do que constitui o habitat de um povo, que envolve critérios e
variáveis específicas e dificilmente quantificáveis. Os fatores que um
grupo étnico considera como básicos e necessários para integrar o seu
território decorrem de coordenadas
culturais e
particulares
provenientes de seu sistema econômico, da sua forma de parentesco e
organização social, de sua vida cerimonial e religiosa. Uniformizar
todas essas variáveis, através de um único indicador que associe
genericamente um indivíduo a um dado montante de terra corresponde
a um exercício inútil e perigoso de esquematismo, uma tentativa de
criar uma ilusão de rigor que obscurece o avanço do conhecimento e
remete a falsas direções". "Ademais, todo analista sabe que as
conclusões atingidas em grandes grupos, com o uso de dados
agregados, não são automaticamente transportáveis para pequenos
grupos, onde necessariamente é preciso destacar propriedades e
necessidades específicas" ( 1988:97-98).
"( ... ) A apresentação de dados quantitativos sobre as terras indígenas
deve ser realizado com os devidos dados técnicos para evitar ilações
infundadas. Pretender confrontar a ocupação dos indígenas e dos
'brancos', onde esta última seria medida através da relação entre
população total e extensão geográfica de cada unidade da Federação,
significa incorrer em um erro crasso pela má escolha de indicadores
sociais. Primeiro, a variável população não inclui não somente os
brancos que moram no meio rural, mas também os que residem nas
grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo
Horizonte, Porto Alegre, e em um extenso repertório de cidades de
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porte grande, médio e pequeno nos diversos estados da União.
Segundo, a variável superficie computa todo espaço geográfico de cada
unidade da Federação, englobando tanto o universo urbano/industrial
quanto o meio rural. Não é lícito, do ponto de vista analítico, comparar
a necessidade de terra de um grupo rural, qualquer que seja, (indígena
ou não) com outro de características urbanas. ( ... ) A relação ha/índio
sugere ou um profundo desconhecimento de noções elementares de
geografia humana e estatística, ou corresponde ao mau uso de supostos
recursos técnicos com finalidade de truncar e deformar os fatos"
(1988:97-98)

28) Com a criação do Parque Indígena do Xingu, ~,Fttmas etnias
indígenas foram transferidas para lá, inclusive Q~ f"cllQS ~~ya~i, fato esse
relatado pela antropóloga da FUNAl em s~'íl 'fl\Jf:Jp,
ª. rppulação
Kayabi atual no mencionado parque?
·

Q~,,

Os Kaiabi que se deslocaram pap;l Q Xingu e os que para lá foram
transferidos não se estabeleceram · ~rn HJU espaço vazio. fiouve uma
reacomodação da ocupação territorial, implicando em redução de terras
ocupadas pelos índios xinguanos, Enquanto isso os Kaiabi perdiam de uma ou
de outra forma a quase totalidade de suas terras imemoriais.
Deve-se observar que os Kaiabi e Krenakarore "passaram a ocupar no
Xingu os espaços territoriais cedidos pelos habitantes imemoriais, como
demonstrado por Bruna Franchctto" (Mendes 1988: 110). Nesse contexto é
importante lembrar que
"Embora tenha uma extensão de pouco mais de 1,2 milhão de
quilômetros quadrados, o Estado de Mato Grosso já vendeu 1, 7 milhão.
O próprio governador Garcia Neto fez esse cálculo, para mostrar a
existência de pelo menos 500 mil quilômetros quadrados de terras
superpostas, isto é, vendida duas vezes. E na maioria dos casos foi o
próprio governo o responsável por essas irregularidades." ( O Estado de
São Paulo de 2/6/77 apud Mendes 1988:46).
"Enquanto, em 1953, tramitava no Congresso Nacional o anteprojeto de
lei que visava a criação do Parque Indígena do Xingu, com uma área
muito maior do que o atual, o Departamento de Terras do Estado de
Mato Grosso começou a vender terras em todo o Estado para a
realização de uma 'política colonizadora'. Dois terços da área do
Parque estavam incluídos num plano de alimentação de terras,
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processado de duas maneiras: ou por concessão a Companhias
particulares para loteamento e venda, ou vendendo diretamente a
requerentes glebas de até 1 O mil hectares. Que este plano obedecia à
afluência de capitais originários, principalmente, de São Paulo, e que a
existência de populações indígenas em toda a região era negada, é
comprovado pela concentração de grandes propriedades de até 700 mil
hectares nas mãos de algumas poucas companhias e pela venda de
glebas até nos pontos de maior população indígena, como é o caso da
região dos formadores do rio Xingu. O escritório do advogado
Armando Conceição, que defendeu o autor desta ação, funciona em São
Paulo e está tratando também na parte dos processos relativos aos
outros proprietários" (Franchetto, 1983 :25).
/\ população atual dos Kaiabi no Parque Indígena do Xingu é de
aproximadamente 1200 pessoas.

29) A área objeto do processo administrativo da FUNAI abrange áreas
situadas em dois Estados brasileiros. Qual o acidente geográfico que
divide estes dois Estados?
O rio Teles Pires, pelo que consta nos mapas.
Para os Kaiabi, o rio não representa um obstáculo, ou algo que divide.
mas um caminho, o que une um ao outro lado, dado a facilidade com que se
locomovem pelos cursos fluviais.

promoveu medidas judiciais e/ou
administrativas com a finalidade de arrecadar terras situadas em seu
território? Houve por parte da União Federal contestação do feito?

30)

O Estado

do Mato Grosso

Não compete a essa perícia.
31) É possível se saber a razão para o descumprimento do que dispõe o
artigo 67 do ADCT da CF/88?
Deve haver muitas razões para o descumprimento
estabelecidos, que não compete a essa perícia avaliar.

dos prazos aí
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Do Ministério Público Federal

1. No panorama ctno-histórico há referências que registram a presença
indígena Kayabi, Apiacá e Munduruku na Região do Rio Teles Pires/MT,
Pontal Apiacá? Citar os autores, obras, mapas etc.
De forma sumária:
"A região dos rios Teles Pires, Arinos, Rio dos Peixes, Juruena e Tapajós
é predominantemente ocupada por grupos Tupi desde um longínquo
passado" (Instituto Socioambiental, 1999). (croqui A e mapa A).
Após esta citação sumária, apresento um tópico da história de vida de um
Apiaká local, que menciona a ocupação indígena do Pontal de MT em época
atual. Este Apiaká, que atende pelo nome de Fernando (65 a), veio aqui para
cima ( em termos de fluxo dos águas - tomando como referência geográfica o
Posto 1. Kaiabi) com uns 16 anos (1956). Nasci no mato (antes do contato com
o branco),fui tirado com uns 6 anos de idade (1946). Quem tirou foi o pai do
finado Álvaro Morimã', cujo nome era Nicolau. Morávamos na cabeceira do
Matrinchã, que fica próximo das cabeceiras do Santa Rosa. Nós morávamos na
parte central do mato (entre as cabeceiras). Nós fizemos três aldeias, nós temos
três capoeiras velhas. Quando saímos foi uma aldeia toda. Outra aldeia ainda
ficou. Esse depoimento confere com o registro do etnólogo Nimuendaju,
conforme mapa das tribos do Brasil Central (mapa B).
Fernando Apiaká lembra que teve gripe, sarampo na Barra (São Manoel
com o Juruena) que matava branco, matava índio. "Vamos voltar para o mato,
e vamos procurar o resto" (a parte do grupo que ficou no mato) e até hoje. Eles
ainda falaram, "se quiserem vir atrás, venham atrás". Dizem que tem índio
varando no Pontal, só não sei se é eles. Essas noticias são de pouco tempo.
Fernando Apiaká lembra que varava de cabeceira em cabeceira, no
centro, entre os rios Teles Pires e Juruena. Antes do contato, os índios moravam
mais no centrão.
Segundo o que ele lembra, Paulo Correia6 era matador (ver anexo texto
de Rondon). Por causa desse dai que saíram para o mato, matou até um pajé.
Paulo Correia matava, amarrava na mangueira, alguns ele cortava aos

5
6

Apiaká já falecido que conheci no Rio dos Peixes entre os anos de 1971 e 1985.
Cuja menção escutei muito entre os Apiaká do Rio dos Peixes.
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pedaços até morrer. Fernando não sabe dizer porque matava índio. Parece que
esses matadores eram portugueses, era no tempo da borracha.
Essa memória de Fernando Apiaká vem corroborada por registros de
Rondon, que após relatar os maus tratos e perseguições que os Apiaká sofreram,
registrou:
"Corno é fácil cornprehcnder, os Apiacás, acossados, perseguidos e
violentados pelos civilizados, internaram-se na floresta e abandonaram as
margens do Juruena (gm)" (Rondon, 1916:218).
"Poucos homens e muitas mulheres Apiacás foram encontradas na
collectoria do S. Manuel. Depois da tragédia de Paulo Correia o resto
desses índios se internou entre o S. Manuel e o Juruena (gm), não se
tendo noticia segura do seu paradeiro" (Rondon, 1922:42). (mapa C)
Mantendo ainda o foco nos índios Apiaká como ocupantes do Pontal de
MT, e recuando no tempo, recorro a Grünberg que pesquisou fontes diversas a
respeito. Sinteticamente: os Apiaká desceram do Arinos, pelo Juruena e se
internaram em sua maior parte para o interior do Pontal, enquanto parte
permaneceu ao longo dos dois rios. Ele expõe as primeiras notícias a respeito
dos índios Apiaká:
"Dois anos antes (I 797), o mesmo autor [Serra] mencionava pela
primeira vez os Apiaká como tribo de língua tupi que habitava a
confluência do Juruena com o Arinos (Serra 1844: 195). Por isso
persiste de que aqueles índios que hostilizavam os garimpeiros em 1749
no Alto Arinos apenas foram posteriormente identificados com os
Apiaká por este autor" (Grünberg, 2004: 30).
"Gomes e seus companheiros foram atacados logo abaixo da foz do rio
dos Peixes por Apiaká, mas chegaram, apesar disso, com o grosso dos
homens ao Pará (Castro e França 1868:114ss). A atitude hostil dos
Apiaká é de interesse, porque todos os relatos posteriores enfatizam a
índole pacífica desses índios, tanto que eles são mais tarde citados
como exemplo de êxito da "educação" de indígenas" (Grünberg, 2004:
33).
"O rio dos Peixes foi denominado rio de São Francisco de Assis e, a
jusante, muito depois da embocadura do Arinos no Juruena, verificava-se
denso povoamento por índios, cuja descrição não deixa dúvidas de que se
tratava daqueles que nos anos seguintes seriam chamados de Apiaká"
(Grünberg, 2004: 33). (mapa D e D 1 mapa de Menendez, 65)
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Nesse processo histórico, os Apiaká tiveram como um dos vizinhos, no
século XIX, os Tapanhunas. Grünberg reproduz destes um depoimento que
parece bastante atual, traduzindo a ameaça que os índios sentiam frente ao
domínio progressivo dos brancos sobre suas terras.
"Um oficial que elaborou em 1828 um trabalho estatístico-topográfico
sobre Mato Grosso, e que possivelmente conheceu Lopes de Sá, reproduz
uma conversa que alguns Tapanhunas mantiveram com Sá. Quanto à
forma, é idealizada, mas o conteúdo parece fidedigno:
"Tapanhoúna (. .. ): há poucos annos responderão ao interprete do Padre
Francisco Lopes, que penetrou aqueles sertões: - 'Nossos pais vierão
para aqui deixando muitas terras, porque os brancos as querião, e estão
de posse dellas; e tratão destruir tudo para abrirem nova guerra
comnosco, e nos levarem escravos, e virem-se assentar neste terreno;
mas nós ensinamos a nossos filhos, que não temos para onde ir, e que
quando, matando os brancos, estes nos acabarem, nossos filhos, e nossas
mulheres morão todos'. A estas palavras começarão a atirar fechas ... "
(D' Alincourt 1880: 106 (Grünberg, 2004: 36-37).

t

Prosseguindo, Grünberg registra a chegada dos Apiaká ao Salto Augusto,
dentro do processo histórico que os conduz ao Pontal.
"Em 1846, o presidente da província de Mato Grosso, Ricardo José
Gomes Jardim, batia-se com êxito pela fundação de uma "Diretoria dos
Índios". Num oficio ao governo imperial, ele mencionava a aldeia
fiscalizada dos Apiaká no Salto Augusto:
"... nação pacifica e numerosa, que habita entre o dito rio e o Juruena, a
qual tem por si mesma procurando a civilização. Em 1843 mandou-se
para ali um inspector e alguns soldados de 1 a linha com o fim de fixar-se
e augmentar-se o aldeamento, e proporcionar aos Índios a necessária
ferramenta e sementes para plantações; mas o inspector nomeado
falleceu em Janeiro de 1845 sem ter dado adiantamento algum a aquella
povoação, apesar dos sacriflcios feitos pela fazenda provincial" (p.550)
"(Grünberg, 2004: 38). (mapa D)
A partir desse local acentua-se a proximidade dos Apiaká com os
Munduruku, em termos territoriais e de hostilidades. Isso implica que as terras
mais para o norte faziam parte do domínio Munduruku, Embora ambas nações
servissem, cada uma à sua maneira, à penetração do branco, elas entre si
mantinham-se inimigas.
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"Em 1845, João Baptista Prudêncio, cidadão de Diamantino, redigiu um
relatório sobre a precária situação econômica desse município antes rico,
e também abordou a "catechese e civilização dos índios". Considerava
essencial que os Apiaká fossem auxiliados contra os constantes ataques
dos Munduruku:
" ... antes algum auxilio de gente tem sido prestado a elles, pelá forte e
guerreira nação Mundurucú que tem obstado a completa extincção dos
Apiacás, ainda assim estão reduzidos a menos da quarta parte do
numero que tinha quando abriu-se esta navegação, segundo affirmão
alguns dos primeiros navegantes" (p. 7) •• (Grünberg, 2004: 32).
Prosseguindo com o mesmo autor, pouco tempo depois os Apiaká e
Munduruku são registrados no Alto Tapajós e no rio Teles Pires, aí conhecidos
como Parabiteté .
•• Vindo do rio Amazonas, o botânico brasileiro João Barbosa Rodrigues
( 1875) subiu o Tapajós e narra, tal como Chandless, a fuga dos Apiaká,
Teles Pires acima, onde viviam como Parabieté (p. 117). "Os Appiacás
e Parabietés, que são irmãos, oriundos do mesmo tronco, usam ... um
risco negro circundando os lábios; ... os Parauaritis são pintados quase
como os Appiacás" (p. 133). Rodrigues recebeu estas informações de
Apiaká "civilizados" do Alto Tapajós. (mapa F).
"Pouco tempo depois, no ano de 1875, um outro estudioso brasileiro, o
engenheiro Antonio Manoel Gonçalves Tocantins, visitou o Alto Tapajós
e especialmente as aldeias Munduruku do Cururu. Seu relatório sobre
esta tribo ( 1877) tomou-se um dos clássicos da etnografia brasileira.
Inclui também alguns dados sobre outras tribos da área do Tapajós do
ponto de vista M unduruku:
·
"Tupaiunas - Pintam-se de negro.
Paribitat - Habitam campos na direção de Cuyabá.

Paribiêtê - Habitantes das cabeceiras do rio D. Manoel, affluente do
Tapajoz" " (97).
"Os dois últimos nomes designam os mesmos grupos de índios que
haviam atacado Peixoto de Azevedo em 1819 (1885:35) e que foram
identificados por Barbosa Rodrigues como um grupo Apiaká emigrado
(1875:117)" (Grünberg, 2004: 40-41). (mapa G)
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Como já mencionado acima, ele retoma as referências aos Apiaká que
se estabeleceram próximo à confluência dos rios São Manuel e Juruena, que
sofreram um massacre que ficou registrado por escrito e na memória.
"Em 1902, foi fundada na embocadura do Teles Pires e Juruena, a
Collectoria de Rendas do Estado do Mato Grosso, criada por decreto em
189 I. Seu primeiro comandante, Thomaz Carneiro, começou de
imediato, junto com seu irmão Ernesto, uma campanha de extermínio dos
homens Apiaká desta região, a fim de se apoderar de suas mulheres.
Ambos foram mortos a tiros por dois Apiaká. O novo coletor de rendas,
Fábio Freire, sob pretexto de vingar a morte de seu antecessor, junto com
aproximadamente l 00 seringueiros e empregados, matou, num ataque à
aldeia Apiaká, toda sua população. incluindo mulheres e crianças. Dizem
que o resto dos Apiaká se retirou para a região do Médio Teles Pires
(gm). Em 1912 existiam ainda, sob um novo comandante, 32 índios na
referida coletoria, dos quais 16 mulheres prostituídas, sete homens e nove
crianças (Costa Pinheiro apud Rondon 1916:217s e Hoehne apud Rondon
1915:168)" (Grünberg, 2004: 46). (mapa C)
A seguir, o mesmo autor registra alguns dados, do processo de
desterritorialização dos Kaiabi, principal grupo em comento, que perdiam suas
terras no médio Teles Pires. Os Kayabi do Teles Pires foram em parte para o
Xingu, outra parte para o baixo Teles Pires. Daqui, uma parte ainda foi levada
para o Xingu. Já os Kaiabi do rio dos Peixes, em parte ficou e em parte foi
levada para o Xingu. (mapa H)
"Em fins de 1953, foi fundada uma feitoria no Médio Teles Pires, 373
km abaixo do Posto José Bezerra do SPI e, portanto, já no centro da
região ocupada pelos Kaiabi junto à aldeia Purutaí (Dornstauder MSa).
"Daí em diante já não era mais possível aos Kaiabi um recuo maior rio
abaixo, restando-lhes duas alternativas: a integração passiva no seringai
ou uma resistência ativa e fuga para um novo território. Devido a certas
circunstâncias, esta segunda solução foi inclusive favorecida por uma
instituição brasileira" (ver p.63)7" (Grünberg, 2004: 52).
"Na região do Teles Pires a expansão brasileira das últimas décadas
desenvolveu-se na sua forma mais violenta, não podendo ser em nada
atenuada pelo Serviço de Proteção aos Índios que ali atua desde 1922.
Perdura até a suspeita de que este órgão participou ativamente na

7

Fundação Brasil Central, sob a condução dos Irmãos Villas Boas.
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expulsão dos Kaiabi e em sua integração forçada nos seringais (LasCasas 1964: l l-4 )" (Grünberg, 2004: 53 ).
A presença Kaiabi na região do baixo Teles Pires remonta à primeira
metade do século XX. Até o final do século XIX, todas as referências
etnográficas localizavam os Kaiabi acima do Salto Sete Quedas, no rio Teles
Pires. No lado direito não desciam para além da embocadura do rio Peixoto de
Azevedo. (mapa A)
Em relação ao grupo Kaiabi que se refugiou no baixo Teles Pires, foi lhes
prestada alguma assistência.
"A respeito da Fundação do Posto Teles Pires (mais tarde denominado
Posto Caiabi), um etnólogo do Museu Goeldi relata o seguinte:
"Com o recesso sofrido pelo SPI após 1930, alguns grupos Kayabi
foram descendo o Teles Pires, localizando-se um desses bandos à
margem esquerda desse rio, um pouco acima da cachoeira Sete Quedas.
Dali partiam para atacar barracões e seringais, determinando
reclamações e farto noticiário em Belém e no Rio" " (Grünberg,

2004:60).
"Em 1941, reorganizado o SPI, foi mandado fundar o Posto Kayabi, à
margem direita do Teles Pires, um pouco abaixo da cachoeira São José.
Ainda naquele ano começaram os Kayabi a freqüentar o Posto e, em
1942, um grupo desses índios se transferiu para sua proximidade"
(Schmidt 1936:8 t )" (Grünberg, 2004: 60).
"Em 1953 e 1954 este Posto ainda existia e era freqüentado
exclusivamente por Kaiabi (Brasil 1953:119 e 1955:12).
"Em 1959/60 um jovem etnólogo do Museu Paraense Emilio Goeldi
percorreu a área do Alto Tapajós, escrevendo o seguinte sobre a situação
nesta região:
"Os Kayabi, que se encontram hoje já bastante reduzidos, estão
principalmente concentrados num Posto indígena do SPI no rio S.
Manuel, embora existam alguns integrados no seringal"(Las-Casas
1964:7)" (Grünberg, 2004: 61).
"Nessas circunstâncias os Kaíabi restantes preferiram migrar, em fins de
1966, para o Parque Nacional do Xingu" (Grünberg, 2004: 62).
"Diversos fatores provocaram a migração dos Kaiabi para o leste, da
área do Alto Tapajós para o Alto Xingu, que possivelmente se encerrou
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cm outubro de 1966 com 31 índios do Rio dos Peixes e 13 do Baixo
Teles Pires:
1.
A forte pressão étnica no seu próprio habitat, exercida por
seringueiros e que apenas se efetivou dada à falta - ou não
funcionamento - das instituições de proteção aos índios;
2.
A disposição cultural prévia dos Kaiabi de mudarem-se para uma
nova área;
3.
A personalidade de lpepuri do lado dos Kaiabi, que uniu a tribo
como chefe carismático e, principalmente, a de Cláudio Vilas Boas do
lado brasileiro, que estabeleceu as bases organizatórias para a migração
dentro da ordem jurídica e social nacional" (Grünberg, 2004: 65).
E quanto aos Munduruku, segundo Murphy (1960), vizinhos setentrionais
dos Kaiabi, sofreram um impacto com a entrada de seringueiros e respectivos
regatões no seu território, que atingiram a foz do rio Teles Pires já em 1862, o
que foi registrado por Chandless (1862 :268ss ), em contraste com o verificado
pelo naturalista inglês Bates, que por aí passou I O anos antes e não verificara
nenhum vilarejo acima de Itaituba.
A título de exemplo, sem querer esgotar as referências às aldeias dos
Munduruku na região do rio São Manoel, alcançando o rio Cururu, remeto ao
registro de Coudreau:
"Esse é o acontecimento do dia na região dos mundurucus.
"Ficamos sabendo de todas essas coisas( ... ) no posto do tuxaua Pedro. O
primeiro relato foi bastante sumário. Mas em todo o percurso da viagem,
até Todos os Santos (Cachoeira do rio São Manoel) e Sete Quedas, novos
relatos de mundurucus permitiram-me estabelecer a inacabada verdade
que acabei de contar.
"A pouca distância acima da aldeia de Pedro está, também na margem
esquerda, a embocadura do Pixuna, um igarapé relativamente
importante. Subindo o Pixuna de "montante", a um dia de viagem
encontra-se a maloca mundurucu de Apenempê. Acima desta maloca,
passa-se por duas cachoeiras e chega-se ao campo.
"Acima da Enseada do Eduardo, onde se encontram as duas malocas
mundurucus de José e Gabriel, tem início os travessões das Capoeiras"
(Coudreau, 1977:46-47).
"A maloca do tuxaua Puxu dista apenas um dia e meio das malocas
mundurucus do São Manoel. Pode-se ir em um dia e meio de viagem,
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ao que parece, do Puxu à casa de Saturnino, no São Manuel. O próprio
Saturnino confirmou-me, ao fim de minha viagem, que seus homens
tinham por vezes levado dois dias até ao alto-Tapajós, assim como
gastavam um dia e meio até o Cururu. Isso explica a presença
relativamente freqüente de grupos mundurucus em viagem além do
Salto Augusto" (Coudreau, 1977:52). (mapa J)8
"Suas (de Paulo Leite) instalações provisórias, primeiro acima, depois
abaixo do Salto Augusto, seriam longas de enumerar. Após muitas
vicissitudes, avançando sempre para o norte, e também sempre atrás da
independência e da fortuna, chegou a Todos os Santos (cachoeira) com
os apiacás que tinha conquistado pela firmeza e retidão e seus
procedimentos" (Coudreau, 1977:61 ).
"Hoje em dia, Paulo Leite é um grande produtor de borracha,
praticamente chefia uma tribo indígena e, o que o dignifica sobremaneira,
propõe-se agora a reunir em torno de si todos os apiacás e dedicar-se em
grande escala à criação nas pastagens artificiais que começou a cultivar
entre sua Cachoeira e o Salto São Simão" (Coudreau, 1977:61). (mapa K)
"O Alto-Tapajós (rio Juruena da confluência com o rio Arinos para
baixo) não tem segredos para Paulo Leite e seus apiacás" (Coudreau,
1977:65).
"Chegamos, com um céu negro de trovoada prenunciando a chuva que
cairia durante toda a noite, à maloca do excelente apiacá Benedito, o
capitão, ou seja, o tuxaua, ou melhor ainda o chefe desta aldeia, aqui
abaixo de São Florêncio" (Coudreau, 1977:67).
"Jamais o triste oficio de homem honesto foi tão ingrato quanto nos
tempos que correm" (Coudreau, 1977:68).
"Um pouco acima da Cachoeira de São Florêncio, na margem direita, há
uma maloca que tem sua história, a do Bananal Grande.
Esta maloca não passa hoje de precária coberta numa roça em mau
estado. É esta a maloca que foi, há cerca de três anos, incendiada pelos
tapanhunas durante a ausência do pessoal da casa. O bananal
propriamente dito estende-se da margem onde se localizava a maloca e
onde fica atualmente a coberta até ao Igarapé da Cabeceira do São
Florêncio, situado um pouco abaixo. Esse bananal não pode ser visto da
8

O mapa J e seguintes, onde se encontra anotada a data de 1896, são apresentados separadamente, embora se
trate de registro feito na mesma época pelo explorador francês: Henri Coudreau.
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margem, inútil precaução que não impediu os tapanhunas, vândalos
terríveis, de queimarem a maloca e saquearem à vontade o campo das
bananeiras, - que seus donos até hoje não conseguiram restaurar e
restabelecer em seu estado primitivo. Apesar do grande consumo de
bananas das aldeias apiacás (que consideram o bananal de São Florêncio
como uma propriedade comum e lá vão alternadamente carregar suas
canoas de bananas e outros frutos), ainda é possível hoje em dia ir-se ao
bananal para carregar duas ou três igarités" (Coudreau, 1977:70-71 ).
"Acima da Cachoeira da Misericórdia fica, na margem esquerda, uma
pequena praia de areia de sinistra fama, a Praia dos Tapanhunas, que
esses índios atravessaram há três anos, quando vieram incendiar a
maloca do Bananal Grande" (Coudreau, 1977:71 ). (mapa L)
"No Salsal, o rio é flanqueado, na margem direita e a uma pequena
distância no interior, por uma cadeia ininterrupta, a Cordilheira do Salsal,
que se estenderia através das regiões centrais até, ao que se diz, acima do
Salto Augusto. Quase à mesma altura, no São Manuel, desemboca um
Igarapé do Salsa! que é duplamente conhecido dos mundurucus por ser o
caminho da salsa (salsaparrilha) e o caminho do Salto Augusto"
(Coudreau, 1977:76 ).
"Os mundurucus de uma maloca um pouco abaixo da Cachoeira das
Sete Quedas, conforme já relatei, estavam fazendo seus preparativos
para irem a uma tribo parintintim a alguns dias acima desta cachoeira, a
fim de ali fazerem uma coleta de cabeças. E da Cachoeira das Sete
Quedas ao Salto Tavares, são dez dias rio acima; e do Salto Tavares ao
Salto das Sete Quedas (que não se deve confundir com a cachoeira de
mesmo nome), são mais cinco dias. E do Salto das Sete Quedas ao
primeiro habitante civilizado do alto São Manuel, no Mato Grosso, são
ainda mais alguns dias" (Coudreau, 1977:83). (mapa N)
"Traçando-se uma linha ligando o Salto Augusto à Cachoeira das Sete
Quedas, e uma outra passando pelas últimas habitações civilizadas do
norte do Mato Grosso, às margens dos formadores superiores do Alto
Tapajós e do São Manuel (Teles Pires e Paranatinga, mais rio Verde),
veremos que, entre as duas linhas que distam entre si de 500 quilômetros,
não há sequer um civilizado! Em compensação, há uma meia dúzia de
tribos de índios bravos: tapanhunas, nhambíquaras, parintintins, bacairis
bravos, cajabis ... "(Coudreau, I 977:83).
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"Os tapanhunas vivem nos campos do Rio dos Tapanhunas (rio dos
Peixes). Esses campos prolongam-se para leste na direção do
Paranatinga e para o norte em direção ao São Manuel, mas não se
acredita que se estendam sem interrupção até às margens desses dois
rios; densas manchas de florestas virgens ocupariam, de acordo com os
mundurucus, toda a região entre os campos dos tapanhunas e os do
Paranatinga, e a Cachoeira das Sete Quedas" (Coudreau, 1977:85).
(mapa P)
"Em 1817 Aires de Casal, na sua Corograjia Brasílica, dá o nome de
"Mundurucânia" à região compreendida entre o Tapajós, o Madeira, o
Amazonas e o J uruena, em razão da preponderância numérica ou
guerreira dos mundurucus nesta área. Os mundurucus, cuja habitat está
hoje situado entre o Tapajós e o Xingu, teriam portanto vindo do oeste ...
"(Coudreau, 1977: 105).
Após essas referências a cada um dos grupos, é interessante lançar um
olhar sobre a região de interesse (circundada no mapa U) conforme foi
registrada a distribuição da ocupação da terra, pelo explorador francês
Castelnau, no início do século XIX. A seguir vale a pena observar em síntese a
mobilidade e a ocupação da região nos três séculos precedentes ao XX (mapa
UI - de Menendez, 140). E ainda, lançar um olhar sobre outro mapa (U2) que
registra alguns aldeamentos Munduruku e Apiaká no século XIX.
Se antes, as forças de dispersão prevaleceram sobre as formas de união e
coesão, a partir do contato com a sociedade nacional, particularmente, a partir
da pacificação, houve uma inversão dessas forças. Se antes os Munduruku,
Kaiabi e Apiaká eram inimigos, hoje se unem perante a sociedade nacional,
embora possam aflorar rivalidades latentes.
Introduzo aqui um depoimento (antes de prosseguir com outra referência
bibliográfica), de Atu, líder Kaiabi, que recordou a passagem de nossa
expedição (por volta de 1982), liderada pelo finado Álvaro Morimã (Apiaká),
com a participação de Roberto Morimã, Raimundo Krixi, Luciano Tamaná e
minha", Essa expedição visava localizar o grupo de Apiaká que vive (vivia) na
região do Pontal do MT. Curiosamente os participantes dessa expedição
representavam a situação de convivência desses três povos: Apiaká, Kayabi e
Munduruku, decorrente da pressão da sociedade nacional sobre suas terras.
No rio Apiakás o Kaiabi não morava não; morava Apiaká. Se (um
Kaiabil encontrasse Apiaká, matava.
9

