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l'h. 
P,oc. 

INTRODUÇÃO 

Atendendo a antigas solicitações dos 

Kayabi do Pará e dos Munduruku do alto Tapajós, a FUNAI 

constituiu, através da Portaria Presidencial nº 1137/93, de 

' 12.11.93, um grupo técnico encarregado de identificar e 

delimitar as Terras Indígenas Munduruku e Kayabi Gleba Sul. 

o grupo foi composto pelo técnico em 

agropecuária da FUNAI, Heleno Augusto Couto dos Santos; pelo 

técnico agrimensor da FUNAI, Afonso Gerson Farias da Rocha; 

pelo técnico agrícola do INCRA/PA, Audinécio Estácio da Luz; 

pelo engenheiro agrônomo do ITERPA, Jorge da Silva Santos; e 

coordenado por esta relatora, que na época estava vinculada à 

Universidade de Brasília (atualmente na condição de bolsista 

do CNPq). Posteriormente, quatro agentes da Polícia Federal 

foram indicados para acompanhar o grupo em uma visita a um 

garimpo da Terra Munduruku. Além dos integrantes já 

mencionados, o grupo contou com a colaboração, entre os 

Munduruku, do chefe do Posto Munduruku, André Raimundo 

Ferreira Ramos, que trabalhava há mais de 7 anos no local. 

Através de uma portaria posterior, a FUNAI incluiu no grupo de 

trabalho o ex-chefe do Posto Kayabi, Francisco José Brasil de 
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Moraes, que havia 

" ... 
Proe , 

os Kayabi de 1985 a 

no Posto Teles Pires, e de 1987 a 1993, no Posto Kayabi, tendo 

importante participação na identificação da Terra Indígena 

Kayabi. 

Agradeço aqui a colaboração do 

administrador da FUNAI em Itaituba, Walter A. Tertulino, e dos 

funcionários da Administração Regional, que se colocaram à 

disposição da equipe durante a realização dos trabalhos de 

campo. Também colaboraram de forma decisiva a Dra. Edna M. 

Ferreira e a Dra. Regina Célia F. Silva, respectivamente, 

chefe substituta e chefe do Departamento Fundiário da FUNAI em 

Belém. No rio Teles Pires, a equipe contou com o apoio de 

Clóvis, atual chefe do Posto Kayabi. Os trabalhos de campo ~fr-q 
foram realizados em dezembro de 1993. 

Antes de iniciar o relatório 

propriamente dito, são necessárias algumas informações 

prév-ias. Na Área Kayabi (demarcada em 1975/76), moram 

atualmente 69 Kayabi, no Posto Kayabi, e 226 Munduruku e 2 

Kayabi no Posto Teles Pires, totalizando uma população de 297 

pessoas, ou seja, aproximadamente 300 índios. 

Apesar deste relatório se referir aos 

"Kayabi do Pará", em contraste com os Kayabi do rio dos Peixes 

e do Xingu, ambos habitantes do Mato Grosso, os primeiros 

moram em terras que foram "concedidas" pelo Governo do Pará, 1 
em 1945, mas usam tradicionalmente também terras do Mato l 
Grosso, na margem esquerda do rio Teles Pires, as quais 

constituem parte importante da proposta de ampliação da Terra 
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F I e. 

Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA L R \1 ... 

Kayabi, feita por esta antropóloga. Sendo assim, a 

11Kayabi do Pará11 será sempre utilizada, aqui, apenas como 

artifício para diferenciar os primeiros dos outros Kayabi, 

levando-se em consideração as ressalvas já feitas. 

o fato do "grupo do Pará" 

constituir-se de descendentes dos Kayabi que habitavam 

imemorialmente o vale do médio Teles Pires e do rio dos 

Peixes, levou-me a escrever, na primeira parte deste 

relatório, exclusivamente sobre o território de origem e 

ocupação imemorial. A segunda parte refere-se especificamente 

ao grupo que é objeto deste relatório, cujos antepassados, 

pressionados pelas frentes de expansão, deslocaram-se do médio] 

Teles Pires em direção ao norte, atingindo o Pará, onde se 

fixaram desde o início deste século. 

A divisão da história dos Kayabi 

entre uma primeira parte, referente à ocupação imemorial, no 

Mato Grosso, e uma segunda parte, referente à ocupação 

tradicional do grupo que chegou ao Pará, neste século, já 

havia sido feita subliminarmente por Artur Kayabi, um de meus 

principais informantes durante a pesquisa de campo. Aproveito, 

aqui, as categorias propostas por Artur em seus relatos. 

Antes de continuar, é oportuno 

lembrar o que diz a Constituição brasileira, de 1988, através 

das palavras do Professor Titular da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, José Afonso da Silva, sobre as 

terras "tradicionalmente ocupadas" pelos indios, que vem a ser 

o caso dos Kayabi do Pará. Conforme o autor (1993:47-47), ao 
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citar a Constituicão. 11são bens da União as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios (art.20, XI). São 

reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam (art.231). As terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente ... (art.231, & 1")". Em seu artigo, Silva (:47) 

mostra que a base do conceito de "terras tradicionalmente 

ocupadas" funda-se em quatro condições, "todas necessárias e 

nenhuma suficiente sozinha, a saber": 

"1•) serem por eles habitadas em caráter permanente; 
2•) serem por eles utilizadas para suas atividades 
produtivas: Jê) serem imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar: 
4•) serem necessárias a sua reprodução física e 
cultural, tudo segundo seus usos, costumes e 
tradições, de sorte que não se vai tentar definir o 
que é habitação permanente, modo de utilização, 
atividade produtiva, ou qualquer das condições ou 
termos que as compõem, segundo a visão civilizada, a 
visão do modo de produção capitalista ou socialista, 
a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o 
modo de ser deles, da cultura deles". 

o professor José A. da Silva enfatiza 

ainda que o conceito de "tradição" não denota "uma relação 

temporal. ( ... ) Não quer dizer, pois, terras imemorialmente 

ocupadas, ou seja: terras que eles estariam ocupando desde 

épocas remotas que já se perderam na memória e, assim, somente 

estas seriam as terras deles. ( ... ) o tradicionalmente 

refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao modo 

tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao 

modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de 

como eles se relacionam com a terra( ••. ). Dai dizer-se que 
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tudo se realiza segundo seus usos, costumes e tradições". A 

ocupação de terras pelos Kayabi do Pará, embora não seja 

"imemorial", preenche todos os requisitos constitucionais, 

como será visto ao longo deste relatório, para ser reconhecida 

como "tradicional". 

Para melhor compreensão do texto que 

se segue, faço alguns esclarecimentos preliminares. Quando me 

referir ao "alto Teles Pires", estarei falando do trecho que 

se inicia nas cabeceiras do rio Teles Pires, também conhecido 

como Ribeirão Paranatinga, e segue até a foz d9 rio Verde, 

grande afluente da margem esquerda. o "médio Teles Pires" 

compreende o trecho entre a foz do rio Verde e o Salto Sete 

Quedas, marco natural da divisa entre os Estados do Mato 

Grosso e Pará. Finalmente, o "baixo Teles Pires" é o trecho 

que se inicia do Salto Sete Quedas, já no Pará, e continua até 

a embocadura do rio, que, junto com o Juruena, forma o Tapajós 

(ver mapa anexo, no fim da Parte I). 

Um outro ponto importante 

respeito à diferença entre a Cachoeira Sete Quedas e o 

Sete Quedas, mencionados várias vezes ao longo do texto. 

diz 

Salto 

Enquanto a primeira localiza-se no baixo Teles Pires, o Salto 

Sete Quedas está bem mais ao sul, tendo sido escolhido como 

marco natural para a divisa entre Pará e Mato Grosso. Acontece 

que na carta geográfica do IBGE mais recente (1982) e, em 

outros mapas, a posição dos dois está invertida, o que pode 

causar alguma confusão para quem for consultá-los. Os mapas 

anexos a este relatório, entretanto, foram feitos com as 

5 



devidas correções. 

F 1 •. 
Proc, 

Ainda quanto às referências 

espaciais, é preciso dizer que, para os moradores dos rios que 

pertencem à bacia amazônica, mas que estão ao sul do rio 

Amazonas, como é o caso do Tocantins, Araguaia, Xingu, Tapajós 

(Teles Pires e Juruena) etc, as águas dos rios correm em 

direção ao norte e funcionam como a principal referência 

espacial. Assim, quando me refiro, no texto, utilizando as 

categorias nativas, a um lugar que está "abaixo" de um ponto 

qualquer, quero dizer, sempre, que está aproximadamente na . 
direção norte. Do mesmo modo, "acima" de algum lugar quer 

dizer sempre "ao sul11• 

Quanto aos nomes indígenas que 

aparecem ao longo do relatório, estes foram corrigidos por 

João Kayabi, treinado no ensino bilíngüe e também um dos meus 

principais informantes. 

Para finalizar, acredito que os 

processos relativos às Terras Indígenas Munduruku e Kayabi 

devem ser acompanhados simultaneamente, uma vez que há 

questões, como a incidência de glebas e áreas do Exército, que 

são comuns às duas áreas vizinhas. 
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PARTE I 

1. A OCUPAÇÃO TERRITORIAL KAYABI NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

a. 1718-1850 

As notícias que se tem dos Kayabi, 

desde o século passado, caracterizam este grupo indígena como 

habitante tradicional do interflúvio Juruena-Teles Pires, em 

especial do vale do médio Teles Pires, em ambas as margens. 

o vaie do rio Teles Pires permaneceu 

relativamente desconhecido e desabitado pela sociedade 

nacional até bem recentemente, quando teve início a penetração 

crescente das frentes de expansão, a partir da década de 50. 

Tendo como pano de fundo os planos desenvolvimentistas dos 

governos brasileiros da época, a invasão de garimpeiros e 

fazendeiros esteve acompanhada da abertura de estradas, como 

as rodovias Cuiabá-Santarém e BR 080, ainda que inacabadas, 

na década de 70, em terras até então indevassáveis. 

A construção das estradas foi 

precedida pelas frentes de atração destinadas a remover grupos 

indígenas, como os · Panará (também conhecidos como 
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Rubrit'I: 
"ito• 1 "l' 

Krenakarore), por exemplo, que habitavam as cabeceiras do -~~ 

Peixoto de Azevedo, afluente do Teles Pires, por onde iria 

passar a Cuiabá-Santarém. Até a década de 50, a região do 

Teles Pires havia sido penetrada apenas por bandeirantes à 

procura de minérios, no século XVIII, por levas de 

seringueiros, no início deste século, caçadores de peles de 

animais e algumas expedições oficiais, no século passado, 

destinadas a mapear com maior precisão a área, na busca de um 

caminho fluvial que ligasse Cuiabá a Belém. 

o bandeirante Antônio Pires de 

Campos, que em 1718 esteve na região de Cuiabá e arredores, 

mencionou a existência dos índios Bakairi, tradicionais 

habitantes das cabeceiras do rio Teles Pires, obtendo deles, 

supõe-se, a informação de que "d'ahi se seguem várias nações 

de gentio, que tenho por notícia, são as aldeias infinitas e 

to~o o gentio mui guerreiro e senhores de suas armas111• 

Conforme interpreta Grünberg (1970:14), antropólogo alemão que 

esteve por alguns meses entre os Kayabi do rio dos Peixes, na 

década de 60, escrevendo sobre eles sua tese de doutorado, a 

constatação de Pires de Campos seria baseada nas informações 

dos próprios Bakairi, que sabiam da existência de outros 

grupos indígenas no rio Teles Pires. 

Em 1727, seria fundada a vila de 

1.1862, 11Breve noticia que dá o capitão ..• do gentio barbara 
que há ••. da viagem das minas de cuyabá e seu reconcavo etc." 
In: Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, 
25:448, Rio de Janeiro; apud Grünberg, 1970:14. 
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Cuyabá. Nos anos que se seguiram, várias bandeiras à procura 

de minérios estiveram na região, alcançando os rios Arinos e 

Juruena, escolhidos como via de penetração para o norte (ver 

mapa anexo, no fim da Parte I). Entre elas, a expedição de 

Leonardo de Oliveira, no ano de 1742, que desceu o Arinos, o 

Juruena e o Tapajós, até a sua foz no Amazonas, tendo contato 

com vários grupos indígenas, ao longo desses rios, antes de 

serem explorados sistematicamente como rota comercial entre 

Cuiabá e Belém (Grünberg,op.cit.:13-16). 

No ano de 1747, o sargento-mór João 

de Souza Azevedo, que algum tempo antes participara da 

bandeira de Almeida Falcão até as cabeceiras do rio Arinos, 

montou sua própria expedição e desceu o Arinos, Juruena e 

Tapajós, alcançando Belém do Pará. Durante o trajeto, Azevedo 

descobriu ouro na foz de um suposto afluente do Juruena, um 

rio que ele próprio iria chamar de Três Barras, atualmente 

conhecido como Teles Pires. Azevedo menciona em um relatóriol 

a existência do "reino dos Apiakás", no baixo Arinos, além de 

falar, em outro documento posterior2, que achou "hum seu braço 

com ouro com alguma conta, que não pude examinar, por quanto 

os barbaras erão muitos", referindo-se ao rio Três Barras. 

Contudo, as notícias de ouro na foz do distante rio Três 

Barras não empolgaram nenhum minerador e o rio continuou 

1.Fonseca,1880:68-72, apud Grünberg,1970:16. 

2.1943:186, apud Grünbe~g,1970:16. 

9 



isolado e anosl. 

No ano seguinte, seria criada a 

capitania de Mato Grosso. Como disse Corrêa Filho (1924:81), 

autor do livro "As Raias de Matto-Grosso", entre o Grão Pará e 

o Mato Grosso "medeiava o sertão bravio, habitado 

exclusivamente de indígenas, que Azevedo apenas !obrigou, de 

relance, em rápida travessia". Referindo-se à indefinição de 

limites oficiais entre Mato Grosso e Pará, o autor diz que 

"por dilatados annos permaneceram as duas capitanias, que 

officialmente se confrontavam, como si as separasse, feito 

cunha desmedida, a providencia indígena dos Apiacás" (idem). 

Inexistiam informações mais acuradas 

sobre o norte de cuiabá no final do século XVIII, a ponto de 

se desconhecer que o rio Três Barras (baixo Teles Pires), 

descoberto por Azevedo, e o Paranatinga (alto Teles Pires), de 

onde se tinha notícias sobre os Bakairi, eram na verdade o 

mesmo rio (Grünberg,1970:17). 

Só no início do século XIX, o governo 

local decidiu explorar oficialmente a rota 

Arinos/Juruena/Tapajós, com o objetivo de facilitar o comércio 

entre Cuiabá e Belém. Até então, as viagens para Belém eram 

feitas utilizando-se a rota Madeira/Guaporé, o que significava 

uma considerável volta. O rio Tapajós, formado pelo encontro 

do Juruena com o Teles Pires, não estimulava a sua penetração 

!.Azevedo, João de Souza de, "Informação ao Ilmo. e Exmo. 
Gnad. do Estado do Maranham Cide. Do Gram Pará que da ••• 
Novas Minas de Sancta Izabel em o Rio dos Arinosn, 1747, 
Corrêa Filho, 1924:79-8_0 e Grünberg,1970:16. 

Snr. 
das 

apud 
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para quem vinha do Pará, em função do longo trecho de 

cachoeiras em seu baixo curso1. 

Em 1805, seguindo ordens do capitão 

general da capitania de Mato Grosso, Manoel Carlos de Abreu, 

uma primeira expedição oficial saiu de cuiabá e chegou a 

Santarém, na foz do Tapajós. Entretanto, o comandante da 

expedição comunicou oficialmente ao capitão general que era 

impraticável a navegação pelo Tapajós (Corrêa Filho, 1924:81- 

82). 

Apesar do desestímulo, o capitão 

general João Carlos Augusto d'Oeynhausen, sucessor de Manoel 

Carlos de Abreu, decidiu insistir no conhecimento de uma rota 

de navegação mais curta que ligasse Cuiabá a Belém. Assim, em 

1812, os capitães Miguel João de Castro e Antonio Thomé de 

França, por ordem de Oeynhausen, partem de Cuiabá e entram 

pelo rio Arinos e Juruena, chegando com êxito ao destino. 

Durante a viagem, batizam oficialmente, com os nomes pelos 

quais são conhecidos até hoje, alguns acidentes geográficos 

dos rios percorridos, tais corno a cachoeira de São João da 

Barra e o imponente Salto Augusto (este último batizado com o 

segundo nome do capitão general oeynhausen)2. Os 

expedicionários de 1805 e 1812 registraram em seus relatórios 

1.Corrêa Filho,1924:81-82 e Grünberg,1970:17. 

2.Castro, Miguel João de e Antonio Thomé de França, 110 diário 
da viagem que .•. fizeram os capitães ... pelo rio Arinos no 
ano de 1812'', 1868, In: Revista do Instituto Historico 
Geographico e Ethnographico do Brasil, apud Corrêa 
Filho,1924:82-83. 
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a presença de índios Apiaká na foz do rio dos Peixes (afluente 

do Arinos) e no rio Juruenal (ver mapa anexo, no fim da Parte 

I). 

Em função dos conflitos do Brasil com 

o Uruguai no ano de 1811, os cuiabanos fugiam do comércio que 

era feito através dos rios Paraguai e Prata, pois ambos 

estavam em poder dos inimigos. Após a expedição de castro e 

França, o Arinos e o Juruena passaram a ser sistematicamente 

utilizados como caminho para Belém, não sem haver muitos 

naufrágios e prejuízos, em z az'âo das inúmeras cachoeiras e 

saltos do Juruena e Tapajós. A navegação pelo Arinos tornou- 

se tão fundamental que, através de uma Carta Régia de 

14.9.1815, D. João VI isentou os impostos sobre mercadorias, 

por 10 anos, de quem usasse a rota Arinos/Juruena/Tapajós2. 

No ano de 1818, o tenente ~ntônio 

Peixoto de Azevedo subiu o Tapajós e o Juruena, vindo do Pará, 

convencendo alguns índios Apiaká a acompanhá-lo até Cuiabá. A 

boa recepção da cidade estimulou, um ano depois, um chefe 

Apiaká, acompanhado de um pequeno grupo, a visitar Cuiabá3. 

Contando com o auxílio de um intérprete brasileiro que havia 

morado algum tempo em uma aldeia Apiaká, o cônego José da 

Silva Guimarães (1844, _filll!g Grünberg,1970:19) registrou 

algumas informações dadas pelos Apiaká sobre os outros grupos 

1.Castro e França, 1868:112-115, apud Grünberg,1970:18. 

2.Guimarães,1844:297, apud Grünberg,1979:18-19. 

3.Guimarães,1865, apud Demarquet,1983:4-5. 

12 



Pr 

Rubrica: 

indígenas que habitavam o rio dos Peixes (afluente do Arinos) 

ou "Itamiamy", assim chamado pelos Apiaká. 

Segundo as informações recolhidas por 

Guimarães (op.cit.:309, apud Grünberg, op.cit.), os Apiaká 

frequentavam o Itamiamy/rio dos Peixes regularmente, com a 

finalidade de obter pedras especiais para a confecção de 

machados. Para isso, tinham que guerrear com três grupos 

diferentes: 

"( •.. ) Recebe o Itamiamy muitos outros ribeirões 
pelo oriente, e em um d'elles, que está acima do 
salto feito por um grande morro, que atravessa o 
Rio, existe uma populosa aldêa da nação Tapanhóna. 
( •.. ) Deste lagar tem os Appiacás marchado até os 
territorios das outras duas nações Tapanhónaúhúm e 
Timaoanas, que tem aldêas fóra das margens do 
Itamiamy." 

Essa informação, ou seja, a 

existência de outros grupos indígenas na região do rio dos 

Peixes, com os quais os Apiaká tinham que disputar as pedras 

para os machados, é confirmada por outro documento da mesma 

época, que diz: 

"( •.. ) Dizem os índios que pelo dito rio sóbem elles 
com o projecto de trazerem pedras para fazerem os 
seus machados, sendo-lhes preciso baterem-se com 
outra nação de índios aos quais -chamam Tapaúma, 
habitantes nas fontes do dito rio dos Peixes"1• 

Como será visto em maiores detalhes, 

o rio dos Peixes é considerado pelos Kayabi parte de seu 

l.Anônimo,1856:99-118, apud Grünberg, 1970:20. 
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território de ocupação imemorial, ligado à origem mítica do 

grupo. As nascentes do rio dos Peixes, como pode ser 

constatado no mapa já citado, estão bastante próximas do médio 

Teles Pires, fazendo parte da mesma região que vem sendo 

apontada como território Kayabi em vários registros 

históricos. Sendo assim, é bastante provável que um dos grupos 

mencionados pelos Apiaká ao cônego Guimarães fosse Kayabi, 

ainda que referido com outro nome. 

Além disso, um outro dado revelador 

subsidia essa hipótese. o etnógrafo alemão Karl von den 

Steinen (1940), que esteve nas cabeceiras do rio Xingu e do 

Paranatinga (alto Teles Pires) em 1884 e 1887, coletando 

valiosas e precisas informações entre os Bakairi, obteve 

desses índios a informação de que os Kayabi, seus inimigos 

tradicionais, habitavam a área do rio Verde (formador do Teles 

Pires) abaixo do Salto do Paranatinga (o que equivale ao 

médio curso do Teles Pires) e eram "senhores dos machados de 

pedr'a" (op.cit. :500). 

Os Bakairi ocidentais, que moravam na 

região de planalto que compreende as nascentes do Arinos e 

Paranatinga (acima do Salto de mesmo nome), viviam em guerra 

com os Kayabi, disputando a posse das pedras para machados, 

dos quais os últimos eram os "senhores". Esse dado aponta para 

a hipótese bastante provável de que os Kayabi estavam entre os 

grupos, mencionados ao cônego Guimarães pelos Apiaká, que 

habitavam a região do rio dos Peixes (próxima do médio Teles 

Pires) e controlavam as pedras necessárias à fabricação de 
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machados. 

Em um documento de 1984, o padre João 

E. H. Dornstauder, missionário que atuou entre os Kayabi do 

Rio dos Peixes por várias décadas, sendo o responsável pelo 

primeiro contato com esses índios, em 1955, diz que 11a 

pedreira ficava acima do Salto do Tatuí (nome como é conhecido 

o rio dos Peixes, pelos Kayabi); que outras tribos também 

procuraram essas pedras no mesmo lugar." 

Em 1819, em razão das muitas 

dificuldades das viagens pelo Juruena, o governador de Mato 

Grosso, Francisco Magessi T. de Carvalho, incumbiu o tenente 

Antonio Peixoto de Azevedo de procurar vias alternativas para 

atingir Belém. A idéia era descobrir se o Paranatinga, até 

então inexplorado, desembocava no Tapajós ou no Xingu. A 

expedição teve êxito e constatou que os rios Paranatinga, Três 

Barras e São Manoel (nome do trecho do rio Teles Pires abaixo 

da foz do rio Verde) eram na verdade o mesmo rio. Descobriu 

também que o caminho até o Tapajós, pelo Teles Pires, era 86 

léguas menor que pelo Arinos/Juruena. Entretanto, a nova rota 

permaneceu abandonada por várias décadas, pelo fato do Teles 

Pires possuir 4 saltos (quedas d'água) e mais de 30 cachoeiras 

(corredeiras), além de ser a região habitada, na época, por 

índios hostis aos navegantesl. 

Durante a viagem pelo Teles Pires, 

Peixoto de Azevedo, que partiu em companhia de soldados e 

1.Azevedo,1885:25-42, apud Corrêa Filho,1924:83-84 e 
Mendonça,1919:59-62. Ver também sousa,1916:6. 
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alguns Munduruku, foi atacado por índios na margem direita do 

Teles Pires. Os Munduruku que o acompanhavam chamavam esses 

índios pelo nome de "Paribi-tatá", informando-o também que o 

território dos "Paribi-tatá" começava acima da foz do rio 

Verde e ia até a região do rio Peixoto de Azevedo (afluente da 

margem direita do Teles Pires, na época chamado São 

Veríssimo), ou seja, exatamente a região compreendida pelo 

vale do médio Teles Piresl. Como será visto adiante em maiores 

detalhes, dados posteriores de outros exploradores e 

etnógrafos levam a crer que os índios chamados de "Paribi 

tatá11 pelos Munduruku eram na verdade os Kayabi. 

Somente em 1844, os Kayabi iriam ser 

mencionados na literatura, pela primeira vez, com um nome 

parecido daquele com o qual são atualmente conhecidos. O 

francês Francis de Castelnau (1949:178), que esteve na cidade 

de Diamantino, próxima às .nascentes do Arinos, recolheu 

informações "sobre as tribos de índios que a povoam" de um 

"certo homem que havia viajado muito nessa região". Segundo 

seu informante, entre várias "tribos" da região, havia "os 

Bacaeris, que habitam as nascentes do Arinos e são de índole 

muito mansa. Fazem bonitos paneiros e artefactos outros, que 

vendem em Diamantino. Estão constantemente em guerra com os 

Cajahis". 