Na época eu residia junto ao grupo indígena Apiaká com o objetivo de coletar dados para o meu mestrado.
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No tempo que não tinha branco, os Kaiabi desciam até o Santa Rosa, ou
subiam o Ximari (ou outro córrego). Após seguirem em direção à cabeceira,
subiam o morro e desciam pelo rio São Tomé, afluente do rio Juruena, que
deságua abaixo do Salto Augusto. De lá subiam até Juara - Isso andava em
tempo de verão. Nisso passavam 3 a 4 meses. Subiam também o rio Ximari
para cima de 2 saltos, subiam também o rio Apiakás. No rio Apiakás subiam
até uma cachoeira, largava a canoa e iam até o Cai'oo (córrego coatá), por
onde desciam até o rio dos Peixes, no qual entrava acima do Salto Tatui, para
se encontrar com aquele grupo Kaiabi. Antigamente morava mais no MT.
Os Kaiabi levavam 3 a 4 semanas daqui (para irem daqui até as aldeias
do Rio dos Peixes). De lá era uma semana para varar. Era como uma BR
(rodovia), que era mais rápido para transitar.
Quase não usava para cá, aqui era domínio dos Munduruku. Depois
descia até o Juruena.
A capital dos índios Kaiabi é o Batelão, onde a mãe de todos nasceu, e
ela veio se acabar aqui. (mapa Q)

Retomando as referências bibliográficas, recorro ainda a um autor que se
deteve sobre a etnohistória da região entre os rios Madeira e Tapajós. Dele
extraio aJguns trechos para elucidar a presente questão.
"O setor encachoe irado do J uruena parece ter sido a fronteira natural
para os assentamentos dos Apiaká e Munduruku'' (Menéndez, 1981 :79).
Cf. Menéndez ( 1981 :80), o predomínio de Munduruku e Apiaká era
incontestável ao longo da calha do Tapajós. Pouco adiante o mesmo autor,
apoiado em documentos consultados em Cuiabá, localiza na margem do Alto
Tapajós, aos Parintintin, inimigos declarados dos Apiaká e hostis aos viajantes.
"Já no curso do Juruena propriamente dito!" e pouco acima da cachoeira
de S. Simão começavam, na data da viagem de Coudreau, as habitações
dos Apiaká" (Menéndez, 1981 :87). (mapa L)
"Baseado em notícias dadas pelos Munduruku, Coudreau localiza os
Parintintin na faixa de terras que se estende do rio Juruena ao Teles Pires
à altura do Salto Augusto e Salto das Sete Quedas" (Menéndez, 1981 :87).
(mapa N)

10

Esse "propriamente dito" tem a ver com a denominação de Alto Tapajós para essa parte do rio Juruena, por
parte de H. Coudreau.
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" ... restam como 'Tupi centrais', habitantes do alto Tapajós, os Apiaká,
Uyapas, Kawahiwa, Matanawi e Munduruku" (Menéndez, 1981 :91).
Menéndez (1981 : 106), reunindo as informações oitocentistas sobre os
Munduruku, registra-os no rio Vermelho (1 Oºl 5'sul) em 1797 e no alto
Tapajós em 1812.
"A localização seguinte que temos para os Parauaretê data de 1896, como
vizinhos meridionais dos Parintintin entre os J uruena e o Teles Pires onde
ambos os grupos eram hostilizados pelos Munduruku [Coudreau,
1977:87] ( ...) poder-se-ia concluir que a região entre o Juruena e o Teles
Pires recebeu levas sucessivas de prováveis sub-grupos Parintintin"
(Menéndez, 1981:115). (mapaC)
Nesse sentido, considerando os Apiaká como um sub-grupo Parintintin,
confere o seguinte registro, que podemos apoiar em Rondon (apud Grünberg)
citado acima:
"The Apiacás inhabit an area of about 200 square miles of forest on
both banks of the Tapajós, and also along the lower Rio Manoel"
(Domville-Fife, 1924:74 ).
Esse informe, publicado no primeiro quartel do século XX, é
confirmado ainda pelo anotação feita por uma antropóloga, na última década
do mesmo século.
"O interflúvio Teles Pires/Juruena, pelo menos no que diz respeito à
sua porção mais ao norte, abaixo do rio Apiakás, é ainda uma região
praticamente não ocupada por regionais, ecologicamente preservada e
rica em peixes e caça, a ponto de abrigar em suas matas um dos últimos
grupos indígenas isolados" (Rodrigues 1994: 196).
Incluo, para finalizar as referências,
a citação do Instituto
Socioambiental, que registra em seu mapa, a localização de um grupo Apiaká
arredio nessa região do Pontal/M'T, na região das cabeceiras dos afluentes do
baixo curso dos rios Juruena e Teles Pires (mapa R nº494).
2. A terra em questão é indígena?
Sim. A terra em questão é indígena. Ver a resposta ao quesito n. 2 da
AGU e as respostas a outros quesitos.
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3. A região do Rio Teles Pires/MT, onde localiza-se a Terra Indígena
Kayabi pode ser analisada como sendo indígena?
Sim. A região do Rio Teles Pires/MT, onde localiza-se a Terra Indígena
Kayabi pode ser classificada como sendo indígena, conforme comprovação
apresentada em outras respostas.
Para melhor ilustrar, acrescento aqui alguns exemplos curiosos de
toponímia, que apareceram à margem da investigação e que exemplificam a
posse indígena dessa terra. Essa referência se insere no contexto das
informações que vão ocorrendo. O Tabuleiro (. . .) lá (..) conforme contava o
finado meu pai, finado meu tio e finado meu sogro (Atu). Eles foram atrás
dos que estavam na aldeia, que era na cabeceira do rio Muriru - Wyrasing'ui/
Santa Helena. Sua cabeceira fica próxima da cabeceira de afluentes do rio dos
Peixes, no meio tem uma serra.
Rio Cigana - Arakwã'y, fica acima do salto Sete Quedas - nesse rio
também tinha aldeia.
Por aqui era mais para caçar, comer ovo. Aldeia mesmo era mais para
cima.
Yawary - rio das Onças - lado MT.
Acima do Sete Quedas não morava na margem direita do TP, por
causa dos Panará, e os Kaiabi ficavam mais no MT. Os Panará não eram
canoeiros. O rio Peixoto era dos Panará.
Ypotywy'i (rio Cipó) - é muito cerrado na beira. Fica no lado de MT, lá
tinha aldeia mais para cabeceira, uns 2000 m distante da beira. Nessa época
morava mais nas cabeceiras.
Rio Tarumã - Uruwy'i , fica acima do rio da Onça - aí também tinha
aldeia. Tinha aldeia grande no Ururu'i.
Caminho dos Índios - do Ururu'i vai para Juara.
Ypytan (rio Vermelho) - entra no rio Ypy'sin (rio Branco).
nasceram por lá e vieram acabar aqui.

Pais

O igarapé da Pedra tem esse nome porque lá se encontra a pedra
apropriada para amolar.

4. Há um exercício Kayabi de ocupação territorial que obedeça um ciclo
sazonal, um padrão de ocupação e uso de recursos naturais? Em caso
afirmativo esgote o tema.
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Essa questão igualmente se encontra respondida, mas vou retomar
alguns detalhes que dizem respeito ao padrão de ocupação e uso de recursos
naturais, focalizando mais a parte da Terra Indígena Kaiabi situada no MT, à
margem esquerda do rio Teles Pires.
O ciclo sazonal refere-se ao ciclo de atividades econômicas no decorrer
do ano. Há um outro ciclo, mais amplo, em termos cronométricos, que diz
respeito a sua economia que tem a característica semi-nômade.
Vou apresentar sumariamente o primeiro, que se encontra também
respondido no quesito 2 da AGU. O ciclo sazonal de suas atividades busca
uma acomodação com a variação climática no decorrer do ano. O clima
alterna entre duas grandes estações: o das águas (chuvas abundantes),
conhecido como inverno, que ocorre entre os meses de outubro a março, o da
estiagem (seca, quase nenhuma chuva), conhecido como verão, que vai de
abril a setembro.
Costumam ficar mais reunidos nas suas aldeias durante o inverno,
enquanto no verão eles se distribuem pelas diversas partes de seu território.
Essa alternância na ocupação territorial pode ser compreendida como a escolha
de uma forma de exploração do ambiente territorial de modo a possibilitar a
recomposição dos recursos que lhes interessam explorar. Antigamente, o
período de verão favorecia a visitação a aldeias distantes, como às do Tatui,
bem como as expedições guerreiras.
Nessa perambulação, há um acordo quanto ao espaço que cabe a cada
grupo: os Munduruku ficam da Rasteira para baixo.
No período do verão exercem uma série de atividades econômicas, que
implicam em utilização de seu território: coleta de ovos de tracajá, de ovos de
tartaruga - nas praias que se formam no rio São Benedito, rio Ximari, no rio
Teles Pires logo abaixo do rio Apiakás. Aí também capturam alguns desses
animais.
Nesse período exercem ainda atividades de coleta, que exige maior
volume, como o de material de construção. A coleta da palha não obedece a
um período especial, mas é efetuado principalmente no verão. Dirigem-se,
principalmente para o Lago do Jabuti, onde há abundância de babaçu. Até
antes do impedimento ostensivo por parte dos fazendeiros, os Munduruku do
Posto Indígena Teles Pires também vinham buscar palha neste local.
Algumas formas de pesca em lago são realizadas no mês de agosto ou
em setembro. Mencionam que hoje se valem menos do uso do timbó, devido a
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preocupação da escassez e necessidade de conservação. Esses lagos se
distribuem no mato tanto num como noutro lado do rio Teles Pires.
A maior parte de extração de matérias primas é realizada no verão. As
frutas são buscadas na sua época. A castanha-do-pará
é coletada
principalmente no período de dezembro a fevereiro, época das águas. Um dos
castanhais mais procurados por eles encontra-se nas proximidades do Lago e
do Morro do Jabuti. A esse local são atribuidos diversos significados, que
remetem também ao mundo espiritual.
As atividades agrícolas também obedecem a uma sazonalidade. Em
maio e junho dedicam-se mais a roçar e derrubar mato. Já o capoeirão pode
ser roçado de meados de julho a meados de agosto. Setembro é o mês de por
fogo, de queimar as roçadas e derrubadas. Segue logo a coivara para a seguir
plantarem. As primeiras chuvas determinam o tempo do plantio, sendo que a
maior parte deve estar plantada até novembro.

5. Os estudos de identificação e levantamento ocupacional para definir
limites da Terra Indígena Kayabi, especificamente na área em litígio,
esgotou a investigação e constatação de vestígios da existência de aldeias
tradicionais, cemitérios, locais onde buscam ou buscavam materiais para
produção de artefatos, locais de uso tradicional na forma preconizada no
artigo 231 e Par. da CR/88?
O estudo de identificação e levantamento ocupacional realizado por
Rodrigues é muito minucioso. É dificil afirmar se essa investigação foi
esgotada. A partir de minhas anotações de campo procuro verificar os dados
apresentados, como já foi mencionado em resposta a quesitos anteriores. A
área "sub-judice" integra a área que é considerada por eles imprescindível à
sua sobrevivência fisica e cultural. Quando explicitam que se encontram
encurralados, não temos mais para onde ir, estamos cercados, como está
exposto na resposta ao quesito n. 15 do MPF, eles afirmam que essa terra já

representa o mínimo imprescindível. Alguns Kaiabi desenharam mapas, e
localizaram regiões diversas onde buscam diversos bens necessários a sua
vida. Incluem locais de moradias antigas e atuais (mapa Y3), como aquelas
próximo ao salto do rio Ximari (mapa Yl - e dos índios 01, 02, 03).
A par disso, os Kayabi reconhecem que os Apiaká adquiriram um
direito mais remoto sobre essas terras do lado do MT, de modo que, mesmo
que sejam consideradas legalmente como Terra Indígena Kayabi, os Apiaká
aguardam o reconhecimento do direito sobre essa terra, incluindo parte do
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Pontal do MT, na mesopotâmia dos baixos cursos dos rios Juruena e Teles
Pires ( este último, conhecido regionalmente como rio São Manuel).
Da parte da Terra Indígena no MT, eles destacam a região do Lago e do
Morro do Jabuti, que é de extrema importância para os Kayabi - onde teve
aldeia (tem cemitério), tem abundância de babaçu (palha), castanha-do-pará,
inclui referências de cunho mítico de terra da abundância, que já foi cultivada
por ancestrais. Por exemplo, o pai de Adcnilson ouvia estrondo à noite no
Morro do Jabuti - pode ser ouro (parece uma versão emprestada de garimpeiro).
As referências a este local e região entorno são abundantes, confirmando que
este local representa ser generoso para os índios.
O Morro do Jabuti e a região entorno é, pois, mencionada por eles
como lugar de fartura -. tem também madeira para arco, aí encontram o
caramujo (Tupuré), tem abundância de peixe no lago. Dizem que aí se
encontra bananeira - pois Xupé Kaiabi morava lá no tempo do SPI, há uns
40 anos ( 1965). O caramujo é utilizado para fazer colar - é procurado pelos
índios do Xingu, que vem aqui também para tirar arco, flecha, castanha,
tarumã (para fazer peneira).
Desse Morro do Jabuti - tem história desse lugar. Se fizer roça lá,
nasce todo tipo de pimenta, após queimar a roçada, não sabem como tem a
semente, de mamão também. Lá tem também feijão de rama. Por isso que é
importante. Lá tem também mangarataia. Como? Os que chegaram primeiro,
quando chegaram, já tinha capoeira lá. Se abrir roça lá, nascem essas
coisas.

A ocupação e exploração de outras partes da Terra Indígena situada no
MT foi mencionada cm resposta a outros quesitos, tomando como referência
os igarapés que deságuam no rio Teles Pires.

6. Os índios Kayabi foram levados da terra
Kayabi/MT, para qual outra área?

tradicional,

da área

Os índios Kaiabi ocupavam um território que incluía toda a bacia do
rio dos Peixes até a margem oriental do rio Arinos, e a bacia do médio curso
dos rios Teles Pires e Rio Verde contígua. Esse é considerado seu território
imemorial, do qual ficou reservado para eles apenas uma pequena porção,
às margens do Rio dos Peixes.
"Habitando os Kayabí um território rico em poaia e seringa, não
tardaram a ser molestados pelos extratores dessas drogas, resultando
daí choques e represálias violenta." (Simões, 1963 :80 ).
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"O avanço dos seringais ao longo do Paranatinga levou ao
acirramento dos conflitos. Como a Comissão Telles Pires, que desceu
o rio Paranatinga em I 889, não foi atacada pelos Kayabí, os coletores
se tornaram mais temerários, organizando expedições armadas que
fizeram grandes baixas entre os Kayabí da foz do rio Verde. tal era a
situação ao findar o século XIX (Demarquet, 1983:91-2).
"Os
irmãos
Cláudio
e Orlando
Villas
Boas sertanistas
experimentados,
faziam
parte da expedição
Brasil-Central.
Descreveram assim, pela primeira vez, o habitat Kayabí:
"A terra dos Kayabí é cortada pelos rios Telles Pires e Arinos. Do
primeiro, eles ocupam o seu alto e baixo cursos; do segundo, um
afluente da sua margem direita, chamado rio dos Peixes."
"Estes Kayabí do vale de Arinos são apelidados de Tatuê pelos seus
parentes de leste. Tatuê é o nome com o qual designam o Rio de
Peixes" (Proc. 93.325-9, Demarquet, 1983: 98).
(C. e O. Villas Boas, Anotações de um dia entre os Kayabí. Revista
ATUALIDADE INDÍGENA n 17, 1979: 58 e 59" (Proc. 93.325-9,
Demarquet, 1983: 98)
"Assim

se iniciou naquele

estado (Mato Grosso) uma série de

escandalosas concessões de terras a negociantes privilegiados, os
quais, partindo principalmente, do Rio e São Paulo, aproveitavam a
"generosidade"
do Governador
mato-grossense
para realizar
transações que rendiam verdadeiras fortunas. Não se pode, de sã
consciência, culpar exclusivamente esses especuladores por essas
negociatas. O grande réu nessa questão de terras de Mato Grossoassunto que tanta celeuma tem provocado - é o próprio Governador
do Estado que, para favorecer a alguns apaziguadores, violou
dispositivos muito claros da Constituição da República:
- deixou de consultar o Senado Federal ao fazer concessões de áreas
superiores a 10.000 hectares.
- desrespeitou o artigo 216 da Constituição Federal, que estabelece a
inviolabilidade das terras ocupadas pelos índios.
(A. Silva, Assalto á terra dos índios O CRUZEIRO. 11 de junho de
1955, Rio de Janeiro: 66C e seguintes) (Proc. 93.325-9, Demarquet,
I 983: 1 O 1/2)
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"A venda das terras Kayabí pelo Estado de Mato Grosso fossem no
rio dos Peixes ou no rio Telles Pires, ia complicar a situação para essa
sociedade tribal. Isto porque o serviço de Proteção aos Índios, talvez
impotente ou omisso diante do fato consumado, resolveu transferir os
Kayabí para a área onde constituiu o Parque Indígena do Xingu.
"Os irmãos V ilias Boas foram encarregados dessa transferência, o
que ocorreu em anos sucessivos a partir de 1955. Malcher,
explicando a situação dos Kayabí, disse acerca do fato:
"Estão sendo compelidos a transferirem suas aldeias, cujas terras
foram vendidas pelo Estado de Mato Grosso a diversas empresas e
imobiliárias."
(Malcher, Índios, grau de integração ... I 00. Grifo meu). (Proc. 93.3259, Dcrnarquet, 1983: I 04/5)
Alguns índios Kayabi do baixo Teles Pires foram levados para o Parque
Indígena do Xingu, sob a coordenação dos lrmãos Villas Boas. Quanto a esse
fato, na versão dos Kayabi locais, isso representou uma agressão a eles, e uma
tentativa de tirá-los de sua terra. Para se defenderem, muitos se retiraram para
o mato. Aí viveram por um certo tempo, cuidando para não acender fogo
durante o dia, para não serem localizados pelos Villas Boas, conforme
lembram. O fato de eles continuarem a ocupar esse território tradicional
representa também uma resistência. Do grupo levado para o Parque Indígena
do Xingu, uma família inteira voltou, passando sérias privações até chegarem
novamente a sua terra, como foi relatado por Rodrigues.
A operação de levar os Kaiabi do baixo Teles Pires para o Xingu,
ocorreu no mesmo ano em que foi realizada a Operação Kaiabi, que visava
levar os Kaiabi do Rio dos Peixes para o Parque Indígena do Xingu, como
escreve Grünberg (2004:65), quando enumera alguns motivos da migração
dos Kaiabi para o leste.
Essas transferências, dos Kaiabi do rio Teles Pires
para o Parque Indígena do Xingu pode ser compreendida
de total desterritorialização
dos Kaiabi. Em outras
transferências, todo o território imemorial e tradicional
liberado para a ocupação não índia.

e do rio dos Peixes
como uma tentativa
palavras, com as
dos Kaiabi ficaria

Segundo depoimentos dos informantes Kaiabi, a Terra Indígena em
questão é vital para eles e de muita importância para todo o grupo Kaiabi,
incluindo os que vivem no Parque Indígena do Xingu. Pois, a matéria prima
para uma série de artefatos tradicionais só são aí encontrados ou na região do
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rio dos Peixes. Considerando isso, essa área de terra é importante para os
Kaiabi como um povo, considerando a semelhança ecológica de toda bacia do
rio Teles Pires, distinta da do rio Xingu.

7. A área em litígio encontra-se, toda ou em parte, encravada no interior
da área originalmente ocupada por índios Kayabi?
A área em litígio encontra-se, toda encravada no interior da área
originalmente ocupada por índios Kaiabi.

8. As terras em litígio encontram-se inseridas no universo tradicional de
ocupação indígena Kaya bi?
Sim, as terras em litígio encontram-se inseridas no universo de
ocupação tradicional Kaiabi, como já foi exposto em resposta a quesitos
acima.

9. Os indígenas da área do Pontal/MT sofreram interferência na extensão
territorial devido ao uso de política indigenista que firmava acordos e
cedia certidões com o escopo de troca de terras originais por projetos
econômicos ou outros interesses? Discorra.

10. Houve conflito e/ou processo de expulsão dos índios da terra?

11. De quando data a posse não indígena da terra?

12. Como foi exercida a posse não indígena da terra?
As questões 9, 10, 11 e 12 podem ser reunidas para responder. Procuro
inserir as presentes questões dentro de um contexto etno-histórico, a fim de
alcançar uma compreensão melhor do que se busca esclarecer.
Alguns relatos, especialmente os reunidos na resposta ao quesito n. 15
do MPF, explicitam o conflito decorrente do apossamento da Terra Indígena
por parte dos brancos.
Houve o processo de expulsão dos índios de suas terras imemoriais, e
eles sofreram também transferências para o PIX. Nos registros a respeito dos
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Apiaká consta que estes sofreram massacres. Segundo a memória deles,
houve um massacre mais recente, dentro do processo de formação de Alta
Floresta, que ora considera os Apiaká como vítimas, ora os Kaiabi. A meu
ver, a probabilidade maior é a de ter sido atingido um grupo Apiaká.
A posse não indígena pode ser registrada com diversas datas,
dependendo da forma de ocupação que se considera no caso. As diversas
formas implicam também em formas gradativamente mais intensas de entrada
e ocupação da terra.
1. Viajantes e exploradores - desde o início do século XIX. Essa forma
implica um primeiro contato, utilização do suporte indígena na navegação
(Apiaká) e na guerra (Munduruku) contra grupos hostis, integração de sua
mão de obra (quase todos). Não implica em estabelecimentos fixos dos
brancos, apenas conhecimento e definição de uma rota de navegação.
2. Seringai e caça de pele - apoiado no conhecimento obtido com as
explorações, e conseq üente pacificação (subordinação) dos índios, dentro da
demanda do mercado internacional, registra-se o boom da exploração da
seringa (passagem do século XIX para o XX), levando muitos brancos a
adentrarem essas terras para a exploração da borracha. Com isso tem-se o
estabelecimento de pessoas isolados, incluindo famílias, que interferem na
ocupação da terra, apresentando ameaça grave para os índios, e integrando,
por vezes, os índios sobreviventes nessa tarefa.
3. Garimpo - consiste numa atividade mais efêmera, no entanto implica em
presença de maior contingente
sincrônico de pessoas num local,
representando uma interferência hostil e desorganizadora para os índios em
seu território. Os índios citaram a contaminação, impacto das ferragens de
garimpo abandonadas nos rios, assim como a alteração no leito do rio
decorrente dos arrotos de garimpo, que produzem aquelas ilhas de sedimento
e rochas que foram retiradas do fundo do rio.
4. Madeireira - é uma interferência mais atual e é exercida à distância do
índio, que representa uma agressão em termos destrutivos dos recursos
ambientais da terra indígena.
5. Agropecuária - podemos tomar a data de fundação de Alta Floresta (1976)
para marcar o início dessa forma de ocupação preliminar da Terra Indígena
Kaiabi. Escolho Alta Floresta como símbolo dessa forma de ocupação da
região. É uma forma muito mais ameaçadora para o índio, e implica na
necessidade de expulsão do índio de sua terra para possibilitar sua
consecução. É uma posse não indígena mais definitiva, com uma quantidade
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aparentemente infinita de pessoas que se instalam de diversas formas (se
compararmos com os viajantes, seringueiros, garimpeiros, madeireiros),
apoiadas em documentos que são expedidos pelo Governo Estadual
considerando a inexistência da ocupação indígena da terra.
Tomando como referência essa última forma, a posse não indígena da
Terra Indígena propriamente, data de poucos anos. A posse se caracteriza
propriamente com a implantação da lavoura e da pecuária, em extensão
comercial. Na área "sub-judice" isso ocorreu nos últimos dez anos. Isto é,
quando já era conhecido que essa extensão de terras era na Terra Indígena.
Por outro lado, da perspectiva do colonizador, há que reconhecer que
essa posse não indígena da terra ocorria em obediência a uma política da
sociedade nacional que tem suas raízes na conquista por parte dos
portugueses.
"A guerra contra os índios era, entretanto, somente o passo inicial de
um conjunto de providências que visavam, em última análise, sua
substituição por colonos brancos. Pela Carta Régia de 13 de julho de
1809, o Príncipe Regente dirige-se ao governador da Capitania de
Minas Gerais, reafirmando os propósitos da C.R. de 2 de dezembro, no
sentido de que, das áreas antigamente ocupadas pelos Botocudos,
". .. se fossem logo distribuindo sesmarias aos novos Colonos que
entrassem na tentativa de povoar, e cultivar, como o principal objeto
das saudáveis providências que já tinha ordenado e continuaria a dar
em beneficio dos Povos dessa Capitania ..." (Coleção de Leis do Brasil,
l, 1891: 93) "(Moreira Neto, 1988:33).
"Em relação à Amazônia, as decisões sobre indígenas subordinavam-se
estritamente aos interesses do domínio colonial, que devia ser
assegurado e ampliado pela abertura de vias de comunicações e
comercio, pelo aumento e diversificação da produção, pela expansão da
população branca e, principalmente, pela subjugação dos grupos
indígenas hostis ou resistentes ao regime de trabalho servil. A Carta
Régia de 5 de setembro de 1811, que aprova o projeto do
desembargador Theotonio Segurado de promover a comunicação e a
colonização entre o Pará e Goiás, contem disposições sobre ações
militares contra uma série de grupos conhecidos; · a maioria deles
manteve contato pacifico com a sociedade regional no século anterior:
"Acontecendo porém... que a nação Carajá continue nas suas
correrias, será indispensável usar contra ela da força armada; sendo
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este, também o meio de que deve lançar mão para conter e repetir as
nações Apinagé, Chavante, Cherente e Canoeiro; por quanto, suposto
que os insultos que elas praticam tenham origem no rancor que
conservam pelos maus tratamentos que experimentaram da parte de
alguns Comandantes das aldeias, não resta, presentemente, outro
partido a seguir senão intimidá-los, e até destruí-los, se necessário for,
para evitar os danos que causam" (Malheiro, 1867: 129-130).
"Anote-se a opção franca de extermínio como solução final do
problema indígena" (Moreira Neto, 1988:33).
"Um manuscrito anônimo que se conserva na Biblioteca Nacional,
Ilustração necessária e interessante relativa ao gentio da nação Mura
(I 826). informa que afastado o perigo com a pacificação desses índios,
nada se fez para aldeá-Ios ou assisti-los, ao contrario do que ocorreu
com os Maués e Mundurucu. Abandonados e hostilizados, os Mura
voltaram a atacar os colonos, matando em 1820 dois soldados da
guarnição de Crato, que lhes roubaram canoas carregadas com
tartarugas. O autor da Ilustração estabelece uma relação de causa entre
a pacificação Mura, em 1784, e a aliança com os Mundurucu, mais ou
menos à mesma data, e credita os dois eventos, inusuais, à habilidade
de Lobo d' Almada:
" ... hum beneficio da Providencia a sua submissão, a qual tão
habilmente a concertou que permitiu se nos aliasse o Gentio
Mundurucu Nacção terrível para a Guerra ... Foi a submissão do Mura
o ultimo acto que supôs no Pará hLJa acção motriz do engrandecimento
do Amazonas e a ilustrada capacidade de um Gama (Lobo d'Almada)
não sérvio senão para melhor fazer sentir a incontestabilidade desta
assercção. Foi d 'então que alguas Hordas de Mundurucus das que
havião atravessado o território de Maués em perseguicção dos Muras,
se estabelecerão nos Rios ... (em branco, no original) e abacaxis entre o
Madeira e Maués; o que explica a surpresa de quem observa
Mundurucus fora do Tapajós, no Amazona. D'então a acção governo
principiou a enfraquecer-se no Amazonas e pouco lhes aproveitou a
Submissão do Mura, não em quanto do cabedal e sangue principiou a
poupar, mas quanto no proveito que delle poderia tirar ... " (Ms BN 1:
4).
Os Mundurucu, na mesma época, limitados ao território entre o
Tapajós e o Madeira, elevavam-se, segundo Martius, a "18.000 até
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mesmo 40.000 indivíduos "(Martius & Spix, 1938, v. 3: 409)" (Moreira
Neto, 1988: 105-106).
Para obtermos informes mais recentes, recorro a um estudo entitulado:
"A lenda do ouro verde", que analisa o processo de formação de Alta
Floresta, sob o comando do empresário Ariosto da Riva. Neste livro há
referências um tanto marginais em relação ao índio, que, sintomaticamente,
não encontra lugar no texto. Assim como no texto, assim na terra.
A história dessa região pode ser lida de muitas maneiras. Depende do
que se quer contar. Ao ler esse estudo sobre a formação de Alta Floresta,
aparece a versão do pequeno agricultor que seleciona alguns aspectos
considerados heróicos que sintonizem com a ótica dos organizadores, na
pessoa do empresário Ariosto da Riva. Este vai burilando seu discurso,
procurando mostrar o quanto trabalha em prol do desenvolvimento, do
progresso, numa perspectiva social. Os que já estavam nessa região, são vistos
como representantes de outra época, do caos, como os que devem ser
expulsos. Aí se incluem os seringueiros, ribeirinhos e os índios. De
preferência são tratados como não inexistentes, ou, não deveriam estar aí, pois
esse espaço foi classificado como um espaço vazio a ser ocupado pelo braço
colonizador.
Nessa perspectiva, a história do Brasil apoia-se no bandeirismo, que
conquista a terra, submetendo, caçando e matando o índio. A história tem seus
ciclos, movimentos. Nessa ótica pode-se olhar a importância do projeto,
lançado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, "Marcha para o
Oeste", título de um livro dos Irmãos Villas Boas que nele trabalharam
arduamente. Qual o propósito? Estender a fronteira de ocupação por parte da
economia da sociedade nacional. No entanto, a terra estava ocupada, só que
por outras economias, outras sociedades, como os mesmos Villas Boas
expõem em seu diário, do qual expus alguns trechos.
Mediante estímulos governamentais, como a abertura de estradas, pistas
de pouso e asseguramento de incentivos fiscais, o norte do MT foi
rapidamente conquistado aos índios. Estes foram contactados, em grande
parte, pela expedição Roncador - Xingu, liderada pelos Irmãos Villas Boas,
apesar da tenaz resistência de alguns grupos indígenas, como os Xavante e os
Kaiabi. Isso ocorreu de modo mais acelerado a partir da década de 40.
Nas décadas de 50 e 60, o Estado de Mato Grosso loteou e vendeu
rapidamente terras, sem levar em conta a ocupação indígena e nem levando
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em conta a dimensão do Estado, conforme demonstra o Relatório de Roberto
Cardoso de Oliveira (em anexo).
Se observarmos hoje os agricultores, madeireiros, garimpeiros,
pecuaristas ... que se encontram na área "sub-judice", esses indivíduos e
empresas não fizeram nada mais que atender à convocação e ao estímulo de
explorar essas terras, consideradas desocupadas. O último ou primeiro
responsável dessa situação é a sociedade nacional, por meio do Governo,
enquanto defende sua política de desenvolvimento, em que o índio não pode
ser obstáculo ao progresso, como afirmou um Ministro de Estado (no período
militar).
Se esta leitura pode ser aceita como uma leitura verdadeira, pode-se
dizer que o atual conflito, expresso nesse processo, não trata simplesmente do
conflito entre os autores e esses índios, mas é o conflito histórico entre duas
sociedades (duas eco no mias), entre a sociedade nacional e as sociedades
indígenas.
Se houve avanço da parte da sociedade nacional, em termos de
reconhecimento dos direitos dos índios, é o governo quem poderá assegurar
ISSO.

Em cada época houve os que alertassem. Uma releitura da história,
como a realizada por Moreira Neto, nos ajuda a entender mais, a partir de
alguns trechos de seu trabalho, apontando também o extermínio de uns e o
desespero de outros grupos tribais ante a ação do branco.
"Os relatórios dos presidentes do Pará e Amazonas, citados, são o
melhor testemunho de que as classes dominantes da região nada
aprenderam, realmente, sobre a natureza das profundas tensões étnicas,
econômicas e sociais que geram origem à Cabanagem.
"Impermeáveis aos dados da evidência histórica, querem - como irão
repetir todos os presidentes da província e políticos da Amazônia, até
bem depois da metade do século XIX - que as povoações e vilas,
decadentes ou extintas, sejam reativadas com descimentos sucessivos
de grupos indígenas tribais. Passado algum tempo, esses reservatórios
de gado humano - chamados, expressivamente, caiçaras, isto é,
curraus, no período colonial -serão esvaziados em beneficio das
necessidades de mão-de-obra nas áreas produtivas e nos centros
urbanos regionais" (Moreira Neto, 1988:142).

"É, pois, através de uma continuada opressão e de uma política absurda
e auto destrutiva de suprir com força de trabalho, dócil e barata, os
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centros produtivos da Amazônia, à custa do esvaziamento sistemático
das comunidades de índios e tapuios dos altos rios, que devem ser
entendidas as causas de decadência e as sucessivas revoltas em que,
como na Cabanagem, perecerá a maior parte da população indígena na
região. A revolta final - dos Cristos do Rio Negro - inicia-se em
meados do século XIX e revive ainda hoje, por vezes, em surtos
ocasionais de fervor milenarista. Por sua própria natureza de fenômeno
que transfere a solução dos problemas vivenciais de seus membros a
uma intervenção de nível sobrenatural, esse movimento testemunha a
incapacidade final dos sobreviventes indígenas do Rio Negro e, por
extensão, das demais áreas amazônicas, de reencontrar as fontes de sua
vida tribal, em meio às formas de opressão tradicional que continuam a
viver" (Moreira Neto, 1988: 142).
Pode-se considerar ainda que as formas e os referenciais de ocupação
da terra por parte da sociedade nacional é diversa da dos Kaiabi, de forma
ampla. A ocupação branca ocorre, predominantemente,
por meio do
apossamcnto, da apropriação. A ocupação indígena consiste em viver num
determinado meio ambiente, que dispõe de materiais para transformar em
meios de subsistência cultural, incluindo a relação de sacralidade e de
significados diversos. A sociedade nacional se rege, na relação com a terra
por critérios quase exclusivamente monetários.
No (des)econtro com a sociedade nacional incluindo confrontos hostis,
explicitados por mortes de ambas as partes, como numa guerra, mesmo que
não declarada, subjaz essa distinta forma de se relacionar com a terra. Nesse
contexto do ( des )encontro, nos idos de 1971, encontrei pessoalmente uma
senhora conhecida como Baiana, que ostentava uma cicatriz no pescoço, fruto
da agressão e do cuidado Kaiabi. Os Kaiabi a agrediram porque se tratava de
um invasora em seu território, por volta de 1950; e a cuidaram, ao considerála inofensiva. Posteriormente encontrei os Kaiabi responsáveis pela flechada e
pelos cuidados. Houve muitas situações em que os Kaiabi procuraram impedir
a invasão de seu território imemorial ante a investida da sociedade nacional
em busca de riquezas. A riqueza traduzível monetariamente, sem dúvida, é o
combustível que move a sociedade nacional, dentro de um contexto
econômico progressivamente globalizado.
A posse não indígena foi e está sendo exercida de forma predatória,
como mostram as fotos, tanto as aéreas quanto as feitas em terra, e como as
que constam da verificação feita pelo Oficial de Justiça de Apiacás. Grandes
extensões de terra foram desmatadas para nelas desenvolverem a pecuária. E,
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conforme um dito local: "onde o boi pisa, o homem não pisa", isso significa
hostilização clara à presença indígena.
No lado do Pará, além da abertura das fazendas, há a extração de
madeira em ritmo acelerado.

13. Há relatos indígenas sobre a forma da posse exercida pelos não
índios? Quais?
Há diversos relatos, parte dos quais se encontram na resposta ao quesito
n. 15.

Pousadeiros - Os Kaiabi não querem que os turistas que se hospedam
na Pousada Santa Rosa venham pescar rio acima, mesmo que seja pesca
esportiva. O pousadeiro vem pressionando para que os Kaiabi cedam essa
parte do rio.
Mostram-se muito preocupados com a extensão das derrubadas no lado
do MT, quanto no PA. Mencionaram diversas vezes o conflito com o tal de
Pioneiro, que liderou o início da grilagem para o norte do rio São Benedito. A
presença hostil de Pioneiro é sentida como um impedimento para eles
explorarem a caça à anta naquele local, onde passa o Igarapé das Antas.
Os Kaiabi relatam também a proibição ostensiva para eles explorarem o
lado do MT, sendo impedidos de aí caçar, de abrir roça, de construir casa.
Temem pela exploração pecuária que possa ser desenvolvida pela
Brascan. As ofertas que receberam para desistir de seu direito sobre a terra no
lado do MT, também foram relatadas, como consta na resposta ao quesito n.
15 abaixo.
As formas de posse exercida pelos não índios se resume no garimpo,
pousadas, extração de madeira, implantação pecuária, e proibição de os índios
exercerem sua ocupação tradicional.

14. Os índios mantém vínculos com a terra ainda não reconhecida?
Quais?
Os índios mantém vínculos com a terra ainda não reconhecida. Esse
quesito encontra-se respondido nas explanações acima e abaixo. Procuro
sumarizar, para não repetir e sem deixar de responder.
Há vínculos diversos.

Scçilo Judiciãria do Estado de Mato Grosso. 3u Vara Processo nº 2004.2130-5/9200/

Laudo Antropológic

EGW.

84

.Há os que remetem à sua memória, recordando ocupação pretérita dessa
região, tanto da parte dos Apiaká quanto da parte dos Kaiabi;
.Há os que mencionam essa área como incluindo a área tradicional dos
Apiaká. Fernando Paleci (Apiaká) recorda ter saído desse centro (da região
das cabeceiras), quando era pequeno ( l 946). Menciona que parte do grupo
Apiaká permaneceu nesse interior;
.Há os que se referem a ela como área de caça, de coleta de frutas e de matéria
prima variada;
.Há o que se refere à proibição de não poder abrir roças ou caçar nessa parte
de suas terras;
.Há o que inclui diversos locais inseridos nessa área como fornecedores de
frutas, de caça, de palha, de peixes, de local com significado sagrado, ...
. Há o que se refore a locais de moradia deles e de seus ancestrais, alguns dos
quais aí enterrados.

15. Os índios sofreram ou sofrem algum tipo de pressão ou ameaça pelo
interesse em ser reconhecido seu território? Quais?
Sim. Os índios sofreram e sofrem muitos tipos de pressão e ameaças pelo
interesse em ser reconhecido seu território. Ao serem questionados a respeito, os
índios foram apresentando uma série de pressões e ameaças que reuni com
outros registros, procurando manter, na medida do possível, a expressão mais
literal deles. Copiaram à mão duas cartas que digitei e anexei, uma com data de
18.11.04 e outra de 19.03.05, que por si falam da angústia em que vivem.
Referem uma pressão recente: numa reunião com os fazendeiros, teriam
recebido uma "proposta" para abdicar do direito sobre sua terra do lado do MT.
Em resposta, os índios teriam dito: "V pode encher essa casa de ouro ou de

notas de 100, para oferecer para nós, mas nós não vamos desistir de nossa
terra. Porque o dinheiro se acaba e a terra não. Nós queremos a nossa terra do
jeito que está delimitada, nem um palmo para lá e nem um palmo para cá.
Mencionam uma reunião que teria ocorrido em abril de 2004, na sede da
Brascan no Ximari (ou Santa Rosa'ê)!'. Os índios foram recebidos pelo
11

Àpágina 213 do Trabalho de Patrícia de Mendonça Rodrigues, está registrada uma ocupação à margem
esquerda do rio Teles Pires, com sede junto à foz do rio Santa Rosa, como pertencente à Fazenda Santa Rosa
- ADRIA S/A. Se compararmos com a ocupação atual, essa localização coincide com a da Brascan. Isto é, a
Brascan adquiriu essa área após 1993.
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administrador Lco - conversando para o lado de MT. Estão muito interessados,
porque tem minério, calcário. A Brascan tem escritório no Rio de Janeiro. A
reunião era realizada a pedido do presidente da Brascan, que queria acordo.

Prometeram construir hospital, com médico. Prometeram escola equipada,
asfaltar a pista de pouso, fiscalizar a reserva, manteriam carro à disposição
dos índios e aeronave para doente - tudo por conta deles. Ofereceram até V$
J 2.000.000, 00 (doze milhões) de dólares. A gente nunca foi na conversa do
pessoal. O que queremos é a terra e a nossa demarcação.
Acho que não vão dar isso, que a terra vale o dobro. Viemos conversar
aqui, e com a FUNAI. A FUNA!fàlou para não envolver. Acham que o dinheiro
envolve os índios. Essa mesma pessoa (Leo) que veio de manhã aqui eles
cobram a resposta - a gente não deu resposta para ele.
Outra pressão que sofrem é decorrente do conflito12 gerado entre Kaiabi e
Apiaká quanto à parte da Terra Indígena que se situa no MT. Em parte, esse
conflito manifesta que essa terra é percebida pelos dois grupos como sendo
deles.
O Erivan (Apiaká do Rio dos Peixes) que entrou na conversa dos
fazendeiros. Os que conseguiram por a mão no dinheiro, todo mês vem pegar.
A utilização desse conflito intertribal, se configura como uma ameaça.
O capitalizar conflitos intertribais para assegurar interesses que são contrários
aos indígenas é de longa data, dentro de nossa história. Em respostas a outros
quesitos foi mencionada também a utilização dos Munduruku para servirem
de ponta-de-lança da conquista dos brancos, para combaterem outros índios.
A condição de os Kaiabi, Apiaká e Munduruku viverem próximos na
mesma terra, é resultado de pressões que remetem a suas histórias. Lembram
que, antes de fazer contato, os Kaiabi moravam mais nos córregos, nas
cabeceiras. Kaiabi também andava de córrego em córrego. Hoje em dia não
pode mais andar assim. Estamos aqui juntos, porque não tem mais para onde ir.
Apresentam outra síntese de sua história, que inclui as pressões e
ameaças que sofreram e sofrem. Para evitar confrontos, no início, Kaiabi ficava
mais no lado de MT e o Munduruku no Pará; mesma coisa com os Panará
(estes habitavam o vale do rio Peixoto de Azevedo). Hoje em dia a gente se
conversa, se casa. Hoje está muito misturado: Kaiabi, Apiaká, Munduruku.
Depois que branco amansou a gente começou a se misturar, e o fazendeiro
expulsou a gente. Mas é lá que tem nosso material.
12

Esse conflito foi capitalizado pelos fazendeiros, para obterem a Liminar.
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A destruição de parcelas significativas da flora constitutiva de sua terra,
seja por parte de madeireiras, seja por parte de fazendeiros, representa uma
ameaça à sobrevivência, a seu modo equilibrado de se relacionar com o meio
ambiente.
"Os índios não participam conscientemente do movimento ecologista,
mas não são apenas um dos seus alvos ou objetos. Na verdade eles
constituem um dos seus alicerces fundamentais, exemplos vivos de
comparação do potencial generalista humano, experiências comprovadas
de culturas que se formam em equilíbrio com o meio ambiente. Sua
parceria com o desenvolvimento integrado da Amazônia se baseia em
dois motivos: o primeiro é como estabilizador humano do complexo
ecológico tropical, seja na função de renovador de flora e fauna, seja
como guardião patrimonial, como guarda florestal, por assim dizer. Nesse
sentido, sabemos que muitas áreas da Amazônia não foram destruídas
nesses últimos anos porque lá esbarraram com os índios. O segundo é
como potcncializador do surgimento de novas formas sociais de vivência
na Amazônia. Há pelos menos 380 anos que a adaptação da civilização
européia nos trópicos se pautou por formas sociais de indígenas, através
das técnicas de produção, da capacidade de equilibrar a produção com a
satisfação social etc. As centenas de pequenas comunidades amazônicas
ditas isoladas. compostas em sua maioria por descendentes de índios,
tapuios e negros libertos, são resultado desse potencial indígena, e o seu
nível de satisfação social seria mais completo se fossem compreendidas
como um modelo viável e não resquícios de eras passadas (Gomes,
1988:220).
Outra ameaça e pressão que os índios sofreram e sofrem há várias
décadas é por parte dos garimpeiros, com intensidades variadas. Houve diversos
garimpos dentro da Terra Indígena, e talvez, a principal foi a Mineração São
Benedito. Em frente, no MT, pouco acima desta pista, (35 - conforme
Rodrigues), é local de antiga aldeia. Uns 10 minutos abaixo da barra do rio
Ximari, na margem direita do Teles Pires encontra-se a antiga base da
Mineração São Benedito, com pista de pouso em uso até a interdição. Na época,
havia índio trabalhando aí. Pouco acima do Posto Indígena Kaiabi, logo após
uma ilha pequena, no rio Teles Pires houve exploração de mineradores até o ano
de 1992/1993. Atualmente os garimpeiros exploram o leito do rio Teles Pires
entre o Igarapé Pedra e a cachoeira Rasteira - próximo e em frente ao Posto
Indígena Teles Pires. Sua presença representa uma interferência na vida dos
índios.
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Podem aqui ser incluídas as pressões e ameaças que os índios sofreram da
parte dos brancos a partir da passagem dos primeiros viajantes exploradores,
passando pelas frentes de exploração como as da borracha e mineral, até a
colonização da região. Esta região mereceu outra sorte, ante a penetração da
sociedade nacional.
"Enquanto as viagens do século XIX significaram, com pequenas
exceções, apenas contatos curtos e irregulares entre os índios e os
representantes da civilização européia, esta situação mudou por volta do
inicio do século" (Grünberg, 2004: 44).
"No seu trabalho pioneiro, Darcy Ribeiro (1957) mostrou como o destino

dos índios depende do tipo econômico de expansão brasileira com que se
estabelece o primeiro contato. Conforme se tratasse de representantes de
economia extrativa (borracha, minerais, ipecacuanha, mate, castanha-dopará, etc), de criação de gado ou de agricultura, alteravam-se também as
formas possíveis de integrar lucrativamente os índios ao sistema
econômico ou, então, de expulsá-los e mesmo exterminá-los. Para a
região em questão, por razões climáticas, interessava apenas a exploração
de minérios, como ouro e diamantes, e a extração de borracha. A primeira
limitou-se à iniciativa privada de alguns aventureiros. Independia das
oscilações da economia mundial e não teve significado de vulto,
excetuando-se a descoberta do garimpo "Paranatinga" em fins de 1963,
que concentrou por pouco tempo cerca de 6.000 garimpeiros de diamante
no afluente do curso superior do Teles Pires (Azevedo 1966:85)"
(Grünberg, 2004: 45).
Lembrando que este autor realizou sua pesquisa no ano de 1966. Se
escrevesse hoje, incluiria certamente menção ao processo de ocupação que se
desencadeou nas décadas seguintes, por meio da agropecuária.
"Para um período mais recente, as grandes diferenças se deram em
função do avanço das frentes de colonização. A região do Alto Xingu,
por razões geográficas, ambientais e históricas, permaneceu, se
comparada a outras áreas, relativamente fora do alcance direto das frentes
de expansão até fins da década de 1940. A partir desta época iniciaram-se
os debates para a criação da primeira grande área indígena brasileira, que
viria a ser o Parque Indígena do Xingu. O Parque foi desde o início
pensado como um paraíso ecológico e cultural que deveria ser preservado
do alcance dos brancos. Esta ética preservacíonista tem até hoje um
grande impacto no ideário político das lideranças indígenas da região. Já
a área Arinos - Teles Pires - Tapajós foi alvo da exploração de látex desde
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o século passado e, mais recentemente, da retirada de madeira e
implantação de fazendas de gado. Essa frente de ocupação provocou a
extinção de muitos grupos indígenas, além de grandes alterações
ecológicas e culturais, ao promover uma integração muitas vezes forçada
dos índios remanescentes" (Instituto Socioambiental, 1999).
Um dos resultados dessas longas, múltiplas e constantes pressões é que os
índios (sobreviventes) foram enfraquecidos, hoje são fracos (observação de
branco de Alta Floresta).
Outra ameaça atual corresponde ao trabalho de madeireiras da cidade de
Paranaita, que utilizam mais as madeiras que são extraídas da Reserva
Indígena Kaiabi, da região situada entre o rio São Benedito e o rio Cururu.
Essa invasão da área pode ser vista num sobrevôo, incluindo abertura de
fazendas.
José Kaiabi, que acompanhou Rodrigues em sua pesquisa de campo,
verificou que o Cururu ainda estava inteiro. Por enquanto ainda não
atravessaram o Cururu-açu com derrubadas, com extração de madeira. Na
época (1993) em que voamos, ainda estava toda a natureza em pé. A
preocupação hoje é pelo futuro dos netos.
Segundo informação do balsciro do rio Teles Pires, como esses dias
(junho/2005) estava rodando por aí o helicóptero do Ibama e da TV Globo, e
com a presença do exército (na imaginação) o pessoal dos grileiros estão
vazando/ saindo às pressas da área invadida, ao Norte do São Benedito - parte
da Reserva Indígena Kaiabi.
O lado do PA está cheio de grileiro, alcançando mesmo a área reservada
de 1943, demarcada na década de 70. Tem estrada que vai até a divisa da área
de 1943, conforme informação de Alta Floresta, confirmada em sobrevôo.
Houve comentários de que os índios vão ser levados para o Parque Indígena do
Xingu, e por isso estão invadindo a Terra Indígena Kaiabi, que, nessa hipótese,
será terra devoluta.
Antes da presença dos brancos havia possibilidade de manter seu estilo de
vida semi-nômade. Para tanto não tem mais espaço. Hoje tem fazenda para tudo
o que é lado. O ieito é ficar aqui, estamos presos. Hoje a FUNAJ cuida com
escola, posto de saúde (farmácia, enfermaria) - o que implica em sedentarismo.
Os índios são sedentarizados externa (pelos fazendeiros) e internamente (pela
assistência da FUNAI).
O sedentarismo representa um prejuízo para o modo de vida indígena. Se
mora muito tempo num lugar. a caça fica arisca. O índio quer encontrar um

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3n Vara Processo nº 2004.2 l 30M5/9200/ Laudo Antropológic EGW.

89

lugar com terra melhor, porque necessita [azer roça em novo lugar. Pode-se
acrescentar a isso a questão higiênica, pois um lugar habitado por muito tempo,
com o modo de uso próprio dessa sociedade, implica em risco.
Sentem ameaça sobre a estabilidade ecológica, figurada numa
observação. Na estrada que liga Alta Floresta ao Porto do Meio, paramos num
córrego, distante Km 58,8 da balsa. Conforme Evaldo Apiaká, há tanto
desmatamento nas cabeceiras, que em 2 ou 3 anos esse córrego seca. Assim
como este córrego, diversos outros sofrem essa deterioração. Um córrego seco
implica em desmatamento e redução da fauna. Já vi muitos córregos secarem.
Mais registros de ameaças: A 67,5 km da balsa, podia-se ver uma pista
de pouso, que, segundo informações, foi usada pelo grileiro Valdir Siqueira,
para jogar semente de capim em grilagem além do São Benedito, nos meses
de setembro e outubro de 2004. 1,5 km depois, segue um braço de estrada,
que após uns 15 km chega até rio São Benedito, no flutuante de Antônio
Campanhan (vulgo Pioneiro), que tem o triste mérito de ter iniciado a invasão
para os grileiros, desde 1998/99. Segundo informações, tem mais dois
flutuantes (tipo balsa) no rio São Benedito. A 4 km da pista de pouso sai outro
braço de estrada para mais um flutuante, utilizado por outro grupo - do Li
Rufato, que extrai (rouba) madeira da Terra Indígena.
Mantêm a memória da pressão que sentem a partir do contato:
Antigamente não tinha lugar certo, ia para onde quisesse. Hoie está
encurralado - fàzenda para um lado, para outro é serraria, para outro é
garimpo. Hoje até os estrangeiros diz que a terra é deles. Antigamente
encontrava inimigo, cortava cabeça, e fazia festa com 3, 4 cabeças. Depois que
Elias amansou, os daqui ficaram por aqui.
Nós, os Kaiabi daqui, queremos pelo menos esta parte daqui, que a outra
iá perdemos. Vamos lutar até o fim. A gente não vai desistir. A nossa situação
está diflcil, muito dificil.
Uma pressão / ameaça que aparece freqüentemente diz respeito a
impedimento por parte dos fazendeiros de utilizarem a terra do lado do MT. Já
procuraram esse material (madeira para arco, flecha, palha) no Cururu, mas
não encontraram, por isso que buscam no MT. Agora os fazendeiros querem
impedir de buscar palha, castanha, flecha e outras coisas. No MT que tem mais
castanha.
O autor de certas ameaças, tem nome para eles: O fazendeiro Moisés
teria dito "Aqui não tem índio, porque o Vi/las Bôas tirou tudo". Aí nós fala: se
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tirar flecha e outras coisas - Você compra para nós? e ele não falou nada. Foi
o Moisés que embargou tudo, não deixa nem Polícia Federal entrar.
A capital dos Kaiabi é o Batelão, onde nasceu pai e mãe. Quando branco
chegou lá, vararam para o Teles Pires e como vieram no Teles Pires, aí vieram
para cá, onde encontraram o Elias, no Tabuleiro. Quem encontrou foi o pai (de
Atu), Xupé, Romão, e o pai da mulher (sogro de Atu). Eles aprenderam a
língua portuguesa. Os quatro que foram pegos, foram lá para Alta Floresta
para cima, para Sinop e vieram um bocado, porque para lá já tinha branco.
Aqui Elias pegou 4, e os outros fugiram; os quatro que trouxeram os demais. Ai
fizeram aldeia grande no Tabuleiro. O Elias, que era chefão de seringueiros,
fora para PA (Belém) onde faleceu. No lugar dele veio o Silva, que também
morreu. Aí entrou o finado Beré. Depois veio Romildo (SPI). O Romi/do desceu
o posto por causa da cachoeira da Rasteira. Algum branco matou o Romi/do
em Belém. Aí acabou SP!. Násficamos.
Aí tinha seringueiros. Ficamos no meio dos brancos; nesse tempo índio
trabalha como seringueiro. Depois da borracha, foi o tempo do couro, em que
se caçava gato, onça, ariranha, jacaré. Isso foi por volta de 1955. Ai foi assim.
Não desceram mais porque já tinha branco para cá.
A gente não podia fugir, não tem lugar limpo para ficar, para qualquer
lado. A gente ficou ai no meio dos brancos. Ao menos ficou esse lugar aqui. Já
dividiram toda a terra para os brancos. Agora só ficou aqui.
Há uns três anos (2002), havia até risco de transitar pela estrada, por
conta dos pistoleiros, que se encontravam até no Porto do Meio. Hoje os
índios ainda sofrem ameaça deles. Como se o branco quisesse tomar real o
seu desejo de negar a presença e a ocupação da terra por parte dos Kaiabi.
Abaixo do São Benedito, no Teles Pires, os brancos vieram tocar togo na
roça do Vitorino Munduruku, no local chamado Remanso do Coelho (local da
aldeia do Remanso (34), mencionada por Rodrigues). Não pode mudar (erigir
aldeia no MT).
Já viemos expulso de Alta Floresta, do Teles Pires, do Batelão - onde
estava tranqüilo. Agora é serraria, fazendeiro, pescador (esse prendem) que vai
invadindo.
Leo (Brascan) já foi tomado preso. Lei é para quem está na cidade. É
correto de prender alguém que aparece por aí. Se os políticos não cumprem a
lei, como é que vão querer que os demais cumpram. Os índios não entendem o
que é a lei. Porque tem chefe na aldeia, que orienta. Se não fariam uma coisa
dessas (recorrer a práticas antigas contra inimigos). Falam que chefe que
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influencia os índios, mas é o contrário. Até jovens não sabem direito o que é lei,
o que que determina. O certo era aqui na Reserva nós fazermos do nosso jeito.
Kaiabi ainda respeita. Mas tem índios que não respeita.
Aconteceu bastante conflito entre fazendeiro e índio. Índios e fazendeiros
eram para parar por causa da justiça. Conforme a Liminar - a terra tinha que
ficar intacta - até fazer novo estudo. Essa determinação feita pelos brancos,
não estão respeitando - estão detonando o que tem na área. O que está
invadindo, não é qualquer um, é que tem tudo. não sei porque quer mais, como
o homem que veio agora de manhã (da BrascanJ. A gente está sofrendo, de tudo
o que é maneira, não sabe nem o que fala. A gente só pode olhar mesmo,
conforme FUNA! e a Polícia Federal orientaram. isso está acontecendo aqui.
Lá fora não sabe o que acontece aqui, se ficasse por 2, 3 meses (poderia ver
muita coisa do que está acontecendo). Se fosse por nós, se invadisse ...
O índio é o primeiro habitante do Brasil. Os fazendeiros falam que não
tinha índio por aqui. Contradição: (é o contrário, aqui não tinha branco). isso
não está dando certo para nós. A lei existe para eles (fazendeiros). A gente
respeita a lei, não seria nosso dever. Quem mandava aqui, era nós, não
branco. Nós somos considerados os primeiros habitantes. Hoje a gente é mal
visto. Se sentem impedidos de decidir sobre seu destino.
A demora por uma solução é algo ameaçador para os índios. Estamos
esperando pela justiça para resolver, se demorar para resolver, vamos resolver
do nosso jeito. Só assim que resolve para demarcar.
Sentem ameaça de diminuição de nossa terra. A falha é do governo, de
não demarcar nossa terra. A situação é grave hoje. A gente está esperando o
que pode acontecer para nós aqui.
Parece que a maior parte das serrarias por aqui é do governador. Diz
que é acusado de desmatamento. O governo autoriza, com a lei manda, assim
que fala.
Nesse contexto de ameaças e pressões os índios nem sabem mais em
quem podem confiar da parte dos brancos.
Diz que tem preocupação em preservar a natureza, mas parece que não é
verdade. Do jeito que vêem praticando a exploração da natureza, não é
verdade. O que a gente faz é manual, sem máquina. A gente derruba um pau
para Jazer uma canoa. O branco derruba com rapidez. O que é ainda mais
preservado é a Área Indígena. O resto que inventaram para preservação
ambiental - não é assim. Maior parte que existe de mata é a que tem indígena.
O que demarcou, existe.
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Não estamos aceitando nenhuma proposta de fazendeiro. A FUNAI não
tem recurso financeiro, mas a FUNAI tem poder e contamos com o apoio,
acredito que sai essa demarcação. As propostas dos fazendeiros são para nós
desistirmos da área. Na hora que perde fica sem nada.
Pode ser que com o poder que tem, eles tem como conseguir adiar
sempre mais a demarcação.
Só Brascan que veio conversar. Os outros fazendeiros
conversar, e continuam derrubando e ocupando a área.