Segundo Grünberg (1970:23), o nome 

"Cajahis11, escrito dessa fOrma, talvez, em função dos· 

1.Azevedo,1885:25-35, apud Grünberg,1970:20-21. 
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11frequentes erros tipográficos de substituição d 

parece ser uma denominação atribuída pelos Bakairi, os mesmos 

que iriam, alguns anos mais tarde, falar dos "Kayabí" a Karl 

von den Steinen (1940). Por outro lado, Bartolomé Meliá 

(1993), em um artigo recente sobre os "caiabis não-xinguanos", 

diz que "o nome caiabi ou suas variações gráficas: kaiabí, 

kayabi, kajabí, cajabí (e até cajahi), é a denominação que 

aparece em toda a literatura sobre esta etnia, desde os 

primeiros contatos. De fato é aceito pelos caiabis como 

autodenominação, sem nenhum sentido respectivo". 

Quatro anos mais tarde, em 1848, os 

Kayabi são novamente mencionados no relatório do primeiro 

Diretor Geral dos Índios da Província de Matto Grosso, Joaquim 

Alves Ferreira. o Diretor de Índios diz que "tudo o que se 

sabe dos Cajabís hé que são bravios e indomitos e habitão a 

margem do Paranatinga acima do salto. São inimigos dos 

Bacahiris111. Algumas páginas antes, Ferreira situava os Kayabi 

nas "Cabeceiras do Paranatinga"2. Apesar de mencionar os 

"Cajabís", Ferreira não descreveu com precisão seu território. 

Em 1884 e 1887, Karl Von den steinen (1940), em visita a 

algumas aldeias Bakairi, obteria a informação mais precisa de 

que, embora houvesse urna disputa de território entre ambos os 

grupos, eram os Bakairi os moradores da região acima do salto 

do Paranatinga, enquanto que os Kayabi moravam rio abaixo, 

1.Ferreira,1905:80-87, apud Grünberg,1970:24. 

2.Ferreira,op.cit.:80, apud Grünberg,op.cit. 
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como já foi dito antes. 

Essa disputa de território entre os 

Bakairi e os Kayabi é mencionada em outros dois textos. Em 

1845, João Baptista Prudêncio, cidadão de Diamantino, escreveu 

um relatório onde mencionava a existência de "tribus 

selvagens" que atacavam os Bakairi e que habitavam 110 rio dos 

Peixes e seus confluentesn1• Em 1858, outro Diretor dos Índios 

de Matto Grosso, João Baptista de Oliveira, escreveu sobre os 

Bakairi do ?aranatinga e alto Arinos: "São de condições 

eminentemente pacíficas, e até timidos, porque a fuga é o 

unico meio a que recorrem para subtrahir-se nos ataques dos 

seus inimigos Tapanhumas, Nambiquaras e Cajabis112• 

b. 1850 - 1900 

A primeira frente de expansão 

nacional que iria penetrar no território Kayabi, com exceção 

dos bandeirantes à procura de minérios, no século XVIII, era 

1formada por seringueiros, estimulados pelo primeiro "boom" da 

borracha, no final do século passado. os seringueiros 

1.Prudêncio,1845:7, apud Grünberg,1970:25. 

2.0liveira,1858:137, apud Grünberg,1970:25. 
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começaram a subir o rio Tapajós, ao norte das terras Kayabi, 

por volta de 1850, num processo crescente e gradual que iria 

atingir não só as matas do alto Tapajós como também de seus 

formadores, a saber, o Teles Pires e o Juruena. como diz 

Corrêa Filho (1924:86), chamando os seringueiros de "nova 

casta de bandeirantes", estes 11varejaram, a principio, as 

mattas mais proximas ao littoral, e, já no ultimo quartel do 

seculo, invadiram os seringaes do alto Tapajoz, e do s. 

Manoel, sobre os quaes Matto Grosso julgava ter direito 

liquido". Na época, havia uma indefinição dos limites entre os 

Estados de Mato Grosso, Pará e .Ãillazonas. 

o antropólogo Robert Murphy (1960) 

mostra o impacto sofrido pelos Munduruku do alto Tapajós, 

vizinhos dos Kayabi, com a chegada de seringueiros e regatões 

ao seu território. Para se ter uma idéia da invasão que 

atingiria anos mais tarde os.Kayabi, o naturalista britânico 

Henry W. Bates (1979), que subiu o Tapajós em 1852, constatou 

a inexistência de vilarejos brancos acima .de Itaituba (no 

baixo Tapajós) no ano de sua viagem. Apenas dez anos depois, 

em 1862, o geógrafo inglês William Chandlessl, que viajou pela 

rota Arinos/Juruena/Tapajós, até a cidade de Santarém, 

mencionou, pela primeira vez, a presença de seringueiros que, 

subindo o Tapajós, já haviam atingido a foz do rio Teles 

Pires. 

1.Chandless,1862:268-280, apud Grünberg,1970:25. 
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No ano de 1875, o engenheiro 

Gonçalves Tocantins subiu o Tapajós até seu alto curso, 

visitando uma tradicional aldeia Munduruku dos campos e 

obtendo entre esses índios informações sobre os grupos 

indígenas vizinhos. Segundo os Munduruku, os 11Paribitat" 

habitavam "campos na direcção de Cuyabá", enquanto os 

··, "Paribitêtê" eram "habitantes das cabeceiras do rio D. Manoel, 

afluente do Tapajoz" (1877:97). Como já foi dito, em 1819, o 

tenente Peixoto de Azevedo foi atacado no curso do médio Teles 

Pires por um grupo de índios aos quais os seus acompanhantes 

Munduruku chamavam "Paribi-tatá". 

Não é difícil perceber que tanto os 

11Paribi-tatá" de Azevedo, em 1819, quanto os 11Paribitat" de 

Tocantins, em 1875, habitavam a mesma região que é 

reivindicada pelos Kayabi como território de ocupação 

imemorial, e onde, em 1915, o tenente Antônio Pyrineus (1916), 

durante expedição pelo Teles Pires, iria encontrar os Kayabi 

em acampamentos de caça, produzindo o primeiro relatório 

preciso sobre esses índios, corno será visto adiante. 

Urna fonte etnográfica de grande 

importância sobre os Kayabi e seus vizinhos meridionais, os 

Bakairi, seriam os trabalhos do alemão Karl Von den Steinen 

(1940), que esteve em 1884 e 1887 na região dos formadores do 

rio Teles Pires e do Xingu. Com grande riqueza de detalhes, 

Steinen coletou entre os Bakairi mitos de origem e informações· 

históricas sobre os grupos vizinhos, além de uma descrição 

cuidadosa do que viu·nas várias aldeias que visitou. Os 
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Bakairi foram classificados por Von den Steinen (:493) como 

"orientais", que viviam nas cabeceiras dos formadores do 

Xingu, e "ocidentais", habitantes da região de planalto, 

acima das cachoeiras e saltos dos formadores do Tapajós, ou 

seja, entre as cabeceiras do Arinos e do Paranatinga. o 

território Bakairi alcançava também as cabeceiras do rio 

.. Cuiabá, que corre em sentido sul, para a bacia do Prata. Como 

pode ser constatado, no fim do século passado, os Bakairi 

ocidentais habitavam o planalto situado na região que 

compreende os divisores de água entre a bacia do Amazonas (rio 

Tapajós) e do Prata (rio Cuiabá). Sobre a origem mítica dos 

Bakairi, o autor obteve as seguintes informações (:498): 

"( ... ) Os Bakairi ocidentais afirmam categóricamente 
que a pátria primitiva de tôda tribu é o Salto do 
Paranatinga. ( ... ) Mas os rios da nascente ocidental 
do Xingú e os da oriental do Paranatinga ficam tão 
próximos uns dos outros, que é por um simples acaso 
que determinadas tribus descem êstes, enquanto 
outras se estabelecem naqueles; ( ... ) no interior da 
tribu havia naquele tempo graves desavenças, em 
consequência das quais - como relata a gente do 
Paranatinga - uma parte dos Bakairi emigrou do Salto 
para o Kulisehu (no Xingu)" 

O Salto do Paranatinga, cachoeira que 

se situa em um ponto do alto curso do rio Teles Pires, acima 

da foz do rio Verde, é considerado pelos Bakairi o local da 

origem mítica do grupo, ainda que depois tenha havido uma 

separação entre os que permaneceram na região do Paranatinga e 

os que emigraram para o Xingu, a sudoeste. o território 

Bakairi estendia-se da região do salto para cima, ou seja, na 

direção sul. A origem da separação dos Bakairi estava 
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associada a desavenças internas e também a conflitos com os 

seus inimigos setentrionais, os Kayabi, como mostra Von den 

Steinen (:500-501): 

"( ••• ) Os inimigos principais dos Bakairi 
ocidentais, e que provàvelmente, na medida em que é 
possível dar crédito à tradição, Ja o eram dos 
Bakairi unidos, são os Kayabi. 'Selvagens indômitos 
da proximidade do Salto', é o que reza o relatório 
da Diretoria dos indios. O que sôbre êles pouco a 
pouco conse<r~í saber dos Bakairi é o seguinte. Os 
Kayabi dão a si própric o nome de Paruá, sendo pela 
língua( ••. ) uma tribu tupi. São homens robustos e, 
como também a tribu próxima dos Apiaká, do grupo 
tupi, amigos da antropofagia. Plantam mandioca, 
milho ( ••• ). Possuem maças bem trabalhadas de 
madeira. ( •.• ) As flechas são de cana cambaiuva 
( ..• ). Não possuem propulsores, o que constitue uma 
importante diferença em relação aos Kamayurá.11 

Conforme a tradição Bakairi, os 

Kayabi já eram seus inimigos tradicionais desde o tempo em que 

eram unidos, ou seja, sem distinção entre "orientais" e 

"ocidentais", e habitavam pr~ximos à foz do rio Verde, na 

região do Salto do Paranatinga. Para fazer "completa justiça", 

conforme diz Steinen (:468), deve-se admitir que "desde tempos 

imemoráveis êles (os Bakairi) vivem no Paranatinga". O autor 

(:499) calculava que os Bakairi teriam se separado no começo 

do século anterior, ou seja, entre 1700 e 1750, "quando os 

brasileiros, estabelecendo-se no Mato Grosso, provocaram 

grandes deslocamentos das tribus". Isso significa que os 

Kayabi já habitavam a região abaixo do Salto do Paranatinga, 

ao norte, e já eram os inimigos setentrionais dos Bakairi, no· 

minimo, desde o século XVII, bem antes de 1700. 

A localização espacial dos Kayabi, 
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abaixo do Salto do Paranatinga e abaixo da foz do rio Verde, 

além do motivo que deu início aos conflitos entre os dois 

grupos, é narrada em outro trecho por Steinen (:500): 

"( •.. ) Os Kayabí moram no rio Verde, cujas nascentes 
ficam entre a aldeia bakairí do Rio Novo e a do 
Paranatinga: é um afluente da margem direita dêste 
último, entrando nêle abaixo do célebre Salto. A 
referida tribu é, portanto, muito vizinha sem dúvida 
dos Bakairí. A inimizade que reina entre as duas já 
vem de tempos antiquíssimos. Só bem no princípio 
houve ccncórdia: os Kayabi, informaram-nos, 
apareceram na zona dos Bakairí para morar com êles, 
estabelecendo-se junto dum ribeirão próximo: pouco 
depois nasceram as contendas. ( ... ) Consoante outra 
informação que recebemos, os antigos Bakairí 
desceram o Paranatinga até abaixo de Rio Verde, 
voltando, porém, de medo dos Kayabí; êstes eram 
senhores dos machados de pedra, o que deu motivo às 
desavenças". 

Pelas palavras do etnógrafo alemão, 

pode-se ver que os Kayabi moravam ao norte do baixo rio Verde. 

Num tempo posterior ao surgimento de conflitos entre os dois 

grupos pela posse dos machados de pedra, dos quais os Kayabi 

eram os "senhores", os Bakairi desceram o Paranatinga até 

"abaixo do Rio Verde", de onde voltaram com medo dos Kayabi, 

pois tinham alcançado o território destes últimos. Ainda 

segundo o autor (:499), a separação dos Bakairi antigosé e o 

seu deslocamento para o sul e sudoeste "não se deu somente por 

causa duma isolada contenda interna dos habitantes do Salto, 

mas foi motivada também pelos maus vizinhos que afligiam e 

mesmo expulsavam, às vêzes, os Bakairí, mais pacíficos". Em um 

outro trecho, Steinen (:479) fala que os conflitos entre os 

dois grupos foram motivados também pela disputa de mulheres. 
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à posse pelos machados de 

pedra, é oportuno lembrar aqui as informações prestadas pelos 

Apiaká do Juruena ao cônego Guimarães, em 1818, como já foi 

dito antes, sobre a existência de grupos indígenas, na região 

de campos próxima ao rio dos Peixes (afluente do Arinos), com 

os quais também disputavam as pedras para fazer machados. 

Steinen (:500-501) também relata uma 

incursão Bakairi, em tempos mais recentes, "até a embocadura 

do Rio Verde, onde os Kayabi estavam caçando e procurando 

conchas". Os Bakairi atacaram seus inimigos e aprisionaram 

duas crianças Kayabi, que foram encontradas por Steinen, já 

adultas, na aldeia Bakairi do Paranatinga, em 1884. 

Um outra dado de grande importância 

vem dos mitos de origem Bakairi, nos quais os Kayabi e outros 

grupos vizinhos estão incluídos. Os Bakairi contaram a Von den 

Steinen como os heróis culturais Keri e Kame, .vindos do céu, 

depois de transformarem o mundo no que ele é hoje, resolveram 

morar no Salto do Paranatinga, colocando água onde antes era 

"um simples rochedo sêco" (:483). Os dois irmãos continuaram 

transformando o mundo e por fim criaram os outros grupos 

indígenas (:470): 

"( ... ) as tribusque, segundo indicação dos Bakairí, 
foram feitas pelo herói Kame, são tôda a gente do 
Arinos! Foram-nos citados os Paressi, Apiaká, 
Mundurucú, Suyá (outrora no Arinos), Maué (no 
Tapajoz). Keri, por seu turno, fêz os 'Bakairí, 
Mehinakú, Nahuquá, Borôro, Kayapó, Kaiabí', i.é., 
as tribus situadasª leste e ao sul do Arinos.11 

(grifo meu) 
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se ver claramente, segundo 

os Bakairi, seus vizinhos desde tempos imemoriais, os Kayabi 

habitavam a região ao norte do baixo rio Verde e a leste do 

Arinos. 

No fim do século passado, o vale do~ 

rio Teles Pires ainda continuava totalmente desconhecido pela 

população regional, apesar de já existirem algumas fazendas 

"na região ocidental da nascente do Paranatinga11, em 1887, 

conforme relata Karl Von den Steinen (:493). Ao norte, como 

será visto mais a frente, os seringueiros penetravam a região 

do baixo Teles Pires. Permanecia também não resolvida a 

questão dos limites entre os Estados de Mato Grosso e Pará, 

pelo fato de se tratar de região de difícil acesso e habitada 

por índios hostis. 

Sendo assim, no ano de 1888, 

organizou-se uma 11commissão exploradora do S. Manoel", com o 

apoio da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. A comissão 

iniciou a viagem em agosto de 1889 e era comandada pelo 

capitão Antonio Lourenço Telles Pires, cujo objetivo era 

realizar levantamentos geográficos, zoológicos, botânicos, 

geológicos e, claro, antropológicos, em todo o vale do rio São 

Manoel, incluindo seus afluentes, no prazo máximo de um ano. 

Entre os vários objetivos da expedição, estava o conhecimento 

de "localidades vantajosas para o estabelecimento de 

militares, e as melhores communicações entre as províncias de 

Matto-Grosso e Pará", conforme as palavras do Visconde de 

Paranaguá (Mendonça,1919:47-48). 
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então, o rio era conhecido corno 

Paranatinga, São Manoel ou Três Barras. O grande número de 

cachoeiras e saltos do São Manoel acabou por impedir o sucesso 

dos trabalhos, tendo o grupo naufragado mais de urna vez 

durante a viagem (Sousa,1916:6). Alguns morreram nos 

naufrágios e outros de malária, corno o próprio Antonio Telles 

Pires (Corrêa Filho,1924:92), que morreu no Salto Tavares 

(abaixo/ao norte do Salto Sete Quedas) a 3 de maio de 1890. Ao 

final, restaram apenas seis sobreviventes, de um grupo de 28 

pessoas, que foram salvos no baixo Teles Pires por uma 

expedição de resgate, enviada pelo Governador do Amazonas, em 

junho de 1890, quase um ano depois da partida (Sousa, 1916:6- 

7,48). Um dos sobreviventes, o tenente Oscar de Oliveira 

Miranda, deixou um relato a respeito do que foi visto na 

viagem: 

"( •.. ) encontramos_ um pequeno rancho de índios, 
cujas madeiras tinham sido cortadas a machado de 
pedra; estava deserto; batemos os arredores e nada 
encontramos. Já nos causava estranheza e despeito 
não encontrarmos habitantes. Os dias subsequentes 
foram empregados em passar grandes cachoeiras .•. e 
neste trecho encontramos duas novas cabanas de 
indios com diversos instrumentos e armas, que 
trocamos por facas, machados, espelhos, sem 
consentimento porém dos donos, que não encontramos 
por mais que procurassemos; estes ranchos estavam 
dentro de duas roças de mandioca, amendoim, batatas 
doces e pecegos; estas roças eram assás grandes e 
admiramos o trabalho de as fazer, dispondo para a 
derrubada apenas de machados de pedra. Tudo parecia 
indicar que táes ranchos serviam apenas para as 
épocas da plantação e da colheita, retirando-se 
depois os donos para suas aldeias; onde estavam 
estas é que não nos foi possível descobrir; deviam 
ser muito pelo interior das terras, mas os caminhos 
para alli estavam perfeitamente dissimulados; 
julgamos poder attribuir o facto dos indios 
occultarem assim suas moradias à necessidade de se 
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esconderem, afim de evitarem as correrias das outras 
tribos; pois é sabido que por este rio os bellicosos 
Mundurucús, habitantes do Tapajós, faziam excursões 
de guerra até o territorio de Matto-Grosso. O facto 
é que não vimos nenhum desses índios que o Felipe 
dizia serem Cajabis, o que bastante nos aborreceu.111 

Proc 

O texto de Miranda traz importantes 

informações. A comissão não encontrou índios ou aldeias Kayabi 

nas margens do rio, porque suas aldeias estavam situadas 

"muito pelo interior das terras", longe das margens do Teles 

Pires. Esse fato seria reafirmado por Pyrineus de Souza 

(1916), como será visto adiante, que viajou pelo Teles Pires 

poucos anos depois, em 1915, e teve a oportunidade de 

encontrar alguns Kayabi que frequentavam os ranchos 

provisórios das roças e acampamentos de caça na beira do rio. 

Pyrineus de Sousa (:83) afirma que as aldeias Kayabi estavam 

nos campos, longe das margens do rio. Essa é a razão de outros 

exploradores do rio Teles Pires, como Peixoto de Azevedo, em 

18.18, não terem cruzado com aldeias, mas apenas com índios que 

os atacavam. 

o antropólogo Grünberg (1970:29) 

interpreta as palavras de Miranda, dizendo que "o mencionado 

Felipe era um chefe bakairi, não se podendo duvidar, portanto, 

do seu julgamento. Esta extrema reserva que os Kayabi 

demonstravam uma década antes da invasão dos seringueiros 

brasileiros em seu território tribal é mais um indício de que 

a sua agressividade, frequentemente enfatizada, nada mais era 

1.Miranda,1890:146, apud Grünberg,1970:28-29. 
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que a reação aos atos de violência dos seringueiros, atos para 

eles incompreensiveis11• Em homenagem à Comissão Telles Pires, 

logo a seguir o rio São Manoel receberia o nome de Teles· 

Pires, como é atualmente conhecido, por sugestão do Marechal 

Rondon (Sousa,1916:7-8). 

Em 1895, o explorador francês Henri 

Coudreau (1977), a pedido do Governador do Estado do Pará, 

navegou todo o Tapajós, desde sua foz, em Santarém, até as 

suas cabeceiras, na confluência dos rios Teles Pires e 

Juruena, tendo subido os rios mencionados até a cachoeira Sete 

Quedas, no primeiro, e o Salto Augusto, no segundo. Com 

precisão surpreendente, Coudreau descreveu todos os acidentes 

geográficos do trecho percorrido, além de realizar um completo 

levantamento populacional da população ribeirinha. 

o autor francês (:137-144) também dá 

ao leitor uma dimensão da invasão de seringueiros e 

respectivas famílias no vale do Tapajós no final do século 

passado: 204 casas no Tapajós, a montante de Itaituba; 10 

casas (74 pessoas) da foz do Juruena ao Salto Augusto; 33 

casas (152 pessoas) da foz do São Manuel ou Teles Pires à 

Cachoeira Sete Quedas; além de outras tantas distribuídas 

pelos afluentes, totalizando cerca de 3000 "civilizados" na 

bacia do Tapajós. 

Na época de sua viagem, acima/ao sul 

do Salto Augusto, no Juruena, e da Cachoeira Sete Quedas, no 

Teles Pires, só moravam índios desconhecidos, de forma que a 

partir desses pontos estendia-se o "sertão bravo" (:83). O 
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explorador francês obteve as informações sobre os grupos que 

habitavam a área junto aos Munduruku e seringueiros. Em um 

outro trecho da mesma página, fazendo a ressalva de que 

Coudreau chamava de 11Alto-Tapajós" o trecho do rio Juruena 

abaixo da foz do Arinos (:57), o autor diz: 

11( ••• ) 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, veremos que, entre as 
duas linhas que distam entre si de 500 quilômetros, 
não há sequer um único civilizado! Em compensação, 
há uma meia dúzia de tribos de índios bravos: 
tapanhunas, nhambiquaras, parintintins, bacairis 
bravos, cajabis ... Dessas enormes cachoeiras para 
cima, uma zona povoada somente por índios selvagens: 
isso constitui mais que uma fronteira; essa região a 
montante do Salto Augusto e da Cachoeira das Sete 
Quedas, estendendo-se até ao centro de Mato Grosso, 
é a 'marcha' dos antigos estados medievais, a zona 
hostil e fechada, a 'Terra Selvagem' , a 'Terra dos 
Índios Bravos"1 (grifo meu) 

A "terra dos índios bravos" indicada 

por Coudreau, entre eles os 11Cajabis", abrangia todo o 

interflúvio Juruena-Teles Pires, acima (ao sul) do Salto 

Augusto e da Cachoeira Sete Quedas, e abaixo (ao norte) das 

cabeceiras dos rios Juruena, Arinos, Teles Pires. Em um outro 

trecho importante e mais preciso quanto aos Kayabi, o autor 

(:85) diz: 

11( ••• ) As tribos 'bravas' e 'mansas' são bastante 
numerosas nesta região ainda pouco povoada e mal 
conhecida; cito, além dos tapanhunas e nhambiquaras, 
os parintintins, os raipexixis ou aipocicis, os 
bacairis mansos e os bacaris bravos, os cajabis, os 
parauaretês, que ocupam a região entre o Arinos e os 
formadores do São Manuel." 
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Aqui os "Cajabis" são localizados por 

Coudreau na 11região entre o Arinos e os formadores do São 

Manoel", o que corresponde com grande precisão ao que outros 

registros históricos apontavam. Em outra página (:87), o autor 

menciona a existência de índios "Cajabis" no "Xingu, a norte 

dos bacairis bravos". Dada a proximidade entre os formadores 

do Teles Pires e Xingu, pode-se entender essa informação como 

indicadora da presença dos Kayabi na região a leste do médio 

Teles Pires, alcançando inclusive as cabeceiras dos formadores 

do Xingu. 

Em conseqüência da invasão de 

seringueiros no alto Tapajós, o governador de Mato Grosso, 

Coronel Mallet, criou uma coletoria na foz do rio Teles Pires, 

em 1891, através do Decreto ne 50, no local conhecido hoje 

como Barra de São Manoel, com a finalidade de cobrar impostos 

dos seringalistas da região. O primeiro coletor dirigiu-se ao 

local em 1894, mas foi expulso pouco tempo depois por 

autoridades do Pará, em função da indefinição de limites entre 

os Estados do Pará e Mato Grosso e em atendimento às queixas 

dos seringalistas paraenses, que não aceitavam pagar impostos 

ao governo do Mato Grosso. Na volta, o coletor Antonio da 

Costa G. Junior foi morto por índios Tapanhuna no rio Juruena 

(Corrêa Filho,1924:86-96). 

Somente depois da definição de 

limites entre os dois estados, através do Decreto nQ 932, de 

31.12.1900, é que o governo de Mato Grosso voltou a se 

responsabilizar pela coletoria de São Manoel, no ano de 1901. 
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Pires, foi escolhido como 

marco da divisória entre Pará e Mato Grosso. Na época das 

discussões sobre os limites, em 1898, as autoridades do Pará 

reivindicaram o Salto como marco divisor, pois havia 

seringueiros paraenses desde a foz do rio Teles Pires até o 

Salto Sete Quedas, dado esse que dá uma dimensão da penetração 

das frentes de expansão ao norte do território Kayabi (Corrêa 

Filho, op.cit.). Como já foi dito, três anos antes, Coudreau 

(1977) havia registrado a presença de seringueiros apenas até 

a cachoeira Sete Quedas, que é um ponto no rio Teles Pires bem 

mais abaixo do Salto de mesmo nome. Em 1910, o Estado do Pará 

criaria a sua própria coletoria na foz do Juruena (em frente à 

foz do Teles Pires)2. 

e. o Território de origem e Ocupação Imemorial 

Os registros históricos referentes 

aos séculos XVIII e XIX permitem ao leitor chegar a algumas 

conclusões a respeito da extensão do território ocupado desde 

tempos imemoriais pelos Kayabi até o início do século XX. 