não vem

O que está acontecendo com a gente é isso. Não temos condições de
chegar em Brasília, por causa da falta de recurso financeiro da FUNAI para
conversar com as autoridades, para assim encaminhar documentos, denúncias.
Falta a gente mesmo ir cobrando. Tem muitos problemas para resolver. Não
temos como dar resposta, mas para nós, porque os outros povos indígenas
estão lá solicitando - indo no gabinete do Presidente da República, do Ministro
da Justiça, da FUNAJ, e talvez esteiam esquecendo da gente. Aí puxam o papel
e diz que está em cima da mesa. Então estamos aqui.
O branco, quanto mais vai contra a lei, mais advogado tem, porque tem
dinheiro. Há tanto caso de político que pega dinheiro que é provado e ainda diz
que é inocente, e o advogado fala que o cliente dele é inocente. Não vejo motivo
de cumprir a lei. Se aparece alguém aqui devia prender e deixar ver a justiça.
O Leo diz que não era para atirar em animais. Mas nós matamos para o
almoço. O branco quer impedir todos onde nós moramos. Diz que a área é
deles, eles que mandam. Eles estão fazendo mais pior, não estão respeitando a
lei. Não acho correto, fico chateado, que Brascan, sendo de outro país, querer
chegar aqui ontem e impedir a gente de mandar na gente na nossa terra. Antes
a gente andava livre por ai.
Começaram a colocar placa, proibindo a gente para caçar, até tinha
cabo de aço. Vieram aqui armados com tudo, aí nós pendemos aqui. Não
achamos correto de eles virem de outro país para mandar em nós, na nossa
terra, impedindo de caçar, pescar.
Os da Brascan são os que mais informam o que querem, mais prometem
(passar mel na nossa boca) - passaram na boca dos outros (Erivan) que nem
índio são, que entraram com Liminar. Desprezam até o nosso dinheiro, que
falam só em dólares. Falsificaram assinatura, colocando dia 21 de um mês,
quando era dia 5. Como fica, um índio quer, outro não quer. Ai até o governo
fica atrapalhado. Essa é outra agressão, que é a divisão que provocam entre os
índios para ( os fazendeiros) ficarem com as terras.
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A conversa a respeito das ameaças e pressões deixa aflorar também
expressões de desespero: Se eles não resolverem, nós resolveremos. Brasilia

não vale nada, FUNAI não vale nada.
Erivan - falou que "vocês não vão demarcar essa área, do lado do MT".
Eu não fui para ouvir essa proposta dele. Ele teria dito que nossa área nunca
iria ser demarcada, que tinha gente (Orte do lado dele, os fazendeiros. E uma
semana depois aconteceu essa Liminar (2004).
Eles pegaram o carro da FUNAJ, e um daqui retomou o carro e
devolvemos para Megaron (Administrador Regional de Colíder). Pegaram o
carro da FUNAI em Apiacás, quando estava sendo iniciada a demarcação. "A
demarcação não vai sair que o juiz revogou", falaram. Eles ainda acharam
ruim que pegamos a chave do carro da FUNAI. O Megaron não quis atender
ele quando foram lá. Não atendeu, não queria conversar com ele. Agora estão
pedindo ajuda para Megaron. Como é que um documento assinado por Apiaká.
Munduruku e Kaiabi do Rio dos Peixes, em acordo com os fazendeiros do
município de Apiacás vale mais do que o estudo feito com a fundamentação do
trabalho de Patrícia, que se apoiou em documentos e infOrmações com os
Apiaká, Kaiabi e Munduruku daqui, dessa terra?
Ouvindo o outro lado do conflito entre Apiaká e Kaiabi, quanto à terra no
lado do MT, a respeito dessa parte da área, integrando o Pontal, o Apiaká
Erivan (que se apresentou como vice-cacique de Mairob - Reserva Indígena
Apiaká) me contou que a pretensão deles (Apiaká) em relação ao Pontal do MT,
é que seia reservada exclusivamente para os Apiaká, buscando reconhecimento
como território deles. Eles se posicionaram contra os Kaiabi devido à
experiência de relação que há muito tempo tem com os Kaiabi do Rio dos
Peixes, onde, segundo ele, os Kaiabi barram a maior parte dos projetos Apiaká,
de modo que ficam relegados a um segundo plano. Como prevenção
(transferencial) se postaram contra os Kaiabi do Teles Pires, no momento do
início da demarcação da Terra Indígena Kaiabi, o que foi capitalizado pelos
fazendeiros que ocupam suas terras dentro da área delimitada para os Kaiabi, o
que, uma vez apresentado ao juiz, levou esse, segundo esse entender, a
suspender os trabalhos via Liminar, até obter mais esclarecimentos.
Os Apiaká, segundo Erivan, não quiseram em momento algum afirmar
que aquela área Kaiabi do lado do MT não fosse indígena. O que ele reivindica
é que essa área é Terra Indígena Apiaká. Afirmou também que os fazendeiros
desdobraram a fala dele e dos demais. Apesar desse conflito, quanto à ocupação
dessa terra contam com apoio dos Kaiabi: Cecília está andando atrás desse
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Pontal, porque eu (Atu) dei a idéia para ele, dizendo que eles tinham
abandonado a terra deles, que é o Pontal, e foram morar no Rio dos Peixes.
Segundo Erivan, o Dono da Brascan - Joeni - esteve presente na reunião
em Alta Floresta. Queriam uma certidão negativa da FUNAI para dizer que
nunca tinha índio do lado de MT. Queriam que afirmasse que nunca andou
índio por ai.
Retomando os depoimentos Kaiabi, mesmo sendo proibido, nós vamos
caçar. Eles vão dar o que nós precisamos?
Tudo o que precisa tem do lado de lá, se pede para buscar se diz que é
porque não é dele (dos índios). Mas se pede é porque respeita. A cobertura (os
telhados das casas) daqui é do lado de lá que se obtém a palha. Se pede é
porque tem certeza que não é deles. Depois acha que tem direito.
Nasci, bem dizer, aqui. Sou filho daqui. Entro e saio, não peço licença
para ninguém. (. ..) sou pego de surpresa, por assim dizer e nem sei ler direito.
A derrubada do lado de MT é de 2 anos para cá. Derrubam com trator,
motosserra. O que derrubam: angelim, marupá, cedrinho, cedro rosa,
castanheira, mogno, cedro amazona, maçaranduba, itaúba (pllasca), ipê,
champagne. levam a madeira para Paranaita, A !ta Floresta e para serrarias
no trajeto.
Em 2002, numa viagem a Juara, viram a destruição do flechai do rio
Apiakás, acabando assim aquela parte da munição. Onde era flechai, do lado é
cana. Dá dó de ver o que fizeram. Dentro da Reserva não, não tem mais flechai,
nem no lado do MT, nem no lado do PA. O material que conhecem ficou fora.
Podem ir buscar flecha na Aeronáutica, só que tem que avisar - se não eles
soltam bomba em cima.
A transferência de parte do grupo para o Parque Indígena do Xingu
também não foi plenamente compreendida. Da parte dos Kaiabi foi percebida
como uma ameaça que implicava em perda dessa parte de seu território.
Fernando Apiaká também não sabe porque Villas Bôas queriam que fosse Já.
Atu afirma que era para livrar a área e por invasores aqui na área. Fernando
Apiakáfoi levado para Xingu na década de 60, com umas 60 pessoas ( 1966).
Dentre as ameaças, recordam que há uns 4 anos (2001), um tal de Baía
que proibiu de fazer roça no lado do MT, quando fizeram uma roça lá, bem em
frente ao Posto Indígena Kaiabi - onde plantaram mandioca.
No contexto das ameaças, de as verem superadas, pelo menos em parte,
manifestam sua expectativa: Depois que demarcar, vamos construir no lado de
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lá. Para lá a terra é mais alta. Não moram para lá por causa dos fazendeiros,
que vem atacar - não deixam nem pescar do outro lado.
Do ano 2000 para cá que tem mais invasor. O índio ficava na área
demarcada para o fazendeiro não atacar a gente. Uma vez demarcada ,
podemos voltar a ocupar lá e mudar para lá. No ano passado ainda o leo foi
proibir de abrir roça no lado de lá. Fazendeiro já briga com fazendeiro, se a
gente for lá, Jura a barriga da gente.

O Kuruné semprefazia roça do lado de MTe pararam de tanto o pessoal
da Brascan implicar.
O índio Vitorino tinha picada aí para o centro no lado do MT, para
caçar, e agora está sendo impedido.
Em 1999 - houve a publicação do resumo de Rodrigues no DOMT e
DOPA, assinado por Márcio Lacerda, Presidente da FUNAI. Após o despacho
teve a Portaria declaratória (02.10.02). O início da demarcação era para ser em
2004, quando logo foram embargados.

Os desmatamentos dentro da área delimitada foi desencadeada nos anos
2000 e 200 l e intensificada mais ainda no ano passado (2004).
Um tal de Tico teria uma fazenda de quase 6.000 ha, que desmembrou
em 4, para desmatar mais rapidamente. Aí é só capim, só pecuária.
No tempo do SPI os Munduruku subiam (até o Morro do Jabuti) para tirar
castanha. No ano passado não vieram com medo do fazendeiro. Assim se
sentem privados de um meio de subsistência importante, pois, para baixo do São
Benedito, no lado do PA, tem apenas um castanhal pequeno.
Encontram mais açaí no Santa Rosa. No ano passado proibiram de tirar,
o Leo (Brascan). Peixe pode pescar, mas não pode caçar.
Na foz do rio Santa Rosa tem a Pousada Santa Rosa Ltda, no lado
esquerdo, que abriu há dois anos. No local onde se encontra a sede da Pousada
Santa Rosa corresponde ao local da (aldeia 22) Piawuuy, conforme
Rodrigues. O pousadeiro é considerado por eles, como invasor. Falamos para
ele não fazer (Pousada) mas eles teimaram, dizendo que a FUNAI nunca ia
demarcar. Essa pousada pertence a um ex-prefeito de Alta Floresta. Aí os
turistas querem subir pelo rio e nós não queremos. Aí ele fica teimando. Diz
que usa pesca esportiva, do Santa Rosa até a Rasteira. Fizeram acordo e ele
deu gado para os Kaiabi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-~~-
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A inda há poucas semanas o pessoal da Pousada veio conversar para
liberar a pesca rio acima, que para baixo tem pouco peixe. Nós tínhamos
avisado para não pescar.
Tem uma outra pousada, chamada Pousada Manteiga, que está sediada
acima da foz do rio Apiakás. Assim, a única pousada que está dentro da Terra
Indígena é a Pousada Santa Rosa, e que é o mais encrenqueiro por que
insistem em avançar os limites concordados para pesca esportiva.
No São Benedito entra um córrego salô (com água salobra) - onde tem
anta demais. É onde está Antonio Pioneiro. lá nós colocamos placa e ele
arrancou e colocou a placa dele. Aí arrancamos a dele e trouxemos. Aí também
não vamos lá, porque estão proibindo. Faz 4 anos mais ou menos que ele está
impedindo.
Diversas ameaças mencionadas pelos Kaiabi puderam ser confirmadas
num sobrevôo. O sobrevôo foi realizado com um avião da Brascan. Iam, além
do Piloto: Leo, Atu, dois Kaiabi e eu. Partimos da pista do Posto Indígena
Kaiabi e aterrissamos na pista da Brascan. Leo apresentou documentação que
pretendia provar a legitimidade da propriedade deles e a inexistência da
presença indígena no lado do MT. Incluía um laudo de oficial de justiça de
Apiacás, com abundância de fotos, realizado havia uma semana.
No sobrevôo verificamos estradas e derrubadas incluindo pastagem
com construção dentro da Terra Indígena Kaiabi na região compreendida
entre os rios Cururu-açu e São Benedito. Foi possível ver dois pontos de
passagem, com flutuante no rio São Benedito, - que servem de ponto de
entrada na Terra Indígena Kaiabi. O flutuante mais a montante é do Pioneiro,
com fazenda instalada, ocupando as duas margens da foz do igarapé das
Antas. Mais abaixo foi possível ver o Porto do Meio.
Na área delimitada no lado do MT, confirmando fotos satélite, se vêem
derrubadas e extensas pastagens que demonstram a rapidez no poder de
formação. Tudo indica que as atividades se concentram em tomo da pecuária.
O sr. viu com teu olho a derrubada
preocupação par nós Kaiabi.

- a derrubada

traz muita

Próximo ao Posto Indígena Teles Pires, pude ver diversas dragas, balsas
de garimpo, que, segundo Atu, pagam alguma coisa para os índios. Assim
devem assegurar o direito de extração de ouro desse local e possibilitar aos
índios a venda de artigos como farinha.
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Na área correspondente à da Brascan, conforme esclarecimento de Leo
e pela visualização, apenas foi aberta uma estrada, uma pista de pouso na foz
do rio Santa Rosa, onde se localiza sua sede composta de três ou quatro
construções.
A demora para a demarcação e os procedimentos intermediários
implicam em tempo dos índios que é tomado para isso, em que vivenciam a
pressão da demora e da incerteza da solução. Esse ano faltou coisa para

plantar, porque teve que largar o serviço para ir atrás dessas questões de terra.
Agora vem ainda o Marco Paulo de Brasília. Não sei, quando a empresa veio
para demarcar, todo mundo ficou alegre; depois quando embargou, ficou triste.
Teve gente que ficou dias sem comer. E isso atrasou a roça. Muitas plantas não
plantou por causa da preocupação.
A FUNAI demarcando, a preocupação diminui um pouco.
Os jovens - só vê o que está acabando, os boi na beira do rio. Hoje é só
derrubada para por boi nessas fazendas.

É chato vir gente de fora dizer que isso é deles...
Os que nascem aqui, vivem aqui, morrem aqui são os que tem direito
aqui. Os velhos sentem muito que pessoas de fora venham aqui e digam que é
meu.
O branco fala: porque o índio quer tanto terra? Se Deus quer que a
gente vive no mato, porque eles vem tirar isso da gente?
Quanto tempo que moro aqui, o mato continua. Se fosse branco,
derrubava tudo. O branco que vem, vai derrubando tudo.
Cadê o nosso documento dizendo que isso é nosso?
Espero que esse trabalho que o senhor faz seja favorável ao índio, não
reverta para o lado do fazendeiro. Isso é o meu medo.
Quando a Patrícia veio aqui, não tinha nada desmatado. No Santa Rosa
só tinha uma casa coberta de palha que nós cobrimos. O Leo mostrou
documento dizendo que tudo está registrado.
No Tabuleiro derrubaram depois que o Juiz deu a Liminar.
Uma outra ameaça se configura na grilagem desencadeada a partir de
2003, sob a liderança de Norberta Queiroz, na região abaixo (ao norte) do rio
Apiakás (Tabuleiro). Isto é, foi desencadeada após a Portaria de 2002.
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As lembranças das ameaças afloram de acordo com as preocupações
relativas à obtenção de recursos para sua vida. Na cabeceira do Cururu tem
flecha (kama'iup), para cá não tem, porque jàzendeiro acabou.
Essa ponta (pontal do MT) tem palha, castanha, cipó, pupunha brava. Se
não preservar do outro lado, onde é que vamos encontrar? Agora está sendo
destruído, fazendeiro derruba castanheira. Será que fazendeiro vai trazer carne
para nós comermos da carne que cria na nossa terra? Onde vão arrumar
dinheiro para reflorestar? Tem que deixar do jeito que estava.
Quando Juiz deu liminar, fiquei muito triste, e eu mesmo não comi, de
tanta raiva que fiquei (João K). De que jeito vamos viver se derrubada chegar
até a beira. Vamos c.:omer o que'! Vamos comer fruta envenenada, com
agrotóxico, carne também envenenada, que branco coloca par criar boi. Isso é
a nossa preocupação. Espero que seu trabalho venha jàvorecer nós. É nosso
medo.
Se antropólogo vier fazer estudo, quanto tempo vai levar ainda, se o da
Patrícia levou 10 anos. Até lá acabou tudo.
Depois da liminar continuaram as derrubadas. Mesmo que Leo tenha
falado que não. A nós proibiu fazer roça lá. Ficamos sem roça. Não sou veado
ou anta para comer rama de batata como dá aqui (porque a terra aqui é fraca,
que só dá rama e não dá batata}. Precisamos plantar do outro lado. A flecha
que arrumaram é fraca, porque é de cana, não é taquara. Flecha mesmo é do
mato (MT}.
Se nós não podemos ter arma, e não podemos ter flecha, como é que
vamos viver? Se tem bastante flecha, não precisamos nos preocupar com arma
deles (brancos). Se acabar a flecha, o que é que vamos fazer?
No morro Jabuti tem pupunha brava e tem flecha no rio Ximari, flecha
que foi plantada pelos Kaiabi antigo. O que temem perder.
Governo proíbe comprar arma, como é que vamos fazer?
Estamos
sem flecha, que eles (fazendeiros) acabaram com tudo. Hoje temos que ir
longe para caçar porque arma de fogo faz barulho e espanta bicho. E pior,
está proibido caçar do outro lado. Hoje precisamos de anzol que não
precisávamos antigamente.
Atribuem autores à não demarcação, além dos já citados: O governador
(Blairo M) do Estado sempre foi contra a demarcação de Área Indígena.
A mineração que está no São Benedito, era para ser aqui (nos anos
70/80) e o finado Maneco, pai de Atu que bateu pé para não ser aqui.
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Em Afia Floresta [oram mortos uns 500 Kaiabi - por envenenamento e
"atirado". O que queriam mesmo era dizimar os Kaiabi. Foi o que o governo,
por meio dos Vil/as Bôas, quis completar com a transferência. Curiosamente
mencionam corno vítimas os Kaiabi, quando em outro depoimento, as vítimas
foram os Apiaká,
Mais de 80% do desmatamento, extração de madeira, plantio de capim,
construção de cercasfoifeito após a portaria declaratória. Quanto sangue que
não rolou nisso ludo! (Kaiabi).
Não se pode desconsiderar outra ameaça, que é a de transformar o rio
Teles Pires cm uma hidrovia, que implicaria em danos imensuráveis para os
Kayabi.
Outra ameaça, apesar de aparentemente externa à Terra Indígena Kayabi,
é a hipótese de instalar uma usina hidrelétrica na região do salto Sete Quedas,
que transformaria em muito a qualidade das águas do rio Teles Pires, bem como
a possibilidade de desenvolvimento dos peixes e animais da água, importantes
para a sobrevivência fisica e cultural dos Kayabi.
Não se pode deixar de incluir outra ameaça, que é a do garimpo. Não só o
garimpo existente atualmente. Mas a ameaça de que a Terra Indígena Kayabi
seja objeto de pesquisa e exploração mineral, o que os impediria de exercerem
a ocupação na sua forma tradicional.
Concluo a resposta deste quesito, retomando alguns aspectos:
Os índios sofreram e sofrem diversos tipos de pressão e ameaça pelo
interesse em ser reconhecido o seu território.
a) Um tipo de ameaça que sofre(ra)m foi a exploração de madeira e derrubadas
em sua área, que continua atualmente conforme depoimentos e conforme pude
constatar.
b) Outro tipo é a abertura de "grilos" no lado do Pará, com 2 pontos de travessia
no rio São Benedito. Diversos desses (grileiros) invasores, cf. depoimentos,
apostam no desaparecimento dos índios dessa terra, mediante aniquilamento
(extinção) ou mediante transferência, como ocorreu com boa parcela dos Kaiabi
levados para o Parque Indígena do Xingu, sob condução dos Villas Bôas, que
executaram tarefa semelhante com os Kaiabi do Rio dos Peixes.
c) Um tal de Moisés é mencionado pelos Kayabi como responsável por impedir
os índios de realizarem a ocupação tradicional de sua terra do lado do MT, única
região onde podem obter certos materiais para sua indústria - a saber: flecha,
castanha, arco e palha, para mencionar exemplarmente.
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d) Outra ameaça indireta foi uma mobilização de moradores de AF contra um
tal de Carlão, "acusado" de ser a favor dos índios. Cf. um depoimento, esse
Carlão, responsável por uma Pousada à margem esquerda do rio São Benedito,
procura respeitar a terra indígena.
e) Os brancos tentam inclusive invadir a área da Aeronáutica, mas essa exerce
fiscalização adequada para impedi-los.
f) Interesse intenso em acompanhar o trabalho do perito do juízo, e até, se
possível, controlá-lo, no sentido de assegurar os resultados da investigação.
g) Os índios se sentem encurralados, como não tendo mais para onde ir.
h) Por fim, pode-se acrescentar que, uma das ameaças centrais consiste no
adiamento da demarcação da Terra Indígena Kaiabi.

16. A área questionada como de não ocupação tradicional dos Kayabi é
necessária à reprodução dos índios enquanto grupo diferenciado da
sociedade brasileira? São exercidas atividades produtivas pelos índios no

local? Em caso positivo quais?
A área questionada, segundo o estudo de Rodrigues, e corroborado com
os dados obtidos em campo, é necessária à reprodução dos índios enquanto
grupo diferenciado da sociedade brasileira. Apesar das pressões e das
ameaças que sofrem, ainda exercem aí atividades produtivas, que serão
incrementadas, segundo eles, tão logo fiquem livres dessas ameaças e
pressões. Estas não suprimem a necessidade que esses índios tem dessa terra.
As atividades que estão podendo exercer são: pesca, coleta de alguns
materiais como palha, frutas; a proibição diz respeito às atividades mais
importantes simbólica e economicamente, quais sejam: a caça e a agricultura.
Incluo, a título de ilustração, algumas referências de Grünberg, que dizem
respeito à economia e à forma de ocupação territorial, conforme registrou na
década de 60 e que mantêm sua atualidade:
"Fim de setembro e início de outubro é tempo de plantio,( ... ) (90).
"Em quantidade maior, os Kaiabi plantam regularmente o seguinte:
l , Mandioca (Manihot esculentai
maniveté: mandioca brava
(Manihot dulcis aipi) mani'akap: mandioca doce
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mais raramente: mani'atata: mandioca mansa, recebida dos
scrmgueiros.
2. Milho tZea maysi
awatsiwété: milho mole
awatsi'un: milho preto
mais raramente: awatsi'ux: milho duro, recebido dos seringueiros.
3. Inhame (Dioscorea sp)
kara'oo: cará grande
kara'un: cará preto
kara'ita ou karasi: cará branco
mais raramente: karawi: cará pequeno, recebido dos seringueiros.
4. Batata (/pomoea batatas)
yetik: batata doce
5. Feijão (Phaseolus sp)
kumanaté: feijão fofo.
6. Amendoim iArachis hypogaea)
monowi: amendoim
7. Tajá (Xanthosoma sp?)
tawa'oo: tajá grande
tawarasl: tajá branco
8. Mangarito (Xanthosoma sp?)
namo 'a: mangarito amarelo
9. Banana (Musa paradisiaca?)
baku 'aoo: banana
Nas orlas da roça ou nas proximidade da casa são plantadas outras
espécies:

1 O. Abacaxi (A nanas comosus?)
yuparapat: abacaxi

I 1. Pimenta ( Capsicum sp)
iu'ui'eté: pimenta cajabi

lO l
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12. Urucu (Bixa orellana)
uruku: urucu
13. Cabaças ( Crescentia cujete e Lagenaria sp)
i'akit: cuia, cabaça
14. Algodão (Gossipium sp)

amuneyo: algodão
15. Tabaco (Nicotiana sp)
putém: tabaco
16. Caju (Anacardium occidentale)
akayu: caju
17. Cana de açúcar (Saccharum olficinarum)

kana:cana
18. Mamão ( Carica papaya)

mamã: mamão.
Caju, cana de açúcar e mamão foram
Dornstaudcr após 1955" (Grünbcrg, 2004:91-92).

introduzidos

por

"Do ponto de vista da produção alimentar primária, a caça entre
os Kaiabi, juntamente com a pesca, fornece aproximadamente um terço
das calorias da produção total. Mas, de acordo com a avaliação
subjetiva, principalmente por parte dos homens e em vista das
possibilidades de aquisição de prestígio, a imagem se inverte. Em sua
auto concepção, o Kaiabi é, antes de tudo, um caçador, e as atividades
venatórias estão, juntamente com a guerra, em primeiro lugar na escala
de valores. Que a primeira manifestação amistosa em relação a mim
tenha se verificado apenas na tarde em que abati o primeiro animal,
caracteriza bem esta atitude.
Como animais de caça, tem significado especial:
Mamíferos: Macaco prego, queixada, caitetu e veado.
Aves: Mutum, macuco, pomba.
Anfíbios e repteis: Sapo - kutap, girinos, tracajá grande, jabuti
Insetos: saúva.
(... )
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"Quando falam dos animais repugnantes, mencionados acima, os
Kaiabi reforem-se àquela segunda categoria de caça que é usada para
alimentação com reservas e que é considerada imprópria por implicar
em perigos físicos e espirituais:
Mamíferos: coatá: kai'oo, bugio: akiki, cotia: akutsi, paca: pakoo,
capivara: kapiwat, anta: tapi'it, tatu: tatu'.
Aves: jaó: yania'oo, jacu: yakupémoo, jacutinga: yakupétsi, jacamim:
wu'raoo.
''A partir do contato com os brasileiros, também a galinha, o peru e o
porco pertencem
aos animais comestíveis,
sob determinadas
condições.I ... )
"Contudo, caçam-se animais com outros objetivos que não a
alimentação e dos quais quero mencionar os mais importantes. Como
prova de coragem pessoal e para conquistar prestígio, os homens mais
jovens caçam os grandes felinos: onça pintada: yawa'pinim, onça preta:
yawarum, onça parda: yawapiran, jaguatirica: mirakayat" (Grünberg,
2004:92-95).
Nas páginas seguintes o mesmo autor refere os peixes que são
capturados e os objetos de coleta para as mais diversas finalidades, que
implicam em um mínimo de extensão de terras e cursos fluviais
suficientemente preservados.
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Anexo 1 - Relatório de uma investigação sobre Terras em Mato Grosso
RELATÓRIO DE UMA INVESTIGAÇÃO

SÔBRE TERRAS EM MATO GROSSO'

Roberto C. de Oliveira
Etnólogo do S.P.I.

NOTA INTRODUTÓRIA

.-

-l

•

Designado pela chefia da Seção de Estu~os do Serviço de Proteção aos índios paracolher dados
referentes ao problema da terra cm Mato Grosso, particularmente na área do futuro Parque Indígena do Xíngu,
•

..i·.

1

'

pem~ancccndo dez di~s de 23 de setembro a 3 de outubro na Cidade de Cuiabá trabalhando junto _à 6ª." Inspetoria

.

.

~
~

~·

do S.P.I., onde obtive todo o apôio e toda a boa vontade, seja por parte do Senhor Inspetor, Dr. Benjamim Duarte
Monteiro, seja por parte dos demais funcionários. Graças a êles pude levar a efeito em tão pouco tempo um
levantamento dos dados disponíveis na Inspetoria e parte dos existentes no Departamento · de Terras e
Colonização, na medida em que êstcs pudessem interessar ao problema da alienação das terras do Parque
Indígena do Xingu.
De rctômo ao Rio de Janeiro, o material colhido foi objeto de um primeiro relatório ao Senhor Diretor
do S.P.I., no qual apresentei os dados compulsados seguidos de algwnas considerações que me pareceram mais
. relevantes, mais à guisa de seu encaminhamento do que como tentativa de interpretá-los. Nesse 1°. Relatório
apresentei o que foi possível obter-se sôbre: a) a terra dos índios de Mato Grosso, isto é, o estado atual de
legalização das terras tribais; b) sôbre a alienação dessas terras e e) sôbre a legislação de terras daquele Estado.
As técnicas de investigação utilizadas no levantamento dos dados em aprêço e que propiciaram a
elaboração <leste Relatório final, foram as seguintes:

a) "entrevistas" ou melhor simplesmente conversas com aquêles que poderiam oferecer uma paisagem viva da
~

.

luta pela conquista de terras em Mato Grosso (para isso selecionei dez pessoas, cada uma representando um
grupo ou fração de grupo e com elas conversei, abordando, de maneira informal, os seguintes pontos: 1) - o que
acha sõbre essa corrida "de terras?" 2) - qual a posição do governo do Estado em tudo isto? 3) - e o indio?;
b) flchamcnto de dados históricos referentes a terras; análise dos arquivos da 6ª. Inspetoria como continuação do
que já vem sendo feito por mim no arquivo geral do S.P.I. no D.F.;

r

SPVS4, 1995, p. 173-18·1, Acervo Pessoal AEL, UNICAMP.
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Anexo 2
WENZEL, Eugênio G.
"Os Apiaká", in Índios em Mato Grosso,
org.(CIMI/OPAN). Cuiabá, 1987, pp. 124-125.
Os primeiros registros referentes à nação Apiaká datam do início do século XIX.
Nesta época ocupavam os territórios de ambas as margens do médio e baixo curso dos
rios Arinos e Juruena. Sempre responderam com amizade aos viajantes que trafegavam
por aqueles rios, integrando-se alguns elementos como guias de navegação pelos
diversos rios. A. sua população era estimada entre 2500 a 16.000 indivíduos, distribuídos
em diversas aldeias formadas por uma ou mais casas grandes. Viviam da pesca, caça de
alguns animais, coleta e agricultura desenvolvida.
As relações de paz com a sociedade nacional perduraram até o início do século
XX, quando uma parte do grupo se retirou para o centro afastando-se da margem dos
grandes rios, evitando contato. Os demais sofreram um massacre por parte dos coletores
de impostos do norte do Estado de Mato Grosso, sobrevivendo apenas 37 indivíduos.
Desde então não puderam manter seu modo de vida tribal. Miscigenararn-se com
elementos de diversas etnias, integrado-se à economia nacional como tripulantes de
embarcações, caçadores de peles, caucheiros e seringueiros.
Atualmente é difícil contabilizar sua população, devido ao grupo arredio, e os
demais dispersos desde Cuiabá a Belém do Pará, especialmente ao longo da Bacia
Arinos-Juruena, com muitos filhos de casamentos mistos (etnicamente). Uma parte
deste grupo estabeleceu-se em duas aldeias na margem direita do rio dos Peixes, na
Reserva Indígena Apiaká, no município de Juara, com um total de 63 indivíduos,
incluindo os elementos Kayabí e Munduruku, principalmente. A língua falada é o
português e o Munduruku. A língua Apiaká é apenas lembrada esporadicamente por
alguns.
Os aspectos culturais que ainda se podem destacar referem-se a seu modo de
vida cm aldeia (retorno à aldeia após dispersão), incluindo o sistema de associação nas
atividades, a distribuição de alimentos e outros bens que privilegiam aos parentes mais
próximos. Aparentemente não têm chefe, mas a palavra dos ascendentes maiores é a que
tem mais peso no que diz respeito ao destino do grupo. O mundo das representações
continua sendo caracteristicamente indígena, apesar do intenso contato e da catequese
terem imposto um comportamento diferente. Na educação destaca-se a liberdade, o
respeito ao outro desde a infância, Seu modo de se relacionar é franco e direto. Não
admitem o mando.
Sua área confina com a dos Kayabí e são também assistidos pela Missão
Anchieta. Através desta obtêm assistência à saúde, atendimento em hospitais próximos
e esporadicamente têm tido escola. Diversas vezes obtiveram recursos financeiros para
realizar viagens de expedição à procura de seus parentes isolados. Desde
1978
vêm
lutando pela correção de sua Reserva, juntamente com os Kayabí, para resguardarem o

lo=t-
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representantes que permaneceram por mais de dois meses na região do Salto em atitude
de resistência ... Após manifestação de tanta coragem e decisão na defesa de seu
território, os Kayabí acabaram cedendo e entregando o Salto Sagrado em troca de
indenização, ampliação e demarcação da área.
Atualmente, no entanto, repensaram seu gesto e exigem que a área do Salto seja
reconhecida, demarcada e respeitada, sem a construção da usina hidrelétrica, pois, logo
que os Kayabí, com o apoio dos Apiaká, aceitaram um acordo com a CEMAT para a
construção da obra, o governo do Estado anuncia que não tem recursos para a mesma.
A exceção dos que sofreram educação alienígenas, os mais idosos continuam a
falar a sua língua, a cantar o lavotsi e praticam a pajelança. Vivem de coleta, caça e
agricultura.
Desde 1956, o grupo do rio dos Peixes (Tatuí) recebe influência da Missão
Anchieta, que lhes presta assistência no setor de medicina alopática, escola regional e
assistência religiosa.
De modo especial. na década de 60 e 70 esse grupo recebeu da Missão Anchieta

volumosa ajuda econômica nos projetos de instalação de posto e de formação e
desenvolvimento profissionalizante. O projeto de gado para a obtenção de leite e carne
tem bons resultados assim como a horticultura e os transportes fluviais. Nos dois
últimos anos, os recursos foram canalizados para assistência à saúde, tanto dos Kayabí
como dos Apiaká.
Em relação à terra exigem reconhecimento, demarcação e respeito.

Obs. Esses dois textos foram escritos à época em o autor trabalhava com os
índios estabelecidos no rio dos Peixes, na Terra Indígena Kaiabi/ Apiaká.

\oS
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salto do rio de Peixes e sua águas que ficam entre as duas reservas. Inicialmente
opuseram-se à Usina Hidrelétrica do Salto, mas depois entraram em acordo com
Kayabí. Estes concordaram cm que a FlJNAl instalasse um Posto Indígena na Reserva,
substituindo cm parte a Missão Anchieta. Os Apiaká aceitaram indenizações. mas
rejeitaram a proposta de assistência da 1"LJNAI, exigindo a continuação da Missão
Anchieta.
Além dos recursos destinados às expedições, foi desenvolvido um projeto de
criação de gado que teve bons resultados. Alguma ajuda foi dada nos últimos anos para
obtenção de máquinas para indústria da farinha de mandioca, que eles cm parte
repuseram.
A expectativa dos Apiaká cm relação à Missão Anchieta é a de uma instituição
que marque presença solidária entre eles. reconhecendo-os e respeitando-os como povo.

WENZEL, Eugênio G.
"Os Kayabí", in Índios em Mato Grosso,
org.(CIMI/OPAN ). Cuiabá, 1987, pp.126-128.
Os Kayabí fazem parte do tronco lingüístico Tupi. Sua autodenorninação
dcsco nhccida.

é

Até meados do século XX, os Kayabí resistiram à entrada do branco em seu
território. Nessa época habitavam a bacia do rio Arinos e o rio Verde, tributário do
Teles Pires até pouco acima <lo rio Peixoto de Azevedo.
Os índios que se localizavam no Teles Pires não resistiram à entrada do Seringai.
Por sugestão dos irmãos Villas Boas, alguns se integraram no trabalho como
seringueiros, enquanto que a maior parte mudou-se para o Parque Nacional do Xingu.
Os moradores no rio de Peixes, devido
intensificação da invasão dos brancos
em terras por eles habitadas, reuniram-se em aldeias próximas na altura do Salto. Dos
oitenta Kayabí residentes ali 30 concordaram com os irmãos Villas Boas em serem
transferidos no ano de 1966 para o Parque Nacional do Xingu numa "operação resgate".
á

Atualmente vivem 364 pessoas no referido Parque, 30 numa reserva indígena no
sul do Pará e 135 Kayabí permanecem numa pequena parcela de seu antigo território, à
margem do rio de Peixes, na Reserva Indígena Kayabí. Esta área foi demarcada, mas,
face ao contínuo avanço da sociedade nacional, verificou-se ser insuficiente, sobretudo
pelo fato dos índios não terem acesso ao chamado Salto dos Kayabí, no rio de Peixes.
De J 978 para cá, este povo vem lutando pela correção da área, com a exigência de que
nela seja incluído o Salto, lugar considerado sagrado na cultura Kayabi. Em 1984 face à
ameaça da construção de uma usina hidrelétrica, juntamente com os Apiaká, pediram
apoio de diversas entidades e povos indígenas. Quatorze nações indígenas enviaram

.
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Anexo 3 - Mapas e Croquis.
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Informações a respeito das referências, com letras, do mapa Y3:

A- barra do rio São Benedito e local da aldeia do Kuruné (desde 2000)
B - aldeia de Vitorino, no Remanso do Coelho.
C - aldeia de Albertino
D - aldeia de Pedrinho Kmasuri ( deste local mudou para onde se encontra o
Posto Indígena Kaiabi.
E - local da aldeia onde nasceu Atu
F - local da aldeia anterior de Fernando Apiaká (1950)
G - local da aldeia onde Atu morou antes de mudar para o Posto Indígena
Kaiabi.
H-:-- aldeia de Fernando
1- local de aldeia de Fernando
J - morro e lago do Jabuti ( distante uns 20 Km do Posto Indígena Kaiabi).
K- local da aldeia velha de Kaipá (1965).
M - local da antiga aldeia do Tabuleiro (uns 1800m abaixo da barra do rio
Apiaká) - aí morou sogro de Fernando Apiaká.
N - flecha! no rio Cururu Mirim.
O - aldeia de Cecília Apiaká
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Anexo 4 - Referência ao Massacre Apiaká
Rondon, Cândido Mariano da Silva - Conferências realizadas nos dias 5, 7
e 9 de outubro de 1915 pelo Sr. Coronel ... no teatro Phenix do Rio de
Janeiro sobre os trabalhos da Expedição Roosevelt e da Commissão
Telegraphica. Publicação n. 42 da Commissão das Linhas Telegraphicas
Estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas. Rio de Janeiro, 1916, xvií, pp.
217-219.
"Além dos Nhambiquaras, referiu-se o Capitão Pinheiro também aos Apiacás. Convem
ler algumas passagens do que então teve de dizer o distinto official, para levantarmos
um pouco a ponta do véo que encobre ás nossas vistas as paragens mais internadas do
territorio de nossa Pátria" (Rondon, 1916:217).
"Dos Apiacás, escreve o Capitão Pinheiro, que tinhamos certeza de encontrar no Salto
Augusto, nem vestígios vimos" (Rondon, 1916:217). "Em resumo, só na Collectoria de
Matto Grosso, em S. Manoel, fomos encontrar os primeiros Apiacás, já quasi todos
civilizados" (Rondon, 1916:217).
"Em conversa com o collector de Matto Grosso e outras pessoas do lugar, foi que vim a
saber como desappareceram os indios Apiacás do Salto Augusto e outros pontos a
montante do S. Manoel" (Rondon, 1916:217). "A Collectoria de Matto Grosso foi
fundada em 1902" (Rondon, 1916:217). "Foi seu primeiro collector o Sr. Thomaz
Carneiro, que iniciou a sua administração, entrando logo em luta com os Apiacás,
perseguindo-os atrozmente. Tantos foram os castigos e maus tratos infligidos aos indios,
não só por elle como também pelo seu irmão, Ernesto Carneiro, Commandante do
destacamento policial, que a represalia não se fez esperar" (Rondon, 1916:217).
"Os Apiacás, no intuito de tomarem um justo desforço, reuniram-se um dia nas
proximidades do lugar, e, alta noite, sem que fossem pressentidos, penetraram na
Collectoria e mataram o Collector e seu irmão. Para substituir o Sr. Thomaz Carneiro,
foi nomeado o Sr. Fabio Freire, que continuou na mesma serie de perseguições aos
índios, dizendo querer assim vingar a morte de seu antecessor. Uma vez mandou
convidar todos os Apiacás para um café; estes, na boa fé, conquanto meio receiosos,
aceitaram; e, quando se achavam no barracão tomando o líquido, o Sr. Freire mandou,
pelo contingente da Collectoria, já antecipadamente preparado e prevenido, faz\er uma
descarga, matando quasi todos. Apens escapou uma mulher. Ainda hoje quem vae à
Collectoria, vê, bem em frente a um barracão que foi quartel, o lugar onde todos elles
foram enterrados em valia commum" (Rondon, 1916:217-218).
"Depois deste feito, reuniu o Sr. Freire perto de 100 homens, entre seringueiros e
pessoal da Collectoria, e foi levar um assalto a uma antiga maloca que existia na
Cachoeira de S. Florencio. O assalto foi feito muito cedo, quando os Apiacás se
achavam ainda dentro da malóca e, á medida que os índios, apavorados pelo incendio,
iam sahindo, fazendo gestos e exclamações, eram recebidos a tiro. Poucos foram os que
escaparam; ainda hoje, quem passar pela cachoeira S. Florencio, verá já amortecidos, os
signaes dessa obra de arrazamento e destruição. Substituiu o Sr. Fabio Freiro o Sr.
Antonio Gomes de Lima, que se demorou cerca de tres annos, sendo considerado por
todos um bom Collector. Foi substituido pelo Sr. Paula Corrêa, que continuou a
perseguir os Apiacás e a commeter toda a sorte de violencias contra os seringueiros.
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Impediu irrevogavelmente que os Apiacás descessem o rio até S. Manoel. Os que iam
de encontro ás suas ordens, eram castigados severamente" (Rondon, 1916:218).

...

( )

"Como é facil comprehender, os Apiacás, acossados, perseguidos e violentados pelos
civilizados, internaram-se na floresta e abandonaram as margens do Juruena" (Rondon,
1916:218).
"Os poucos, que mais perto se encontravam em contacto com seringueiros, voltaram á
Collectoria e lá se acham, ainda hoje, satisfeitos sob a protecção do respectivo
Collector" (Rondon, 1916:218).
"( ... ) a baixeza das intenções que moveram o Collector Paula Corrêa, e seus
predecessores, a commetter tantas víolencias e atrocidades: o intento era roubar aos
índios as suas mulheres" (Rondon, 1916:219).

Rondon, Candido Mariano da Silva - Relatório apresentado á Directoria
geral dos Telégraphos e á Divisão de Engenharia (G.5) do Departamento de
guerra. Commissão de Linhas Telegráphicas Estratégicas de Matto Grosso
ao Amazonas. Rio de Janeiro 1907-1919, 1922, vol. III, p. 42
"Poucos homens e muitas mulheres Apiacás foram encontradas na collectoria do S.
Manuel. Depois da tragédia Paulo Correia o resto desses indios se internou entre o S.
Manuel e o Juruena, não se tendo noticia segura do seu paradeiro".

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª Vara Processo nº 2004.2130-5/9200/

Anexo 6-Fotos

Córrego que vai secar, conforme Evaldo Apiaká.
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Terra Indígena Kaiabi
Derrubada entre o rio São Benedito e rio Cururu-açu

Terra Indígena Kaiabi
Derrubada e estrada entre o rio São Benedito e rio Cururu-açu
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Terra Indígena Kaiabi - estrada com pista de pouso e derrubada no lado do Pará

Passagem de Flutuante para invadir Terra Indígena Kaiabi
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Pistas de pouso da Brascan e da Pousada Santa Rosa

Reunião na sede da Brascan

Terra Indígena Kaiabi - Derrubadas

Posto Indígena Kaiabi

na área "sub-judice"
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Posto Indígena Teles Pires.

Terra Indígena Kaiabi - Derrubadas na área "sub-judice"

Anexo 01

Legislação relativa ao
Parque Indígena do Xingu
;

Qualquer discussão sobre a legislação referente ao Par~ue Indígena do Xingu começa,
obrigatoriamente, com o anteprojeto apresentado ao Vice-Presidente
da República, Dr. João
1
Café Filho, em 27 de abril de 1952, assinado pelo Brigadeiro Raimundo Vasconcelos Aboim,
Heloisa Alberto Torres, Orlando Vil.lasBôas e Darcy Ribeiro. i
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1.952
Exmo. Sr.
Dr. João Café Filho
Vice-Presidente da Republica
Palácio do Trabalho
Senhor Vice-presidente:
Honrados que fomos com a indicação de V. Excia. para elaborar um anteprojeto de lei, a base das sugestões da mesa redonda convocada pela Vice-presidência
da República a fim de estudar os problemas sociais e naturalísticos da região dos
formadores do Xingu, temos a satisfação de juntar o resultado de nossos trabalhos.
Cumpre-nos comunicar que nos vimos privados do valioso concurso do Dr.
Manoel Ferreira cujo nome foi incluído na comissão em nossa ultima reunião, em
virtude de impedimentos decorrentes de sua próxima partida para a Europa.
Ao ensejo, apresentamos a V. Excia. a expressão de nossa mais alta admiração
e apreço.

BRIGADEIRO RAIMUNDO VASCONCELOS ABOIM
Presidente
HELOISA ALBERTO TORRES
ORLANDO VILLAS BOAS
DARCY RIBEIRO
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ANTE-PROJETO DE LEI

Cria o Parque indígena do Xingu e
dispõe sobre sua organização.
Art. 1 - Passa a constituir o Parque Indígena do Xingu 1 a área compreendida nos
limites: norte - partindo da Cachoeira das 7 quedas (Campinas) no Rio Teles Pires,
sobre a linha geodésica que divide os Estados do Pará e Mato Grosso até encontrar o
rio Xingu; leste: - dêste ponto pelo rio Xingu acima até a foz do rio Liberdade e por
éste acima até suas nascentes; sul - das nascentes do rio Liberdade por uma linha
geodésica até as nascentes do Suiá-Missu e daí à foz do rio 7 de Setembro, no rio
Culuene e dêste ponto por outra linha geodésica até o Posto Curisevu do Serviço de
Proteção aos Índios, sobre o rio Batovi (Tamitatoala); oeste - daí, por uma linha
geodésica, até a foz do ribeirão Cap. Noronha, no rio Ronuro e por êste abaixo até a
foz do ribeirão Dr. Estigarribia e, por uma linha geodésica, dêste ponto até a foz do rio
Ferro no rio Von den Steinen; daí, por uma linha geodésica até a confluência Verde e
Teles Pires e, descendo o Teles Pires até o ponto de partida, a Cachoeira de Sete
Quedas (Campinas).
Art. 2 - As terras compreendidas nos limites do PIX, na forma do Art. 1 º, com
todos os seus recursos naturais, ficam reservadas as tribos indígenas que nelas habitam
ou vieram a habitar, como patrimônio para seu usufruto perpétuo.
Art. 3 - Os recursos naturais dessa área passam a constituir também reservas
floristicas e faunisticas, destinadas a estudos científicos, de acôrdo com o Regimento
de que trata esta lei.
Art. 4 - Fica anexado a PIX, em caráter provisório, até a pacificação das tribos que a
habitam, a área compreendida nos seguintes limites: norte - das nascentes do rio
Liberdade, por uma linha geodésica até a foz do rio S. João no rio das Mortes; leste e por êste acima até a foz do rio Noidori; sul - da foz do rio Noidori e por êste acima
até suas nascentes; oeste - das nascentes do rio Noidori, por uma linha geodésica até
o Posto Curisevu, sôbre o rio Batovi (Tamitatoala).
§ Único - Após a pacificação de cada tribo que habita nas terras anexadas ao
PIX lhe será assegurado um território tribal, na forma da lei voltando a área que o
contorna ao domínio do Estado.
Art. 5 - O PIX como patrimônio inalienável das tribos que o habitam, não
poderá ser dividido ou loteado senão para efeito de uso e sucessão hereditária pelas
referidas tribos, sendo nulo de pleno direito qualquer ato de disposição, cessão ou
alienação, em beneficio de estranhos.

1 Deverá ser solicitada ao Estado de Mato erosso pelo Poder E'. ecutivo para passar a usufruto perpétuo.

Art. 6 - O aproveitamento dos recursos naturais do PIX só poderá efetuar-se
pelos índios, para o provimento de sua subsistência e só regerá pelo Regimento de que
trata a presente lei.
§ Único - O Regimento de que trata esta lei designará áreas que poderão ser
exploradas para a manutenção do pessoal da administração do PIX.
Art. 7 - Tôda área do PIX fica interditada a penetração sob quaisquer
pretextos, a não ser aquelas autorizadas pelo Conselho criado por esta lei.
Art. 8- O PIX fica dotado de uma verba de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros) durante cinco anos, a partir de 1.953, para atender as despesas de
instalação da sede, demarcação e criações de Postos de Vigilância, dotados de campos
de pouso e estações de rádio comunicação, postos de observação e abrigos para
pesquisadores.
Art. 9 - Ficam transferidos para o Serviço de Proteção aos Índios, sob a
guarda do administrador do PIX, todos os bens do Patrimônio Nacional existentes na
área delimitada nos artigos 1 º e 4°.
Art. 1 O - O PIX fica subordinado ao Serviço de Proteção aos Índios que da
gestão dêste patrimônio prestará contas a autoridade de que depender.
Art. 11 - Fica criada a Décima Inspetoria Regional (I.R 10) do S.P.I., com
sede no alto Xingu e com jurisdição sôbre o Território do PIX, na forma dos artigos 1°
e 4º desta lei.
§ Único - O Chefe da Inspetoria será o administrador do PIX.
Art. 12 - Um Conselho, sob a presidência do Diretor do S.P.I. integrado por
representantes do Museu Nacional, do Instituto Oswaldo Cruz, da Secção de Estudos
do S.P.I., do Conselho Nacional de Pesquisas, do Conselho Nacional de Geografia e
do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso, designados pelos seus
respectivos dirigentes, orientará as atividades científicas do PIX.
§ Único - Dentro de 30 dias deverá ser elaborado o Regimento interno, pelo
Conselho, o qual será submetido a apreciação do Ministério da Agricultura e
publicado em Aviso Ministerial.
Art. 13 - Nas concessões de terras devolutas nos limites do PIX deverão ser
ouvidos o Diretor do S.P.I. e o Administrador do Parque para verificação expressa de
que não atingem as terras reservadas ao índios.

JUSTIFICAÇÃO
A expansão de nossa sociedade que, ano após ano, vai ocupando novas faixas
no território nacional, alcançará, dentro em breve os formadores do Xingu. Esta
região, que oferece o mais alto interesse por suas peculiaridades antropológicas,
faunistícas e :tloristicas, foi revelada ao Brasil em 1.884, pelos estudos científicos da
expedição de Karl von den Steinen.

Desde então, a área tem atraído grande número de estudiosos que, mau grado
as dificuldades de acesso, ali foram realizar pesquisas em quase todos os campos das
ciências naturais ou simplesmente levantar documentação. Tais foram, além das
expedições de von den Steinen em 1884 e 1888 as de Max Schmidt em 1900; da
Comissão Ron?on que, em 1922, na pessoa do Capitão Vasconcelos fez prosseguir,
por brasileiros, as pesquisas dos naturalistas alemães; de Petrullo, em 1 :930; da Secção
de Estudos do SPI em 1944/45 e as de vários técnicos do Museu Nacional a partir de
1947.
As primeiras tentativas de instalação definitiva de agentes de nossa sociedade
naquela área, datam de 1.943, quando a Fundação Brasil Central e a Expedição
Roncador-Xingu iniciaram seus trabalhos de desbravamento do Oeste brasileiro, com
vistas na sua colonização. Esses trabalhos vieram inaugurar uma nova era para os
índios do Xingu, era de ameaças progressivas, não obstante as intenções humanísticas
dos desbravadores. Do fluido de sua vida tribal, do primarismo de sua cultura, aqueles
silvícolas acordaram para os elementos mais avançados de nossa civilização. Ainda
navegando em canoas de casca, familiarizaram-se com os tipos mais modernos de
avião, com rádios e equipamentos elétricos que, embora desenvolvidos paulatinamente
em nossa própria sociedade, ameaçaram traumatizá-la com as modificações que
desencadearam em nossa vida social.
Além dêsses elementos de nossa civilização, muitos outros chegaram de
improviso às malocas xinguanas. Entre êles doenças para as quais os índios não têm
resistência orgânica e que ameaçam exterminá-los.
Um mal ainda maior ameaça as populações xinguanas: - a extensão às suas
terras do nosso sistema social, seu engajamento compulsório numa estrutura
econômica que só lhes pode oferecer situação ainda mais baixa que a desfrutada pelas
camadas mais pobres de nossa população cabocla. Isto é o que significa o plano de

Colonização do Xingu, através da concessão de terras a quem as queira adquirir,
Impõe-se assim, à Nação, o estudo da forma de amparar as populações
indígenas que os primeiros exploradores já encontraram ali; o estudo da forma de
colonização que, atendendo à necessidade de integrar efetivamente todo o território
nacional em nosso sistema social, poupe alguns dos últimos remanescentes do Brasil
pré-colombiano de uma destruição certa, como a dos milhões já sacrificados à nossa
expansão.
Aquelas populações indígenas de origens geográficas e culturais tão várias que
souberam preservar até o presente e defender-se dos ataques de outros índios e
civilizados, fizeram da região do Xingu como que refugio cuja posse lhes deve de
direito ser assegurada.
O que melhor caracteriza as populações do Xingu é, por um lado, seu mosaico
lingüistico já que naquela região são :tàlados dialetos de algumas das principais
famílias lingüisticas da América do Sul e, por outro lado, sua unidade social, tantas
vezes salientadas pelos antropólogos, e que se manifesta na uniformidade cultural e
nas variadas formas de relações inter-tribais que estabeleceram.

Esta conformidade cultural das populações xinguanas impõe um modo
particular de observar seus problemas: a necessidade de encará-la em seu conjunto,
principalmente no que respeita a atribuição de territórios tribais. Fraccionar a região
que hoje ocupam coletivamente, em territórios particulares, isolados por faixas que
seriam ocupadas mais tarde por estranhos, seria destruir uma das bases do sistema
adaptativo daquêles índios e condená-los ao aniquilamento. Qualquer tipo de
colonização que resulte na localização de agentes de nossa sociedade entre os
territórios tribais xinguanos, tornará impossível contrôle dos contactos daquêles índios
com civilizados e determinará o seu extermínio.
A mesma visão de conjunto é indispensável ao planejamento da assistência
social que lhes deve ser prestada. Os males que mais sofrem são comuns a todos: decorrem do contacto maciço que lhes foi imposto com nossa sociedade, para o qual
não estavam preparados. Somente um serviço assistencial conjunto, capaz de
estabelecer um sistema comum de controle e vigilância, poderia:
1) contacto;

preparar aquêles silvícolas biológica e culturalmente para enfrentar êste

2) - assistir seu desenvolvimento cultural, suavisando os atritos e pressões de
modo a permitir que sua evolução econômica se processe em ritmo natural, a salvo de
mudanças bruscas que poderiam ter conseqüências ratais;
3) - e dêste modo, assegurar as condições necessárias para preservar o
sistema de adaptação ecológica desenvolvido numa experiência milenar e que constitui
um patrimônio inestimável
Ao lado de sua realidade humana a região dos formadores do Xingu apresenta
outros aspectos que devem ser levados em consideração em qualquer plano de
aproveitamento; dentre êles sobreleva o interesse científico que oferecem sua flora e
sua fauna intocadas até agora, que se conservam em tôda a exuberância, num pais que
vem sendo descaracterizado da forma mais violenta pela destruição sistemática de suas
feições naturais, por urna economia levada de improvisações e de imprevidências.
A região dos formadores do Xingu apresenta características biogeográficas que
ainda podem e que precisam ser preservadas como amostra para as gerações futuras,
do que terá sido, num passado remoto, o pais que a nossa geração está
descaracterizando com a mais triste eficácia
Quem percorre hoje regiões descritas por naturalistas há poucas décadas, como
o oeste de São Paulo, o vale do Araguaia e tantas outras - surpreende-se tristemente
com o espantoso empobrecimento de sua flora e de sua fauna. A lavoura de coivara, a
industrialização primária e descontrolada das peles, dos peixes, das plumas, dos ovos
de tartaruga, etc., sem deixar qualquer riqueza na terra saqueada, sem ao menos fixar
uma ocupação humana produtiva, empobrecem-na desastrosamente.
E, se não for reservada agora urna área - testemunho, dentro de alguns anos
será impossível encontrá-la, tal a afoiteza com que os batedores da indústria extrativa,
na vanguarda de nossa :fronteira de expansão econômica, arrecadam tudo o que tenha o
mínimo de valor venal.