1.Nome dado por Peixoto de Azevedo, em 1819 (Sousa,1916:46). 

2.Savage-Landor,1913:27~, apud Grünberg,1970:33. 
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As informações região ocupada pelos Kayabi 

seriam confirmadas, em 1915, pelo tenente Pyrineus de Souza, 

além de outros dados, como será visto adiante. 

Os Kayabi com quem conversei em 1993 

citaram como inimigos tradicionais os Erigbaktsa ou Canoeiro, 

os Bororo, os Xavante e os Kaiapó, além dos já mencionados 

Munduruku, Apiaká e Bakairi, dos quais tiravam, na guerra, as 

cabeças a serem exibidas como troféus, prática similar à dos 

"caçadores de cabeça" Munduruku (ver Murphy,1960). Em seu 

trabalho sobre a tradição guerreira Kayabi, Elizabeth 

Travasses (1993:455) cita outros inimigos tradicionais, 

mencionados nas narrativas sobre a guerra, a saber, os Beiço- 

de-pau ou Suyá, os Txikão e os Panará (ou Krenakarore). Os 

grupos mencionados habitavam ao redor da região que será 

descrita abaixo como o território Kayabi. 

Baseando-se nas informações de 

autoridades, exploradores, etnógrafos e, principalmente, dos 

grupos vizinhos, como os Apiaká, Munduruku e Bakairi, pode-se 

afirmar seguramente que os Kayabi ocupavam incluindo as 

áreas de perambulação para pesca, caça e coleta - no mínimo, a 

seguinte área (ver mapa anexo, no fim da Parte I): 

ao sul, o território Kayabi estendia-se, pelo menos, até o 

médio rio Verde (afluente da margem esquerda do rio Teles 

Pires), atingindo a mesma latitude no que diz respeito ao rio 

Teles Pires (paralelo ao rio Verde). O território não ia além 

de algum ponto abaixo do Salto do Paranatinga (no alto Teles 
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Pires), onde moravam os Bakairi. Pode-se dizer que o limite 

sul estaria, aproximadamente, entre os paralelos 13 e 14 de 

latitude sul. 

a leste, a região de perambulação abrangia os afluentes da 

margem direita do rio Teles Pires, às vezes alcançando as 

cabeceiras dos formadores mais ocidentais do alto Xingu (a 

sudeste do território Kayabi). Isso equivaleria a 55 graus de 

longitude oeste, aproximadamente. 

a oeste, o limite natural do território Kayabi seria feito 

pelo rio Arinos, estando o rio dos Peixes totalmente englobado 

pela área. 

o limite norte, se forem considerados exclusivamente os 

registros históricos, iria até a altura do rio Peixoto de 

Azevedo, importante afluente da margem direita do rio Teles 

Pires, o que equivaleria a 10 graus de latitude sul, 

aproximadamente. Contudo, ao se levar em conta as informações 

dos próprios Kayabi, recolhidas por esta antropóloga em 

dezembro de 1993, o Salto Sete Quedas, escolhido pelos 

brasileiros para ser o limite entre os Estados de Mato Grosso 

e Pará, muito tempo antes já funcionava como marco natural 

entre as áreas de perambulação dos Munduruku, abaixo do Salto, 

e Kayabi, acima do Salto. Sendo assim, o limite norte se· 

estenderia a um ponto bem mais abaixo do rio Peixoto de 

Azevedo. 
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Em 1983, Eugênio G. Wenzel (1983), da 

Missão Anchieta, entidade católica que atua entre os Kayabi do 

rio dos Peixes desde a década de 50, recolheu de alguns 

informantes mais antigos alguns mitos relacionados à origem 

mitica do grupo. Wenzel começa seu relatório dizendo que 

11desde 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 ~xpansão, 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 ai habitavam, um 

grupo ficou lá (no Teles Pires) e outro dirigiu-se ao Xingu" 

( : 1) • 

A dispersão dos Kayabi neste século, 

como reação às pressões exercidas pela sociedade nacional, é o 

tema do próximo capitulo. Antes, citarei alguns trechos das 

narrativas coletadas por Wenzel, em que os Kayabi localizam a 

região onde se deu a sua origem mitica, e a partir da qual o 

grupo se dispersou para habitar a terra em que vivia até o 

inicio deste século: 

"( .•. ) Desde antigamente, não tinha nada. Não tinha 
fogo, então nós vivia, comia as coisas só no sol. 
( ... ) Não tinha farinha de mandioca. A farinha nossa 
era de najá, nós batia, colocava no sol e secava de 
novo para nós comer. ( •.• ) Não tinha fogo, punha o 
bicho no sol para assar, para comer. Assim era 
antigamente." (:2-3) 

Depois de uma série de 

acontecimentos, o·fogo surgiu e uma mulher já velha, mãe de um 
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dos habitantes do mundo original, apareceu e trouxe com ela os 

produtos agrícolas que complementam a dieta Kayabi: 

\ 
' 

"( •.• ) Aí que chegou lá, mas só vendo, era milho, 
era rama, era mandioca, que estava plantada, tinha 
tudo, tinha tudo, tinha cará, ( ..• ) amendoim, tinha 
feijão, aí que tinha tudo. ( .•. )Avelha deu isso 
para nós. ( .•. ) Tudo ela que mandou, plantou para 
ele (o filho). Mas ela mesma não queimou, não. Ela 
mesma foi embora. Foi embora para o céu. ( ••• ) Até 
hoje em dia nós está plantando roça, comendo 
farinha, né. Assim que antigamente contava para 
nós". (:5) 

o cenário mítico, onde se deu o 

aparecimento desses produtos, situa-se ao redor de uma grande 

lagoa que existe nas proximidades do córrego Batelão, afluente 

da margem meridional do rio dos Peixes, hoje em dia bastante 

próximo da cidade Porto dos Gaúchos. o local de origem está 

totalmente fora da Terra Indígena Apiaká/Kayabi, no rio dos 

Peixes, demarcada pela FUNAI em 1988, com 109.245 ha, 

constituindo-se em uma ínfima porção do território original: 

"( ••. ) Então hoje em dia, por isso que nós não pode 
largar de milho, não pode largar de amendoim, não 
pode largar de rama, nem de feijão, ( ... ) 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. Por isso nós tem 
direito de andar aqui, mandar aqui nessa área, nessa 
terra." (:5) 

Depois de um longo trecho, o narrador 

termina sua história dizendo que 11desde o começo, nós mora 

aqui. Desde antigamente. Começou no campo, na lagoa grande, do 

córrego Batelão - nós ficamos muita gente e fomos espalhando - 

35 



Rubrica: 

até o Paranatinga, até o Arinos" (:10). Os Kayabi do rio dos 

Peixes dizem que a origem mítica do grupo está localizada 

espacialmente nos campos próximos ao córrego Batelão, a partir 

de onde o grupo se multiplicou e se dispersou, vivendo desde 

tempos imemoriais, até o início deste século, na área que foi 

descrita anteriormente. Como pode ser visto no mapa já citado, 

o local de origem corresponde, aproximadamente, ao centro do 

território que era ocupado pelos Kayabi. 
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2 - AS FRENTES DE EXPANSÃO: A DIZIMAÇÃO E DISPERSÃO DOS 

KAYABI NO SÉCULO XX 

A partir do inicio do século XX, com 

a penetração cada vez maior de seringueiros vindos do sul, da 

região de Cuiabá e Diamantino, os Kayabi foram encurralados e 

expulsos de seu território, processo este que culminou em uma 

drástica redução da população na década de 60. Como será visto 

adiante, a expansão de seringueiros sofreu um recuo no alto 

Tapajós, de forma que, aos poucos, alguns grupos Kayabi 

fugiram cada vez mais pa~a o norte, enquanto outros 

concentraram-se no rio dos Peixes, bastante isolado até a 

década de 50. 

Há registros das primeiras expedições 

de seringueiros ao alto Paranatinga em 1873 e 1874, e de 

mineradores, à mesma região, em 1878 e 1884, sendo que os 

últimos teriam sido atacados por índios Kayabil. Conforme 

relata Grünberg (op.cit.), 11em 1899 os seringueiros avançaram 

sistematicamente em direção norte, ao longo das matas 

ribeirinhas do alto Paranatinga e do Rio Verde. Os Kayabi 

1.Mendonça,1919, apud Grünberg,1970:34. 
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resistiram encarniçadamente, mataram os seringueiros e levaram 

as cabeças degoladas para suas aldeias (Cojazzi,1932:75)11• 

Algum tempo depois, o etnógrafo alemão Hermann Meyer, que 

viajou pelo Xingu também em 1899, relataval: 

"( ... ) Durante a viagem recebemos uma notícia 
interessante: os índios Kayabí haviam irrompido de 
suas florestas no Paranatinga, realizado tropelias 
em diversos povoados da Serra Trombador, matando 
vários moradores. Era a primeira vez que esses 
índios se aventuravam na zona de ocupação 
brasileira. Provavelmente, os diversos roubos dessas 
tribos até agora desconhecidas, que aprenderam a 
conhecer instrumentos de ferro e outros produtos da 
civilização através dos contatos com seringueiros, 
nelas despertou o desejo de mais, e é de temer que 
eles se tornem um flagelo tão grande para toda a 
região como eram antigamente os Borôro, se o Governo 
não proceder racionalmente à pacificação. Saindo de 
Cuyabá de larga por vários dias, segui seus rastros 
pelas montanhas, mas não pude mais encontrá-los, já 
se haviam retirado para suas matas." 

O temor de Meyer não se concretizou; 

ao contrário, eram os Kayabi que estavam sendo vítimas de um 

fl.agelo e os ataques inéditos à população brasileira eram 

apenas as últimas reações de um povo que estava prestes a ser 

dizimado e banido de seu território. 

De acordo com o etnógrafo Max Schmidt 

(1942:3), 11quando, ao terminar o século XIX, Matto Grosso 

havia começado a fazer parte das regiões exportadoras de 

borracha, as casas de comércio em cuyabá equiparam, várias 

vezes, expedições para explorar os seringais, as quais se 

encontraram com tribos de indígenas, até então pouco· 

1.Meyer,1900:122-128, apud Grünberg,1970:34. 
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conhecidas" (tradução minha). 

Em 1900, foi enviada ao alto Teles 

Pires uma expedição, comandada por José Benedito G. Pedroso, 

comerciante de Cuiabá, que objetivava "pacificar" os índios 

Kayabi1• Um dos integrantes da expedição era um padre italiano 

que deixou um relato a respeito. O grupo encontrou alguns 

Kayabi dispersos e foi aceito, com reserva, enquanto havia 

presentes a serem trocados. Antes da foz do rio Verde, a 

expedição retornou com medo de ser atacada, pois os presentes 

haviam acabado. A expedição foi advertida por um Kayabi que 

fazia sinais dizendo que, rio abaixo, havia muitos outros 

índios que a esperavam; em outro trecho, o grupo foi advertido 

com flechas que eram atiradas em sua direção e chegou a 

encontrar mais de 150 Kayabi reunidos em um só local. Muito 

significativamente, os índios demonstravam medo de 

espingardas, com as quais, sµpostamente, já deviam ter sido 

atacados2. 

o mesmo autor (Cojazzi, 1932, apud 

Grünberg,1970:35) relata que uma outra comitiva de 

exploradores tentou repetir a viagem em 1901. No caminho os 

exploradores foram atacados pelos Kayabi, mas a comitiva 

"defendeu-se com carabinas e massacrou um grande número deles" 

(tradução minha). Grünberg (op.cit.:36) acredita que a 

expedição a que se refere o padre italiano é a mesma que foi 

1.Mendonça,1919, apud Grünberg,1970:34. 

2.Cojazzi,1932, apud Grünberg,1970:35. 
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relatada por "um tal Bodstein, que viajou a encargo da firma 

Orlando, Bruno e eia, de Rosário para a boca do Rio Verde e 

que escreveu, a respeito, um relatório para a Gazetta Official 

do Estado de Mato Grosso (Bodstein,1903)". Esse relatório foi 

resumido, em 1904, por Max Schmidt, que esteve no Xingu em 

1900/1 e, entre os Kayabi, em 19271: 

"( .•. ) Nos três últimos dias da viagem pelo rio 
Verde até sua embocadura no Paranatinga são 
encontrados sinais da presença de indios. 
Inicialmente, um rancho abandonado na margem do rio 
Branco. A 11 de agosto os vestígios de indios se 
tornam mais frequentes, vendo-se, à margem esquerda 
do rio, uma roça dos Kayabi, assim como um porto 
para suas canoas. Vê-se a fumaça de suas fogueiras, 
em seguida uma canoa de casca de jatobá, um pequeno 
rancho e finalmente um homem e uma criança que logo 
fogem para a mata. o primeiro encontro com os Kayabí 
dá-se no dia seguinte, 12 de agosto, quando cerca de 
30 índios aparecem na margem do rio oferecendo 
'coroas, brincos e adornos de plumas de pássaro', ou 
seja, enfeites de penas, a título de presentes. 
Todos têm o corpo pintado de vermelho com urucum. A 
estes índios se reúnem outros, logo depois da 
entrada no Parana~inga, dos quais alguns vinham 
subindo do baixo Paranatinga e outros, ao contrário, 
desciam do alto curso do rio. ( ... ) Infelizmente não 
foi dado ao sr. Bodstein obter mais particularidades 
sobre a tribo em questão, pois a harmonia inicial 
entre os membros da expedição e os índios foi 
rompida logo depois do primeiro encontro, por um 
ataque por parte desses últimos". 

O relatório enfatiza mais uma vez que 

os Kayabi tinham aldeias distantes das margens do Teles Pires, 

pois a comitiva só avistou canoas, ranchos provisórios e roças 

na margem do rio. Outro ponto é o medo de um homem Kayabi em 

relação à comitiva e, finalmente, o conflito com os índios. 

1.Schmidt,1904:467-486, apud Grünberg,1970:36. 
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Max Schrnidt (1942:4) ainda escreveria que, durante a viagem 

que realizou ao rio Batovi, formador do alto Xingu, em 1901, 

encontrou vestígios dos índios Kayabi, segundo informações dos 

Bakairi. Esse dado mostra que a perambulação Kayabi atingia as 

cabeceiras do rio Xingu: 

11( 
••• ) Em minha viagem à região das cabeceiras do 

Rio Xingú, efetuada no ano de 1901, tínhamos que 
cruzar com trilhas de índios, várias vezes, no 
trecho que se estende até pouco antes da passagem do 
Rio Batovy. Segundo a informação de meus 
acompanhantes Bakairis, estas trilhas e também as 
queimadas que passamos procediam dos Kayabis, os 
quais estendiam suas andanças, nesta época, até 
estas regiões. No mesmo ano de 190i, os Bakairís 
teriam um encontro hostil com os Kayabís nos 
seringais do Rio Paranatinga, quando trabalhavam 
para o dono da estância de Carrego Fundo e, nesta 
ocasião, um homem Kayabi foi rnorto.11 (tradução 
minha) 

o autor se refere a trilhas e 

queimadas dos Kayabi, que andavam até as proximidades do rio 

Batovi, segundo os Bakairi orientais. o registro do encontro 

hostil entre os Bakairi, que estavam trabalhando para um 

brasileiro, e os Kayabi, em um seringal do alto Paranatinga, é 

apenas urna pequena mostra das hostilidades por que estavam 

passando os Kayabi na época, quase sempre resultando na morte 

de membros do grupo. 

Em seu trabalho sobre os Kayabi, Curt 

Nimuendaju (1948:307) cita informações sobre a perambulação 

desses índios até o rio Steinen, outro formador do alto Xingu, 

além de dar outras informações sobre os conflitos entre Kayabi 

e brasileiros: 
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11( 
••• ) Hostilidades entre os Cayabí e os Brancos 

começaram com o avanço dos coletores de borracha na 
direção do Rio Paranatinga. Não é improvável que em 
1899 alguns Cayabí tenham morado, como Hermann Meyer 
escutou dos Auetõ, do Rio Culisseu, no Rio Steinen, 
o tributário mais ocidental do rio Xingu. Em 1900, 
eles foram visitados no Rio Paranatinga por um 
missionário Salesiano, Frei Balzola. ( ..• ) Em 1910, 
os Cayabí mataram o seu diretor de longa data, M. F. 
Valois Velho, e no mesmo ano uma expedição punitiva 
matou muitos deles e capturou crianças." (tradução 
minha) 

Nimuendaju se refere ao diretor da 

Orlando, Bruno e eia, firma que havia patrocinado uma 

expedição ao território Kayabi, em 1901, e que resultou em um 

massacre dos indios, já mencionado antes. É importante notar 

que a maioria das notícias sobre os Kayabi, no final do século 

passado e início deste, inclui assassinatos coletivos ou 

individuais dos Kayabi, além da captura de crianças. 

Apesqr da resistência dos Kayabi, em 

1915 a firma Orlando e Irmãos tinha seringueiros, entre eles 

muitos Bakairi, trabalhando nos rios Beijaflor e Morocó, 

ambos afluentes do alto Teles Piresl (ver mapa anexo, no fim 

da Parte I). 

O fracasso da Comissão Telles Pires, 

em 1889, estimulou o envio de nova expedição ao rio Teles 

Pires, em 1915, pois este continuava quase que desconhecido 

até então. Como disse o etnógrafo Mário E. Simões, em seu 

trabalho sobre os Txikão do Xingu (1964:80): 

1.Sousa,1916, apud Grünberg,1970:36. 
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"( .•. ) Habitando os Ka.yabi um território rico em 
poaia e seringa, não tardaram a ser molestados pelos 
extratores dessas drogas, resultando dai choques e 
represálias violentas. Em 1889 descia o Paranatinga 
a Comissão Teles Pires, e como não fôsse hostilizada 
pelos Kayabí, determinou nova pressão dos 
seringueiros, tendo algumas dessas expedições 
armadas atingido as maiores aldeias dêsses índios 
que, segundo diziam, se localizavam na barra do rio 
Verde. Em 1915, em plena expansão da 'frente 
seringalista', de onde avultavam violências 
reciprocas, o então tenente Pirineus de Souza 
'baixava' o rio Paranatinga em missão de 
levantamento geográfico, escapando de ser trucidada 
a expedição pelos Kayabi, graças a sua longa 
experiência do sertão e trato com os índios (Cf 
Sousa,1916).11 

Assim, com a finalidade de realizar o 

levantamento topográfico do rio, seguindo instruções do 

Coronel Rondon, na época chefe da 11commissão de Linhas 

Telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao Amazonas", -o 

tenente Antonio Pyrineus de Souza (1916) iniciou sua viagem 

pelo Teles Pires ou São Manoel em 1915. 

o tenente produziu um relatório rico 

e detalhado, a primeira fonte de referências precisas sobre a 

localização espacial dos Kayabi. Sousa menciona a existência 

de brasileiros explorando seringais nos afluentes da margem 

direita do rio Teles Pires, em seu alto curso. um dos 

exploradores dos seringais possuía uma fazenda no rio Novo, 

com cerca de mil cabeças de gado: "com receio dos índios 

Caiabis, não colloca seringueiros nas confluencias das 

cabeceiras por elle exploradas" (:11). o tenente encontrou 

vários barracões de seringueiros mato-grossenses ao longo do 

caminho, estando o último deles, de propriedade da firma 
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Orlando e Irmãos, na foz no ribeirão Morocó, afluente da 

margem esquerda do alto Teles Pires (:40). 

A expedição (:51) só voltaria a 

encontrar seringueiros no Estado do Pará, no trecho entre o 

Salto Sete Quedas e o rio São Benedito (afluente da margem 

direita do Teles Pires, já no Pará), onde encontrou os 

primeiros sinais de coleta de borracha pelos seringueiros do 

Pará, os quais, conforme relato oficial de 1898, já citado, 

tinham "colocações"1 de seringa até o Salto Sete Quedas. 

Pyrineus (:51-52) encontrou o primeiro barracão de 

seringueiros próximo ao rio dos Apiakás (margem esquerda do 

baixo Teles Pires, ver mapa no fim da Parte I). Deste ponto 

até a foz do rio Teles Pires, o tenente ainda registrou a 

presença de dez barracões, de diferentes donos, com muitos 

seringueiros empregados em cada um. Assim, em 1915, entre o 

ribeirão Morocó, ao sul, e o Salto Sete Quedas, ao norte, 

restava um território vazio de brasileiros e habitado apenas 

pelos Kayabi que o tenente encontrou, os quais estavam sendo 

encurralados pelas duas frentes de expansão. 

Quanto às informações de Pyrineus de 

Sousa sobre os Kayabi, alguns Bakairi informaram ao autor 

(:69) que, em tempos passados, disputaram com os primeiros, 

aliados dos Tapaiúna, a posse do Salto Magessi, lugar que era 

piscoso e se situava um pouco abaixo do ribeirão Beija-flor 

(afluente da margem esquerda do alto Teles Pires). 

1.Termo regional que designa uma área de seringais utilizada 
por seringueiros. 

44 



Após "sangrento combate11, coube a vitória aos Bakairi. Este 

dado confirma a hipótese de que o limite sul do território de 

perambulação Kayabi, até o fim do século passado, estava entre 

os paralelos 13 e 14 de latitude sul, o que corresponde a um 

ponto abaixo do ribeirão Beija-flor. As aldeias Bakairi 

estavam deste ponto para cima (ao sul). 

Rio abaixo, bem antes da foz do rio 

Verde, onde existe a Cachoeira Benjamim, a expedição 

encontrou, pela primeira vez, "rasto de Caiabis" (:40). 

Catorze quilômetros abaixo, ainda antes da foz do rio Verde, 

chegaram à barra do rio "Caiabí", afluente da margem direita 

do Teles Pires, onde encontraram "um mupuém novo e uma ponta 

de flecha ainda suja de escama de peixe; este ribeirão é muito 

frequentado pelos índios, por ser piscoso" (:41). Muitos dos 

rios, cachoeiras e acidentes geográficos mencionados por 

Pyrineus foram batizados, durante sua viagem, com nomes que 

perduram até os dias de hoje, em especial aqueles relacionados 

aos Kayabi. outros foram dados por Peixoto de Azevedo ("Salto 

Sete Quedas"; rio das "Três Barras"), em 1819; ou pelo 

Marechal Rondon, após a viagem de Pyrineus, em homenagem à 

comissão Teles Pires (como é o caso das ilhas Villeroi e 

Miranda, com nomes dos tenentes que acompanhavam a comissão, 

ou do próprio rio Teles Pires}. 

Entre o rio Kayabi e a foz do rio 

Verde, a expedição encontrou os primeiros Kayabi, "quatro 

homens que subiam o rio Telles Pires embarcados em uma canoa 

de casca. À nossa presença, tiveram grande surpresa e medo" 
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tentou o contato com esses indios, 

oferecendo-lhes machados, facões etc. "Com muito medo, 

tremulas, receberam os presentes. ( ... ) Os tres caiabis que se 

approximaram tinham as orelhas furadas e os cabellos 

compridos, amarrados na nuca. Estavam completamente nús, 

trazendo o penis amarrado com um cordão grosso na extremidade 

do prepúcio" (:74). 

No dia seguinte, o grupo chegou à foz 

do rio Verde, onde existe a baia Tres Figueiras e a baía 

11caiabí". "Ambas são muito frequentadas pelos índios, que ahi 

construiram ranchinhos de caça" (:75). Na baia Caiabi, os 

exploradores encontraram mais alguns Kayabi, que tentaram 

trocar bolo de polvilho, milho e colares por machados e 

facões. "Os homens tinham a barriga, as pernas e os pulsos 

amarrados com cordões de algodão grosso por elles tecidos. o 

corpo estava pintado com urucum e na altura da bocca tinham 

duas listras pretas, par-a l Le Las , largas, feitas com tinta de 

genipapo. Eram de altura mediana, muito fortes e musculosos" 

(:76). A quinze quilômetros abaixo da foz do rio Verde, 

encontraram a "Cachoeira Caiabí", de onde pode ser vista, dos 

dois lados do rio, a "Serra dos Caiabi" (:42-43). Antes, 

Pyrineus (:76-76) constatou que haviam acampado: 

11( ••• ) sem o saber, junto de grande aldeiamento dos 
indios, que nos appareceram na manhã do dia 
seguinte, na cachoeira Caiabi, em numero superior a 
cem, entre homens e crianças, todos bizarramente 
enfeitados e com vistosos chapéos e diademas de 
penna de gavião, de garça branca, de arara, de mutum 
e de jacamim. Os homens estavam desarmados e pelos 
gestos e attitudes eram nossos amigos e tinham se 
enfeitado para nos receber e não para nos atacar". 
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As aldeias estavam sempre longe e 

escondidas das margens do rio, a ponto do grupo não ter 

percebido que acampara na região de uma grande aldeia, com 

mais de 100 pessoas. Durante o encontro, todos queriam trocar 

presentes com os brasileiros. Pyrineus (:77-79) gastou várias 

páginas descrevendo as pinturas corporais, cortes de cabelo, 

ornamentos, relações entre homens e mulheres, enfim, tudo que 

pôde observar durante o tempo em que encontrou os Kayabi na 

foz do rio Verde. 