E é necessário que esta reserva seja representativa do Brasil pristino, não só em
suas características bio-geográ.ficas, mas, também, em sua grandeza territorial.
A região dos formadores do Xingu se presta magnificamente para esta amostra,
já que ali se encontram, na mesma área, características bio-geográ.ficas de flora e de
fauna francamente amazônicas; características de campos nas formações que a
margeiarn; e, finalmente, características floristicas e faunisticas dos cerrados, em
largas faixas.
Em cada uma dessas formações bio-geográficas, tribos indígenas diferentes
estabeleceram, através de urna experiência milenar, tipos particulares de adaptação
ecológica, cujo conhecimento, ao par de oferecer um alto interesse científico, abre
perspectiva de aplicação. Tais são os casos polares das tribos xinguanas típicas que
podem ser tidas como expressão de adaptação à floresta tropical e cuja experiência tem

sido a chave da instalação vitoriosa da primeira sociedade de tradição européia nos
trópicos: a sociedade brasileira; e o caso dos índios Chavantes que vivem e tiram sua
subsistência de um cerrado árido no qual nossas populações caboclas com todo o seu
desenvolvimento social não poderiam sobreviver e, muito menos, ostentar o magnífico
vigor fisico que os índios apresentam.
Uma reserva nesta área que, atendendo aos propósitos de assegurar as suas
populações as terras de que necessitam e que lhes são garantidas pela nossa legislação,
fosse também uma reserva floristica e faunistica aberta aos pesquisadores científicos,
constituiria a melhor forma de sua utilização e integração na vida nacional.
Como, entretanto, conciliar uma reserva bio-geográfica com a ocupação
humana? Condições particulares, assentadas nas culturas das tribos, que ocupam
aquela região, respondem a esta pergunta. Os índios xinguanos baseiam sua ·
alimentação numa agricultura pouco destrutiva e na pesca, não utilizando, em sua
dieta, senão certos tipos de macacos. Nestas condições, a anta, ou veados (cervo,
campeiro e garapu), o tamanduá, a ariranha, o lobo (guará), a queixada, o tatu canastra
e a ema, em processo de extinção em todas as outras partes do território nacional,
poderão encontrar ali proteção efetiva, se forem tomadas medidas imediatas.
É óbvio que, alguns preceitos de proteção à natureza poderiam e deveriam ser
ensinados aos índios, como métodos mais eficazes que os seus simples cuidados para
evitar incêndios nas florestas e outras depredações. Aliás, a capacidade dos índios para
tal aprendizado já foi comprovada pelos visitantes cientistas que tem trabalhado junto
deles.
A revelação do Xingu ao Brasil que se deu sob a égide das expedições
científicas e a sua acessibilidade tornada possível pela obra de desbravamento da
Fundação Brasil Central, mercê a cooperação da Fôrça Aérea Brasileira, nos coloca
diante de uma responsabilidade histórica: a oportunidade única e inigualável de criar
tuna reserva da natureza brasileira aberta à pesquisa científica; e o dever de amparar
aos índios que a habitam.
O ante-projeto de lei procura resolver o primeiro
problema com a criação de um parque naturalístico dotado de um Conse1ho integrado
por representantes das mais altas instituições cientificas federais e do Instituto

Histórico e Geográfico de Mato Grosso, com a incumbência de orientar suas
atividades científicas.
Quanto ao segundo problema, entrega-o a quem de direito, ao Serviço de
Proteção aos Índios, órgão do Governo Brasileiro ao qual cabe, por lei, a incumbência
de velar pelos destinos das nossas tribos indígenas. A história dramática das fronteiras
de expansão da sociedade brasileira que têm sido, através dos séculos, teatro das mais
bárbaras chacinas, é uma advertência para a nossa geração. Nos cabe ter a necessária a
[ sic] providência para evitar que elas se repitam, custando ao Brasil a extinção de
outras tribos. Os choques armados entre índios Caiapó e neobrasileiros que hoje
enlutam o sul do Estado do Pará, poderão ter uma nova frente em Mato Grosso, se não
forem tomadas, imediatamente, as providências capazes de evitá-las. E entre estas
providências merece total prioridade a concessão de terras aos índios e a interdição dos
territórios ocupados por tribos hostis até que se processe sua pacificação.
A extensão da área a ser reservada deve prever não apenas o território atual e
efetivamente ocupado pelas tribos indígenas, o que lhes é garantido pela Constituição
Federal, que em seu artigo 216, estatui:
"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acham
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem"
mas, também, as faixas de terras intermediárias ou que circundam os territórios
ocupados. Só por êste meio se poderá facilitar ao Serviço de Proteção aos Índios a
"incorporação dos silvícolas à comunhão nacional" (Const. Fed. Art. 5, letra r), sem o
prejuízo de influências estranhas e danosas.
Com o mesmo objetivo é indispensável reservar, no presente, uma zona
marginal à área a ser ocupada pelo Parque Indígena em projeto, a qual é em parte
habitada pelos índios Chavantes, tribo ainda não completamente pacificada. Após os
necessários trabalhos de atração e pacificação dessas tribos, serão delimitados os
territórios particulares a cada uma, ou quais em época oportuna poderão ser integrados
à reserva do Xingu, voltando o restante dessa área marginal ao domínio do Estado,
para fins de co Ionização.
Essa precaução garantiria, àqueles índios, as terras de que necessitam para sua
sobrevivência, bem como a possibilidade de uma futura ocupação pacifica do Xingu,
dentro de um amplo plano de colonização evitando-se os choques e agressões que
geralmente se originam do contato não orientado entre tribos indígenas arredias e
invasores que avançam sôbre suas terras.
Os propósitos acima expostos, recomendam, pois, a criação de um tipo singular
de Parque que difere tanto dos chamados 'Parques Nacionais" quanto das Reservas
Indígenas do Brasil e do estrangeiro.
Tal seria o Parque Indígena do Xingu, caracterizado pela proteção ao elemento
indígena, como se apresenta em sua feição humana, em sua feição faunistica e um sua
feição floristica.

No Parque Indígena do Xingu, o Brasil teria sua primeira grande reserva
natural aberta exclusivamente a pesquisas científicas, uma reserva representativa de
sua grandeza, embora compreenda uma proporção menor do seu território que os
parques nacionais de outros países como a Suíça, Noruega, Bélgica, Canada, Estados
Unidos e outros.
Através do Parque Indígena do Xingu. se avultaria o Estado de Mato Grosso,
pois, sem qualquer forma de alienação de seu patrimônio territorial, saldaria seus
compromissos para com o povo brasileiro que lhe assegurou tão extenso território
fazendo-se o depositário de urna amostra do Brasil natural; sendo dotado de um centro
de pesquisas científicas do qual é justo esperar os mais altos beneficios e assegurando,
ainda, a sua população indígena, um refúgio onde estaria a salvo das sombrias ameaças
que pesam sôbre ela.
Nêsse Parque a F.B.C. encontraria a fórmula ideal para a colonização que se
propõe, secundando sua obra de desbravamento, com outra ainda mais grandiosa: a
colonização com o elemento indígena, já adaptado à região e dono dela; o qual, uma
vez assistido de forma adequada, encontraria seu lugar na sociedade brasileira
Por êsse Parque, o S.P.I. resolveria o problema que o preocupa de assegurar às
populações xinguanas as terras de que necessitam e as condições sociais capazes de
impedir o colapso fatal de que estão ameaçadas.
No PIX a F.A.B. e a navegação aérea comercial, mercê da rede de campos de
pouso e de estações rádio-telegráficas de que será dotado, teria um ponto de apoio da
maior importância estratégica e de grande relevância para a segurança de vôo.
Os trabalhadores científicos ganhariam a segurança de uma reserva do Brasil
pristino, onde poderiam, através dos anos, continuar contribuindo para um
conhecimento mais profundo de nossa terra e de nossa gente.
E a nossa geração se redimiria das espoliações que, em nosso tempo, se vêm
fazendo à natureza brasileira, reservando um recanto onde ela se conservaria intocada.

DECRETOS E PORTARIAS

Decreto n°. 50.455. de 14 de abril de 1961.

CRIA O PARQUE NACIONAL DO XINGU

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87, nº.
1 da Constituição;
considerando que o vale do rio Xingu constitui-se de terras que devem restar
totalmente resguardadas de exploração;
considerando a necessidade de preservar essa área como reserva florestal e
campo de estudo das riquezas naturais brasileiras;
considerando que uma grande parte dessa área é constituída de (erras
pertencentes aos índios, segundo a legislação em vigor e, por isso mesmo,
insuscetíveis de alienação;
considerando a conveniência de criar um grande Parque Nacional na região do
Xingu, preservando-o para as gerações futuras, decreta:
Art. 1 º - Fica criado, no Estado de Mato Grosso, o Parque Nacional do Xingu,
subordinado diretamente à Presidência da República.
Art. 2°. A região destinada a êsse Parque, situada no vale do Rio Xingu, e ao
longo dêste, consistirá de um Polígono irregular, com a área aproximada de 22.000
quilômetros quadrados, compreendida dentro dos limites prováveis seguintes, tendo
como orientação a carta Internacional ao Milionésimo, do IBGE, datada de 1959:
"Ao Norte, o segmento do paralelo de 10º de latitude sul. Ao sul, por urna linha
paralela que, partindo da confluência dos Rios Curisevu e Kuluene, se aproxima do
Leste para Oeste, até encontrar o Rio Ronuro. A Leste por urna linha imaginária
ligando a confluência dos Rios Curisevu e Kuluene ao segmento do paralelo de 12º
latitude sul, em um ponto que dista 40 km da margem direita do Rio Kuluene; daí
sempre nesta profundidade, prolongando-se pelo Rio Xingu em tôda a sua extensão de
sul para norte, até encontrar o Rio Ronuro, no encontro da linha paralela que liga a
confluência dos rios Curisevu e Kuluene, ao segmento do paralelo de 12° latitude sul,
distando êsse ponto 40 km da margem esquerda do Rio Kuluene; daí sempre nesta
profundidade, prolongando-se pelo Rio Xingu em tôda a extensão sul-norte até o
segmento do paralelo de 10° latitude sul."
Art. 3º - O Ministério da Agricultura, o Ministério da Guerra e o Ministério
da Aeronáutica, com a cooperação da Fundação Brasil Central, promoverão,
oportunamente, os estudos, levantamentos aerofotogramétricos da área do Parque, bem
como a descrição minuciosa de sua linha perimétrica e conseqüente demarcação, com
determinação rigorosa do polígono.

Art. 4º - Dentro do polígono constitutivo do Parque do Xingu serão
respeitadas as terras do índio, de forma a preservar as populações aborígenes, na
conformidade do mandamento constitucional, a da legislação específica em vigor;
como dos princípios componentes da doutrina de proteção e assistência aos silvícolas,
adotados pelo Serviço de Proteção aos Índios
§ único - Caberá ao Serviço de Proteção aos Índios a supervisão e direção
da assistência aos silvícolas, nas áreas que a éste são destinadas e na conformidade
com o disposto neste artigo.
Art. 5º. - Ficam o Ministério da Agricultura., por intermédio do Serviço
Florestal, e a Fundação Brasil Central, autorizados a entrar em entendimentos com o
Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os legítimos proprietários, se
eventualmente existirem, para o fim especial da obtenção de doações, bem como
efetuar as desapropriações indispensáveis à instalação do Parque.
Art. 6°. -Deverá o Ministério da Agricultura., com a cooperação do Ministério
da Guerra e da Fundação Brasil Central, promover a evacuação das áreas ocupadas
indevidamente, tornando as medidas aconselháveis.
Art. 7º - As terras, a flora, a fauna e as belezas naturais sitas no polígono do
Parque, ficam, desde logo, sujeitas ao regime especial do Código Florestal em vigor.
Art. 8º. - A 'administração geral do Parque será exercida por servidor
designado pelo Presidente da República., escolhido de uma lista tríplice organizada
pelo Presidente da Fundação Brasil Central e pelo Diretor do Serviço de Proteção aos
Índios, o qual será demissível ad nutum
Art. 9º. - O Administrador do Parque Nacional do Xingu enviará relatório
trimestral pormenorizado ao Presidente da Fundação Brasil Central e ao Diretor do
Serviço de Proteção aos índios.
§ único - O Presidente da Fundação Brasil Central e o Diretor do Serviço de
Proteção aos Índios exercerão sôbre o Parque as atribuições de suas respectivas
competências.
Art. 10º. - A Seção de Parques e florestas Nacionais, do Serviço Florestal do
Ministério da Agricultura., bem como outros órgãos especializados da Administração
Pública, atenderão com material e pessoal às necessidades do Parque Nacional do
Xíngu, e fornecerão servidores e técnicos componentes de sua administração; e, na sua
falta, servidores em idênticas condições, pertencentes ao Quadro do Pessoal dos
respectivos Ministérios ou entidades, deverão ser fornecidos.
Art. 11º. - Sem prejuízo das medidas a serem tomadas sem perda de tempo,
com a :finalidade de efetivar-se a sua instalação, o Administrador do Parque, com a
cooperação técnica do Ministério da Agricultura e da Fundação Brasil Central,
elaborará dentro do prazo de 60 (sessenta) dias o regimento do Parque Nacional do
Xingu, e as instruções que se fizerem necessárias, levando em consideração trabalhos
análogos já existentes quanto aos demais parques nacionais.

Ali. 12º. O presente 'Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

B~SÍLIA,

D. F., 14 de abril de 1961, 140º. Dalndependên~ia e 73º da República.

JÂNIO QUADROS
Oscar Pedroso Horta
Sylvio Heck
Odylio Denys
· Afonso Afonso de Mello Franco
Clemente Mariani
Clóvis Pestana
Romero Cabral da Costa
Brígido Tinoco
Castro Neves

Gabriel Grun Moss
Cattete Pinheiro
Arthur Bernardes Filho

João Agripino Filho
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DECRETO n.0• 51.084. de 31-7-61

Regulamenta o Decreto nº. 50.455. de 14 de abril de 1961, que criou o Parque
Nacional do Xingú e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 37, item
1, da Constituição Federal e tendo em vista o que dispõe o art. 11 do Decreto n°.
50.455, de 14 de abril de 1961,

DECRETA:
Art. 1º. O Parque Nacional do Xingú (P.N.X.) criado pelo Decreto nº. 50.455,
de 14 de abril de 1961, com os limites previstos no seu art. 1 º. terá as seguintes
atribuições;
I - Preservar a flora e a fauna originais da área contra qualquer forma de
exploração destrutiva ou de descaracterização, como amostra da natureza brasileira
que, pelo seu valor paisagístico e científico, constituem um patrimônio da Nação.
II - Assegurar ~s populações indígenas localizadas na área do Parque, a posse
das terras que ocupam, na forma do art. 316 da Constituição Federal.
ill - Garantir às tribos indígenas a assistência médica, social e educacional
indispensável para assegurar sua sobrevivência, com a preservação de seus atributos
culturais.
IV - Favorecer a realização de pesquisas em todos os campos das ciências
naturais e sociais dentro da área do Parque.
V - Superintender as atividades turísticas na região, evitando que tragam
prejuízos de qualquer natureza aos grupos indígenas ou que ponham em risco o
patrimônio natural sob sua guarda
Art. 2°. - A Direção executiva do Parque Nacional do Xingú caberá a um
Administrador-Geral, escolhido e nomeado pelo Presidente da República.
Art. 3°. -Compete ao Administrador-Geral:
a) na qualidade de delegado especial do Serviço de Proteção aos Índios, fazer
cumprir, na área do Parque, a legislação brasileira de amparo ao indígena;
b) na qualidade de delegado especial do Serviço florestal e da Divisão de Caça
e Pesca do Ministério da Agricultura, proteger a flora, a fuuna e as riquezas naturais da
área do Parque, nos têrmos da legislação específica, concernente á matéria;
e) fazer respeitar a lei e manter a ordem na área do Parque, podendo, para isso,
requisitar forças armadas, quando indispensáveis à proteção dos índios, da flora e da
fauna;

d) autorizar, depois de cumpridas as formalidades legais, a entrada de pessoas
ou grupos na área do Parque e providenciar a retirada dos invasores;
e) movimentar as verbas consignadas
aplicação a quem de direito;
f) representar

ao Parque e prestar contas de sua

o Parque ativa ou passivamente, judicial e extrajudicialmente;

Art. 4º. - O quadro do pessoal do Parque será organizado com conformidade
com o disposto no art. 10 do decreto n°. 50.455, de 14-4-1961, ou através de contratos
ou convênios, regendo-se os mesmos pela Legislação do Trabalho.
§ único - Os vencimentos do administrador geral do Parque serão fixados
pelo Presidente da República
Art. 5°. - Além dos recursos que lhe forem destinados no orçamento da
União, é facultado ao Parque receber dotações de pessoas ou entidades de direito
público e privado.
Art. 6°.
Compete ao Administrador-Geral representar o Parque e firmar
acordos e convênios em seu nome, com entidades públicas e particulares, para a
consecução dos objetivos humanitários, científicos e de proteção à natureza.
Art. 7°. A sede do Parque Nacional do Xingu será instalada dentro de seus
limites geográficos.
§ 1 º. O Parque manterá, na Capital Federal, um.a representação.
§ 2°. - A Força Aérea Brasileira firmará convênio com o Parque para a
manutenção dos serviços de proteção ao vôo instalados na região.
§ 3° - A Fundação Brasil Central firmará convênio com o Parque para a
manutenção dos seus postos avançados localizados na área sob sua jurisdição.
Art. 8°. - O Administrador Geral poderá, no interesse da administração, ser
assessorado por coordenadores de sua livre indicação, para os serviços
administrativos, a assistência médico-sanitária, a orientação educacional e contrôle das
atividades científicas da região.
§ único - O Administrador do Parque escolherá, dentre seus auxiliares, o seu
substituto eventual.
Art. 9°. - O Parque atuará sôbre sua área de jurisdição através de uma rêde de
postos de assistência e de vigilância e de abrigos para observação científica.
Art. 10°.
Integrar-se-ão ao Patrimônio do Parque todos os bens que se
encontram dentro de sua área, exceto os que se incluírem no âmbito da segurança
nacional ou os que forem objeto de convênio.
Art. 11º. - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D. F.

DECRETO Nº. 63.082-DE 6 DE AGÔSTO DE 1968

Altera os limites da área em que se situa o Parque Nacional do Xingu
e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 83,
item II, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 4°., item IV, e 186 da
Constituição e no artigo 1°., item VII da Lei nº. 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
decreta:
Art. 1º. - O Parque Nacional do Xingu, criado pelo Decreto nº. 50.455, de 14
de abril de 1961, área exclusivamente reservada aos silvícolas, na forma do artigo 186,
da Constituição e para os efeitos do artigo 2º., item VII, do Decreto nº. 62.196, de 31
de janeiro de 1968, passa a ter os seguintes limites:
Ao Norte: partindo do salto Von Martins, que se situa acima do paralelo de 10°
e abaixo da confluência dos rios Jarina ou Juruna e Xíngu, nos sentidos Oeste
e
Leste verdadeiros, até a distância de 40 quilômetros em cada sentido, no respectivo
paralelo;
Ao Sul: o paralelo de 10º30' nos sentidos Oeste e Leste, medindo-se 40
quilômetros, a partir dos Rios Kuluene e Xingu, para cada lado;
Os limites Leste e Oeste do polígono que constitui o Parque Nacional do Xingu
serão traçados por linhas poligonais, que ligarão os extremos nas divisas Norte e Sul, a
40 quilômetros de cada lado do eixo dos rios Kuluene e Xingu, ligando os pontos
extremos a 40 quilômetros dêsse eixo, determinados em função das normais tiradas
das margens direita e esquerda dêsses rios, nos pontos das curvas que definem os seus
cursos.
Art. 2º. - Fica a Fundação Nacional do Índio autorizada a entrar em
entendimentos com o Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os
legítimos proprietários, se eventualmente existirem, para o fim especial da obtenção de
doações, bem como a efetuar as desapropriações indispensáveis ao cumprimento dêste
Decreto.
Art. 3º. - Deverá a Fundação Nacional do Índio, em cooperação com o
Ministério do Exército e o Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de
Polícia Federai promover a evacuação das áreas ocupadas indevidamente, tomando as
medidas aconselháveis.
Art. 4º. - O Serviço Geográfico do Exército, com a colaboração da Fundação
do IBGE, procederá a demarcação da área estabelecida no artigo 1 º.
Art. 5°. - A intrusão na área compreendida nos limites fixados no artigo 1 º.
dêste Decreto sujeitará seus autores às penas previstas no artigo 161 e seus parágrafos,
combinado com os artigos 47, 329 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro.
Art. 6°. Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1968; 147º da Independência e 80°. da República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva
Aurélio de Lyra Tavares
Afonso A. Lima.

DECRETO Nº. 68.909 -DE

13 DE JULHO DE 1971

Altera os limites do Parque Nacional do Xingu criado pelo Decreto nº. 50.455, de 14
de abril de 1961, regulamentado pelo Decreto nº. 51.084, de 31 de julho de 1961 e
alterad~ pelo Decreto nº. 63.082, de 6 de agôsto de 1968
·
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituição e tendo em vista a Exposição de Motivos nº. 1.119, de 6 de
julho de 1971, do Ministério de Estado do Interior, decreta:
Art. lº. - O Parque Nacional do Xingu, criado pelo Decreto nº. 50.455. de 14
de abril de 1961, regulamentado pelo Decreto nº. 51.084, de 31 de julho de 1961, e
alterado pelo Decreto nº. 63.082, de 6 de agôsto de 1968, área reservada
exclusivamente aos índios, na forma do artigo 198 e seus parágrafos, da Constituição e
para os efeitos do Decreto nº. 68.377, de 19 de março de 1971, passa a ter os seguintes
limites: NORTE: partindo do cruzamento da BR-80 com a cabeceira do rio Jarina ou
Juruna, segue acompanhando aquela rodovia, rumo leste, até um ponto a quarenta
quilômetros da margem direita do rio Xingu; LESTE: dêste ponto, segue no rumo
geral sul, acompanhando o rio Xingu, sempre eqüidistante quarenta quilômetros da
margem direita daquele rio, até a cabeceira do rio Xacoti ou Parnaiba; daí por uma
linha reta, até a coordenada de 53° 00 W e 13º 00 S; SUL: dêste ponto, segue rumo
oeste exatamente acompanhando a linha do paralelo de 13º 00 até encontrar o rio
Antônio Bacaeri, acompanhando êste curso d'água até seu ponto de encontro com o rio
Batovi (Tami-Tatoala), e daí subindo até reencontrar a linha do paralelo de 13º 00 e
por êste seguindo até o ponto de intersecção com o meridiano 54º 00; OESTE: dêste
ponto segue o meridiano de 54° 00, no rumo norte, até o seu cruzamento com o rio
Arraia; daí, desce êste rio até a sua foz no rio Maritsauá-Missu; dêste ponto, por uma
linha reta, até a cabeceira no rio Jarina ou Juruna, no ponto de seu cruzamento com a
BR-80.
Art. 2°. - A Área remanescente da delimitação constante do Decreto número
63.082, de 16 de agôsto de 1968, localizada ao norte do traçado atual da rodovia
Xavantina-Cachimbo (BR-80) e excluída do Parque Nacional do Xingu, permanecerá
sob o regime ao artigo 198 da Constituição enquanto habitadas, com caráter de
permanência, pelas tribos indígenas que atuahnente nela se encontram.
Art. 3º - A Fundação Nacional do Índio promoverá a atração dos grupos
indígenas arredios, localizados na área excluída ou nas regiões circunvizinhas, para o
interior do Parque Nacional do Xingu, devolvendo à posse e domínio pleno da União
as terras por eles habitadas.
Art. 4°, - Éste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1971; 150º da Independência e 83º, da República.
EMILIO G. MÉDICI
José Costa Cavalcanti

PORTARIA 369/N Fundação Nacional do Índio

Ministério do Interior
FUNDAÇÃO.NACIONAL DO ÍNDIO
Gabinete do Presidente

Portaria nº 369 /N, de 26 de maio de 1976.
Cria Posto Indígena que menciona

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso de suas
atribuições que lhe confere os Estatuto
CONSIDERANDO:
que a população Txukahamãi (Kayapó ), que habita a área é estimada em 200
(duzentos) índios;
que esse grupo permanece além dos limites do Parque Nacional do Xingu, em
suas aldeias originais, ao norte do Parque, sem usufruir dos beneficios de uma
assistência regular - por parte do órgão;
a necessidade de definir os limites para as suas atividades de caça e coleta,
necessárias à sua subsistência,
RESOLVE:
I. Criar o Posto Indígena JARINA, subordinado ao Parque Nacional do Xingu
com as seguintes delimitações:
tomar um ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von Martius à margem
esquerda do Rio Xingu, traçando uma linha no sentido Leste/Oeste até 40 K, incidindo
sobre o paralelo do 10° (dez graus), deste ponto, infletir para o Sul até a BR-080, daí
acompanhar a BR-080, no sentido OESTE/LESTE até a margem esquerda do rio
Xingu; deste ponto, seguir até o ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von
Martius.
II. Determinar ao DGO que adote as providências necessárias ao bom
funcionamento da unidade ora criada.

ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA
PRESIDENTE

DECRETO N°. 86.956, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1982

Declara de interesse social para fins de desapropriação, os imóveis que especifica,
situados no município de Colider, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituição, e de acordo como disposto na Lei n°. 4.132, de 1° de
setembro de 1962.
DECRETA:
Art. lº - Ficam declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, as
áreas de terras, de propriedade da Agropecuária Xingu S. A e de Ramze Abou Rízk,
num total de 39.777 ha (trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete hectares), situados
no Município de Colider, Estado de Mato Grosso, assim discriminadas: Lote 1,
pertencente à Gleba Santa Helena, com a configuração de um polígono irregular e área
total de 29.821 ha (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e um hectares), com os
seguintes limites, roteiros e confrontações: sai do Marco MP I, margem esquerda do
Rio Xingu; o Marco MP II está a 21,450m (vinte e um mil, quatrocentos e cinqüenta
metros), rumo N.90° W, do Marco 1. confrontando com terras de Eugênia Maria
Coelho e Maria Luiza Coelho; e Marco m está a 8.000 m (oito mil metros), rumo
NOºE, do Marco II, confrontando com terras de Maria Helena Pinheiro; o Marco Ml'
IV está a 16.920, (dezesseis mil. novecentos e vinte metros) do Marco MP m, rumo
11. 900 E.; o Marco MP V está a 8.000m (oito mil metros) do Marco MP m, rumo N
900 E.; o Marco MP VI está a 12.500m (doze mil e quinhentos metros) do Marco MP
IV, rumo N. Oº E.; do Marco MP VI fecha o polígono seguindo Rio Xingu acima, até o
Marco MP I, onde teve início e fim o presente roteiro, encerrando uma área de 29.821
ha (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e um hectares) confrontando do Marco MP III
ao Marco MP IV com terras primeiramente de Thais de Souza Pimenta e Sérgio de
Souza Pimenta, posteriormente do Marco MP IV ao Marco l'v1P V ainda com terras de
Sérgio de Souza Pimenta e, finalmente, do Marco MP VI com terras devolutas e ainda,
do Marco MP VI ao Marco Ml' I com o rio Xingu, margem esquerda, por diversos
rumos e distâncias. Lote 2, imóvel sem denominação, com uma área superficial de
9.956 ha (nove mil, novecentos e cinqüenta e seis hectares), com os seguintes limites,
roteiros e confrontações: o MP I situa-se em comum ao marco de Manoel C. Mello,
junto à margem esquerda do Rio Xingu, em frente à Cachoeira Von Martius; o MP II
situa-se junto à margem esquerda do Rio Xingu, ao rumo magnético de 72º45' N. E, a
2.910m (dois mil, novecentos e dez metros) do MP I; o MP III situa-se junto à margem
esquerda do Rio Xingu ao rumo magnético de 29°45' NE, a2.230 (dois mil, duzentos e
trinta metros) do MP II; o MP IV situa-se em comum ao marco de Agropecuária
Xingu S.A., outrora de José Pinheiro da Silva e a 10m ( dez metros) da margem
esquerda do Rio Xingu, ao rumo magnético de 47º30' NE, a 7.200m (sete mil e
duzentos metros) do MP III; o MP V situa-se em comum ao marco da Agropecuária
Xingu S.A., outrora de João Batista Pinheiro, divisando com Maria Luiza Coelho, ao

rumo magnético de 90°00' W, a 16.460 m (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta
metros) do MP IV; o MP VI situa-se em comum ao marco de Maria Luiza Coelho,
divisando com Manoel C. Mello, ao rumo magnético de 90°00' S a 8.000m (oito mil
metros) do MP V e a 6.860m (seis mil; oitocentos e sessenta metros) do MP VI, ao
rumo de 90º00' E., fechando o imóvel com 9.~56 ha ( nove mil, novecentos e
cinqüenta e seis hectares).
Parágrafo Único. Os imóveis a que se refere este artigo acham-se matriculados
no Registro Geral de Imóveis ·da Comarca de Cuiabá, perante os Cartórios do Segundo
e do Sexto Ofícios. sob n°.s 35.063, fls. 191, Livro 3-AA e R-01.1.731, do Livro 2,
respectivamente, e em nome, o primeiro, de Agropecuária Xingu S.A e, o segundo, de
Ramze Abou Rizk e sua mulher, dona Alzira Jafet Rizk.
Art. 2º Fica a Fundação Nacional do índio - FUNAI, autorizada a dar
execução a este Decreto, promovendo as medidas amigáveis e judiciais necessárias à
efetivação da desapropriação.
Art. 3° Os imóveis mencionados no art. 1 º. deste Decreto constituirão bens da
União e se destinarão a servir de habitat ao grupo indígena Txukarramãe.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1982; 161º. da Independência e 94°, da República.
João Figueiredo
Mário Andreazza

PORTARIA 291/P, DE 16/04/84

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), no uso
de suas atribuições e no exercício do poder de polícia que lhe é conferido pela Lei n°.
5.371, de 1967,
CONSIDERANDO o clima de tensão existente na área do Parque Indígena do
Xingu;
CONSIDERANDO que os dois dirigentes e um sertanista enviados pela
FUNAI à área, visando uma solução harmoniosa para a situação, foram aprisionados
pelos silvícolas;
CONSIDERANDO que os precedentes dos costumes e tradição do Grupo
TXUCARRAMÃE autorizam a crer nos graves riscos de vida a que estão expostos os
reféns;
CONSIDERANDO que o artigo 2º. do Decreto n°. 68.909, de 1971,
determinou que a área excluída dos limites do Parque Indígena do Xingu ficaria sob o
"regime do artigo 198 da Constituição enquanto habitadas, em caráter de permanência,
pelas tribos que atualm~te 'nela se encontram";
CONSIDERANDO que o Relatório dos Sertanistas Cláudio Villas Boas,
Orlando Villas Boas e Antropólogo Olympio Trindade Serra, afirmam como "habitat"
dos TXUCARRAMÃE a área localizada à margem esquerda do Rio Xingu, posto que
o Grupo é originário das cabeceiras do Rio Jarina, afluente da margem esquerda do
Rio Xingu;
CONSIDERANDO que a faixa de 15 quilômetros reivindicada pelos indígenas,
visando resguardar a pesca àquela comunidade, está localizada na margem direita do
Rio Xingu;
CONSIDERANDO que inobstante esse fato é dever da FUNAI promover a
defesa do interesse dos indígenas, prevenindo conflitos com a sociedade envolvente;
CONSIDERANDO, :finalmente, a necessidade de verificar se as terras na área
em litígio, são, ou não, de propriedade da União, de acordo com o artigo 4° da
Constituição Federal,

RESOLVE:
I - Interditar a área de terras localizada na margem direita do Rio Xingu,
assim delimitada: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado no encontro da margem
direita da BR-80, sentido XAVANTINA-CACIIlMBO, com a margem direita do Rio
Xingu, de coordenadas geográficas aproximadas de 10°46'43" Latitude Sul e 53º05'15"
Longitude Oeste. Segue rumo leste pela referida rodovia, até o Ponto 2 (dois), de

coordenadas geográficas aproximadas de 10º46'49" Latitude Sul e 52º56'59"
Longitude Oeste, que dista 15 (quinze} quilômetros, em linha reta, do Ponto anterior;
LESTE: deste Ponto, percorrendo uma distância aproximada de 76 (setenta e seis)
quilômetros, até atingir o Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas de
10º06'05" Latitude Sul e 52°49146'1 Longitude Oeste, situado à margem esquerda de
um igarapé, afluente da margem direita do Rio Xingu, que deságua próximo à
Cachoeira VON MARTIUS; NORTE: deste ponto, pela margem esquerda do referido
igarapé, até atingir o Ponto 4 (quatro), de coordenadas geográficas aproximadas de
10º03'0611 Latitude Sul e 52°57'28" Longitude Oeste, 'situado na foz deste igarapé, com
a margem direita do Rio Xingu; OESTE: deste ponto, segue pela margem direita do
Rio Xingu, sentido montante, até atingir o Ponto 1 (um), Ponto inicial da área.
II- Determinar à Diretoria do Patrimônio Indígena - DPI - que proponha as
medidas administrativas cabíveis solução da questão.
III - Vedar o ingresso, na área ora interditada, de não Índios, sem expressa
autorização da FUNAI.