Continuando a viagem, a expedição 

passou pela "Cachoeira Caiabí", em cuja região, mas distante 

das margens do rio, os Kayabi tinham outra aldeia. Durante a 

travessia da Cachoeira dos Índios, rio abaixo, os exploradores 

foram ajudados por alguns Kayabi, enquanto "duas indias moças, 

de corpo bem feito e bonitas feições, muito alegres, 

preparavam comida" para eles. É bastante significativo que os 

Kayabi, por sua vez, recusavam firmemente a comida dos 

"brancos", pois tinham "muito medo de serem envenenados!" 

(:80). Não é nada improvável que estes índios já tivessem sido 

envenenados por seringueiros ou regionais, uma vez que esse 

sempre foi um fato comum nos primeiros contatos entre a 

sociedade nacional e os grupos indígenasl. Em outro trecho, 

Pyrineus diz que os Kayabi tinham "muito medo de arma de fogo" 

1.0s Xavante de Marãiwatséde relataram a esta antropóloga, em 
1992, como foram envenenados, através da comida, por moradores 
da região de São Félix do Araguaia •. 
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(:81). Além disso, que "na cachoeira dos Índios 

encontrámos grandes ranchos de caça e pesca; as casas de 

morada estão afastadas do rio, no campo". 

O tenente registrou ainda que não 

encontraram "um unico índio Caiabí com aspecto doentio ou de 

soffrer febres; eram todos robustos e alegres" (:82). Mais à 

frente, a expedição encontrou em uma praia de areia, na margem 

direita do rio Teles Pires, antes da cachoeira curupí, "cerca 

de 200 índios - homens, mulheres e c:rianças" (:84). Quanto 

chegaram à cachoeira Curupí, encontraram "numeroso grupo de 

índios que ainda não tínhamos visto. ( ••. ) Moram junto desta 

cachoeira, à margem direita, onde têm grande roça". Alguns 

Kayabi estavam "desconfiados", "espreitando no mato". À noite 

retiraram-se para suas aldeias do campo (:85). 

Depois das cachoeiras Curupí e 13 de 

maio, a expedição de Pyrineus de Sousa começou a ser atacada, 

em vários pontos do Teles Pires, pelos Kayabi. Segundo o 

autor, os ataques começaram assim que acabaram os presentes 

para trocas. Mais de uma vez, um dos Kayabi apareceu na frente 

da expedição e avisou, com gestos e falas enérgicas, que o 

grupo iria ser atacado. Os exploradores continuaram descendo o 

rio e avistaram índios e uma grande roça na altura da 

cachoeira Apinacó, mas não foram atacados (:85-86). Pyrineus 

segue narrando a descida do rio (:86-87): 

"( ••• ) Passámos por diversos portos nas duas 
margens. Em todos havia canoas amarradas, em que 
embarcavam dois e tres indios para nos acompanhar a 
certa distância. À tarde contámos 17 canoas, uma 
verdadeira flotilha de casca! ( ..• ) Em uma e outra 
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margem havia muitos índios que já nos appareciam com 
seus arcos e flechas, em attitude hostil, 
completamente nús, sem ornato algum. Para 
afugental-os, demos um tiro de dynamite que, 
parece-nos, enraiveceu-os mais. surgiu, então, na 
margem opposta, um caboclo forte, bello typo de 
cacique, lembrando-nos os guerreiros de Alencar, o 
qual, entrando nágua até a cintura e empunhando 
grande arco e um maço de flechas, começou a 
discursar energicamente. Com o arco retesado, 
fazendo gestos de soltar a flecha com que nos 
ameaçava, gritava em linda voz, vibrante, enérgica; 
depois bateu forte no possante peito, apontando para 
todos os lados com gestos significativos de ser elle 
Q possuidor de tudo aqyillo. Enquanto isso, outros 
índios, pela matta adentro, nas duas margens 
arremedavam onça, lobo, coatá e pássaros. Era um 
espectaculo imponente! De muito longe, rio abaixo e 
rio acima, ouviam-se gritos" (grifo meu). 

o chefe Kayabi, cercado por muitos 

índios, rio acima e rio abaixo, afirmava aos invasores que 

estes estavam atravessando o seu território, cujas dimensões 

iam muito além do que a vista podia alcançar. Os "diversos 

portos nas duas margens", nos quais havia muitas canoas 

amarradas, indicavam a presença de grande número de índios nas 

aldeias do interior, que estavam tanto na margem esquerda 

quanto na margem direita do rio Teles Pires, como mostram 

vários registros de Pyrineus. o autor (:87-88) segue então 

narrando as atitudes que seus companheiros tiveram que tomar 

para evitar os ataques, despistando os índios ou soltando 

bombas, pois os Kayabi perseguiam-nos sem trégua. 

Mais adiante, os exploradores 

encontraram uma grande roça e alguns Kayabi, antes da 

Cachoeira Apinin, os quais não os atacaram. Na referida 

cachoeira, encontraram roças e casas nas duas margens do rio, 

embora estivessem vazias; "mas não estavam abandonadas porque 
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se viam nos portos canoas e rastos de índios". Abaixo da 

Cachoeira Apinin, o tenente passou "por outra aldeia à margem 

esquerda. Eram 15 horas e os índios - homens, mulheres e 

crianças despreoccupados, embalavam-se nas duas rêdes 

armadas dentro do rancho, que estava apenas coberto, sem 

paredes". Tratava-se dos ranchos provisórios de caça e pesca 

que eram construídos na margem do rio em determinadas épocas 

do ano. Assim que foram vistos, os Kayabi esconderam-se no 

mato e começaram a atirar flechas contra os invasores (:88). 

Alguns Kayabi continuavam a perseguir 

o grupo nas imediações da Cachoeira Aquilí (:89). Rio abaixo, 
l 

"appareceram nove homens desarmados e duas mulheres", que 1 
pediam presentes em troca e os chamavam para a margem em que 

estavam. Segundo Pyrineus, "estavam de emboscada, como depois 

verificámos". A expedição deixou alguns presentes sobre uma 

pedra e constatou, depois que partiu, que 17 índios foram 

apanhá-los. Próximo da Cachoeira da Emboscada, rio abaixo, os 

17 Kayabi, além de duas moças, trocaram presentes com a 

comissão exploradora (:90). Logo depois de atravessar a 

Cachoeira da Emboscada, a comissão foi atacada por "uma 

saraivada de flechas, acompanhada de um grito de guerra", ao 

que respondeu com tiros (:91). 

A última vez que Pyrineus de Sousa e 

seu grupo viram os Kayabi foi na ilha Celúta, acima do rio 

Tapaiúna; enquanto acampavam na margem do rio Teles Pires, à 

noite, silenciosos, "as sentinellas ouviram bulha de remos 

nágua e viram as canoas que desciam, rio abaixo. Naturalmente 
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nos procuravam" (:91). O tenente concluiu suas apreciações 

sobre os Kayabi dizendo (iàem): 

li ( ' ... ) ~ 
dispersa 
bastante 
seríamos 

uma tribu bastante numerosa, forte, sadia, 
por diferentes agrupamentos. Tivessemas 
'apinacó' (facão) e 'apinin' (machado), não 
hostilizados" {grifo meu) 

Continuando a viagem, a comissão 

encontrou apenas acampamentos de caça abandonados, diferentes 

dos anteriores, na foz do rio que ela própria denominou 

Tapaiúna. Pyrineus supôs vagamente que os ranchos encontrados 

não pertenciam aos índios Kayabi, apesar de reconhecer que as 

canoas dos portos "eram construídas à semelhança das canoas 

caiabis" (:91-92). Bem mais abaixo, na foz do rio Cristalino 

(um afluente da margem direita do Teles Pires, pouco acima do 

Salto Sete Quedas), o tenente encontrou "vestígio muito antigo 

de fogo" (:46), mas não o atribuiu a nenhum grupo indígena 

específico. 

Se somarmos o número de índios Kayabi 

que são mencionados por Pyrineus ao longo do texto; e se 

imaginarmos que, cada vez que o autor se refere a grupos de 

"alguns" índios, estivessem juntos pelo menos 5 indivíduos; 

assim como quando o autor fala de "numeroso" grupo de índios, 

estivessem juntos pelo menos 20 pessoas; teriamas, com 

certeza, mais de 400 Kayabi mencionados e vistos por Pyrineus 

durante sua viagem. E se considerarmos que esse número 

representa apenas os índios que estavam em ranchos de caça, 

nas roças ou simplesmente pescando pelo rio; e que é bem 
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provável que havia outros Kayabi nas aldeias de 

esses índios; e que além dessas aldeias havia outras dispersas 

nos campos, na região do rio dos Peixes, por exemplo, 

chegaremos à conclusão que a população Kayabi, no início deste 

século, era muitas vezes maior que a cifra de 400 índios. 

Entretanto, mesmo considerando que os 

Kayabi fossem apenas 400 índios, o que é bastante improvável, 

veríamos que o decréscimo populacional ao longo deste século 

foi brutal, a ponto de colocar em risco a sobrevivência do 

grupo. o antropólogo Georg Grünberg (1970:69), que morou 

durante 8 meses entre os Kayabi do rio dos Peixes, e que 

visitou o grupo que foi transferido para o Xingu, naquele 

mesmo ano (1966), estimou assim a população total Kayabi 

(incluindo os Kayabi do rio dos Peixes, os que estavam 

dispersos no rio Teles Pires e em outras pequenos afluentes do 

Arinos e Juruena, além dos que foram transferidos para o 

Xingu): 

- em 1955 341 índios 

- em 1966 242 índios 

Supondo que eram apenas 400 índios em 

1915, a população Kayabi teria sido reduzida em quase a metade 

cinqüenta e poucos anos depois. 

O processo que teve início no final 

do século passado e início deste resumiu-se a um avanço cada 

vez maior das frentes de expansão, vindas do sul, em direção 
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ao território Kayabi. Com o passar do tempo, aos seringueiros 

juntaram-se fazendeiros e garimpeiros, estes últimos bem mais 

recentemente. 

Ao norte, a penetração de 

seringueiros não avançou além do que havia sido registrado por 

Pyrineus {1916) em 1915, ou seja, até a altura do Salto Sete 

Quedas, aproximadamente. Ao contrário, com o passar dos anos, 

houve uma retração do número de seringueiros na região, o que 

esteve associado à queda do preço da borracha no mercado 

mundial, por volta de 1914. Essa situação seria revertida no 

início dos anos 40, em função do novo "boom" da borracha, 

provocado pela 2~ guerra mundial (Arnaud,1974:9). Apesar 

disso, o alto Tapajós nunca foi ocupado por fazendas, apenas 

por seringueiros, com população flutuante, e garimpeiros, a 

partir da década de 60. 

O avanço das frentes de expansão, 

vindas do sul, encurralou os Kayabi e dizimou-os através de 

confrontos com seringueiros e fazendeiros. Esse processo 

resultou em uma dispersão do grupo para pontos ainda isolados 

do antigo território e para fora dele. Assim, alguns Kayabi 

concentraram-se próximos ao rio dos Peixes, permanecendo 

isolados da sociedade nacional até a década de 50. Outros 

instalaram-se em pequenas aldeias às margens do rio Teles 

Pires, em seu médio curso, atraídos pelos postos fundados 

pelo SPI na década de 20 (Schmidt,1942), ou em afluentes do 

Arinos ou Juruena, envolvendo-se aos poucos com a extração da 

borracha e em trocas comerciais com regatões. Por fim, alguns 
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Kayabi, fugindo dos os regionais, 

Teles Pires, em direção ao alto Tapajós, cada vez mais para o 

norte, ultrapassando o Salto Sete Quedas e instalando-se onde 

hoje existem as Terras Indígenas Kayabi e Kayabi Gleba Sul, 

nas proximidades do rio São Benedito, no Estado do Pará (ver 

mapa anexo, no fim da Parte I). As terras do baixo Teles 

Pires, no Pará, tornaram-se uma alternativa para os Kayabi que 

estavam sendo pressionados por um número cada vez maior de 

fazendas e pequenos povoados que se instalaram ao sul. 

Ao ~ongo do século, os grupos Kayabi 

que se dividiram praticamente perderam o contato entre si, ·; 

cada um vivendo processos históricos particulares, no que se 

refere ao contato com a sociedade envolvente e à situação 

fundiária das terras que passaram a ocupar. Este laudo 

antropológico refere-se especificamente ao último grupo, do 

Pará, que se instalou nas terras hoje reivindicadas, no início 

deste século, como será visto adiante. 
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3 - OS KAYABI DO MATO GROSSO 

a. O Médio Teles Pires e o SPI 

Como resultado da expedição de 

Pyrineus de Sousa, e tendo como objetivo a atração e 
. '1' 

"pacificação" dos Kayabi, o Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI) decidiu criar, em 1922, o Posto Pedro Dantas, no rio 

Verde, próximo de algumas aldeias (Schmidt,1942:7). Conforme 

relata Mário Simões (1964:81), "apesar dos brindes oferecidos, 

desconfiados e considerando o Pôsto como simples dependência 

do seringal, não tardaram. os Kayabí a destruí-lo 

completamente, em 1924. No ano seguinte era o Pôs to 

reconstruído, porém desta feita, à margem esquerda do 

Paranatinga, mais distante de suas aldeias e mais próximo ao 

Pôsto Simões Lopes (Schmidt,1942 b:244)". o novo posto foi 

instalado um pouco ao norte do paralelo 13, de latitude sul, 

bem ao sul da foz do rio Verde. O Posto Simões Lopes, por sua 

vez, havia sido fundado pelo SPI em 1920, entre o alto 

Paranatinga e o rio Curisevu, afluente do Xingu. Em 1924, foi 

transferido para a margem direita do alto Paranatinga, com a 
" ~ n 
\~ 

1 
55 



Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

finalidade de atender aos Bakairil (ver antigos postos do SPI 

no mapa anexo, no fim da Parte I). 

Segundo Schmidt (1942:7), dois dos 

empregados do Posto Pedro Dantas foram mortos pelos Kayabi, 

enquanto que os outros fugiram. O novo Posto Pedro Dantas foi 

reconstruído no rio Paranatina, a uma distância de cerca de 

180 km, rio abaixo, do antigo Posto Simão Lopes, que atendia 

aos Bakairi do alto Paranatinga. Os Kayabi passaram a 

frequentar pacificamente o novo posto, ainda que 

esporadicamente, para realizar trocas com os funcionários do 

SPI. 

Os conflitos com os funcionários do 

SPI eram apenas parte de um contexto maior de reação dos 

Kayabi às violências sofridas até então. Em seu artigo sobre a 

tradição guerreira dos Kayabi, Elizabeth Travasses (1993:451) 

cita as seguintes informações de um relatório do SPI, de 1918: 

"( .•. ) Em 1918 um relatório da 6~ Inspetoria 
Regional do SPI informa que os caiabis, da 
confluência dos rios Paranatinga e Verde, sobem aos 
seringais, de onde são 'escorraçados a bala', ou 
descem até o rio Negro, onde 'ameaçam os moradores 
locaes e até mesmo os índios bacahirys, ali 
rezidentes'." 

Max Schrnidt, que já havia estado no 

alto Xingu em 1900 e 1901, quando ouviu falar dos índios 

Kayabi, decidiu retornar ao Teles Pires, em 1927, com a 

finalidade de conhecê-los pessoalmente. Pouco antes de sua 

1.Galvão/Simões,1964:132 
Grünberg,1970:45 

e Schrnidt,1947:26, 
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chegada, um Kayabi havia matado um empregado do posto. Em 

razão desse fato, os encarregados do posto tomavam uma série 

de precauções, evitando serem surpreendidos pelos Kayabi (:7). 

O autor narra as muitas adversidades que enfrentou, durante 

oito dias e acompanhado de um jovem Bakairi, para ir do Posto 

Simão Lopes ao Posto Pedro Dantas, aproveitando uma viagem dos 

funcionários do SPI (:8-9). 

Quanto ao limite sul do território 

Kayabi, as informações de Schmidt (:10) coincidem com o que já 

havia sido dito pelos Bakairi ao tenente Pyrineus de Sousa 

(1916): 

11( ••• ) No dia 14 de Março passamos o Rio Beijaflor 
cuja passagem, efetuada pouco acima de uma 
cachoeira, não produziu grande trabalho e acampamos 
perto de uma lagoa em razão da qual esse lugar é 
chamado 'Lagoa'. Dali principia o território que os 
Kayabi reivindicam com seu e este era o acampamento 
onde um mês depois de minha volta de Pedro Dantas 
estes 1ndios atacaram a tropa do posto e cortaram, 
das quatro vitimas_ do ataque, as cabeças, para 
levá-las consigo." (tradução minha) 

como pode ser visto claramente, os 

Kayabi reivindicavam como território do grupo a área que, ao 

sul, ia até as proximidades do rio Beija-flor, afluente da 

margem esquerda do alto Teles Pires, e que se situa na região 

entre os paralelos 13 e 14 de latitude sul, como já havia sido 

proposto antes. Outro dado interessante é que, no final da 

década de 20, os Kayabi ainda mantinham o hábito de cortar as 

cabeças dos inimigos mortos em batalha. Apesar das relações de 

troca que vinham sendo mantidas com os Kayabi até então, ainda 

havia conflitos com os regionais. 
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Como resultado dessas hostilidades, o 

SPI desativou o Posto Pedro Dantas e, em 1929, fundou o Posto 

José Bezerra, em um ponto do alto Teles Pires mais ao sul do 

antigo posto, através do qual continuou os trabalhos de 

"atração" e "pacificação". Segundo um relatório do SPI, de 

1943 (apud Ribeiro,1943:68), e informações do missionário 

católico Dornstauder (apud Grünberg,1970:54-55), que esteve no 

posto em 1953, alguns Kayabi passaram a residir no Posto José 

Bezerra desde o~ano de sua fundação. Em um relatório de 1942, 

o SPI informava que no Posto José Bezerra moravam 106 Kayabi, 

número superior aos 96 do ano anterior. 

Em outro trecho (:7), Schmidt diz 

que, na época em que resolveu visitar os Kayabi, em 1927, 110s 

seringueiros ou caucheiros já haviam penetrado, várias vezes, 

o território dos Kayabi, e os índios toleravam estas 

penetrações até certo ponto, durante a estação seca, sem 

com~ter hostilidades. Todavia, antes do tempo das chuvas, 

costumavam espalhar flechas no caminho, para intimar a sair de 

seu território, e os seringueiros respeitavam esta intimação 

para evitar as hostilidades que os Kayabi fariam em caso 

contrário" (tradução minha). 

Antes de chegar ao posto, Schmidt e 

seu grupo cruzaram os campos e as matas que margeiam o rio 

Verde e o Teles Pires, onde encontraram rastros dos índios 

Kayabi. Somente alguns dias depois da chegada ao Posto Pedro 

Dantas, apareceram os primeiros Kayabi, do outro lado do rio, 

para fazer uma visita ao.posto. Segundo o autor (:17), "ainda 
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que os índios fossem, no princípio, aparentemente amáveis, 

mostraram-se muito receosos e descontentes, porque não lhes 

levamos mais facões e machados". 

Depois desta primeira visita, os 

Kayabi só foram aparecer no posto quase um mês depois. Durante 

o período restante que Schmidt permaneceu no local, os Kayabi 

ainda apareceram sete vezes, a maior parte deles 

"desconfiados" (:12). Os Kayabi deixaram claro ao autor que só 

iam ao posto para receber presentes, não se mostrando 

interessados em responder a suas perguntas. Schmidt (:13) 

chega a dizer que um determinado cacique Kayabi tentou matá-lo 

algumas vêzes, sem contudo conseguir. Mesmo assim, chamou os 

Kayabi de "tribo interessante" (:14). Por fim, gravemente 

doente de malária, Max Schmidt decidiu retornar a Cuiabá, em 

uma penosa viagem na qual foi seguido pelos Kayabi, à 

distância, até o fim do que consideravam seu território, ou 

seja, abaixo do rio Beija-flor, no lugar conhecido como 

"Lagoa" (:14-15). 

No ano de 1929, quando retornou a 

Cuiabá, o autor (:16-17) recebeu a notícia "de que os 

empregados do Posto Pedro Dantas haviam conseguido persuadir o 

cacique Chico a acompanhar a tropa até Cuyabá, para conhecer a 

capital de Matto Grosso" (tradução minha). Além dessas 

informações, o etnógrafo coletou vários dados sobre os 

caracteres físicos dos Kayabi, suas pinturas corporais, 

ornamentos, hábitos alimentares, técnicas de caça, pesca e 

agricultura, arte etc. 
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Entre as informações dignas de serem 

mencionadas aqui, Schmidt (:17) diz que o "terreno ocupado e 

reivindicado para caçar e pescar é bastante maior" (tradução 

minha) que o território onde Pyrineus de Sousa (1916) 

descreveu existirem aldeias Kayabi, incluindo a região próxima 

ao rio Batovi, no alto Xingu, como já foi mencionado antes. Um 

outro trecho é importante (:18): 

11( 
••• ) Como os expedicionários mencionados passaram 

por água o território dos Kayabis, nenhum entrou em 
uma das verdadeiras aldeias destes índios, não temos 
dados exatos sobre a situação de suas aldeias e 
sobre o caráter de suas casas de domicílio. Segundo 
Antonio Pyrineus, as verdadeiras aldeias dos Kayabís 
que ele encontrou na 'Cachoeira dos Índios' estavam 
por terra adentro, no campo. Nas margens do rio 
achavam somente grandes cabanas de caçadores e 
pescadores." (tradução minha) 

Continuando, Schmidt (:18) diz que 

Bodstein, que esteve no Teles Pires em 1901, também viu em sua 

viagem apenas cabanas de caça e pesca, ou então ranchos no 

meio das roças e canoas amarradas às margens do rio, o que 

significa que as grandes aldeias, invisíveis a qualquer dos 

exploradores que passaram pelo Teles Pires, estavam nos campos 

interiores e nunca foram vistas. o autor diz ainda (:24) que 

tinham grandes plantações, junto das quais muitas vêzes 

existiam ranchos para acomodação. No que diz respeito à caça e 

à pesca, os Kayabi também tinham ranchos provisórios, que eram 

construidos em determinadas épocas do ano, para essa 

finalidade. 

Mário E. Simões (1964:81) fala em seu 
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iniciais dos Kayabi com os 

funcionários do Posto Pedro Dantas, no final da década de 20, 

"um grande grupo viveu por muito tempo nesse Pôsto, bem como 

no Pôsto José Bezerra (situado pouco acima do Posto Pedro 

Dantas), posteriormente fundado. Pacificadas as aldeias mais 

próximas, diminuíram os ataques aos Bakairí, muito embora 

fôssem atribuídos aos Kayabí "brabos" Tonalí, corno os 

denominavam os Bakairí - certas hostilidades praticadas contra 

o Pôsto Simões Lopes e xinguanos" (ver localização do Posto 

José Bezerra no mapa anexo, no fim da Parte I). Enquanto os 

Kayabi 11brabos11 concentraram-se nos campos da região do rio 

dos Peixes, neste mesmo período (entre 1930 e fins dos anos 

50, aproximadamente), algumas aldeias Kayabi "pacificadas" 

surgiram às margens do médio Teles Pires (deslocando-se dos 

campos afastados), atraídas pelos postos do SPI. 

Em outro trecho de seu texto, Simões 

(op.cit.) fala do surgimento dessas aldeias "pacificadas" no 

médio Teles Pires (entre a foz do rio Verde e o Salto Sete 

Quedas, aproximadamente), como conseqüência do "recesso 

sofrido pelo SPI após 193011• Segundo o autor, "alguns Kayabí 

foram descendo o Teles Pires, localizando-se um dêsses bandos 

à margem esquerda dêsse rio, um pouco acima da cachoeira 'Sete 

Quedas'"· Ainda conforme o autor, o grupo que atualmente mora 

no Pará, abaixo da referida cachoeira (na verdade, Simões está 

falando do "Salto Sete Quedas"), fazia parte desses "bandos" 

que desceram o Teles Pires após 1930, assunto ao qual voltarei 

no próximo capítulo. o que importa aqui é enfatizar o processo 
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Teles Pires, entre 1930 e final dos anos 50, momento a partir 

do qual os irmãos Villas-Boas deram início ao processo de 

transferência dos Kayabi para o Parque Indígena do Xingu, como 

será visto mais adiante. 

Antes de finalizar este item, cito as 

informações do missionário católico Dornstauder, responsável 

pelos primeiros contatos com os Kayabi do rio dos Peixes, na 

década de 50. Antes de realizar sua viagem ao rio dos Peixes, 

conhecido pelos Kayabi como Tatuy, visitou as aldeias Kayabi 

que estavam situadas nas margens do médio Teles Pires. 