OCTAVIO FERREIRA LIMA

tGo

DECRETO N°. 89.618 DE 07 DE MAIO DE 1984
Declara de interesse social, para fins de desapropriação, propriedades particulares situadas na
área que especifica, localizada no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituição, tendo em vista o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei nº.
6.001, de 19 de dezembro de 1973, e de acordo com os artigos l". e 5°, da Lei n°.
4.132, de 10 de setembro de 1962, combinados com o Decreto-Lei n°. 3.365, de 21 de
junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1 º - São declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, as
propriedade particulares existentes na área, localizada no Estado de Mato Grosso, com
a seguinte delimitação: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado no encontro da
margem direita da BR-80, sentido XAVANTINA-CACHIMBO, com a margem direita
do Rio Xingu, de coordenadas geográficas aproximadas de 10°46'43" Latitude Sul e
53º05'15" Longitude Oeste. Segue rumo leste pela referida rodovia, até o Ponto 2
(dois), de coordenadas geográficas aproximadas de 10°46'49" Latitude Sul e 52º56'59"
Longitude Oeste, que dista 15 (quinze) quilômetros, em linha reta, do Ponto anterior;
LESTE: deste Ponto, percorrendo uma distância aproximada de 76 (setenta e seis)
quilômetros, até atingir o Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas de
10°06'05"Latitude Sul e 52º49'46" Longitude Oeste, situado à margem esquerda de um
igarapé sem dominação, afluente da margem direita do Rio Xingu, que deságua
próximo à Cachoeira VON MARTTIJS; deste ponto, sentido jusante, pela margem
esquerda do referido .ígarapé, até atingir o Ponto 4 (quatro), de coordenadas
geográficas aproximadas de 10°05'20" Latitude Sul e 52º55'45" Longitude Oeste,
situado na margem esquerda do referido igarapé, a uma distância de aproximadamente
5 (cinco) quilômetros em linha reta da margem direita do Rio Xingu; deste Ponto rumo
Nordeste, na distância de 31,5 km (trinta e um quilômetros e quinhentos metros), até
atingir o Ponto 5 (cinco) ), de coordenadas geográficas 09°52'20" Latitude Sul e
52°44'30" Longitude Oeste, situado à margem esquerda de um igarapé sem
denominação, afluente da margem direita do Rio Xingu, que deságua próximo à
Cachoeira Travessão; NORTE: deste ponto, sentido jusante, pela margem esquerda do
referido igarapé, até atingir o Ponto 6 (seis), de coordenadas geográficas aproximadas
de 09°55'40" Latitude Sul e 52º46'35" Longitude Oeste, situado na foz do referido
igarapé com o Rio Xingu, próximo à Corredeira do Travessão; OESTE: deste ponto,
sentido montante, pela margem direita do Rio Xingu, até atingir o Ponto 1 (um), Ponto
inicial da presente descrição perimétrica.
Parágrafo único. As coordenadas indicadas neste artigo foram extraídas da
Carta Plani-altimétrica confeccionada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), na escala de 1 :250:000 (lª Edição IBGE/1982).
Art. 2°. - A área descrita no artigo anterior é destinada a servir de habitat ao
Grupo Indígena TXUCARRAMÃE, passando integrar a Reserva Indígena Jarina.
Art. 3° - O Ministério Público Federal promoverá as medidas amigáveis e
judiciais necessárias à desapropriação das propriedades particulares legitimamente
tituladas, existentes na área descrita no artigo 1° deste Decreto, podendo alegar
urgência para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei n°. 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações da Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 07 de maio de 1984; 1630, da Independência e 960. da República
JOÃO FIGUEIREDO I Mário David Andreazza
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DECRETO Nº. 89.643, DE 10 DE MAIO DE 1984

Declara de ocupação dos silvícolas área de terras, no município de Colider,
no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81,
item Til, da Constituição, e tendo em vista o disposto pelos artigos 2º, incisos V e IX,
19 e 22, da Lei n°. 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

DECRETA:
Art. lº - Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas, para efeito dos artigos
4º, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no município de Colider, Estado de
Mato Grosso, com a seguinte delimitação: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado na
divisa das terras desapropriadas nos termos do Decreto n°. 86.956, de 18 de fevereiro
de 1982, com a Área Indígena Jarina, a uma distância aproximada de 6 (seis)
quilômetros da margem esquerda do Rio Xingu, de coordenadas geográficas
aproximadas de 10°02'50" Latitude Sul e 53°02'15" Longitude Oeste, segue rumo
Oeste, no alinhamento do limite Norte da Área Indígena Jarina, até o Ponto 2 (dois),
de coordenadas geográficas aproximadas de 10º02'50" Latitude Sul e 53º20'34"
Longitude Oeste, situado a uma distância aproximada de 40 (quarenta) quilômetros,
também na margem esquerda do Rio Xingu, no cruzamento da Linha Norte com a
Linha Oeste da Área Indígena Jarina; deste ponto por uma linha reta e seca com a
distância de aproximadamente 600 (seiscentos) metros, até atingir o Ponto 3 (três) de
coordenadas geográficas aproximadas de 10°02'32" Latitude Sul e 53°20'28"
Longitude Oeste, situado à cabeceira de um igarapé sem denominação; deste ponto,
sentido jusante, até atingir o Ponto 4 (quatro), de coordenadas geográficas
aproximadas de 09°59'56" Latitude Sul e 53°21'1911 Longitude Oeste, situado na
confluência do referido igarapé, com outro, também sem denominação; deste Ponto,
no sentido montante pelo igarapé sem denominação, até atingir o Ponto 5 (cinco), de
coordenadas geográficas 09º59'07" Latitude Sul e 53°27'46" Longitude Oeste, situado
próximo à sua cabeceira; deste Ponto, por uma linha reta e seca na distância
aproximada de 1.400m (um mil e quatrocentos metros) até atingir o ponto 6 (seis), de
coordenadas geográficas aproximadas de 09°58'41" Latitude Sul e 53°28'25"
Longitude Oeste, situado na cabeceira de um igarapé afluente da margem direita do
Rio Iriri Novo; deste ponto, no sentido jusante, até atingir o Ponto 7 (sete), de
coordenadas geográficas aproximadas de 09º58'14" Latitude Sul e 53°30'10" Longitude
Oeste, situado na confluência do referido igarapé, com outros dois, também sem
denominação; OESTE: deste Ponto, por uma linha reta e seca, sentido Norte, na
distância aproximada de 26,6 quilômetros, até atingir o ponto 8 (oito), de coordenadas
geográficas aproximadas de 09º43'50" Latitude Sul e 53º30'00" Longitude Oeste,
situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do
Rio Iríri Novo; deste ponto, no sentido jusante, até atingir o Ponto 9 (nove), de
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coordenadas · geográficas aproximadas de 09°39'42" Latitude Sul e 53°27'57"
Longitude Oeste, situado na confluência desse igarapé, com outro sem denominação,
afluente também da margem direita do Rio Iriri Novo; NORTE: deste ponto, no
sentido montante do referido igarapé, até atingir o Ponto 10 (dez), de coordenadas
geográficas aproximadas de 09°43'24" Latitude ~ul. e 53°11113" Longitude Oeste,

situado na sua mais alta cabeceira; deste Ponto, por uma linha reta e seca, com
distância aproximada de 1.100 (um mil e cem metros), até atingir o Ponto 11 (onze),
de coordenadas geográficas aproximadas de 09º4313711 Latitude Sul e 53º10'39"
Longitude Oeste, situado em uma das cabeceiras do Igarapé de Pedra; deste ponto, no
sentido jusante, pelo referido igarapé, até atingir o Ponto 12 (doze), de coordenadas
geográficas aproximadas de 09º4313511 Latitude Sul e 53º07'3911 Longitude Oeste,
situado na confluência deste, com outro; deste ponto, sentido montante, pelo último
igarapé, até atingir o Ponto 13 (treze), de coordenadas geográficas aproximadas de
09°47'36" Latitude Sul e 53°07'40" Longitude Oeste, situado na sua mais alta cabeceira
do Igarapé de Pedra; deste Ponto, por uma linha reta e seca, sentido Norte, na distância
aproximada de 23,5 quilômetros, até atingir o Ponto 14 (quatorze), de coordenadas
geográficas aproximadas de 09°50'20" Latitude Sul e 52º5511011 Longitude Oeste;
LESTE: deste ponto, seguindo os limites das terras desapropriadas pelo Decreto nº.
86.956, de 18 de fevereiro de 1982, já na posse dos indígenas, até o ponto inicial do
presente descritivo.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área Indígena
Capoto, será demarcada administrativamente pela Fundação Nacional do Índio FUNAI.
Ali. 2° - Fica ressalvado o direito da União de questionar o domínio de áreas
das terras de que trata o artigo anterior, na hipótese de terem sido tituladas
irregularmente.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1984; 163º da Independência e 96º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
Danilo Venturini

--·RELATÓRIO
A expedição foi constituída para examinar a situação da área norte desmembrada do
Parque Indígena do Xingu em razão da rodovia BR-080 e propor medidas que
minimizem os efeitos dessa estrada sobre a facção Txucarrarnãe que permanece na
banda esquerda do Rio Xingú, às margens do Jarina, no território seccionado. A
conclusão, fruto das suas observações, segue discriminada em ítens especficos à
saber:
I - Txucarramãe do Jarina
A impossibilidade imediata de contornar os problemas decorrentes do faccionalismo
Político K.aiapó que anulam a solução ideal - reunião de todo o grupo nos limites
internos do Parque, assim como também, os fatores divergentes da situação típica do
contato desses Txucarramãe com o segmento nacional, aqui representado por
aventureiros arranchados em Píaruçu e peões das fazendas vizinhas que os manipulam
contra o Parque e contra a própria FUNAI, recomendam a adoção das medidas que
seguem:
1.1 - Delimitacão da reservª' compreendendo os seguintes limites: tornar um
ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von Martius, à margem esquerda do
Xingú traçando urna linha sentido leste/oeste incidindo sobre o paralelo de 10° (dez
graus) até 40 km; deste ponto inflectir para o sul até 50 Km; para leste até encontrar a
margem esquerda do Rio Xingu.
1.2 - Criação do Posto Indígena J arina subordinado ao Parque e indicação
urgente de um Auxiliar Técnico de Indigenismo.
2 - Índios isolados a Nordeste da Fazenda Agro-Peixin.
Em face da venda recente dessa fazenda para novos proprietários houve,
igualmente renovação do quadro do trabalhado.
Assim não se obteve informações além das conhecidas há um ano atrás. De qualquer
modo o Chefe da expedição localizará o dono anterior da Agro-Peixinho, para colher
dele os dado de área que permitam localizar a aldeia, já sobrevoada, casualmente, pelo
referido proprietário.
Feito isso, importa efetuar-se os sobrevoos necessários e, em seguida,
organizar urna frente de atração com base no Diauarurn e pista de pouso nas
proximidades da zona de freqüência desses índios.
Enquanto isso, recomendamos não sejam fornecidas certidões negativas no
perímetro que vai de lOºS e 53°W a lOºS e 54ºW e 9ºS e 53° W. a 9° S e 54ºW.2 3Índios arredios no Igarapé Porori
A investigação da presença, de índios na área em apreço partiu das referências
constantes dos índios xinguanos (alto e quase médio Xingu) e Tapirapé do Araguaia a
um grupo que habitava as cabeceiras desse tributário do Xingú.
A violência da penetração brasileira na região, cujos sinais foram os únicos
encontrados, pode ter compelido esses índios para outra área ou, ainda, para urna
perambulação constante, dentro do espaço territorial já restrito, como alternativa de
sobrevivência
Nesse sentido, em que pese a falta de indícios da sua presença, verificada pela
expedição, continuam sendo observadas colunas de fumaça e, vez por vez, as aldeias
da margem direita da parte setentrional do Parque, registram roubos em suas roças.
Recomenda-se, neste caso, prosseguirem as investigações agora, visitando as
fazendas que circundam a faixa de terra e que, presumivelmente perambulam.
4 - Kranhakarore
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A presença dos Kranhakarore entre os Txucarramãe do Kretire, embora tenha
solucionado o grave problema de alimentação do grupo, trouxe, por outro lado, óbices
consideráveis à sua sobrevivência.
Em primeiro lugar, destacaríamos a excessiva proximidade da BR-080, fato
que pode favorecer a retomada dos hábitos anteriores adquiridos durante a nefasta
experiência com as frentes de trabalho da Cuiabá/Santarém Além disso, o impacto do
etnocentrismo Txucarramãe sobre o sistema cultural Kranhakarore provocou,
obviamente a tristeza e pessimismo do grupo, tolhendo-lhe as iniciativas, com ameaça
de seu futuro desaparecimento cultural.
Destarte a expedição decidiu reaproximá-los do Diauarum, plantar-lhes roças
próprias e, no período de espera da colheita, adquirir roças prontas dos Kayabi.
Repete-se, evidentemente, o esquema anterior; cujas falhas ocorridas espera-se
sanar através de um elenco de providencias destinadas à segurança da operação.
Tais providencias, além daquelas internas e próprias do Parque, envolvem a
urgentes liberação de recursos financeiros para esse fim e que se resumem no seguinte:
a)
Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) para indenizar as roças Kayabi;
b)
Cr$ 2.000,00 (dois mil, cruzeiros) mensais durante dois anos, destinados a
cobrir qualquer eventual necessidade de alimentação, etc.
5 - Demarcação da área do Parque
As observações realizadas pela expedição no que tange à penetração das
frentes agro-pastoris em redor de todo o território do Parque Xingú levam a reiteração
da urgente necessidade de demarcar a sua área a curtíssimo prazo.
Recomenda, porém, seja mantida a parte meridional, anexada à área do
Parque pelo Decreto-Lei nº 68.909, de 13 de julho de 1971, D.O. de 14 de julho de
1971.
Por outro lado, toda a estrutura do Parque, no interesse da tranqüilidade que a
posse efetiva das suas terras trará, fica mobilizada para apoio às equipes de topógrafos,
sugerindo sejam imediatamente demarcadas as linhas criticas, cujas prioridades
apontamos na ordem seguinte:
la.)- Linha Leste, partindo do leito da BR-80 até o Suyá pelo menos;
2a.)- Linha Oeste, partindo do Maritsawá-Missu até encontrar o Ronuro;
3a )- Linha Sul, por inteiro conforme o estabelecido em Lei.
Tais prioridades são decorrentes da maior incidência de invasões que, na
totalidade só poderão ser recbassadas com a energia proporcional ao abuso, uma vez
estabelecida a linha demarcatória.
OLYMPIO TRINDADE SERRA
CLÁUDIO Vil.LAS BOAS
ORLANDO VII.LAS BOAS
(Agropecuária Santa Rosa S.A. 16.11.77
Apud Proc. 2660/80 Fls.04-07)

Anexo 02 - versão Mairerun
Tatuí, 28 de março de 1983
RELATÓRIO
RESERVA INDÍGENA KAYABI
História: Desde os tempos antigos os Kayabi habitam a região de terra compreendida
entre os rios do Peixe e Arinos e no rio Paranatinga (ou Teles Pires) e no rio Verde.
Com a entrada das frentes de expansão, a maior parte do grupo que morava na beira do
Paranatinga e Rio Verde retirou-se: parte para o lado do Rio dos Peixes, juntando-se
com os que já aí habitavam, um grupo ficou lá e outro dirigiu-se ao Xingu.
Com a entrada dos civilizados na região do Rio dos Peixes, os Kayabi, inicialmente
eliminaram os invasores, posteriormente, frente ao grande número, foram se retraindo sendo que em 1955 ainda eram donos únicos das terras ao longo do rio dos Peixes e daí
até o rio Arinos. Ficaram confinados em parte do seu território, no rio dos Peixes, a
partir de seu Salto para baixo.
Em 1966 os irmãos Villas Boas, numa operação, tentaram transferir todos os Kayabi de
seu território para o Xingu. Só alguns se submeteram e uma parte maior do grupo
resistiu e ficou aqui na sua terra
Em 1968, em vista do continuo avanço das fazendas, foi solicitada a Reserva, que foi
decretada oficialmente naquele ano, reservando parcela mínima de seu antigo território.
A maior parte do seu território perderam em favor dos "civilizados" que vieram ocupar
as terras: onde em sua terra encontram-se hoje as cidades de Porto dos Gaúchos, Novo
Horizonte, Juara - com suas chácaras, sítios e fazendas. No entanto, no decreto de sua
reserva, dez anos após verificaram ter ficado fora uma parte pequena, mas importante
para sua vida como tribo - pois lá, além de cemitério e maloca velha, encontra-se o
único flechal, ponto importante de pesca, caça e de extração de seringa. Essa parte se
localiza na altura do Salto do rio dos Peixes, numa faixa de 3 Km ao longo do cor. Do
Jaú, para aí encontrar perpendicularmente com o marco 2 e no lado direito do Rio dos
Peixes, do Salto até o cor. do Frederico, também numa faixa de três Km.
Em vista dessa correção, em Dez/82 esteve nesta Reserva a equipe da FUNAI DGPI/BSB - para fazer um levantamento da situação. Os Kayabi aguardam
ansiosamente a decretação oficial incluindo essa área de sua terra, para não ficarem tão
expostos na sua defesa
Enquanto isso, dia 10 de Fev/83 fomos surpreendidos com a visita de um grupo
composto pelos seguintes elementos: Sonia de Almeida Demar~uet, Jurandir Brito da
Silva, João de Albuquerque(?), Expedito Arnaud e Paraguassú Eleres. Notou-se apenas
que o professor de Antropologia apresentou perguntas capsiosas, deixando entrever aos
Kayabi de eles abandonarem essa parte de seu território, que é o que resta de seu
original que ainda ocupam, para somar argumentos em defesa de pretensos donos dessa
área.
Alerta-se também que a construção da hidrelétrica trará prejuízos, incalculáveis ainda,
para o grupo, devido ao contato intenso com os trabalhadores e técnicos, e
especialmente pela alteração ecológica.
Depoimentos: Seguem alguns depoimentos dos Kayabi, reunidos particularmente para
conversar a respeito do último grupo visitante.
Ninguém quer sair daqui.
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Já os Canoeiros (Rikbaktsa), antigamente reconheciam que as margens do Rio dos
Peixes eram terra dos Kayabi.
O velhinho (Expedito Arnaud) fez pergunta no sentido de fazer os Kayabi desistir dessa
terra.
Quem tem direito sobre essa terra é nós e não só fazendeiros.
Os nossos avós foram enterrados aqui no Tatuí, aí no Salto, até no cor. do Batelão
(esquerda do rio dos Peixes).
Os Munduruku tinham medo de entrar no rio dos Peixes por causa dos Kayabi.
Os Beiço-de-Pau se entravam aqui, nós brigava com eles, quando Kayapó entra, no
Paranatinga, lá eles brigavam.
Nós quem tem direito e não fazendeiro.
Já os Villas Boas queriam nos levar, e nós não quisemos sair, quisemos ficar aqui e não
ir para o Xingu.
E nós não vai O que nós vai fazer para lá? Nós apenas queremos encontrar o Villas
Boas aqui para dar uma porretada na cabeça dele.
O que vou fazer no Xingu? Aqui é melhor.
Nós não mexe na terra do civilizado, porque eles mexem no que é nosso?
Nós não somos cachorro para nos tocar daqui.
Eu mesmo não vou sair daqui, eu vou morrer aqui.
Antes que a terra foi partida pelo Governo, já nós vivia aqui.
Esteve aqui o pessoal do DGPI e queremos saber quando vai sair a demarcação
(correção) na altura do Jaú e Salto?
Segue o depoimento de Maireru Tafyt: (20.02.83)
''Desde antigamente que fizeram a terra, nós vivia aqui, como avô, irmão nosso, pai
nosso nos explica e nós guarda o que eles nos contaram.
Nem FUNAI, e nem governo pode mandar na terra do índio, onde nós vivia desde o
começo que recebermos de Jesus. Não é fazendeiro, não é padre que manda em nós. O
padre está no meio de nós não é para mandar em nós, na terra. Ele está aqui para dar
instrução, dar, escola, ensinar civilização.
Não é o padre que apóia nós. Nós que tem direito de apoiar o padre.
Como lá no Paranatinga, tudo era nosso. Nós não era muito, porque morreu bastante.
Como outro índio, o Kayapó, o Beiço-de-Pau, se tirar a caveira dele, ele enterra na terra
dele. Como capoeira virou mato, não sabemos onde ficou caveira do nosso pai, do nosso
avô. Se soubesse nós reformava tudo, onde que é a nossa terra.
Os outros índios não vem na terra nossa.
Como os Villas Boas veio buscar o pessoal para cima do Batalhão , eles tem direito de
voltar aqui. O que nós vamos fazer na terra de outro índio?
Aqui foi a mesma coisa. Desde o começo era para nós morar no Paranatinga, mas como
fazendeiro entrou para lá, nós ficamos aqui.Assim queremos trazer outro que está fora
para a área. Mas nós sair daqui, não pode.
Desde antigamente, não tinha nada. Não tinha fogo, então nós vivia, com as coisas só no
sol. O bicho, o peixe secava no sol, botava panela no sol, fervia - para fazer mujica. Por
isso que nós tem direito de ficar aqui.
A foi indo, foi indo, foi indo, foi indo... Aí não tinha farinha de mandioca. A farinha
nossa era de rajá, nós batia, colocava no sol e secava de novo para nós comer. O
machado nosso era pedra, desde antigamente, a faca era pedra nosso, para fazer flecha,
para fazer borduna.

Então assim foi indo. Não tinha fogo, punha o bicho no sol para assar, para comer.
Assim era antigamente.
Daí, depÔis disso, esse não sei, esse que a terra, virou bicho podre, virou talo de najá,
naquele broto de naja. Ele mesmo encapou ele. Aí esfregou cupim no corpo. Aí ele
pensou: "Esse meu povo está sem fogo". Aí ele encapou igual a uma carniça dentro da
capa. Ele mesmo ficava dentro da capa. Ele mesmo esfregou cupim no corpo. Aí veio
mosca botou bicho e virou igual carniça. Aí mosca foi para o céu e pode avisar urubu.
O maribondo que come carne que foi avisar o urubu. Aí foram lá. ''Lá tem um bicho
morto bom de comer". Aí veio urubu preto, só pra espiar. Aí veio urubu preto, o último
veio urubu branco. Segundo urubu branco veio com tição, assim contava para nós: veio
com tição. Aí o urubu espiou dentro da capa. Primeiro foi no olho dele e ele piscava
para ele. Aí foi na bunda e piscava para o urubu. Aí o segundo, o urubu desceu, aí
espiou, ai vem com tição. "Vamos ver onde vai descer". Assim que contava antigamente
para nós. Aí então aquele urubu desceu com tição e jogou o tição bem na frente dele.
Saiu da capa e correu com tição do urubu. Primeiro esfregou no pé de urucum. Aí foi no
pindaíba branco, aí ultimo foi no cipó: Panakukã. Aí bom, acabou.
Aí, aí correu. Pegou tição, urubu ficou sem tição. Aí virou picapauzinho. Ele estava no
pau e o urubu viu ele. Aí ele viu picapauzinho aí ele falou, o urubu passou por baixo
dele, aí ele falou: "Ah, se tivesse flecha eu ia derrubar esse picapauzinho:. Então assim
ele fez. Urubu foi embora, aí ele foi embora. Urubu foi embora. Aí picapauzinho voou e
foi embora também. Aí ele falou, picapauzinho falou: "Eu mesmo que corri com teu
tição, eu mesmo que estou aqui e agora com você está falando isso". Aí, bom, aí ele
primeiro foi no pé de urucum, daí foi no pindaíba, daí foi no cipó: Typérak:ukã. Aí foi
embora A, depois disso, aí falou - assim ele tinha explicado tudo. Ele explicou tudo:
"Olha, eu falei isso assim, assim, assim, procês né". Aí, foi esse antigamente guardou.
Então antigamente ele foi já, apanhou pedacinho de urucum, já aquele podre, já seco,
assim ele foi. Apanhou aquele pedacinho, dois pedacinho, dois pedacinhos, aí ele foi
esfregando, até que saiu fogo. Aí falou, bom. Aí certo, né. Aí antigamente falou: "Agora
nós tem fogo. Nós tem fogo. Nós tem fogo, agora nós não vamos comer mais as coisas
no sol. Agora nós tem fogo, agora .. assim que nós fomos, até hoje em dia nós pega
aquele pedaço do urucum, seca ele no sol, faz aquela cavinha, aí nós vai esfregando, até
sair com fogo. Aí o fogo aqui - ainda com um pouquinho de brasa, pra poder botar
embaixo dele assim. Então bota aquele pauzinho em cima, aí vai esfregando até dar
fumaça, a fumaça vai saindo, aí até que sai aquela brasinha dele, no pau, né, aí a gente
tira. Aí vai soprando devagar, vai botando aquele piapinho devargazinho, aí ele vai
pegando. Aí vai soprando vai soprando até que pega aquela brasa, aí a gente vai botando
aquele galho seco. Foi assim que nós continuamos. Antigamente contava para nós né.
Assim que nós fomos indo, até hoje dia que nós tem o fogo né.
Assim mesmo as coisas, assim mesmo a faca, o machado. Hoje em dia nós tá vendo
faca. Mas o primeiro nós não tinha. Nós não sabia de faca, não sabia de nada. Nossa
faca era machado, faca, pedra, é.

Daí, bom, aí. Foi. Tinha aquele fogo.
Aí tinha uma velha Uma velha falou: "Olha, meu filho, fez uma roça". Porque nós não
tinha farinha, não tinha farinha, não tinha farinha, como eu estava falando para v. Não
tinha farinha, não tinha nada. Aí uma velha, tinha dois filhos, uma nora, parece que mais
velho casou. Aí falou: "Oh, meu filho, nós tá comendo só fruta". Nós vivia só na fruta.
Mas não tinha nada Aí falou: "Bom, agora, meu filho, está chegando a seca, agora
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grande mesmo!" aí: "Pra quê, mamãe?" Não, eu que estou mandando, pode fazer roça,
porque eu estou mandando fazer roça". Então assim foi Assim foi. Então, fizemos
roça. Roçaram, roçaram, roçaram, derrubaram. Acabou de roçar, derrubar. O mais vellio
ia roçando e o mais novo ia derrubando, né. Fizeram uma roça grande mesmo. Agora,
pronto. Aí falou: "Olha, mamãe, a roça esta pronta." Agora deixa secar. Aí assim ...
Chegou a seca, chegou em agosto. Aí ela falou: "Agora, meu filho, pode queimar só a
roça, e vocês ... " Ela era uma velhinha mesmo, uma velhinha. Ela falou: "Olha, meu
filho, agora você pode me levar lá no meio da roça."
Assim que o mais velho contava para nós. "Agora meu filho, você leva lá no meio da
roça, pode botar fogo." Mas, por quê, oh, minha mãe?'' Para aí um pouquinho, eu que
estou mandando. Está bom. Aí, bom, o gosto da velha, aí levaram a velha lá no meio da
roça, rodearam fogo. Aí ela explicou tudo. "Olha, meu filho, depois que a roça queimar,
pode sumirem, pode sumirem depois que passar uma baitaca, por cima de vocês. Uma
baitaca, é, uma baitaca. Aí explicou tudo: Aí, no que passar uma baitaca primeira vez, se
ela passar três vezes por cima de vocês, vocês podem vir ver a roça, ver a roça corno é
que está. Assim ele fez. Sumiram. Sumiram. Aí tempo, passou muito tempo até que o
milho fica duro, aquela rama,... aquela velha deu tudo, tudo, tudo para eles, né. Aí,
assim que foi. Assim que antigamente contava para nós. Aí ele, bom. Agora, meu filho,
aí baitaca. Queimaram, aí sumiram. Queimaram a roça, sumiram. Aí tempo que se de ...
Aí passou uma baitaca,. primeiro passou, foi embora. Aí, passou outra vez. Aí passou
outra vez. Aí passou outra vez, aí três vezes como ela falou para ele. Três vezes que
passar, três vezes, aí você pode vir ver a roça Tá bom. Aí, passou três vezes, aí os dois
falou: "Bom, vamos ver a nossa roça, né. Aí que chegou lá, mas só vendo, era milho, era
rama, era rnandiocª' que estava plantado, tinha tudo, tinha tudo, tinha cart tinha
mangarito, tinha tudo, amendoim, tinha feijão, aí que tinha tudo. ''Puxa vida, e agora?'' a
velha deu isso para nós, né, Assim que, assim que a velha falou. Assim que foi, assim

que foi, padre. Por isso que nós hoje em dia planta rama, planta amendoim, planta
feijão. Tudo ela que mandou, plantou para ele. Mas ela mesma não queimou, não. Ela
mesma foi embora. Foi embora para o céu. Mas de lá a semente que mandou, ela
plantou. Aí, assim que foi Até hoje em dia nós está plantando roça, comendo farinha,
né, Assim que antigamente contava para nós.
Então assim foi. Então hoje em dia, por isso que nós não pode largar de milho, não pode
largar de amendoim, não pode largar de rama, nem é de feijão. Nem de mangarito, e
mais cará, tudo, tudo, que ela deu para nós. Por isso que nós tem, por isso que nós fala
que antigamente foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Nesse pedaço aí. Assim uma lagoa
grande, aqui que foi o começo, desde o começo. Aí foi desde o começo. Por isso nos
tem direito de andar aqui, morar aqui, nessa área, nessa terra Não é corno ele quiser
ouvir a nossa conversa, aquele velhinho (Expedito Arnaud), ele pode vir dar um pulo.
Quero conversar com ele. Como que, para onde que ele quer mandar nós?
Assim que foi Assim que é. Assim que contava antigamente para nós.
Até o velho do, até o pai do capitão Terneoní, o pai de Mariano contava para nós. Mas,
esse, padre, esse antes de 4 horas, 5 horas (16-17 hs) nós ia lá, falava: "Agora você
conta um caso para nós. Mas ia até meia noite, contar caso para nós. Por isso que nós
guarda tudo isso na cabeça, quanto mais eu que falava para ele: Olha, cunhado, conta
historia para mim, de antigamente. Então ele contava tudo. A mesma coisa que ele
contava, que eu estou contando aqui. A mesma coisa contava para nós, por isso que eu
guardo na cabeça.
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Assim que fui, desde antigamente. Então, padre, primeiro que ele andou, primeiro,
primeiro que ele andou aqui, foi Aí que. Tem uma pessoa que não sabe nada, nada.
Falou: ''Não". Aí ele foi lá, casou com á filha do Cristino, sabe, explicou para ele: Olha,
aqui é o gavião do meu irmão, que é aquela corujinha. Falei: Ah, isso não é o gavião
não, isso é coruja. Aí, assim ele foi. Aí ele falou: Aqui é gavião grande, e esse aqui é
gaviãozinho. Aí foi lá, e ...Eu falei: Não, isso não é gavião, isso é coruja grande, gavião é
esse daqui. Olha na minha caixa, e para dele, isso é gavião grande. Aí falou: Bom. Isso
irmão. Meu irmão foi matar civilizado, que macaco era civilizado. Antigamente contava
para nós. Aí falou: Tá. Aí que tirava aquela cabeça de macaco, guardava assim, para
fazer festa. Então assim ele foi. Aí ele chegou, falou: Bom. Aí ele foi, casou com aquela
filha da mulher(velhinha) Casou, ficou. Tinha dois filhos. Bom, aquele então, o que ele
fez? O que ele fez? Tempo de milho verde. Aí ele levou cunhado dele, pra matar
civilizado ... Aí, que que ele fez?
Essa é a história nossa de antigamente. Aí que ele fez? Chegou lá três dias que
pousaram no meio da picada O que que ele fez? Amarrou pé do filho dele. Aí ela, bom.
(Já era tarde) ele foi sondar macaco, aí de lá, ele feio com o filho dele. "Olha, meu
cunhado, seu sobrinho (foi neto que) cortou o pé dele. Agora eu vou voltar com ele, tá aí
ele...Mentira! ele amarrou ( e pé dele) para fazer sacanagem. Aí ele, bom. Então, amanha
eu vou voltar com ele, cedinho! Aí ele chegou numa distancia, desatou o pé do filho,
olha O cunhado dele ... Chegou aí, em casa. Chegou na casa, falou: Olha, mulher agora
você pode fazer chicha Espera seu irmão. Seu irmão eu larguei. Aí bom. Aí vai. Noutro
dia a mulher dele foi Foi mas já tinha outro namorado dela. De antigamente que ia fazer
uma casa, uma casa grande mesma. Bem grande. Aí ele falou... um homem, uma
mulher. Aí ele falou, "olha, sua mulher pode fazendo rede, mas pode fazer rede
mesmo". Aí bom, aí foi. Assim que ele fez. Fez uma casa grande. Assim que
antigamente contava Até o capitão contava. Aí, assim ele foi. Foi, foi, foi. Mas esse que
mulher mandou fazer rede, uma casa. Uma casa grande mesmo! Aí ele foi para lá. Acho
que nós fala: KA WAI KWA PAREÉM. Aí ele foi. Lá ele foi. Casou com aquela moça,
que deu dois filhos. Que que ele fez? Ele voltou do cunhado. Chegou, falou para mulher
dele. Falou: "Olha, agora você pode fazer um chicha, e espera seu irmã. Porque larguei
seu irmão para traz, "nossa criança". Mentira (para mulher dele). Aí ele: "Já vou
embora". Aí mulher dele que saiu cedo ... fazendo festa. Fazendo festa Aí ele pegou a
bordura dele. Aí ele foi atrás da mulher dele. Estava com outro homem. Então, assim,
ele fez. Tá bom. Matou a mulher, matou o homem. Assim foi antigamente que contava
para nós. Aí ele chegou, falou para a velha: "Olha, velha, agora você varre aqui em casa,
sua filha está demorando para vir". Coisa que guarda pena, né. Aquele... Aí ele falou
para a velha "Bem, agora a senhora varre aqui, tudo" 01elha é a mãe da mulher dele).
Aí a velha falou: Pronto! Então pegou vassoura e foi varrendo, foi varrendo. Então ele
cortou o braço de mulher e botou assim em cima onde guarda pena. Então assim ele fez.
Ele botou, a velha estava varrendo. Nem estava vendo. Aí a velha falou: "Oh, que que
está pingando aqui?''. Aí, a velha espiou. "É, falou, aí que ele contou para ela. "Pois é,
velha, sua filha, você não dá conselho pra sua filha e sua filha está fazendo sacanagem
comigo e anda com outro homem, não sei o quê. Por isso que matei ela! E agora eu vou
embora. Falou pra velha. Nessa hora os cunhados dele iam chegando. Mas ele tinha
canoa,já estava no meio do rio. Falei: "Ah, volta pra mostrar criança, nós chega pra ver
criança". ''Não, depois vocês vão atrás de mim". Bom, aí ele se mandou. Chegou lá,
onde mandou fazer a casa, mandou fazer tudo. Aí ele chegou. Falei: "Agora, meu, você
escutou uma coisa aqui, um grito?" Falei. ''Pra cá tem um grito" (mostrando para o

poente) "E pra cá tem outro (N) e pra cá tem outro (L)". Então assim ele fez. "Então eu
primeiro vou .pra cá (O). Então ele. Aí foi. Diz que veio povo. Diz que veio povo.
Encheu, encheu uma casa, uma banda de casa. Aí é que ele, aí ele foi pra cá (N). Trouxe·
outro tanto. Assim que antigamente contava para nós ..Aí veio, juntou. Aí, por último foi
pra cá (L). Mas que tinha, mas tinha, que encheu aquela casa. "Agora meu povo, falou,
agora meu povo. Vocês podem ir pra onde que eu vim, esperar o pessoal lá, que eu fiz
isso assim, assim. Aí ele contou. Falei: "Tá. Aí saíram de lá, saíram cedo pra lá.
Esperou, esperou. Aí que os cunhados dele vieram, vinham chegando. Aí falou. Foi dois
que estavam sendando lá pra beira com rio. Espiou a canoa. Vieram espiar a canoa
Vieram espiar a canoa. Aí os dois... "Ah- falaram= se você matou a irmã dele: Já vinha
sentindo. Falei: Pode ir. Ah - disse - que eu também vou". Foi pra lá. Foram espiar.
Também chegaram, mataram aquele, assim que ... (quem matou foram os outros, não os
cunhados). Assim que antigamente contava para nós. É. Só isso tá
Nota: esse depoimento foi narrado por Tafyt (Kayabi) no dia 20.02.83, na presença de
Eugenio G. Wenzel, por causa da defesa da Reserva contra os pretensos donos da área.
Acrescentou ainda: Desde o começo, nós mora aqui. Desde antigamente. Começou no
campo, na lagoa grande, do cor. do Batelão - nós ficamos muita gente e fomos
espalhando - até o Paranatinga, até o Arinos.
A baiana foi flechada porque queria entrar na terra dos Kayabi.
Todo civilizado que entrava na nossa terra nós matava.
Cópia e datilografia de
Eugênio Gervásio Wenzel
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Anexo 03

Consciência de sua terra.

Prezados senhores:

Tatuí, 16.10.83

Nós Kayabi e Apiaká das respectivas Reservas indígenas, juntamente com mais
cinco Kayabi em visita do Xingu, nos reunimos nesta data e consideramos o que será
escrito abaixo e por nós assinado.
A usina que querem construir no nosso Salto não trará nenhuma vantagem para
nós Apiaká e Kayabi.
Na opinião de todos os índios Kayabi e Apiaká, essa usina trará somente
prejuízo para nós, porque nós índios matamos bicho selvagem para alimento, e os
fazendeiros são diferentes do que os índios, fazendeiro mata dois ou três boi para eles se
manter. Então é preciso não permitir a construção da usina
Se construírem a usina vão destruir um lugar que sempre ocupamos, vão destruir
a natureza, não queremos que destruam ainda essa parte da natureza a hidrelétrica
destruirá o Saltos, mas nenhuma firma paga o Salto, vão destruir a água pela poluição,
pela diminuição de oxigênio que a queda do Salto permitia, já na construção vão poluir
a água que cria peixe para nós, a água que levamos para nossas casas, pessoal
civilizado mata peixe, jacaré e outros bichos e deixam na água que nós vamos tomar
aqui mais embaixo, vão destruir a flecha, onde vamos achar a flecha? Lá no Xingu não
tem flecha e precisa muita taquara para fazer flecha; vão destruir grande quantidade de
caça e pesca, importante para a pessoa alimentação, sustento de nossas crianças e nossa
sobrevivência; vão destruir com isso nosso último lugar de valor mítico - religioso.
Sua profanação eqüivale a arrancar pedaço da alma de cada um de nós. Os
civilizados pensam no dinheiro que chamam desenvolvimento - este que já permitiu que
invadissem as terras que ocupávamos, livremente no Teles Pires, Rio dos Peixes até o
rio Arinos. Agora querem ainda vulnerar o último restinho de terra que seguramos.
Talvez vocês não compreendam, mas para nós é imprescindível que respeitem o Rio dos
Peixes e deixem o Salto como está.
Soubemos do sofrimento dos índios desalojados pelas barragem de Itaipu. Já que
fizeram aquilo, podem trazer energia que tem lá para o pessoal dessa região. Escutamos
também noticia triste dos índios Parakanã e outros que são expulsos de suas terras pelas
águas da represa do Tucuruí.
Alguns civilizados que viram o que aconteceu com os índios atingidos pela
Itaipu nos contaram dos prejuízos. A terra, o Salto é nosso. Por que vocês querem tirar
também isso de nós?
Diz que a FUNAI está cuidando do índio, isso é mentira, estão enriquecendo às
custas do índio. No lugar de cuidar, só dão algumas miçangas.
Fazendeiro para começar eles começa a acarinhar os índios como se fosse cavalo bravo,
depois quando fazendeiro ver que os índios está entregue a ele, aí é hora que eles põe
ponta pé nos índios. Assim está, não sabemos o que é que vai acontecer mais tarde.
Da outra vez que entrar um dos peões da fazenda na· área demarcada, vai ser
arrancada o couro da cabeça para fazer peruca. Porque nos índios estamos sendo

encostados pelos fazendeiros como se fosse animal, nós índios não precisamos de tudo
isso, dizem nós não somos vacas para viver num lugar cercado que é uma área pequena,
depois que tivemos 'grande terreno ficamos com pequeno terreno porque onde os índios
moram, os índios devia ter direito de viver. Devemos também ser respeitado pelos
fazendeiros, e os índios também respeitará o fazendeiro.
Além de já não recebermos a demarcação da área de correção de nossas reservas,
que é importante para nós, ainda estão ameaçando tomar outro pedaço desse último
resto de nosso território que os fazendeiros e o Estado já tomaram de nós. Nós que
podíamos invadir a terra que tomaram de nós. Nós no entanto, ficamos aqui nesse
cercadinho, parecendo prisioneiro num território onde andávamos e lutávamos
livremente.
Já tomaram quase toda a nossa terra, e trouxeram doença que matou muito de
nós. Não podemos mais viver? Para os bichos tem lei para proteger será que valemos
menos do que uma onça ou um jacaré?
Sobretudo a barragem será uma arma contra nós índios Apiaká e Kayabi.
Qualquer problemas e vão largar a água por cima de nós a acabar conosco. Não
tem dinheiro que paga o Salto, a gente quer viver também. Não sei porque essa gente
quer tanta terra? Basta aquele tanto aquele que tomaram dos índios. Queremos viver
sossegado neste ponto sobre nós.
Hará wy aree hare ka'árara Kwasiari enowe janüm erec ki gã mumu'a hare wy
pypiraá uka'a hora ma'é era tes hora rokoi 'janüm ymã teãã kweje gã munu't jaú
futata'é koreé pematee Te'aã enés k'ie'i.
Wópó yayay aipo gã pa horo 'e hora aneve jepí. Tapyí aujeanépó.
Ojójeez Jeremiapófema.
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Anexo 04

HISTÓRIA DOS KAY ABÍS
Canísio Piaká 1
Os Kayabís moravam em dois lugares, pertenciam mais ao Rio dos Peixes. E ao
rio Teles Pires também. Antes de se espalharem, os Kayabís do Teles Pires visitavam os
parentes que moravam no Rio dos Peixes, depois voltavam para casa Depois alguns
vieram para o Xingu.
Antes disso, o Cláudio Villas Boas abria uma picada subindo o rio Maritsawa,
até nas cabeceiras, abriu uma picada até no rio Teles Pires. Aí encontrou os Kayabís que
moravam acima do rio Teles Pires. Aí os Kayabís vieram para o Xingu visitar os outros
índios que moravam aqui. Primeiro veio uma família para ver se interessava ficar aqui
no Xingu. Assim os Kayabís vieram, pegando essa picada que Cláudio Villas Boas fez,
descendo pelo rio M.aritsawa até no rio Xingu.
Eles chegaram primeiro na aldeia dos Jurunas, que moravam na boca do rio
Maritsawa. Os Kayabís conversaram com eles para ver se entendiam, mas ninguém
entendia os Jurunas. Para se entenderem, eles conversavam em Português. Tinham um
Juruna2 que conhecia os Kayabís. Foi este Juruna quem acompanhou o Cláudio Villas
Boas quando ele fez a picada até o rio Teles Pires.
Assim os Kayabís conversaram com o amigo, que explicou como eles viviam
aqui no Xingu. Os Jurunas estranharam os Kayabís, pensavam que eles iam fazer
alguma coisa com eles. Logo os que conheciam os Kayabís conversaram com seus
companheiros para não fazerem nada com os Kayabís: logo todos se reuniram e
conversaram melhor. Logo depois fizeram amizade com os Jurunas. Aí os Kayabís
subiram o rio Xingu até o lugar onde abriram o Posto Diauarum. Quem fundou o Posto
primeiro foi o pessoal do SUDECO, fizeram a pista de pouso. Depois é que foi feito o
Posto pelo Cláudio Villas Boas. Primeiro resolveram tomar conta, depois fizeram o
Posto.
Aí os Kayabís conversaram com os trabalhadores do Diauarum para saber se
tinha outro posto. Este Posto era o destacamento da FAB, que existe até hoje ainda. Aí
quem morava era o Cláudio Villas Boas. Quem morava neste lugar eram os índios do
Alto Xingu. Os índios que moravam aí eram os Kamaiurás, os Kalapalos, Yawalapitis e
vários outros. Eles pertenciam mais ao outro posto''.
Os Kayabís subiram mais o rio Xingu para conhecer mais e depois de cinco dias
chegaram no outro Posto, Posto Leonardo. Aí eles passavam três meses com os outros
índios. Depois de três meses eles voltaram para o rio Teles Pires, descendo o Xingu até
o rio Maritsawa, por onde eles tinham vindo. Assim os Kayabís voltaram para sua casa,
contando estórias do Xingu para seus parentes, contando que tinha muitos outros índios
no Xingu para seus parentes, contando que tinha muitos outros índios no Xingu.
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Canísio Piaká é um Kayabi que mudou do Tatuí para o Xingu
Nome=Daá
Posto Leonardo
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Chegando lá logo outros Kayabís queriam vir também para conhecer. Contaram
que o Xingu era um rio muito grande. Depois de quatro meses os outros Kayabís
vieram também para conhecer. Chegando aqui eles se interessaram em ficar, depois de
oito meses eles voltavam para avisar os parentes. Quando chegaram no rio Maritsawa
eles resolveram fazer roça lá no rio Arraia. Depois que eles fizeram roça, elas pediram
mudas de mandioca, banana, batata e milho. Os amendoins eles mesmos trouxeram da
aldeia. Cará e mangarito eles também tinham. Depois que eles abriram roça eles ficaram
ali mesmo. A cada mês eles vinham buscar comida na aldeia dos Jurunas. No começo
eles pediram para ajudarem. Depois que eles tinham muita comida eles voltaram para o
Teles Pires, buscar os parentes que tinham ficado lá, contando que tinham feito roça na
boca do rio Arraia. Para buscar os parentes eles demoraram muito tempo. Os que tinham
ficado estavam muito preocupados porque eles demoraram muito tempo. Depois de
quatro meses os parentes ficaram muito preocupados com eles, pensavam que tinha
acontecido qualquer coisa com eles. Depois de quatro meses eles vieram com todos os
que tinham ficado no Teles Pires.
Assim eles trouxeram os parentes que tinham ficado lá. Mesmo assim alguns não
vieram. Depois de muito tempo, esses que tinham ficado vieram também. Aí os Kayabís
fizeram muita roça.
Depois os índios do Alto Xingu souberam que os Kayabís tinham vindo todos. O

pessoal do Alto Xingu veio visitá-los. Eram os Kalapalos, Waurás. Eles subiram o rio
Maritsawa. Aí eles conversaram com os Kayabís. Este pessoal ficou dois ou quatro
meses com eles. Este pessoal era do Alto Xingu. Assim os Kayabís vieram do Teles
Pires para morar no Xingu.
Eles demoraram muito tempo ali no rio Arraia. Eles moraram quatro anos ali.
Depois de quatros anos eles vieram fazer rocas mais perto do Diauarum. Depois que
vieram todos para cá, eles começaram a se lembrar dos parentes que moravam no Rio
dos Peixes. Eles conversaram com o Cláudio Villas Boas para ver se eles interessavam
em vir também para o Xingu.
Assim os Kayabís conversaram com Villas Boas. Assim Cláudio Villas Boas
soube que os Kayabís queriam buscar os parentes de lá do Rio dos Peixes. Assim
Cláudio Villas Boas falou com eles. Ele se interessou. Quando eles fossem, Cláudio
Villas Boas ia acompanhando eles.
Antes disso Cláudio Villas Boas fez uma viagem a Brasília levando recado para
o presidente do SPI. Levou recado dos Kayabís de que eles queriam buscar os parentes
que moravam no Rio dos Peixes. Quando Cláudio Villas Boas voltou de Brasília, ele
reuniu os Kayabís para saber se eles queriam mesmo buscar os parentes no Rio dos
Peixes. Assim Cláudio Villas Boas mandou outro recado para Brasília pedindo um
avião da Força Aérea para o presidente do SPI.
Também pediu para o pessoal do Para-Sar viesse, quinze pessoas com avião.
Este avião saía do Rio de Janeiro decolando com quinze Para-Sar. Assim eles chegaram
no Posto Diauarum. Cláudio Villas Boas conversou com eles para que fossem para abrir
pista. E Cláudio Villas Boas decolou do Diauarum COOJ. quinze pessoas. Além disso
seguiram quatro Kayabís para mostrar o campo onde eles iam descer de avião. Os ParaSar foram descer de pára-quedas e o avião voltou para o Diauarum com o resto do
pessoal. Assim o avião voltou novamente para o Rio de Janeiro quando o pessoal
limpou o campo.
Depois de duas semanas o avião voltou do Rio de Janeiro chegando no Posto
Diauarwn e pegando os Kayabís que iam buscar os parentes no Rio dos Peixes. Assim

.,

seguiram dez Kayabís com Villas Boas para buscar os parentes que moravam no Rio
dos Peixes. Cláudio Villas Boas decolou com dez Kayabís. Antes disso o avião ficou
em pane. Depois de dois dias o mecânico do Rio de Janeiro veio para consertar o avião.
Logo que o avião ficou pronto, decolou do Diauarum com dez Kayabís e com Villas
Boas. Assim eles chegaram lá onde estavam os Para-Sar.
Chegando lá eles foram olhar o caminho. Como os Kayabís já conheciam este
lugar, eles já sabiam para onde era o rumo das aldeias dos Kayabís. Na manhã seguinte
eles seguiram na frente com Villas Boas e com o pessoal do Para-Sar. Os Kayabís
seguiram na frente abrindo picada. Depois de dois dias de caminhada eles chegaram no
Rio dos Peixes onde eram as aldeias velhas dos Kayabís. Os dez Kayabís que foram
buscar os parentes eram: Tuim, Prepori, Masia, Sirilo, Guiabano, Tapiokap, Ipo,
Aukowít, Yawari, Põt,
Chegando lá, eles desceram o rio a pé por dois dias. Depois que eles
caminharam dois dias de viagem, os Kayabís passaram em fazer balsa. Os Kayabís
começaram a cortar o pau, em duas horas alguns aprontaram a balsa. Assim eles
andaram um dia pelo rio. Depois de um dia eles chegaram nas aldeias Kayabís do
capitão Temeoní. Os Kayabís chegaram nas aldeias dos parentes e para serem
reconhecidos, começaram a falar a língua deles. Logo falaram que vinham para buscálos. Quando eles falaram que vinham busca-los, alguns ficaram estranhando. Assim os
Kayabís conheceram os. parentes deles.
Logo os que estavam no Rio dos Peixes reconheceram Prepori e falaram com
ele. Eles chegaram com calma para os parentes, explicando que eles vinham do Xingu.
Os Kayabís falaram também que se lembravam do Cláudio Villas Boas. Logo em
seguida o Cláudio Villas Boas conversou com eles e perguntou se eles queriam vir para
o Xingu. Logo os outros explicaram para o capitão Temeoní se ele queria vir para o
Xingu.
O capitão Temeoní conversou com o pessoal dele. Disse para avisar ao pessoal
do Padre João. Assim o capitão Temeoní conversou com eles e logo depois os Kayabís
desceram na aldeia. Nisto desceram também um tenente e um jornalista com eles. Esses
quatro desceram para outra aldeia dos Kayabís logo depois que o capitão Temeoní falou
com eles. Viajaram três dias também viajaram a noite inteira. Depois de três dias eles
chegaram no Barracão dos Seringueiros. O barracão estava todo abandonado. Como não
tinham ninguém eles viajaram um dia de caminhada. Era um lugar cheio de cachoeiras e
eles viajaram a pé. Quando chegaram na Boca do Salto, não tinham canoa para seguir.
Assim continuaram a caminhada deles. Depois de três horas de caminhada nos
encontraram.
Nós viemos buscar muda de mandioca quando encontramos os outros. Além de
nós outros companheiros saíram de canoa para matar mutum. Logo que os
companheiros saíram escutamos um grito lá no outro lado do rio, nós respondemos
pensando que eram os seringueiros. Nós fomos chegando com calma para ver quem era.
Logo os outros viram que eram Kayabís. Como tinha dois caraíbas com eles, nós
começamos a falar:
- Quem são estes caraíbas?
Logo o outro falou que eram os guardas do Para-Sar. Os Kayabís responderam
que os caraíbas eram do Xingu. Outro Kayabí falou com os parentes, explicando que
tinham vindo busca-los. Assim eles encontraram os Kayabís que tinham vindo pegar
mandioca.

Depois eles desceram com os parentes para as aldeias onde estavam os outros
Kayabís. Assim chegamos lá no porto e dissemos para os outros que aquele pessoal
tinha vindo nos buscar. Os que estavam ali não acreditaram. Eles vieram correndo para
ver se era verdade mesmo. Logo foram contar para todos que estavam na casa. Assim
eles chegaram para apresentar os outros.
Logo que os parentes chegaram, os Kayabís começaram a chorar. Era costume
deles fazer isto quando os parentes chegavam de viagem. Isto quer dizer que eles se
lembravam dos antigos falecidos que tinham morrido. Assim eles conversaram com os
parentes para saber se eles queriam vir para o Xingu. Passaram três dias com os
parentes, sabendo se interessava vir para o Xingu, explicando que outros estavam
esperando. Também contaram os nomes dos que estavam no Xingu, explicando que os
outros do Teles Pires já tinham ido para o Xingu. Falaram que no Teles Pires também
não tinha mais ninguém, porque tinham ido busca-los também.
- Nós viemos buscar vocês porque nós temos muito pouca terra agora, os
caraíbas vão acabar com a nossa terra.
Assim eles conversaram com os parentes, para se reunirem perto dos outros
Kayabís,
- Assim nós vamos viver melhor.
Assim alguns logo resolveram ir para o Xingu e outros resolveram ficar ali
mesmo.
- Nossa terra é aqui mesmo, disseram eles. Nossos avós morreram aqui por

isto nós vamos acabar junto do cemitério de nossos avós. Por que nós vamos deixar
a nossa terra? Nós nos acostumamos a viver aqui. Lá é terra dos outros índios,
disseram. Os outros fizeram força para vir conhecer os parentes que moravam no
Xingo. Vieram duas famílias que estavam morando com o Padre João. Aqueles
que foram avisá-los voltaram com dois rapazes", Foram estes que vieram na frente.
Depois os outros vieram com suas famílias.
Os outros Kayabís que estavam nas aldeias do capitão Temeoní estavam muito
preocupados com os que foram com o pessoal do Xingu porque eles demoraram muitos
dias. Depois de oito dias eles chegaram com dois rapazes",
Chegando nas aldeias do capitão Temeoní, logo outros Kayabís voltaram para
buscar suas famílias. E contavam para os parentes, chegando em aldeias do Temeoní
vieram todos para o Xingu.
Antes disso veio uma familia com os outros Kayabís que foram do Xíngu",
Também seguiu um cabo com eles. Assim eles vieram na frente abrindo picada para os
outros. Depois os outros vieram com Vil.las Boas e o capitão Temeoní. Assim o capitão
Temeoní veio com, o pessoal dele para o Xingue aqueles que vieram na frente dele
chegaram no campo para pegar o avião para seguir para o Xingu.. Chegando no dia,
vários outros estavam esperando os parentes que iam chegando.
Assim, quando iam chegando, eram avisados de que os outros vieram também
com o capitão Temeoní. Os que estavam no Diauarum começaram a juntar muita
comida para os que iam chegar depois. Depois de uma semana, o avião voltou
novamente do Rio de Janeiro para o Diauarum, para saber noticias dos outros Kayabís.
Assim que o avião chegou no Diauarurn, decolou novamente para ver os que tinham
chegado no campo onde eram esperados.
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Quando o avião chegou lá, Cláudio Villas Boas estava esperando com todos os
K.ayabís que vieram com ele. Estes era das aldeias do capitão Temeoní.
· Assim os Kayabís vieram na frente com os outros que foram do Xingu. Além
disso o Cláudio Villas Boas ficou com os K.ayabís que foram com ele do Xingo,
aguardando outros que não tinham vindo ainda Também o Cláudio Villas Boas
conversou com o piloto para aguardá-lo no Diauarum três dias.
Depois o avião voltou novamente para ver os que não tinham vindo ainda
Quando o avião voltou lá, nada de os K.ayabís chegarem. Então o avião voltou com
Cláudio Villas Boas e com os K.ayabís que foram com ele do Xingu. Chegando no
Diauarum, Cláudio Villas Boas conversou com o comandante do avião para que
voltasse novamente para o Xingu. Chegou no Posto Leonardo onde estava o irmão do
Cláudio Villas Boas, quem estava no Posto Leonardo era Orlando Villas Boas e mais
um Kayabí com eles, para ver os outros no Rio dos Peixes, de onde alguns já tinham
vindo. Chegando lá os K.ayabís estavam esperando há seis dias. Assim que Cláudio
Villas Boas chegou lá., eles conversaram com ele que tinham resolvido voltar para as
aldeias do capitão Temeoní.
Assim eles quase voltaram porque o avião demorou muitos dias. Esses que
vieram na ultima viagem eram 18 pessoas. Os que vieram na primeira viagem eram 12
pessoas. Assim Cláudio Villas Boas veio com o restante dos Kayabís do Rio dos Peixes
para o Xingu, em 1966.

Depois que eles chegaram no Diauarum, os parentes :fizeram festa para aqueles
que vieram do Rio dos Peixes. Depois que a festa acabou, cada um deles foi para a
aldeia dos parentes. Essa era a primeira vez que ajuntava todo mundo. Aí eles se
interessaram em fazer roça para eles. Depois que acabaram a roça, eles resolveram fazer
aldeia
Foi assim que 30 Kayabís vieram do Rio dos Peixes para o Xingu. Eles fizeram
uma aldeia que agora tem 67 pessoas. Assim esta aldeia está crescendo.
A aldeia segue firme.