Transcrevo as palavras do antropólogo Grünberg (1970:54-55), 

que teve a oportunidade de conhecer o missionário durante seu 

trabalho de campo, muitos anos depois: 

11( ••• ) Em 1953 ele visitou, sistematicamente, todas 
as aldeias dos Ixántxê (Pereira,1964:106) e também 
os 23 Kayabí junto ao Posto José Bezerra. Em julho 
do ano seguinte visitou novamente este Posto e 
soube, por Puruta'i e pelo 'Capitão Sabino', que um 
grupo maior de Kayabí selvagem vivia no Rio dos 
Peixes (Tatui). Decidiu localizá-los na estação seca 
seguinte, junto com Sabino. A 18 de abril de 1955 
Dornstauder partiu de Diamantino, encontrou em maio, 
no José Bezerra, os Kayabí que iriam acompanhá-lo e 
visitou, durante a viagem, as 5 outras aldeias junto 
ao Teles Pires, que somavam 103 Kayabi" (:54-55) 

Em 1953, havia apenas 23 Kayabi junto 

ao Posto José Bezerra, localizado bem acima da foz do rio 

Verde. Conforme mapa elaborado pelo próprio Dornstauder 

(1955), a maioria dos Kayabi do médio Teles Pires estava 

distribuida nas 5 aldeias, com população de 103 pessoas, que 

se situavam bem abaixo. (ao norte) dos locais onde o tenente 
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Pyrineus de sousa (1916) encontrou os primeiros ranchos· de 

caça e roças, de cerca de 400, Kayabi em 1915. No trecho entre 

a Cachoeira Emboscada e a foz do rio Peixoto de Azevedo, não 

atingido ainda pela penetração branca, o missionário encontrou 

as aldeias "Purutaí", 11sará11, "Moauô", "Purucatu" e "Luís 

França". Como pode ser visto claramente no mapa, o local 

mencionado estava muito abaixo da foz do rio Verde, uma vez 

que as aldeias estavam sendo encurraladas pelos vilarejos e 

grandes fazendas, vindos do sul, que já ocupavam a área do 

alto e médio Teles Pires até a_altura, aproximadamente, da 

Cachoeira Emboscada. Dornstauder aponta em seu mapa os 

vilarejos Porto Atlântida, Porto Seguro, além da Colônia 

Camargo Corrêa e da fazenda CAFEARA, todos situados entre a 

foz do rio Verde e a Cachoeira Emboscada, da qual estava 

próxima a fazenda citada. 

De acordo com os dados da geógrafa 

Marília G. Veloso, que visitou o alto Teles Pires em 1951, o 

novo 11boom" da borracha estimulou o aparecimento de 10 

seringais na região, até a altura do paralelo 13, latitude 

sul, por volta de 1946. Esses arrendamentos, que depois 

expandiram-se para o norte, passaram a pertencer à Empresa Rio 

Novo, que desde então, até os anos 70, pelo menos, tornou-se a 

maior produtora de borracha nativa do Mato Grosso1. Ainda 

sobre esse período, Meliá (1993:498) diz que "tanto nos 

postos como nas malocas do Teles Pires, a influência mais 

1.Veloso,1952:380-406 ~ Grünberg,1970:39. 
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deletéria sobre os caiabis vinha do. contato com os 

seringueiros e seu sistema de exploração. O chamado 'terceiro 

ciclo da borracha' se inicia em 1942, porém a volta maciça de 

seringueiros às selvas do hábitat caiabi só se intensifica na 

década de 50, com a expansão da firma Erion (Empresa Rio Novo 

Ltda.), dos irmãos Maria e Renato spinelli. Em 1951 esta firma 

se estendia desde o Rio Novo até o Paranatinga, penetrava o 

Rio Verde e alcançava o paralelo 12 no Teles Pires". 

Fica a certeza de que o SPI não 

conteve a invasão de estranhos ao antigo território ind1gena, 

nas décadas de 40 e 50, resultando no fato de que os Kayabi, 

em 1953, bem mais setentrionais, já não tinham mais nenhum 

dom1nio sobre o território invadido. A invasão seria 

estimulada pelo próprio Governo do Estado do Mato Grosso, que 

deu início à venda das terras consideradas "devolutas" (que 

muitas das vezes eram indígenas), em 1950. Em seu livro 

"Índios", escrito em 1962, José Maria da Gama Malcher 

(1964:100), antigo Diretor do Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI), proporciona ao leitor a dimensão da tragédia que se 

abatia sobre os Kayabi: 

"( •.• ) KAYABI, contato intermitente e alguns grupos 
ainda isolados, tupi. Diversas aldeias no noroeste 
de Mato Grosso, no rio dos Peixes, afluente direito 
do Arinos, nos rios Verde e Teles Pires. Estão sendo 
compelidos a transferirem suas aldeias, cujas terras 
foram vendidas pelo Estado do Mato Grosso a diversas 
empresas imobiliárias." 
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(1993:497), 
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"podemos considerar o período que vai de 1928 a 1966 como o 

mais crítico para a sobrevivência física e cultural dos 

caiabis11, referindo-se ao período que começa com os primeiros 

contatos pacíficos como os postos da FUNAI, na década de 20, e 

termina com a última transferência dos Kayabi do Mato Grosso 

para o Xingu, em 1966. 

b. O Rio dos Peixes e a Missão Anchieta 

Os Kayabi da região do rio dos 

Pei_xes, chamado por eles Tatuy, afluente do Arinos, 

permaneceram isolados do contato sistemático com a sociedade 

envolvente até a década de 50. Os primeiros contatos seriam 

efetuados através do Padre João Evangelista Hans Dornstauder, 

missionário austríaco vinculado à Missão Anchieta, entidade 

católica que atuava junto aos índios de Mato Grosso e era 

filiada à Prelazia de Diamantino. Em um "Manifesto" a favor da 

demarcação da área Kayabi do rio dos Peixes, escrito na Semana 

do Índio, em 1984, Dornstauder diz que: 

"( .•. ) a partir de 1950, a extração da borracha 
estendeu-se, abaixo do Teles Pires, até o rio 
Peixoto de Azevedo. Também na mesma década, foi 
elaborado e decretado o projeto de Colonização do 
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Estado de Mato Grosso. No fim da década-~ ~v, 
não havia mais Kayabi no Teles Pires. Os Kayabí 
Tatuê ficaram acantonados no 'salto Kayabi', 
frequentado por eles desde tempos imemoriais". 

1 
I' 

,. 

Dornstauder trabalhava como 

missionário, na década de 40, em Utiariti, pequena localidade 

situada no rio Suturuipá ou Papagaio, afluente da margem 

direita do alto Juruena, onde tentava a catequese dos 
r: .• 

' 
' I Nambiquara e de outros grupos indígenas da região 

(Grünberg,1970:54). Como já foi dito, somente depois de tomar 

conhecimento a respeito da existência dos Kayabi do rio dos 

Peixes, através de seus parentes do médio Teles Pires, é que 

Dornstauder empreendeu uma viagem até lá, partindo de 

Diamantino em 18 de abril de 1955. Transcrevo a seguir as 

palavras de Grünberg (op.cit.:55) sobre o período em questão: 

o 
"( ... ) a 6 de junho iniciou a travessia rumo ao rio 
dos Peixes, remando rio Jaguarú (Yavari) acima. 
Conseguiu um primeiro contato pacífico com os 110 
Kayabí do curso superior do Rio dos Peixes que 
moravam em 5 malocas; permaneceu com eles de 19 de 
maio a 17 de junho como hóspede. Nesta ocasião, 
Dornstauder realizou um censo demográfico e fez 
muitas anotações, servindo-lhe Sabino de intérprete. 
O relacionamento deve ter sido muito cordial, pois 
os Kayabí, dos quais apenas uns poucos homens tinham 
visto brancos no Posto do SPI, ofereceram a 
Dornstauder uma clareira para plantar mandioca e 
milho e queriam torná-lo membro do grupo." 

o rio Jaguaru ou Tapaiúna é um 

pequeno afluente da margem esquerda do médio Teles Pires, 

cujas cabeceiras ficam próximas às cabeceiras do rio dos 

Peixes (ver mapa anexo, no fim da Parte I). Assim, subindo o 

Jaguaru ou Tapaiúna, Dornstauder encontrou a região dos 

66 



divisores de água e Teles Pires, chamada 

de 11Serra dos Kayabi11• A oeste da Serra estava a região do rio 

dos Peixes, onde encontrou em seu curso superior as aldeias 

Kayabi. Em sua viagem de volta, desceu o rio dos Peixes até o 

Arinos, ao invés de voltar pelo caminho do Jaguarul. 

Na mesma época da viagem do 

missionário católico ao rio dos Peixes, as frentes de expansão 

nacionais avançavam cada vez mais pelo rio Arinos, através de 

fazendas, seringueiros e pequenos povoados. Assim, Dornstauder 

encontrou os primeiros seringueiros, em sua viagem de volta, 

abaixo do Salto Kayabi, existente no rio dos Peixes. Os 

seringueiros começavam a avançar pelo rio, até então de 

domínio exclusivo dos Kayabi. Além disso, o missionário 

encontrou na foz do rio dos Peixes, junto ao Arinos, a nova 

clareira da CONOMALI2• Segundo as palavras de Bartolomé Meliá 

(1993:500): 

( ••• ) Para o futuro dos caiabis do Rio dos Peixes, o 
fato mais relevante deste período é, porém, o 
estabelecimento da Gleba Gaúcha pela Conomali 
(Companhia Colonizadora Noroeste Mato-Grossense 
Ltda.), que se localiza nas imediações do arroio 
Mestre Falcão, na margem direita do Arinos, e que no 
ano seguinte, 1956, daria origem à cidade de Porto 
dos Gaúchos. Esta fundação abria o caminho à entrada 
maciça de colonos e para novas cidades - Novo 
Horizonte e Juara -, que não tardariam a pretender 
todas as terras caiabis.11 

1.Pereira,1964:51,106 apud Grünberg,1970:55. 

2.Pereira,1964:51-52 apud Grünberg,1970:55. 
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Anos mais tarde, os próprios Kayabi 

relataram ao missionário Dornstauder (1984) as suas reações 

diante da expansão branca: 

"( ••. ) Os Tatuê (Kayabi) informaram-me mais tarde 
que se impressionaram com os vestígios dos brancos e 
sairam a estudar a origem deles. Então o chefe 
Temeoni resolveu aglutinar mais os Tatuê, para 
melhor se defenderem, pois viam nos sinais uma 
ameaça. Temeoni mandou os Tatuê deixarem o interior 
do território, para ocuparem densamente as margens 
do rio dos Peixes". 

Essas informações significam que os 

Kayabi haviam se aglutinado nas 5 aldeias, próximas umas das 

outras, que o padre encontrou em sua viagem ao alto curso do 

rio dos Peixes, em 1955, como forma de se defender da 

penetração de invasores ao seu território. Antes, as aldeias 

estavam situadas longe das margens dos rios, nos campos 

interiores. 

Grün~erg (1970:55) relata ainda que 

11de fins de 1955 a fevereiro de 1956, Dornstauder visitou 

novamente o Posto José Bezerra, ali dispendendo assistência 

por uma semana, já que irrompera uma gripe epidêmica. Na mesma 

época, foi construído um barracão, pouco abaixo da embocadura 

do Rio dos Peixes no Arinos (mais tarde Posto Santa Rosa), 

pelo seringalista Lemes Ferreira". 

Tiveram inicio então os primeiros 

contatos com os seringueiros. Conforme Grünberg (:56), "em 

abril de 1956, por iniciativa própria, um grupo de Kayabi 

viajou por terra até a Gleba Arinos, recém-fundada. Até julho, 

três grupos chegaram ao Salto, e duas vezes até o barracão 

68 



P~oe. 

.... ~ 

Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Santa Maria, há pouco reconstruído, onde ofereceram seus 

serviços aos seringueiros". 

o Padre João Dornstauder SÓ 

retornaria aos Kayabi do rio dos Peixes, desta vez, subindo o 

rio, em 1957, urna vez que se envolvera com a "pacificação" dos 

índios Canoeiro ou Erigpaktisa no ano anterior. o padre partiu 

em outubro de 1957 de Porto dos Gaúchosl, povoado situado no 

Arinos, não muito acima da foz do rio dos Peixes, formado por 

colonos gaúchos e que representava o avanço da sociedade 

nacional à região em questão. Acompanhada de índios Kayabi, 

Paresi e Irántxe, além do alemão Fritz Tolksdorf, a expedição 

encontrou dois Kayabi do rio dos Peixes já trabalhando com um 

grupo de seringueiros no Arinos. Grünberg (:56) relata o 

seguinte: 

"( ... ) A 5 de outubro encontraram o barracão do Sr. 
José Rosa, onde um outro Kayabí, 'Armando', reuniu 
se a eles. A 7 de outubro começaram a subir o Rio 
dos Peixes e encontraram no dia seguinte, na última 
feitoria, logo abaixo do Salto, outros 2 Kayabí, que 
também se uniram a eles. Depois de contornar 
penosamente o Salto, alcançaram a primeira maloca na 
tarde de 16, e meia hora depois o porto da grande 
maloca de Temeoni, situada a 100 m terra adentro. De 
17 a 20 de outubro permaneceram nesta maloca, 
iniciando em seguida a viagem de volta, dificultada 
pela escassez de alimentos e gasolina e por uma 
infecção gripal entre os Kayabí" 

Embora as aldeias encontradas pelo 

missionário, em 1955, estivessem no alto curso do rio dos 

Peixes, acima do salto, todo o rio era área de perambulação 

1.Dornstauder,1975:94-96 apud Grünberg,1970:56. 
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Kayabi, como atestam os próprios Kayabi e como pode ser visto 

nas informações expostas acima, que mostram como Dornstauder 

encontrou índios Kayabi no baixo curso do rio dos Peixes e 

abaixo do Salto Kayabi. Além disso, Dornstauder fala, em um 

relatório de 1984 (:1), que nem 1958, quatro índios Mundurukú 

interromperam a subida do rio Arinos em companhia de João 

Lourenço e disseram que a barra (foz) do rio dos Peixes era o 

limite das terras Kayabí: dali para cima era vedado a eles 

(Mundurukú). Em 1959, Madereokutipá, índio do povo rikbáktsa, 

viajava comigo Arinos acima e ao chegarmos à barra do rio dos 

Peixes, tencionando eu subir esse rio, negou-se a me 

acompanhar e disse: - 'kayabí! kayabí!' - querendo dizer ser 

proibida a presença sua em terra kayabí.11 Em outro trecho do 

mesmo trabalho (:1), referindo-se aos Kayabi do Mato Grosso, 

antes da transferência para o Xingu, Dornstauder diz: 

" ( • • • ) A 
a área 

regiao Kayabí na época de 
seguinte, ou seja, assim 1950 abrangia 

limitada: 
A leste, o vale do Teles Pires, 

portanto, ambas as margens, desde um pouco acima da 
barra do rio Verde até às proximidades da 
confluência do rio Peixoto de Azevedo. 

Ao norte, o baixo curso do 
Peixes e uma linha irregular que procurava 
Tapaiúna, afluente do rio Teles Pires 
Peixoto Azevedo. 

A oeste, o rio Arinos, da barra do 
rio dos Peixes até a barra do córrego São Miguel. 
Entre todos, esse limite era o mais preciso, devido 
ao confronto com os povos indígenas de língua jê." 

rio dos 
o córrego 
e o rio 

Em 9 de setembro de 1960, o Padre 

Dornstauder fundou um posto de assistência aos Kayabi, que 
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estavam sendo vítimas de doenças contagiosas 

seringueiros. o Posto Tatuy foi fundado a cerca de 40 km 

abaixo do Salto Kayabi, num local escolhido pelos próprios 

índios, uma vez que era inviável transpor o salto utilizando- 

se barcos a motor (Grünberg,1970:58). o local escolhido, 

conforme narra Dornstauder em um de seus relatórios (1984:3), 

"era lugar de antiga aldeia, encontrando-se ainda hoje machado 

de pedra e cacos de pote antigo". 

-Segundo Grünberg (1970:58), os Kayabi 

dividiram-se entre um grupo mais jovem e "progressista", que 

desejava o contato com a sociedade regional, e que por isso 

mudou-se para o Posto Tatuy; e um grupo "conservador" e que 

permaneceu morando nas aldeias antigas· acima do salto, 

chefiado pelo famoso cacique Temeoni, que insistia na 

preservação da cultura tradicional Kayabil. 

Os acontecimentos que se seguiram 

entre 1960 e 1966 são narrados por Grünberg (:58), que esteve 

em 1966 entre os Kayabi do rio dos Peixes. Em sua narrativa 

evidencia-se o declínio populacional, em função das doenças 

adquiridas através do contato: 

1.Em um depoimento prestado à Justiça, em 1984, em função de 
uma ação movida por um fazendeiro que teria adquirido terras 
na área Kayabi do rio dos Peixes, vendidas pelo Governo do 
Mato Grosso, em 1950, Dornstauder atesta a imemorialiadade da 
ocupação Kayabi na região e nega que houvesse um conflito 
entre Temeoni e o grupo que foi para o Posto Tatuy, liderado 
por Chico Iupariup, conforme supunha Grünberg, pois ambos eram 
ligados por parentesco, sendo o primeiro tio do segundo. 
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" ( ..• ) Em 1959 e 1960 morrinha e gripe ~rovo = 
muitas mortes entre os Kayabí, de modo que a 
assistência médica se tornou o problema 
predominante. Mas ficou sem solução, pois as curtas 
visitas de Dornstauder, de apenas alguns dias, que 
até 1966 só eram possíveis no máximo a cada três 
meses, não bastavam para um tratamento continuo. 

Em outro trecho, Grünberg (op.cit.) 

menciona a dispersão espacial dos Kayabi, estimulada pela 

Anchieta, embora reconhecendo que esta proporcionava, 

paralelamente, assistência médica e relativa proteção contra 

Missão 

os ataques de seringueiros: 

"( ••• ) Dornstauder primeiro levou 4 Kayabi a 
Utiariti, para a sede da Missão. Esta tendência de 
afastar da tribo especialmente as crianças e os 
jovens acentuou-se nos anos seguintes. Em dezembro 
de 1961, havia 36 Kayabí junto ao Posto Tatui: 11 
estavam ocupados no Posto Santa Rosa1 e 4 adultos ou 
crianças em Utiariti ou a serviço da Missão. No 
antigo local de habitação permaneceram apenas 26 
pessoas, na maloca de Temeoni. A população total 
reduziu-se, portanto, de 27 pessoas (um quarto, mais 
ou menos) no decorrer de 6 anos. ( ••• ) o prestígio 
pessoal de Dornstauder entre os seringueiros 
evitava, por outro lado, conflitos mais graves com 
os Kayabi, já que tudo o que tinha a ver com eles, 
na perspectiva dos seringueiros, era 'negócio de 
padre', sendo por isso respeitado. Com sua atitude 
constantemente mediadora e sem proteger demais os 
índios, este missionário conseguiu uma situação 
relativamente pacifica no Rio dos Peixes, que não 
pôde ser alcançada em todo o resto do noroeste de 
Mato Grosso." 

Em fins de 1966, teria inicio a 

transferência de alguns moradores do rio dos Peixes para o 

Parque Indigena do Xingu, dando continuidade a um processo 

-------------------- 
1.0 Posto santa Rosa foi fundado em 1958 pelo 
Donrnstauder, no rio Arinos, para assistência aos 
Erigpaktsa, que passavam pelo processo de "pacificação". 

padre 
índios 
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iniciado pelos irmãos Villas-Boas, anos antes, com os Kayabi 

do médio Teles Pires, assunto que será tratado em outro 

capítulo. 

Para finalizar este item, apresento a 

redução populacional que o contato com a sociedade envolvente 

( 
'· 

trouxe aos Kayabi do rio Tatuy, na década de 60. Os registros 

populacionais de Dornstauder mostram que, em 1955, 108 Kayabi 

viviam em 5 aldeias do alto rio dos Peixes, acima do saltol. 

Conforme Grünberg (1970:65), "em setembro de 1966 subsistiam 

apenas 84 indivíduos do mesmo grupo local, dos quais 51 viviam 

nos três sities junto ao Rio dos Peixes, enquanto 22 se 

encontravam no centro da missão em Utiariti e 11, 

completamente desintegrados, no Juruena e seus afluentes". As 

causas da depopulação estão associadas a epidemias de gripe, 

sarampo e coqueluche, entre outras doenças, que se abateram 

sobre os Kayabi no período em questão {:65a). O quadro 

~ 
~ p~pulacional seria mais uma vez alterado, pois, em outubro de 

1966, 31 Kayabi do rio dos Peixes seriam transferidos para o 

Xingu, restando ali apenas 20 pessoas, além dos outros 

distribuídos em Utiriati e no Juruena (:68-69). 

Em 8.10.68, através do Decreto nQ 

63.368, o governo federal criou uma reserva Kayabi, de acordo 

com os limites, que na época pareciam suficientes, apontados 

pela Missão Anchieta. Em 1974, o Decreto ng 74.477 modificou 
1, 

t: o anterior, diminuindo a área das reservas Kayabi e Apiaká,. 
··, ::•. 

1.Dornstauder,1955 apud Grünberg,1970:65. 
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que são contíguas. Esta nova delimitação foi demarcada pela 

PLANTEL, firma contratada FUNAI, em 1975, resultando em uma 

área de 47.450 ha. Na época, grandes fazendas já haviam 

chegado nas proximidades da área demarcada, entrando em 

conflitos com os Kayabi (Meliá,1993:507-508). 

A demarcação confinou os índios em 

uma área extremamente pequena, da qual permaneceram de fora 

áreas de caça e pesca, além do Salto Tatuí, de grande valor 

simbólico para os Kayabi do rio dos Peixes. Após anos 'de 

reivindicações, contando com o apoio da Missão Anchieta, os 

Kayabi e Apiaká conseguiram que a FUNAI identificasse a área 

em 1985, o que resultou na demarcação da Terra Indígena 

Apiaká/Kayabi em 1988, com 109.245 ha. Apesar da ampliação, 

como pode ser visto no mapa da página seguinte, a área 

demarcada continua representando uma ínfima porção do 

território de ocupação imemorial. Atualmente, vivem 204 índios 

Ka.yabi e Apiaká na Terra Indígena Apiaká/Kayabi 

(DAF/FUNAI/1994). 

74 



PARTE II 

Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

1- OS KAYABI DO PARÁ 

a. o Inicio dos Deslocamentos para o Norte 

Baseada em informações de alguns 

documentos históricos e dos próprios Kayabi do Pará, de quem 

anotei e gravei importantes relatos em dezembro de 1993, 

acredito que estes últimos iniciaram a ocupação da terra 

atualmente reivindicada no início deste século. Revelando 

grande conhecimento da história do grupo, alguns informantes, 

pertencentes à 2~ e 3A geração dos primeiros Kayabi que 

chegaram ao Pará, relataram fatos históricos que 

posteriormente confirmados em pesquisas bibliográficas. 

foram 

Conforme disse-me um Kayabi, até a 

época anterior ao início dos deslocamentos de seus 

antepassados em direção ao norte, ou seja, até o fim do século 

passado, o marco natural que servia de limite entre as áreas 

de perambulação Munduruku (do alto Tapajós) e Kayabi era o 

Salto Sete. Quedas. Transcrevo a seguir um depoimento de João 
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Kayabi, de cerca de 30 anos, a respeito do território ocupado 

por seus antepassados do Mato Grosso antes da penetração 

branca, que veio, principalmente, do sul. Ele e seu irmão, 

Artur Kayabi, com aproximadamente 45 anos, ambos filhos do 

falecido e famoso "Maneco" ou Manoel Kayabi, lider do grupo 

que se negou a ir para o Xinguem 1970, foram meus principais 

informantes. Segue o diálogo entre a antropóloga e João: 

111- (antropóloga) e onde que os Kayabi moravam antes 
do branco chegar aqui na região? 

2- (João Kayabi) moravam ali pra cima, nesse rio 
no Sete Quedas mesmo. 

1- pra cima do Teles Pires, que você fala. 

2- é. 

1- pra cima do salto. 

2- é. 

1- mas eles andavam.pra onde, pra que lado que eles 
iam? 

2- eles andavam ..• diz que eles tinham uma varação 
(termo regional que significa "perambulação") que ia 
lá para o Tatuy; de lá eles 

1- o que é Tatuy? um rio? 

2- é, rio. 

2b- (Artur Kayabi) é o rio dos Peixes, que chama. 

1- ah, é o rio dos Peixes. Onde mais que eles 
andavam? 

2- de lá mesmo eles vinham para cá, visitavam um e 
outro assim. Diz que a aldeia maior ficava pra lá, 
a outra pra cá. 

1- pra cá aonde? 

2- no Teles Pires. 
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1- tinha aldeia no Teles Pires e aldeia lá no Rio 
dos Peixes. 

2- tinha. 

As palavras de João confirmam o que 

já vinha sendo apontado em registros históricos, ou seja, as 

aldeias Kayabi estavam no vale do Teles Pires, acima do Salto 

Sete Quedas, e na região do rio dos Peixes, havendo contínua 

comunicação entre os núcleos populacionais. Em outro trecho, 

Artur Kayabi disse que, primeiramente, em tempos imemoriais, 

"( ••• ) os índios moravam nesse pedaço aqui, até 
nesse pedaço a gente ficava andando. Por baixo do 
Sete Quedas não tinha nenhum índio, só o branco (os 
seringueiros). A morada dos índios era só aqui nesse 
pedaço (do Salto Sete Quedas para cima). ( •.• ) 
Então, nessas cidades que ficam aqui nesse 
pedaço ••• tudo era ... Sinop era dentro, Alta 
Floresta .•• fica tudo dentro da reserva do índio. 
Por aí que era morada dos índios mesmo. Mas depois 
se espalharam e aí dividiu tudo; ai deixaram esse 
pedaço para os brancos, agora é só branco que tem lá 
dentro." 

A cidade de Alta Floresta, cujo 

início remonta à década de 70, situa-se a oeste do rio Teles 

Pires, aproximadamente na mesma altura do rio Peixoto 

Azevedo, ou seja, encravada no território de ocupação 

imemorial Kayabi. sinop, por sua vez, também de origem 

recente, situa-se a leste do Teles Pires, um pouco acima da 

foz do rio Verde, quase no mesmo lugar onde Pyrineus de sousa 

(1916) encontrou os primeiros Kayabi e seus ranchos de caça em 

1915 (ver mapa anterior). 

77 



este conta que fez uma viagem de ônibus, recentemente, vindo 

da região do Xingu para o rio dos Peixes e acompanhado de um 

velho Kayabi. Durante o caminho, a estrada ia cortando o 

antigo território Kayabi, fazendo seu acompanhante lembrar do 

passado: 

1- (João Kayabi) Passei numa aldeia que os indios 
moravam. Quando vem da (cidade de) Macelândia, passa 
numa ponte lá que atravessa esse rio aqui. E andava 
um Kayabi com a gente, que conhecia a região. Ele 
disse: 'ali ficava a aldeia (nome Kayabi); pra lá 
ficava outra, e esse igarapé chamava (nome Kayabi), 
no idioma. Por aqui tudo nós andávamos. E a aldeia 
maior ficava aqui pra cima'. Essa ponte atravessa 
nesse rio aqui, no Teles Pires. 

2- (antropóloga) tem uma ponte? fica onde? 

1- não sei .•• fica pra cá. 

2- pra cima. 

1- é. 

2- ele falou que vocês andavam ali tudo. 

1- andava tudo lá, porque ele conhecia, ele já era 
antigo. 

2- ele veio do Xingu com você para cá? 

1- ele é do rio dos Peixes. Ele ia pra lá. 

2- aí no caminho ele foi contando isso. 

1- foi contando. 'Aqui que nós morávamos, sua 
seu pai, seus parentes, todos moravam por 
tudo'. Ele disse até o nome de uma aldeia por 
Ele conheceu todinha a região que ele andou." 

mãe, 
aqui 

aqui. 

Na virada do século, como já foi 

dito, teve inicio uma penetração cada vez maior das frentes de 

expansão, vindas do sul, principalmente. Os Kayabi, que 
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tiveram vários conflitos com seringueiros e fazendeiros, 

dividiram-se em dois grupos principais. Pode-se dizer que cada 

um desses grupos adotou uma diferente estratégia de 

sobrevivência. Enquanto os parentes ãe Temeoni concentraram-se 

nas cabeceiras do rio dos Peixes, fugindo ao contato que se 

fez inevitável na década de 50, outros Kayabi preferiram 

estabelecer relações pacíficas com os novos invasores, 

representados sobretudo ~elos postos de atração do SPI (Pedro 

Dantas e José Bezerra), localizados no alto Teles Pires. Esse 

segundo grupo instalou pequenas aldeias nas margens do médio 

Teles Pires, iniciando um movimento de deslocamento espacial 

cada vez mais para o norte. 

Os deslocamentos estiveram 

nitidamente associados à penetração de brancos pelo sul, como 

mostra o mapa de Dornstauder, já citado, no qual fazendas e 

povoados já haviam alcançado _a altura da Cachoeira Emboscada, 

aproximadamente, em 1955. Neste mapa, todas as aldeias Kayabi 

estavam situadas ao norte da cachoeira, em terras que não 

haviam ainda sido atingidas pelos invasores, e que eram 

consideravelmente bem mais setentrionais que os locais onde 

Pyrineus de Sousa encontrou os Kayabi e seus ranchos de caça 

em 1915. 

Além disso, a decadência do SPI a 

partir da década de 30, como já foi mencionado (Simões,1964), 

tornando-se inoperante na defesa do território indígena·, 

contribuiu decisivamente para que os Kayabi perdessem o 

controle da porção sul de seu território, não restando outra 
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alternativa a não ser a procura de áreas ainda não ocupadas 

pelos invasores. 

Entretanto, esse deslocamento dos 

Kayabi rumo ao norte não seria possfvel se não tivesse havido 

um declinio populacional dos Munduruku desde a segunda metade 

do século passado, época em que se acentuaram os contatos 

deste grupo com a sociedade regional. A perda populacional e 

o contato traduziram-se numa redução da antiga ocupação 

territorial Munduruku, possibilitando assim o avanço dos 

Kayabi para além do Salto Sete Quedas, antigo limite entre as 

áreas de perambulação dos dois grupos1• 

Como resultado do processo de 

setentrionalização das aldeias que se instalaram à margem do 

médio Teles Pires, entre a década de 20 e a década de 50, 

aproximadamente, os Kayabi ficaram, aos poucos, encurralados 

ao norte de seu território·antigo2• Como já não havia mais 

áreas de perambulação livres de invasores, ao sul, algum tempo 

antes já tinha se iniciado uma expansão dos territórios de 

caça, pesca e coleta também para o norte. As novas áreas de 

perambulação passaram a englobar regiões como a existente 

entre a confluência do Juruena e Teles Pires, conhecida como 

Pontal do Mato Grosso (ver mapa anexo, no fim do relatório), 

1.Ver Murphy,1960 e Leopoldi,1979, a respeito do contato e 
ocupação territorial dos Munduruku, vizinhos setentrionais dos 
Kayabi, desde o século XVIII. 

2.A exceção eram os poucos Kayabi que moravam nos postos do 
SPI, no alto Teles Pires. 
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João Kayabi: Rubrica: 

2- (Artur Kayabi) lá no rio dos Peixes, não tem 
aldeia? 

1- (antropóloga) tem. 

2- não é o padre que toma conta lá1? 

1- é, o padre. 

2- aí a outra metade que veio, a maior parte ficou 
nesse rio mesmo, no Teles Pires. Queria usar dos 
dois lados, como aqui agora. 

1- sei, usava os dois lados do Teles Pir'es. 

2- então esse pedaço da ponta aqui, tudo era da 
terra dos índios. 

1- esse pedaço qual? 

2- esse pedaço da ponta do Juruena até lá. 

1- ah •.• da ponta do Juruena até no rio dos Peixes. 

2- tudo era terra do índio. 

1- de lá onde o Juruena encontra com o Teles Pires 
até o rio dos Peixes, tudo era terra Kayabi? 

2b- (João Kayabi) eles varavam no rio dos Peixes, de 
lá subia por aqui; ia até a Barra de São Manoel e 
subia aqui. 

1- o pessoal andava na Barra de São Manoel? 

2b- andava. 

1- era tudo terra Kayabi. 

2b- tudo terra Kayabi. Hoje em dia nós não andamos 
porque nós não somos acostumados. Antigamente os 
índios eram acostumados. Só esse pedacinho de mato 
para varar não era nada não. Eles andavam por aí. 

1.Artur refere-se ao padre João Evangelista Dornstauder, que 
viveu até bem recentemente, bastante idoso, entre os Kayabi do 
rio dos Peixes. 
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a narrativa, 

deixam claro que os Kayabi dividiram-se entre o grupo do rio 

dos Peixes e aqueles que foram morar nas margens do médio 

Teles Pires. "A outra metade que veio" para o médio Teles 

Pires e depois iniciou um movimento em direção ao norte quis 

usar "os dois lados do rio", ou seja, passou a perambular por 

áreas situadas nas duas margens do baixo Teles Pires. Era o 

caso do Pontal do Mato Grosso, cujas matas ainda eram usadas 

pelos Munduru~u. Já na margem direita do Teles Pires, no Pará, 

a perambulação dos Kayabi atingia regiões não mais disputadas 

pelos Munduruku, como o rio São Benedito (ver mapa anexo), 

onde os Kayabi construíam canoas no seu alto curso, descendo 

novamente até o Teles Pires. 

Proc, 

Enquanto alguns Kayabi decidiram 

permanecer no médio Teles Pires, mesmo percorrendo regiões ao 

norte do Salto Sete Quedas, outros decidiram se fixar 

definitivamente nesta nova região, ainda no inicio deste 

século, como será visto no item a seguir. 
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b. A Fixação de Aldeias ao Norte do Salto Sete Quedas 

No início deste século, quando os 

Kayabi passaram a percorrer o Pontal do Mato Grosso, outrora 

habitado pelos Apiaká, em grande número, e utilizado também 

pelos Munduruku, _como área de perambulação, restavam apenas 

pequenos grupos de Apiaká em fuga, vivendo nas matas do 

interflúvio Teles Pires/Juruena, além de seringueiros 

instalados às margens do baixo Teles Pires. os Apiaká haviam 

sido perseguidos e dizimados pelos seringueiros do alto 

Tapajós.e do baixo Teles Pires. Como já havia sido mencionado 

antes, o Governo do Mato Grosso fundou uma Coletoria de 

Rendas, na foz do Teles Pires, em 1901. Baseado em informações 

de Rondon (1915, 1916), Grünberg (1970:33) relata que o 

primeiro coletor 

"( ... ) começou de imediato, junto com seu irmão, 
( •.• ) uma campanha de extermínio dos homens Apiaká 
desta região, a fim de se apoderar de suas mulheres. 
Ambos foram mortos a tiro por dois Apiaká. o novo 
coletor de rendas, ( •.• ) sob o pretexto de vingar a 
morte de seu antecessor, junto com aproximadamente 
100 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. Em 1912 
existiam ainda 32 índios na referida coletoria, sob 
um novo comandante, dos quais 16 mulheres 
(prostitutas), 7 homens e 9 crianças". 
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Rub,,ca: 

""· 
Proe, 

Atualmente, a FUNAI mantém a "Frente 

de localização Madeirinha11 no Pontal do Juruena, visando 

localizar os últimos Apiaká ainda isolados, os quais 

resistiram por várias décadas à perseguição branca. Ainda 

sobre esse período de relações totalmente desfavoráveis aos 

índios, cito as informações do antigo Inspetor do SPI na área 

Munduruku, João Batista Chuvas (1939), contidas em um trabalho 

de Expedito Arnaud (1974:9) sobre "Os índios Munduruku e o 

Serviço de Proteção aos Índios": 

"( ••. ) nos seringais imperava um regime de terror, 
principalmente entre os anos de 1909-12, quando o 
cuiabano Paulo Corrêa atuava em Itaituba como 
delegado de polícia, coletor estadual e comerciante. 
( ••• ) Segundo vários testemunhos, os seringueiros 
que não satisfaziam seus interesses e de outros 
'patrões', eram submetidos ao castigo do tronco (uma 
reminiscência da escravatura), açoitados até 
desfalecerem e também assassinados a tiros. ( ••• ) No 
lugar denominado Praia do Sossego (acima da Barra do 
São Manoel), dezenas de índios foram trucidados por 
determinação do citado delegado, sendo em seguida 
divididos seus filhos e mulheres." 

Em seu relatório ao Marechal Rondon, 

a respeito da expedição ao rio Teles Pires, em 1915, o tenente 

Antônio Pyrineus de Sousa (1916) conta que conheceu, no baixo 

Teles Pires, pouco abaixo da foz do rio dos Apiakás (ver mapa 

anexo), o homem que teria conseguido salvar 20 índios Apiaká 

do massacre cometido pelo coletor Paulo Corrêa. Como será 

visto mais adiante, este fato tem ligação com a chegada dos 

Kayabi ao Pará. Transcrevo a seguir o testemunho de Pyrineus 

de Sousa (:93-94) sobre o período em questão: 
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índios 
Apiacá, 
Tapaiúna. 

"( .•. ) os APIACÁS - Vivem 
em grande aldeiamento junto à barra 

distante 294 kilometros do 

estes 
do rio 

ribeirão 

Estavam em bôa harmonia com os 
seringueiros que tinham attingido a barra daquelle 
affluente. Um ex-collector de Matto-Grosso, à barra 
do Telles Pires, Paula Corrêa, homem prepotente e 
máo, entendeu, porém, de escravizar os apiacás com o 
fim de empregal-os em seu serviço como canoeiros. 

( ••• ) A pretexto de fiscalização, 
fez-se acompanhar de uma escolta de 20 homens bem 
armados, até o barracão São José, onde, chegando, 
prendeu seu proprietário Alfredo e o empregado Elias 
Praxedes e intimou-os a irem buscar todos os índios 
Apiacás. 

Chegados estes, Paula Corrêa, 
pretextando dar-lhes presentes, recolheu-os ao 
barracão, mandou amarral-os por sua escolta e 
levou-os para a Collectoria, onde poucos chegaram, 
sendo quasi todos mortos covardemente, na viagem. 

Alfredo e Elias conseguiram salvar 20 
índios que depois desta trahição abandonaram a 
aldeia e internaram-se na matta das cabeceiras do 
rio Apiacá, nunca mais apparecendo na barra deste. 

( ..• ) Conhecemos no barracão de s. 
José, hoje de propriedade de Elias Praxedes, duas 
índias Apiacás ( .•. ) que estão sendo criadas por D. 
Athanazia, mãe de Elias." 

Depois de descer o rio Teles Pires 

por um longo trecho vazio de não-índios, Pyrineus de Sousa 

encontrou o primeiro barracão de seringueiros, dos quais havia 

visto sinais desde o Salto Sete Quedas. o barracão, de nome 

São José, e no qual trabalhavam 24 seringueiros, situava-se a 

cerca de 1 km abaixo da foz do rio dos Apiakás e era de 

propriedade, na época, de Elias Praxedes, o mesmo que, alguns 

anos antes, ainda como empregado, havia salvado a vida de 20 

índios Apiaká. Entre o barracão São José e a foz do Teles 

Pires havia ainda 9 outros barracões e "dependentes barracas", 

onde existia uma 11grande população11, no dizer de Pyrineus de 

Sousa (: 51-55). 
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Foi 

alguns grupos de Kayabi, vindos do sul e recém-chegados ao 

Pará, fizeram o seu primeiro contato amistoso. Durante o meu 

trabalho de campo na área Kayabi, em 1993, Artur Kayabi contou 

como seus antepassados aceitaram viver em um aldeamento 

fundado por um homem chamado Elias, o primeiro branco com quem 

tiveram contato, em um local um pouco abaixo da foz do rio dos 

Apiakás. O local, o nome e a época coincidem exatamente com os 

dados registrados por Pyrineus de Sousa em seu relatório de 

1915. 

Segundo Artur, Elias foi o "primeiro 

chefe que tomava conta dos índios", papel este que seria 

reencarnado, na visão dos Kayabi, por Dornstauder, no rio dos 

Peixes, e pelos chefes de posto do SPI, nos anos seguintes. É 

interessante notar que, apesar do contexto de relações 

violentas entre os seringueirqs e os índios, como no caso dos 

Apiaká, os Kayabi lembram de ter tido uma recepção favorável, 

pelo menos nos primeiros tempos, por parte de Elias e seus 

comandados. Essa recepção talvez estivesse relacionada com o 

fato de Elias vê-los, possivelmente, como futuros empregados. 

Entretanto, a população de 

seringueiros do alto Tapajós e baixo Teles Pires foi reduzida 

drasticamente nos anos que se seguiram, o que esteve 

relacionado à queda do preço da borracha amazônica no mercado 

mundial, por volta de 1914, aproximadamente (Arnaud,1974). 

Como resultado desse esvaziamento populacional, a área teria 

ficado praticamente livre para os Kayabi. É digno de nota que, 
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causa o fato de Elias "ter mandado seus parentes embora", com 

a finalidade dos indios ficarem com a área. 

o aldeamento fundado por Elias, nas 

proximidades de seu barracão, chamou-se "Tabuleiro11l, um local 

onde os Kayabi não moraram por muito tempo. o aldeamento 

Tabuleiro é lembrado como sendo o primeiro lugar em que os 

Kayabi moraram depois que decidiram se fixar ao norte do Salto 

Sete Quedas; e de onde partiram para morar em outras pequenas 

aldeias que foram fundadas no baixo Teles Pires e em seus 

afluentes, como será visto adiante. A seguir, transcrevo 

algumas palavras de Artur Kayabi sobre o periodo em questão: 

111- (Artur Kayabi) De primeiro, diz que não existia 
os brancos aqui nesse pedaço (refere-se ao 'habitat' 
imemorial Kayabi). Diz que (os Kayabi) andaram muito 
no mato e chegaram não sei aonde, diz que acharam um 
rio, que nem a vista não alcançava do outro lado. O 
rio não sei como que acharam ... 

2- (antropóloga) e ai teve guerra com os brancos? 

1- eles achavam um e matavam. Tiravam a cabeça, 
levavam para a aldeia deles e faziam festa. 

2- eles tiravam a cabeça quando matavam? 

1- é. 

2- e como é que foi quando os brancos foram 
chegando, quando que começou a mudar? 

1- de primeiro a gente tinha medo dos brancos 
acho que ficaram com medo, mudaram 
espalharam •.. ai se dividiram. Aí deixaram 
tudo. Mas hoje em dia a gente acabou o medo 

ai 
e se 
acabar 
( . . . ) . 

1.Ver no mapa anexo a aldeia antiga de n2 1, referente ao 
aldeamento Tabuleiro, pouco abaixo da foz do rio dos Apiakás. 
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Depois foram varando por aqui, nas terras do Pará, 
até que acharam esse tal do Elias. Esses que acharam 
contaram para os parentes e um bocado veio pra ai. 

,. ... 
Proc. 

2- aí vieram morar aonde? 

1- aí no Tabuleiro! ( ••• ) os índios mesmos vieram, 
ele (Elias) não chamou não. 

2- mas por que que os índios vieram? 

1- ah .•. porque acharam bonito, trataram bem; diz 
que ele tratava bem dos índios, aí vieram. Os índios 
estavam bem amansados, (mas não era) pelos brancos 
não, eles mesmos vararam. 

2- ( ••• ) aqui no Tabuleiro juntou todo mundo que 
estava nessa região? 

1- depois que o Elias morreu, os índios se 
espalharam nesse beiradão. · 

2- aí se espalharam pelo Teles Pires. 

1- foi. Aí ficaram aí. 

2- no (rio) cururuzinho 

1- aí no Cururu tudo, se espalharam. Até hoje tem. 

Há um outro diálogo, mais detalhado, 

que foi gravado com João Kayabi, irmão de Artur, sobre a 

fundação da aldeia Tabuleiro e os primeiros contatos entre os 

Kayabi e a população regional do baixo Teles Pires: 

"1- (antropóloga) o João está falando da época em 
que o Elias encontrou o pessoal no Tabuleiro. 

2- (João Kayabi) diz que eles vieram e encontrou. 
Quando chegou, deram presente para o índio, aí ele 
foi lá contar para os outros, disse que tinha uns 
brancos aqui para baixo. Você sabe como é índio, 
quando escuta alguma coisa que ••• ai veio um 
bocado. Diz que chegaram aí e ficaram ai. Quando 
chegaram, encontraram o branco. 

1- encontraram o branco aqui para baixo .•• 
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2- eles vararam para o Apiakás. 

1- (antes) eles estavam lá para cima do Apiakás. 

2- estavam lá bem muito longe! Aí eles vararam aí e 
acharam bom. Foram mais para lá e vieram mais índios 
para cá. Ai que vieram e ficaram pra cá. E os outros 
que não tinham contato ficaram para lá, como nós 
dissemos, que os brancos mataram um bocado ... o 
Antônio Severo Gomes que matou o resto que tinha 
ficado pra lá. Eles vinham e ficavam um tempo, uns 
dois, três anos, e voltavam de novo para lá para a 
aldeia deles. Então, quando eles foram para lá 
eles viram a aldeia que eles ficavam, vieram tudo; 
aí pronto, não voltaram mais, ficaram por aqui 
mesmo. 

1- aí acabou aquela lá 

2- ai acabou aquela lá de cima. 

1- só ficou a do rio dos Peixes? 

2- só ficou a do rio dos Peixes ... mas ainda 
ficaram outras aldeias também, que não vieram.ln 

Aqui João Kayabi menciona algumas 

idas e vindas de seus antepassados antes de um grupo maior se 

fixar definitivamente abaixo do rio dos Apiakás. João também 

fala sobre a divisão do grupo entre os que ficaram no Mato 

Grosso (no médio Teles Pires e no rio dos Peixes) e os que se 

1.Lendo o trabalho de Elizabeth Travasses (1993) sobre a 
tradição guerreira Kayabi, onde a autora transcreve várias 
narrativas míticas, encontrei (:482-483) um mito, narrado por 
um Kayabi xinguano, a respeito do primeiro encontro do grupo 
com os 11caraíbas11/brancos, ainda no território de origem. A 
narrativa traz os mesmos pontos enfatizados por Artur e João 
Kayabi no relato mítico/histórico sobre o encontro com os 
brancos no baixo Teles Pires, a saber: a recepção favorável 
'dos brancos no início, a disposição dos últimos em 11tomar 
conta" dos Kayabi, a distribuição de presentes, o que acabou 
atraindo mais outros Kayabi, as várias idas e vindas dos 
Kayabi antes de decidirem se fixar nas imediações do barracão, 
a primeira aldeia ao lado do barracão e 11a amizade com os 
caraíbas, depois que tinham feito guerra com eles11• 
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instalaram no Pará. Sobre este período inicial, os Kayabi 

dizem que havia uma rota, bastante utilizada, que ligava os 

moradores do rio dos Peixes aos do Pará. Como pode ser visto 

no mapa anterior, as cabeceiras do rio dos Apiakás situam-se 

não muito distantes do rio dos Peixes, em urna região de 

campos que fazia a ligação entre os dois-grupos. Por fim, no 

diálogo transcrito há uma menção a um massacre dos Kayabi do 

médio Teles Pires (110 resto que tinha ficado para lá11), 

posterior à chegada de um grupo ao Pará, e que teria sido 

.. praticado pelo fazendeiro de nome Antônio Severo Gomes. 

Ao que tudo indica, esse massacre 

deve ter ocorrido num período em que as fazendas de Mato t 
Grosso já tinham começado a alcançar o médio Teles Pires, ou 

seja, por volta dos anos 40 ou 50. Nesse período, as aldeias 

Kayabi do médio Teles Pires, no Mato Grosso, estavam bem mais 

ao norte do local de origem, fugindo das frentes de expansão 

que. vinham do sul, e praticamente sem nenhuma proteção por 

parte dos postos do SPI no Mato Grosso. Essa data provável é 

confirmada pelas informações de Artur Kayabi, ao dizer que o 

massacre ocorreu depois da fundação do Posto Kayabi, no Pará, 

em 1941, como será visto adiante: 

111- (antropóloga) hoje é dia 7.12, e o Artur vai 
contar uma história. ( ••. ) Corno era o nome do homem? 

2- (Artur) Antônio Severo. 

1- e o que aconteceu naquela época? 

2- tinha uma aldeia lá e ele matou tudinho. 

1- ( ••• ) Em qu~ época foi isso? vocês moravam aonde? 
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2- nós morávamos aqui mesmo. Depois do SPI que 
aconteceu isso. 

1- ah, foi depois do SPI ••• vocês moravam aqui 
no 

2- nesses pedaços aqui da (Cachoeira) Rasteira1 para 
cima. Aí diz que ele chegou lá, numa aldeia do 
índio, e matou tudinho. Até nome ele botou na 
fazenda dele, a "fazenda Kayabi". 

1- mas essa fazenda Kayabi é lá no Teles Pires, lá 
em cima 

2- é, lá pertinho, para cima do Sete Quedas. 

1- ( ••• ) o João está falando que ele matou porque 
ele queria ocupar a área. 

~2b- (João) ele queria a área, ai ele matou os 
índios. Diz que ele matou mais de 400 índios. 

1- ( ••• ) como que foi? 

2- (Artur) diz que ele chegou lá e queria 
matou as pessoas, quer dizer, os índios na área 
ele queria. Os índios não estavam mexendo com 
matou porque queria mesmo matar. 

então 
que 

ele, 

1- como que matou os índios? 

2- matou de tiro. 

1- mas era ele e muita gente •.. 

2- ele e muita gente ajudando. Depois que ele matou 
todos os índios, botou o nome na fazenda dele, 
fazenda Kayabi. 

1- essa fazenda existe até hoje? 

2- existe. 

1- onde que é? 

2- não sei bem onde que é, mas acho que é para lá de 

1.Pelos dados espaciais obtidos em 
Cachoeira Rasteira seja a própria 
referida com outro nome, ou uma outra 
próxima da última. 

campo, suponho que a 
cachoeira Sete Quedas, 
cachoeira situada muito 
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Alta Floresta. 

1- o nome dele era Antônio Severo Gomes. 

2- é, Antônio Severo Gomes. 

Segundo João Kayabi, Antônio Severo 

Gomes esteve vivo até bem recentemente (não se sabe se já 

morreu), estando envolvido na construção de uma pista de avião 

da fazenda Santa Rosa, situada próxima ao rio de mesmo nome, 

na margem esquerda do baixo Teles Pires, em frente à área 

indígena Kayabi, demarcada em 1975. João teve a oportunidade 

de ouvir o próprio fazendeiro relatando seus feitos 

anteriores: 

111- (João Kayabi) O Antônio Severo Gomes chegou lá e 
matou os índios que tinham lá. Aqui mesmo uma vez, 
ele, contando no Santa Rosa, quando ele estava 
fazendo a pista da Santa Rosa, eu vi ele contando 
essas coisas. 

2- (antropóloga) o que que ele contou? 

1- contou como que tinha matado os índios tudo. Diz 
que era uma aldeia grande assim, tinha só Kayabi; 
ele queria ficar com aquela terra, aí ele matou. 

2- ele mesmo falava isso?! 

1- ele mesmo falava. 

2- não tinha vergonha de falar? 

1- tinha nada? Aí disse que botou o nome, fazenda 
'Kayabi', porque foi lá que ele matou os índios. 
Matou os Kayabi lá, então botou fazenda Kayabi, 
porque ••• como se diz ••• 'era lugar. dos Kayabi, 
agora é fazenda Kayabi'. Usou o nome dos índios que 
foram mortos ali, avisou que era fazenda Kayabi.11 

A chegada dos Kayabi ao baixo Teles 

Pires, muito antes da.fundação de um posto indígena pelo SPI, · 
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em 1941, foi 

,, .. 

Nimuendaju, o grande 

etnógrafo alemão, em seu artigo sobre os "Cayabi, Tapanyuna e 

Apiaca", publicado no Handbook of South American Indians, em 

1948. Nimuendaju traça um breve histórico com as principais 

notícias sobre os Kayabi e diz que (:308): 

11( ••• ) Depois de 1936, os Cayabi, primeiramente 
conhecidos como Makiri, começaram a aparecer 
pacificamente na embocadura do Rio São Manoel 
Paranatinga. o missionário, Frei Albert Kruse, 
coletou um pequeno vocabulário daqueles que pararam 
na Missão Mundurucú do Cururú.11 (tradução minha) 

Em 1936, os Kayabi já eram vistos na 

foz do Teles Pires e até na Missão católica que atua entre os 

Munduruku, do rio Cururu, afluente do alto Tapajós (ver mapa 

anexo), e que se trata de um ponto muito mais ao norte do 

aldeamento Tabuleiro. Baseado nessa informação, Curt 

Nimuendaju localizou os Kayabi, em seu famoso mapa 

etnohistórico, de 1944, junto à Missão católica do Cururu, 

citando a data de 1936; no mesmo mapa, o nome Kayabi aparece 

também no médio Teles Pires e no local onde seria criado o 

Posto Kayabi, pelo SPI, em 1941, muito abaixo do Salto Sete 

Quedas. 

Uma outra informação, vinda de um 

relatório do SPI, de 1943 (apud Ribeiro,1943:68), também 

confirma que os Kayabi já andavam pelo baixo Teles Pires e até 

pelo baixo Tapajós muito antes da fundação do Posto Kayabi, em 

1941. O relatório, escrito pelo chefe do Posto José Bezerra 

(no alto Teles Pires), fala de um grupo Kayabi que teria 

regressado ao posto, após uma expedição ao baixo Tapajós: 
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"( .•• ) Acaba de regressar a êste pôsto um grupo de 
'Cajabís', que aqui residiu de 1929 a 1934, trazendo 
em sua companhia um menor branco, civilizado, de 12 
anos presumíveis, que fôra por êles aprisionado no 
Baixo Tapajoz após uma luta com os civilizados e da 
qual saíram vitoriosos. Fiquei com o menor sob os 
cuidados desta administração até ulterior decisão 
dessa diretoria." 

Segundo o relatório, um grupo de 

Kayabi saiu do Posto José Bezerra em 1934, envolvendo-se, nos 

anos seguintes, em conflitos com os regionais do baixo 

Tapajós, bem mais ao norte que o baixo Teles Pires, para então 

retornar, em 1943, ao Posto José Bezerra. 

ora, se os Kayabi já andavam 

pacificamente e com tanta desenvoltura pelo baixo Teles Pires, 

atingindo até o baixo Tapajós e chegando a manter contatos 

voluntários com os Munduruku e missionários do rio Cururu, bem 

mais ao norte, em 1936, isto _significa que, muitos anos antes, 

eles já conheciam a região e haviam perdido o medo de se 

encontrar com os mell'lbros da sociedade regional, mesmo que 

ainda houvesse conflitos esporádicos, como o mencionado no 

relatório do SPI (1943). Assim, levando-se em consideração que 

o tenente Pyrineus de Sousa (1916) encontrou o barracão de 

Elias Praxedes em 1915, ao que tudo indica, a mesma pessoa com 

o qual os Kayabi iriam estabelecer o primeiro contato 

amigável, pouco tempo depois, é bastante provável que os 

Kayabi tenham chegado para morar no baixo Teles Pires no 

inicio da década de 20, ou talvez até antes, sendo possível 

que a perambulação pelo Pontal do Mato Grosso e terras do Pará 
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anos. 

'5 

Se os deslocamentos para o norte 

tiveram início antes da década de 20, isso significa que, na 

época em que os Kayabi começaram a manter os primeiros 

contatos com o SPI do Mato Grosso, no alto Teles Pires (o 

Posto Pedro Dantas foi fundado, a primeira vez, em 1922), 

alguns grupos já tinham iniciado sua peregrinação rumo ao 

Pará. Essa hipótese faz sentido na medida em que os 

deslocamentos Kayabi foram uma conseqüência da penetração das 

frentes de expansão, que começaram a entrar no território 

indígena ou em suas imediações ainda no final do século 

passado. 

b. A Atuação da 2• Inspetoria Regional do Pará (SPI) 

o SPI passaria a atuar entre os 

Kayabi em 1941, através da 2~ Inspetoria Regional do Pará, que 

enviou à região onde moravam os Munduruku e Kayabi o Inspetor 

João Batista Chuvas, de quem os Kayabi atuais ainda têm viva 

lembrança. Nas palavras de Expedito Arnaud (1974:27), que teve 

acesso aos arquivos da 2A Inspetoria e aos relatórios de 

Chuvas: 
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"( ••. ) A 24 Inspetoria Regional do S.P.I. começou a 
atuar no Tapajós através de uma Ajudância, em fins 
de 1940, com o objetivo de proporcionar aos índios 
Mundurukú (e também aos Kayabí e remanescentes 
Apiaká) melhores condições de existência, que as até 
então desfrutadas entre leigos e religiosos. ( ••• ) A 
direção da Ajudância foi confiada a um funcionário 
recém-admitido (João Baptista Chuvas), mas antigo 
conhecedor da região onde havia atuado 
ininterruptamente no período compreendido entre 1918 
e 1933.11 

Ainda segundo Arnaud (:27-28), 

Chuvas, que era maranhense, "emigrou para o Tapajós atraído 

pelo fastígio da borracha, mas aí chegou quando já se iniciava 

a fase de decadência. Atuou como fiscal de coletoria, piloto 

fluvial, gerente de barracão e seringalista". A atuação de 

Chuvas entre os Kayabi teria um caráter esporádico, pois o 

inspetor do SPI iria se transformar no chefe efetivo do Posto 

Munduruku, fundado por ele no rio Cururu, em 1942. Baseado nos 

relatórios de Chuvas (1941), Arnaud (:28-29) diz que: 

"( .•• ) Em primeiro lugar o dirigente do setor 
instalou um Posto no rio Teles Pires (formador do 
Tapajós), em fevereiro de 1941, a fim de apaziguar 
os ânimos de um grupo Kayabi, o qual, em represália 
pelos 'esbulhos, violência e roubos de mulheres' 
estava praticando pilhagens e mortes entre os 
seringueiros regionais (ibid.). Assim que conseguiu 
normalizar a situação, alguns meses após, entregou a 
direção dos trabalhos ao próprio encarregado do 
Posto. Em seguida, dirigiu-se para o rio Cururu 
(afluente do Tapajós) a fim de estabelecer outro 
Posto para jurisdicionar os índios Mundurukú." 

Sobre o período em questão, Travasses 

(1993:452), citando relatórios de Chuvas, referente ao ano dé 

1941, diz que "na ocasião houve sete mortes e o rapto de três 

crianças, levadas para as aldeias pelos captores. As 
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negociações entre o dono do barracão e os índios resultaram na 

devolução dos prisioneiros, e na promessa de que uma das 

crianças seria entregue em casamento ao índio que a desejava 

como esposa. Tal casamento nunca se realizou, pois o dono do 

barracão iniciou 'uma amigação com a menor Mercedes, que foi 

prostituida, depois de ter passado uma temporada na aldeia, 

onde foi respeitada a sua virgindade' (1941,fotogr.1906).11 

Mais adiante, autora diz: 

11( ••• ) Nesta época, segundo o mesmo Inspetor, havia 
índios caiabis dispersos, isto é, fora das aldeias, 
trabalhando como seringueros. Registram-se também os 
furtos cometidos pelos caiabis contra os moradores 
da região, e algumas ações violentas de queima de 
moradias. Nos barracões, particularmente, as índias 
eram vistas com objetos de troca pelos brancos, que 
as queriam como parceiras sexuais, do que decorriam 
outros conflitos. Com relação aos fatos que o 
inspetor investigou nesta viagem, foi assinalada a 
remoção das-cabeças dos mortos, pelos caiabis". 

Em ~eu trabalho sobre os desenhos 

Kayabi, Berta G. Ribeiro (1987:285) cita informações de um 

Kayabi, encontrado pela autora no Xingu, em 1977. Segundo 

Ribeiro, "Solteiros e isolados na mata, os seringueiros do 

Tapajós satisfaziam suas necessidades sexuais nas malocas 

Kayabí. ( ••. ) Meu informante Tsiravé também contou com 

amargura o abuso dos seringueiros do Teles Pires, que invadiam 

malocas e levavam as mocinhas mais bonitas (cf.Ribeiro 

1979:159)11• 

o Inspetor Chuvas fundou o an~igo 

Posto Kayabi aproximadamente no mesmo local onde hoje existe o 

Posto Teles Pires (pouco acima da foz do igarapé Preto, 
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afluente da margem direita do baixo Teles Pires). Corno 

justificativa para a fundação do posto, tanto Arnaud (op.cit.) 

quanto Mário Simões (1964:81) citam a existência de conflitos 

com os seringueiros regionais: 

"( ••• ) Com o recesso sofrido pelo SPI após 1930, 
alguns grupos Kayabí foram descendo o Teles Pires, 
localizando-se um desses bandos à margem esquerda 
dêsse rio, um pouco acima da cachoeira 'Sete 
Quedas'. Dali partiam para atacar barracões e 
seringais, determinando reclamações e farto 
noticiário em Belém e Rio. Em 1941, após 
reorganizado o SPI, foi mandado fundar o Pôsto 
Kayabi, à margem direita do Teles Pires, um pouco 
abaixo da cachoeira São José. Ainda naquele ano 
começaram os Kayabi a frequentar o Pôsto e, em 1942, 
um grupo dêsses índios se transferia para sua 
proximidade." 

Contrariando as suposições de Simões, 

os dados já apresentados indicam que os Kayabi começaram a 

descer o Teles Pires bem antes de 1930, como já foi dito, 

sendo o referido recesso do SPI (representado pelo Posto José 

Bezerra, do alto Teles Pires) apenas um estímulo a mais. 

Quando o autor se refere à "cachoeira Sete Quedas", não se 

sabe se está falando da verdadeira Cachoeira Sete Quedas, no 

baixo Teles Pires, ou do Salto Sete Quedas, mais acima, pois é 

comum encontrar esse tipo de confusão na literatura e nos 

mapas da região. Seja o salto ou a cachoeira, o importante é 

que há uma referência a atritos dos Kayabi, com a população 

regional do baixo Teles Pires, em um periodo anterior à 

fundação do Posto Kayabi. 

Durante a pesquisa na área, em 1993, 

um antigo morador do local, atualmente constituindo a única 
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família não-indígena que mora na margem esquerda do Teles 

Pires, abaixo da foz do rio Santa Rosa, disse ao grupo de 

trabalho que sua família foi atacada pelos Kayabi no início 

dos anos 40, quanto então abandonou a área, retornando há 

cerca de 11 anos. 

Baseado em relatórios do SPI, Arnaud 

(1971:18) fala, em um outro trabalho, do contexto histórico em 

que se deu a "atração" dos Kayabi pelo órgão indigenista, sem 

mencionar, contudo, a existência anterior de contatos 

pacíficos com a população regional: 

"( ... ) Os Kayabí relacionados à presente exposição 
foram atraidos pelo S.P.I., no início de 1941, 
através de um Pôsto instalado à margem direita do 
Teles Pires, cêrca de 100 km distante de sua 
confluência com o Tapajós. Por essa época haviam 
êles matado 7 habitantes regionais (homens e 
mulheres) e raptado 3 crianças, em represália a 
esbulhos e violências sofridas no decorrer de 
contatos com barracões de seringueiros, onde lhes 
tomavam até as mulheres (Brasil. Serv 
Índios,1940-70). A situação normalizou-se após a 
fundação do Pôsto, o qual, além de por têrmo àquêles 
contatos, passou a controlar totalmente a produção 
de borracha indígena." 

Os conflitos mencionados pelo 

relatório do SPI (1943), por Simões (1964), Arnaud (1971,1974) 

e por um antigo morador do local, devem ter ocorrido após a 

fase inicial de contatos pacíficos com os~ seringueiros, 

representados por Elias Praxedes, e que iria culminar com a 

aparição dos Kayabi, também pacífica, na foz do rio Teles 

Pires e na Missão Cururu, no Tapajós, em 1936, conforme 

Nimuendaju (1948). Pode-se especular que uma maior 
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concentração de seringueiros na região, no fim da década de 30 

ou inicio dos anos 40, relacionada talvez com o novo ciclo da 

"'.\IN·• lf/ P'rJ·\N.~33"'t15 

borracha, em função da 2~ guerra mundial, teria favorecido a 

ocorrência dos atritos que resultaram na fundação do Posto 

Kayabi. Sobre este período, Arnaud (1971:17) diz: 

11( 
••• ) A região acima referida (sul do Pará), 

situada entre 1-50 de Lat. Sul e 49-58 de Long. 
Oeste, abrangendo as bacias dos rios Tocantins, 
Xingu e Tapajós, apresentava-se, pela década de 
1940, como uma das mais violentas áreas de conflito 
entre índios e frentes de penetração nacional, estas 
representadas sobretudo por extratores de borracha e 
castanha-do-pará. Agravavam a situação as expedições 
punitivas enviadas contra os índios, os quais, em 
revide, atacavam não só aquêles extratores como 
atingiam pequenos núcleos de povoamento e Postos do 
S.P.I." 

Em meados dos anos 30, os Kayabi já 

haviam abandonado a aldeia Tabuleiro e fundado pequenas 

aldeias~ há pelo menos 10 anos, em outros pontos do baixo 

Teles Pires, num período coincidente com a decadência da 

produção da borracha e o esvaziamento da população de 

seringueiros. Segundo Raimundo P. Brasil (1913, apud 

Arnaud,1974:10), dono de seringais do alto Tapajós no início 

do século, 1932 foi considerado o ano critico da decadência da 

produção de borracha, cujo auge teria se dado em 1910. Para se 

ter urna idéia, em 1932, mais de 100 familias abandonaram o 

baixo Teles Pires em função da crise. 

o SPI instituiu entre os Kayabi a 

mesma política utilizada entre os Munduruku, inserindo-os no· 

mercado da borracha e castanha nas décadas de 40 e 50. Como 

mostra Expedito Arnaud (1974:29-35), uma série de fatores, 
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entre eles a não obrigação de pagar impostos, tornou os postos 

do SPI vendedores de mercadorias baratas e concorrentes 

incômodos para os seringalistas da região. Só no Posto 

Munduruku, por exemplo, "a produção da borracha indígena sob 

seu controle aumentou de 576 kg em 1942, para 13062 kg em 

194511 (:34) e assim sucessivamente. Inconformado com a 

situação, um deputado que representava os seringalistas locais 

disse em uma carta de 1948: - "Em face do exposto somos 

forçados de agora em diante a tratar os Postos Mundurucú e 

Caiabí como temíveis concorrentes com quem não podemos 

competir, porque são isentos de impostos, possuem embarcações 

próprias com combustível e pessoal pagos por verbas 

federais11l. Tal situação terminaria com a destituição de João 

B. Chuvas do comando dos postos indígenas, no final da década 

de 50, e o conseqüente abandono da região por parte do SPI, 

assunto este que será retomado. adiante. 
í 

Durante minha permanência na área 

Kayabi, em 1993, tive a oportunidade de gravar um depoimento 

do Sr. Augusto da Cruz Oliveira, antigo funcionário do SPI, 

que conheceu João Batista Chuvas, e que agora trabalha como 

funcionário da FUNAI no novo Posto Kayabi, criado em 1987. 

Transcrevo a seguir algumas palavras do Sr. Augusto Oliveira 

sobre o período que vai de 1949 ao início da década de 60. 

Oliveira chegou à área Munduruku ainda adolescente, 

acompanhando o pai que vinha trabalhar com o Inspetor Chuvas. 

!.Brasil. Serv. Índios ..• ,1940-67 apud Arnaud 1974:37. 
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Em 1957, o pai de Oliveira retornou a Belém. Nesta época, 

Augusto foi contratado como tratorista pelo SPI, exercendo 

outras funções paralelas até a decadência final do Posto 

Munduruku, em 1962. Como será visto, apesar de ser o fundador 

dos Postos Munduruku e Kayabi, Chuvas vivia no Posto Munduruku 

e só fazia visitas esporádicas ao Posto Kayabi, administrado 

por outros funcionários: 

111- (antropóloga) estou conversando com o seu 
Augustinho, que trabalha na FUNAI e já trabalhou no 
SPI. Ele está me contando que chegou aqui na região 
em 1949, acompanhando o pai dele ••• 

2- (Augusto Oliveira) é, que era funcionário do SPI. 
Quando nós chegamos aqui nessa área, meu pai veio 
trabalhar com o Seu João Batista Chuvas, que era o 
Inspetor do Munduruku. Aqui no Kayabi, o Inspetor 
daqui, o Chefe de Posto ... nesse tempo não era 
Chefe de Posto, era Inspetor, era o Seu Beré. Então 
a gente saía do Munduruku e vinha até aqui na aldeia 
Kayabi, que era acima do igarapé Preto. A aldeia do 
Kayabi era acima do igarapé Preto. 

1- ( . . . ) já tinha aldeia Kayabi lá naquela época? 

2- a aldeia era mais em cima, mas era aldeia lá. 

1- em 49 já existia 

2- em 49 já existia ali o Posto Kayabi. 

1- e o chefe era o Beré. 

2- é, o Beré. Então eles vinham fazer contato, ele 
com o Chuvas. O Chuvas trazia mercadoria, nós 
traziamas mercadoria dos Munduruku, trazíamos a 
mercadoria dos Munduruku e Kayabi. A produção dos 
índios Kayabi e Munduruku era borracha, farinha, 
vendia tudo. Então, naquela época o Seu João vinha e 
fazia o contato, o Beré ••. 

1- já tinha o Posto. Como que os Kayabi faziam? 

2- eles saíam, os Kayabi, eles vinham aqui para 
cima. Nesse tempo, eles moravam aqui por cima da 
Rasteira. A- gente trazia a mercadoria e 
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atravessava ... 

1- ( .•• ) moravam por cima da (Cachoeira) Rasteira. 

2- é, por cima da Rasteira. 

o antigo Posto Kayabi situava-se um 

pouco acima de onde hoje existe o Posto Teles Pires, ambos 

acima do igarapé Preto, afluente da margem direita do rio 

Teles Pires. Quando o SPI encontrou os Kayabi no Pará, estes 

últimos já viviam distribuidos há tempos em várias pequenas 

aldeias entre o rio dos Apiakás~ ao sul, e a Cachoeira 

Rasteira ou Sete Quedas, ao norte. Alguns Kayabi foram morar 

nas imediações do Posto Kayabi (Sirnões,1964), um pouco mais ao 

norte, mas a grande maioria das pequenas aldeias localizava-se 

acima da Rasteira, como explica Oliveira em outro trecho: 

2- (Augusto Oliveira) porque nós vínhamos .•• quando 
o Beré saiu, que ele morreu - agora, eu não sei 
quando que o Beré morreu - aí nós ficamos dando 
assistência aos Kayabi aqui. A gente vinha direto do 
Munduruku, vinha até esse posto aí .•. eu mesmo 
cansei de vir aqui de remo, mais três índios, vinha 
remando ajudar os índios para aliviar; levando 
rancho .•• 

1- (antropóloga) ajudar os índios que estavam por 
aqui (nas imediações do atual Posto Kayabi). 

2- é, por aqui. 

1- mas tinha alguns que moravam lá também (nas 
imediações do antigo Posto Kayabi)? 

2- é, alguns deles moravam na beira do rio assim, 
corno está lá no (Posto) Teles Pires, está misturado. 

1- ( ••• ) o senhor está falando que em 49 já tinha 
essa aldeia Kayabi. 

2- é, já tinha. 

1- já tinha aonde? 
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2- aqui onde é o (atual Posto) Teles Pires, acima 
um pouquinho do (Posto) Teles Pires. A aldeia era 
bem na ponta da ilha mesmo. A ilha desse Teles 
Pires1. 

1- mas não é a do (atual Posto) Teles Pires. É outra 
aldeia. 

2- agora não tem mais nada, só tem no (Posto) Teles 
Pires lá, mas era mais em cima só um pouquinho 
mesmo, bem na ponta da ilha; passando a ponta da 
ilha, do lado de cima tem umas mangueiras lá. 

··, 
1- tinha outra aldeia lá. 

2- tinha, onde era o (antigo) Posto (Kayabi), a sede 
do posto era lá. 

1- ( ••• ) e o senhor falou que até agora ainda tem 
vestígios 

2- tem, lá tem aqueles pedaços de pau, aquelas 
mangueiras, tudo isso .•• não sei se ••• acho que já 
levaram aquela engenhoca; levaram, a engenhoca 
levaram. 

1- engenhoca de fazer o que? 

2- de moer cana. Tinha uma engenhoca velha, tinha um 
forno ••• até esse forno, que já foi do Kayabi, está 
lá no (Posto) Munduruku. 

No trecho anterior, Oliveira explica 

que, após a morte de 11Beré11, em meados da década de 50, os 

funcionários do Posto Munduruku passaram a representar o SPI 

junto aos Kayabi, através de viagens longas e esporádicas, em 

função da dificuldade de se transpor as cachoeiras dos rios 

Tapajós e Teles Pires. Em um relatório do próprio João B. 

Chuvas, de 1957, ano em que saiu do SPI, ao qual -tive acesso 

no Setor de Documentação da FUNAI/Brasília, este esclarece 

1.Refere-se a uma ilha que existe em frente ao atual Posto 
Teles Pires (antigo Posto Kayabi). 
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mais alguns pontos sobre o período em questão. o funcionário 

cujo apelido era 11Beré" chamava-se na verdade "Bernardino Lira 

Fh. 
Proc. 

e Silva": 

"( •.. ) POSTO INDÍGENA CAYABY - Esta dependência 
localizada no Rio Teles (Tapajós), teve corno 
primeiro encarregado o Agente Bernardino Lira e 
Silva. Com o falecimento do mesmo passou a ser 
dirigido por auxiliares de Sertão, sendo o último o 
Sr. José Fernando da Cruz, que permaneceu poucos 
meses à frente do aludido PIA, já no corrente 
exercício, portanto, fóra de minha orientação. ( .•• ) 
A distância entre os Postos Mundurucú e Caiabi, bem 
como os múltiplos afazeres que me obrigavam a 
permanecer à frente do primeiro, sob minha 
responsabilidade direta, a maior parte do tempo, me 
impediram de imprimir ao segundo o me?mo ritmo de 
seu congênere, considerando ainda mais que, no 
Caiabi, sempre faltavam auxiliares capazes de seguir 
uma orientação racional e fazer algo de proveitoso." 

Transcrevo a seguir outras 

importantes informações, prestadas por Augusto Oliveira, sobre 

a localização das aldeias Kayabi nas décadas de 40 e 50: 

1- ( ••• ) Na verdade, nunca existiram muitos Kayabi 
morando nesse posto Kayabi, o primeiro, que em 49 
já existia, quando você chegou aqui. o pessoal 
morava mais aqui para cima mesmo. 

2- é. Em 59 morava o Xupé, Kaipá, tudo isso aíl 
esse Manuel Kayabi, o Temé •.. Tudo isso ai é do meu 
tempo gue eu vinha aqui. Eu cansei de vir, saia de 
lá do Munduruku - e gastava 15 dias de viagem 
atravessava tudinho. Nós íamos lá em baixo? nós 
íamos lá no pé da cachoeira, no Xapurão (no alto 
Tapajós), aí entrava·no Juruena ••. tudo isso nesse 
tempo tinha índio. Ai voltava e vinh~ para o Teles 
Pires, vinha para o Kayabi. Aí a gente passava dois 
ou três dias aqui em cima, para poder o pessoal 

1.0liveira refere-se neste trecho a vários outros 
índios Kayabi, muitos dos quais estavam inaudiveis 
gravada. 

nomes de 
na fita 
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ai quando eles desciam a gente fazÍa o · 
com eles; ( ..• ) trocava por borracha, 
ou( ••. ); aí depois a gente voltava e subia 
para lá, chegava naqueles trechos da 

todo lugar aqui tinha lugar deles, 
dos Kayabi. 

1- todos esses lugares aqui no rio Teles Pires ... 

2- tudo, tudo, tudo isso era ..• Kayabi só aqui para 
o lado de cima, e os Munduruku para o lado de baixo. 

1- onde que o senhor sabia que tinha Kayabi nessa 
época, na década de 40 e 50? 

2- era só aqui em cima mesmo, para cima da 
Rasteira ••. e até por baixo da Rasteira tinha índio 
morando. Para cima do posto eles moravam. 

1- quer dizer que toda a região para cima do posto 
tinha Kayabi morando? 

2- tudo isso tinha aldeia deles por ai, estavam 
aldeados assim ••• 

Augusto Oliveira diz que normalmente 

fazia o contato quando os Kayabi "desciam" até o Posto Kayabi, 

uma vez que as aldeias estavam distribuídas na vasta região 

que se estende acima (ao sul) do antigo posto. 

Em conseqüência da fundação dos 

Postos Munduruku e Kayabi no início dos anos 40, ambos 

envolvidos em continua atividade comercial, o chefe da 2ê 

Inspetoria Regional do Pará requereu ao governo estadual a 

"concessão" de terras aos índios Munduruku do Tapajós e aos 

Kayabi do Teles Pires. Segundo Arnaud (1974:30), os 

requerimentos do SPI visavam proteger as terras indigenas das 

1.Um dos sentidos de 11aviar11, segundo o dicionário Aurélio, é 
"vender mercadorias ao seringueiro, fornercer-lhe a mercadoria 
de que precisa11• 
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concessões 

borracha. 

à exploração da 

Assim, o Governo do Pará concedeu, em 

25 de março de 1945, através do Decreto n2 305, cerca de 

510.000 ha (de acordo com cálculos atualizados) aos Munduruku 

(deixando várias aldeias e vastas áreas de perambulação de 

fora); enquanto aos Kayabi do Pará, em 9 de março do mesmo 

ano, através do Decreto n2 251, publicado no Diário Oficial 

14.902, de 11.3.45, concedeu apenas uma faixa de terras de 12 

km de largura que ia do igarapé da Prata ao rio São 

ambos afluentes da margem direita do Teles Pires, 

69.000 ha (número aproximado da época, baseado em 

Benedito, 

totalizando 

mapas não 

muito precisos. De acordo com cálculos atualizados, a área era 

de 166.500 ha). Entretanto, como pode ser visto no mapa da 

página seguinte e no mapa anexo ao fim do relatório, a 2A 

Inspetoria Regional do Pará havia requerido ao governo uma 

área muito maior, de 514.00Ó ha (números da época. Segundo 

cálculos atuais, a área requerida era de 1.790.000 ha). 

Conforme Arnaud (1974:30), "no âmbito 

federal o S.P.I. não conseguiu a sanção de nenhum decreto para 

melhor garantir as áreas indígenas contra as concessões 

estaduais destinadas à exploração da borracha". Assim, como os 

Kayabi e Munduruku eram assistidos pela Inspetoria Regional do 

Pará, apenas o governo estadual do Pará concedeu terras aos 

Kayabi. Isto não significa que estes últimos não tivessem 

aldeias ou que não usassem como área de perambulação as áreas 

à esquerda do Teles Pires, ou seja,_ no Estado de Mato Grosso. 
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Os 1.790.000 ha do Pará que foram 

considerados necessários aos Kayabi pela 2ª Inspetoria 

Regional abrangiam toda a área existente entre o igarapé da 

Prata e o rio São Benedito, ambos tomados como limites 

naturais desde a foz até as suas cabeceiras. Entretanto, o 

Governo do Pará concedeu apenas 166.500 ha, reduzindo as 

terras entre os dois cursos d'água a uma estreita faixa de 12 

km de largura. 

É importante enfatizar aqui que já 

havia, desde a década de 40, por parte do SPI, um 

reconhecimento oficial de que era necessária e indispensável, 

à sobrevivência dos Kayabi, a delimitação da área existente 

entre o rio São Benedito e o igarapé da Prata. Se na época o 

Governo.do Pará aceitou ou não a proposta, esta é uma questão 

política que não vem ao caso. Como será visto no final, a área 

re_querida pelo SPI era maior que a área de ampliação a ser 

proposta neste relatório. 

A inserção dos postos do SPI na 

economia local, sobretudo através do comércio de borracha, 

acabou por contrariar poderosos interesses regionais. Como 

mostra Roberto de Las-Casas (1964:11-12), pesquisador do Museu 

Goeldi que esteve no vale do Tapajós em 1959, referindo-se à 

atuação econômica do SPI e da Missão Cururu: 

"( ••. ) Os órgãos de intervenção protecionista quer 
por não disporem de fontes de recursos satisfatórios 
e seguros, quer por tentarem auto-suficiência 
econômica ou·mesmo ainda para defender e assegurar 
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um controle mais eficaz sob os grupos tribais aos 
seus cuidados, são levados a ingressar na produção 
dentro de sua área de controle. ( ••. ) Ocorrendo isso 
tanto no Posto indigena como também na Missão, 
acrescentam a seus objetivos iniciais outros 
decorrentes da situação de unidades econômicas. 
( ... ) Entram em competição com o seringal e em 
certas ocasiões mesmo entre si". 

••••• 
Proe. 

FI> 

Las-Casas (1964:12-14) mostra ainda 

como, tanto por falta de recursos como pela má preparação do 

pessoal recrutaào para servir nos postos, os agentes locais do 

SPI, na década de 50, haviam reformulado totalmente os 

propósitos iniciais do órgão indigenista. Corno concorrente dos 

seringalistas, o posto indígena passava a tratar o índio "não 

como um protegido e sim como um aviado", ou seja, um freguês. 

Para mantê-lo sob seu círculo de influência, diferentemente 

dos seringalistas, podia contar com o uso da autoridade. 

Na segunda metade da década de. 50, 

segundo depoimento do ex-f~ncionário do SPI, Augusto de 

Oliveira, páginas atrás, nenhuma pessoa era diretamente 

responsável pelo Posto Kayabi. Como o posto estava 

consideravelmente isolado da sociedade nacional, era visitado 

pelos funcionários do SPI, lotados no Posto Munduruku, sob o 

comando do Inspetor João Batista Chuvas, de tempos em tempos. 

Em 1957, Chuvas foi demitido de seu cargo, o que causou a 

decadência do Posto Munduruku, desativado poucos anos depois, 

e o completo abandono do Posto Kayabi. 

A demissão teria sido causada pela 

concorrência comercial que o inspetor estabeleceu com os 

regatões locais, pois comprava os produtos dos índios e 
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fornecia-lhes em troca bens a preço quase de custo. o 

funcionário do SPI teria então prejudicado os negócios de um 

grande comerciante de borracha da época, que usou de sua 

influência política e conseguiu afastá-lo do cargo1. Outros 

servidores foram indicados para ocupar o seu cargo, mas em 

1960 o posto foi desativado. Em 1962, o inspetor Chuvas foi 

convidado a retornar ao Posto Munduruku, ficando apenas até 

1964, quando se aposentou (Arnaud, 1974:46). Os Postos 

Munduruku e Kayabi só seriam reativados pela FUNAI no início 

da década de 70. 

As conseqüências da decadência dos 

postos locais do SPI, no final dos anos 50, e a ausência de 

qualquer política de proteção aos Kayabi, que foram tidos como 

quase extintos, na década de 60, são o assunto do próximo 

item. 

1.Essa versão da história é encontrada em Arnaud,op.cit.:28-46 
e em um relatório de um chefe de Posto dos Kayabi, de 16.9.73, 
constante no Proc.BSB/FUNAI/1777/827 p.55-56. 
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e. Década de 60: Sarampo e Dizimação 

No final dos anos 50, os Kayabi do 

Pará estavam inseridos no mercado da borracha, através da 

intermediação feita pelo SPI, tornando-se dependentes de bens 

industrializados. A decadência dos postos locais do SPI, 

narrada no seguinte diálogo com Augusto Oliveira, teve 

conseqüências desastrosas para a população indígena, como será 

visto adiante: 

"2- (Augusto) depois que o Beré morreu, aí o Chuvas 
ficou tomando conta da área toda. Aí ficou essa 
arrumação toda aí. Foi o tempo que o Chuvas ficou 
abrangendo toda essa área aí. De primeiro ele só 
vinha até o (Posto) Kayabi, que era justamente para 
trazer a mercadoria dos Kayabi. O Beré pegava essa 
mercadoria que vinha de Belém, pegava a mercadoria e 
ficava nesse posto. ( ..• ) Aí ficava tomando conta 
dos Kayabi, e o Chuvas dos Munduruku. 

1- aí quando o Chuva foi( ••• ) mandado embora, não 
mandaram ninguém no lugar dele. 

2- não, veio gente pra aí, mas não ficou, não 
aguentou mais não. Aí ficou todo mundo •.. abandonou 
todo mundo, e os índios também .•. aí foi o tempo 
que houve essa epidemia de sarampo; os índios parece 
que se extinguiram tudo e alguns ficaram por aqui. 
Morreu um bocado. Quase que acaba mesmo. Ficou uns 
quatro Kayabi aqui mesmo. 

1- quatro?! 

2- ficou uns quatro, a gente não sabe quantos 
foram, (porque) ficaram isolados .•• nunca mais veio 
ninguém para cá. Todo mundo foi se embora. 

1- ninguém nem sabe o que aconteceu com eles 
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2- 
até 

eles tinham sumido. Saiu 

A epidemia de sarampo a que se refere 

Oliveira teve origem em uma das viagens que os Kayabi fizeram 

à Missão cururu, em meados da década de 60. Na tentativa de 

dar continuidade às trocas comerciais de borracha e outros 

produtos por bens industrializados, uma vez que não contavam 

mais com a intermediação dos postos do SPI, desde os últimos 

anos da década de 50, os Kayabi deslocaram-se algumas vezes 

até o rio Cururu, onde a Missão católica São Francisco (ou 

Cururu), ali instalada desde o início do século, também 

exercia a função de agente econômico entre os Munduruku, 

concorrendo com os postos do SPI e os seringalistas da 

região1. 

Em um desses deslocamentos, os Kayabi 

foram contaminados com o sarampo que atingia os moradores da 

Missão Cururu. Na volta ao Teles Pires, a doença disseminou-se 

entre a população indígena, por pouco não causando a dizimação 

total do grupo. Como disse Oliveira, dos Kayabi que moravam 

junto ao Posto Kayabi, apenas 4 sobreviveram. Os outros 

sobreviventes aglutinaram-se em algumas das pequenas e 

isoladas aldeias espalhadas ao sul do Posto Kayabi, fugindo ao 

contato com a sociedade envolvente, e não sendo mais 

contatados pelo SPI ou qualquer outro órgão do governo durante 

toda a década de 60. No diálogo a seguir, Artur narra o que 

1.Sobre a atuação econômica da Missão e dos Postos do SPI 
entre os Munduruku, ver Las-Casas,1964 e Arnaud,1974. 
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aconteceu na época em questão: 

"2- (Artur) depois que o SPI acabou, aí nós fomos lá 
para a Missão, comprar as coisas que nós 
precisávamos. ( ..• ) Então de lá que os índios 
trouxeram o sarampo, aí morreram muitos. 

1- (antropóloga) ah! quer dizer que pegaram o 
sarampo lá no Cururu, com os Munduruku? 

2- foi. Então os índios morreram, porque não tinha 
nenhuma pessoa que cuidasse direito, então morreu um 
bocado. Só quem escapou é que ficou." 

Segundo Artur e João Kayabi, após a 

epidemia de sarampo, restaram apenas quatro pequenas aldeias: 

uma um pouco abaixo da foz do rio São Benedito, chamada 

Jasi'uok (32), outra no rio Cururuzinho (10), além de mais 

duas [(36) e (37)] localizadas no próprio Teles Pires, 

próximas da região do atual Posto Kayabi (ver o número 

correspondente às aldeias no mapa anexo). João Kayabi, que 

nasceu por volta de 1965, era· uma criança de colo na época da 

epidemia. No diálogo a seguir ele conta o que ouviu de seus 

pais sobre o período: 

2- (João) eu já era nascido, mas ficava 
assim, para não pegar sarampo, porque 
pequeno. 

1- (antropóloga) ah, é? então foi na década de 60. 
Quer dizer que você era pequenininho e ficava 
escondido no mato para não pegar sarampo •• 

no mato 
muito era 

2- ( ••• ) foi, eu ficava escondido no mato. Papai 
contava. 

1- e aí morreu muita gente. 

2- morreu. Na época papai também pegou. 
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1- ele 

2- não, não morreu não, ele escapou. 

1- e sua mãe? 

2- minha mãe nunca pegou sarampo. Por isso que papai 
tinha medo de nós pegarmos e ficava com nós no mato. 

1- depois do sarampo morreu muita gente, e por isso 
que quase acabou todas as aldeias. 

2- quase tudo acabou, aí a metade foi para o Xingue 
pronto, ficou só nós. 

A ida para o Xingu será tratada no 

próximo item. o pesquisador Décio de Las-Casas (1964:23), 

embora não tenha visitado pessoalmente os Kayabi, citou dados 

de Darcy Ribeiro (1957:79, apud Las-Casas, op.cit.) e estimou 

a população indígena entre um mínimo de 250 e um máximo de 500 

pessoas. Num trabalho de 1971, Arnaud (:18) dizia que "há mais 

ou menos 8 anos passados compunha-se o grupo de 60 indivíduos, 

dos quais apenas 10 residiam ~ermanentemente do Pôsto, o qual, 

a Lí.ãs , encontra-se há vários anos com as atividades 

pràticamente paralisadas". Arnaud estimava de forma realista 

que, por volta de 1963, os Kayabi eram apenas 60 pessoas, um 

número bastante inferior à estimativa anterior. 

Outros dados populacionais, não muito 

precisos, vêm do trabalho do antropólogo Georg Grünberg 

(1970), que esteve entre os Kayabi do rio dos Peixes em 1966, 

tendo a oportunidade de acompanhar a transferência de alguns 

deles para o Parque Nacional do Xingu. Embora não tenha· 

visitado os Kayabi do Pará, Grünberg (:69) estimou em apenas 

10 o número de pessoas que ainda viveria no rio Teles Pires na 
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época. Este número foi baseado em informações dos Kayabi do 

rio dos Peixes e com certeza estava muito abaixo da realidade. 

Mesmo considerando-se os efeitos da 

epidemia, o primeiro relatório da FUNAI (2~ DR) sobre os 

Kayabi do Pará, de fevereiro de 1971, registrou a existência 

de 116 índios, menos da metade do mínimo de 250 Kayabi 

estimados por Las-Casas em 19591. 

d. A transferência para o Parque Nacional do Xingu 

-d.1. Os Kayabi do alto e médio Teles Pires e do rio dos 

Peixes 

o movimento que iria culminar na 

transferência paulatina de vários grupos Kayabi para o Parque 

Nacional do Xingu teve sua origem na ânsia desenvolvimentista 

dos governos brasileiros, que viam o Brasil central - a região 

compreendida pelo alto curso dos rios Araguaia, Xingu e 

1.Processo FUNAI/BSB/1776/82, pág. 9. 
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Tapajós - como terra a ser desbravada e colonizada. Assim, em 

1943 foi criada a Fundação Brasil Central, com a finalidade de 

planejar a colonização da região mencionada. Segundo as 

palavras de Grünberg (1970:50), "no mesmo ano, pôs-se em 

marcha, sob a divisa 'desbravamento-exploração- 

aproveitamento', a Expedição Roncador Xingu. Esta 'frente de 

avanço da civilização' deveria percorrer primeiro o Brasil 

central de sudeste a noroeste, ( ... ) e assim criar as bases 

para um planejamento mais exato". 

A exploração do norte do Mato Grosso 

ficou a cargo dos sertanistas Leonardo, Orlando e Cláudio 

Villas-Boas. Nos anos que se seguiram, a Expedição Roncador- 

Xingu fundou vilarejos, postos e pistas de avião para o acesso 

de aviões da FAB, entre eles o posto Diauarun, no alto Xingu, 

e a pista da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Como resultado 

das explorações, em 1952 "foi- apresentado um ante-projeto ao 

Congresso brasileiro para a criação de uma reserva indígena 

(Galvão/Simões,1964:134)111, que seria o Parque Indígena do 

Xingu, criado no início da década de 60. 

Em 1950, a expedição conseguiu abrir 

uma pista de pouso nas proximidades do médio Teles Pires. "A 

mais ou menos 12 km de terra adentro da margem direita do 

Teles Pires, na proximidade da embocadura do Peixoto de 

Azevedo, foi descoberto um lugar de campo aberto, onde se 

construiu uma pista utilizada até setembro de 1950" 

1.Grünberg,1970:51. 
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(Grünberg,op.cit.). No ano seguinte, os irmãos Villas-Boas 

atingiram o rio Teles Pires pela via fluvial, conforme relatam 

Orlando e Claúdio Villas Boas (1979:61): 

11( 
••• ) Tivemos oportunidade, durante nossa longa 

permanência na região, de fazer várias explorações, 
descendo e subindo o rio, ou então percorrendo as 
matas de ambas as margens. Do primeiro salto abaixo 
(jusante) da foz do rio Verde, até a foz do Rio 
Peixoto de Azevedo, numa extensão de centenas de 
quilômetros, navegamos em canoa de árvore, na 
companhia de índios Kayabi. ( .•. ) Numa outra 
exploração que fizemos para os lados do Rio Arinos, 
a oeste do Telles Pires, tivemos a idéia daquela 
outra metade do pais dominado pelos Kayabi. 

Em sua viagem exploratória, em 

companhia dos Kayabi que habitavam o médio Teles Pires, no 

Mato Grosso, os Villas-Boas atingiram o rio Tapaiúna e subiram 

as suas cabeceiras, seguindo exatamente o mesmo trajeto que o 

padre Dornstauder faria em 1955, cem a finalidade de encontrar 

os Kayabi do rio dos Peixes. Continua a narração (:62): 

"( •.• ) Nas proximidades de um córrego que corria 
para o rio dos Peixes (onde se encontram as aldeias 
Kayabi que visávamos na nossa excursão), abrimos um 
campo de pouso para aviões. Estes Kayabi do vale do 
Arinos são apelidados de Tatuê pelos seus parentes 
do leste. Tatuê é o nome com o qual designam o Rio 
dos Peixes. Nossa viagem foi motivada por uma 
solicitação do Serviço de Proteção aos Índios e pelo 
Instituto Oswaldo Cruz, de Manguinhos, que por nosso 
intermediário tiveram conhecimento da ocorrência de 
estranha moléstia de pele entre aqueles índios. 
( ••. ) Dois longos meses estivemos na região do 
Arinos". 

Entretanto, a visita médica não foi 

realizada, devido a "dificuldades de toda a natureza", 
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permanecendo os Kayabi do rio dos Peixes não contatados 

(idem). Segundo Grünberg (1970:51), o campo de pouso aberto 

estava a cerca de 80 km das aldeias do rio dos Peixes, ficando 

totalmente abandonado por vários anos. Este só seria 

reutilizado na transferência dos Kayabi para o Xingu, em 1966, 

como será visto a seguir. 

Grünberg (op.cit.) diz que, após essa 

primeira viagem exploratória em companhia dos Kayabi do médio 

Teles Pires, do Mato Grosso, os quais estavam sendo 

encurralados, ao norte, pelas frentes de expansão vindas do 

sul, os Villas-Boas mostraram-se compreensivos para com sua 

"situação opressiva". Assim, os Villas-Boas convidaram os 

Kayabi a se mudarem para o alto Xingu, convite este que teria 

sido aceito por alguns deles. 

o autor (op.cit.) cita informações de 

relatórios do SPI da época (1955), que mencionam os primeiros 

indios Kayabi que teriam se mudado para o alto Xingu: em 1950, 

um Kayabi trabalhou junto com os Villas-Boas na frente de 

atração dos Txukahamãe; em 1954, na mesma região, uma 

epidemia de sarampo atingiu 15 Kayabi, sendo que dois deles 

morreram. Finalmente, conforme Simões (1963:81), em 1955, um 

grupo de 40 Kayabi, transferido pelos irmãos Villas-Boas, 

chegou ao alto Xingue estabeleceu-se no rio Arraias. Ainda 

segundo Grünberg (1970:51), 11em 1961/62 a maior parte dos 

índios do alto e médio Teles Pires já se encontrava no alto 

Xingu", de modo que os Kayabi tornaram-se, em 1964, o maior 

grupo xinguano. 
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que levaram os Kayabi do 

alto e médio Teles Pires a deslocarem-se para o alto Xingu, no 

final da década de 50 e início dos anos 60, estão claramente 

associados à violenta pressão que vinham sofrendo nesta região 

por parte da sociedade nacional, representada por fazendas e 

vilarejos que se instalaram no antigo território indígena. 

Além disso, o SPI, ao desativar o Posto José Bezerra, do alto 

Teles Pires, em 1956, abandonou os Kayabi à própria sorte, não 

impedindo a invasão da área. 

A transferência dos Kayabi estava 

inserida em um contexto maior de transferências de outros 

grupos indígenas da região para o Parque Nacional do Xingu, 

criado em 1961. Havia, na época, por parte do governo 

brasileiro, a idéia de acelerar o contato com grupos isolados, 

através das "frentes de atração", a fim de tornar possível a 

colonização do território em que viviam. No caso daqueles 

grupos que viviam no norte do Mato Grosso, pensou-se na 

possibilidade do recém-criado Parque Nacional do Xingu 

abrigá-los "a salvo" da sociedade nacional, sem se levar em 

consideração, contudo, as imensas diferenças culturais e 

relacionadas ao 'habitat' de origem que existiam entre eles. 

As transferências traumáticas de grupos inteiros, muitas vezes 

para a terra de seus antigos inimigos, acabavam por tornar 

vastas áreas indígenas livres para a ocupação da sociedade 

nacional. 

os Panará (ou Krenakarore), por 

exemplo, de cuja existência só os Kayabi tinham conhecimento, 
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cabeceiras do rio 'Peixoto 

Azevedo, sendo contatados e transferidos para o Xingu pelos 

irmãos Villas-Boas, no início da década de 70, em função do 

traçado da rodovia Cuiabá-Santarém, que estava planejada para 

cortar seu território (Marcopito,1979:37). 

Como parte dos Kayabi (aqueles do 

alto e médio Teles Pires), fugindo de uma pressão 

insuportável, já havia se transferido para o Xinguem meados 

dos anos 60, em 1966 foi criada pelos irmãos Villas-Boas a 

"Operação Kayabi11, que, contando com o apoio dos aviões da 

FAB, visava transferir os habitantes do rio dos Peixesl. O 

antropólogo Georg Grünberg, que realizava trabalho de campo na 

região, em 1966, teve a oportunidade de acompanhar a 

transferência, de avião, de 31 Kayabi do rio dos Peixes e 13 

do baixo Teles Pires para o alto Xingu. Em sua tese de 

doutorado (1970:53), atribui a mudança dos Kayabi do rio dos 

Peixes a três fatores: 

"1. a forte pressão étnica no seu próprio habitat, 
exercida por seringueiros e que apenas se efetivou 
dada a falta - ou o não funcionamento - das 
instituições de proteção aos índios; 

2. a disposição cultural predeterminada dos Kayabí, 
de mudar-se para uma nova área; 

3. a personalidade de Ipepuri do lado dos Kayabi, 
que uniu a tribo como chefe carismático, e 
principalmente a de Cláudio Villas-Boas, no lado 
brasileiro, que estabeleceu as bases organizatórias 
para a migração dentro da ordem jurídica e social 
brasileira." 

1.Azevedo,1966b:41 apud Grünberg,1970:51. 
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Cabe aqui questionar o que Grünberg 

chama de "disposição cultural predeterminada dos Kayabí, de 

mudar-se para uma nova área", corno já havia feito o padre 

Dornstauder em um depoimento de 1984, prestado à Justiça 

Federal de Primeira Instância, em Cuiabá, a respeito de uma 

disputa de terras envolvendo os Kayabi e fazendeiros locaisl. 

Corno falar em "disposição predeterminada" para a mudança de 

área, quando se sabe, através de registros históricos, que os 

Kayabi permaneceram continuamente em seu território de 

ocupação imemorial por pelo menos três séculos seguidos? Seria 

então uma grande coincidência o fato da mudança ter ocorrido 

justamente na época em que se tornaram insuportáveis as 

pressões exercidas pela ~ociedade envolvente, a ponto de se 

obrigar um povo inteiro a abandonar seus lugares de origem 

mítica, seus cemitérios e aldeias antigas, além da própria 

liberdade, no momento em que "optaram" pela mudança para o 

alto Xingu, para eles, na época, uma terra ecologicamente 

diferente e habitada por estranhos. Em um texto de 1984, 

Dornstauder lembrava que os Kayabi ficaram conhecidos como 

"índios bravios e indômitos11, justamente por resistirem "com 

valentia à invasão de suas terras" pelos seringueiros que ali 

chegaram no fim do século passado. Em um relatório também de 

1984 (:3), Dornstauder diz: 

1.0 depoimento consta na Ação Cível Originária n2 297-4, de 
27.11.83, do Supremo Tribunal Federal. 
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"( •.. ) Em 1966, os irmãos Villas Boas levaram para o 
Parque Nacional do Xingu os Kayabí restantes do vale 
do rio Teles Pires. Levaram ainda trinta e dois 
índios Tatuê. Ficaram no entanto cinquenta e cinco 
Tatuê com a Missão de Diamantino. Esses cinquenta e 
cinco Tatuê resistiram à pressão e até mesmo 
intimidação por armas, como narra ainda hoje o chefe 
Jupuriup, vulgo Chico. A permanência dos Tatuê na 
área do rio dos Peixes, deve-se ressaltar, foi 
heróica." 

Bartolomé Meliá registra em seu 

artigo (1993:504) a divergência de opiniões entre Dornstauder 

e os Villas-Boas: 

"( .•• ) A Operação (Kayabi) foi diversamente 
conceituada pelos Villas-Boas e pela Missão de 
Diamantino. Para Villas-Boas, se justificava pela 
pressão que exerciam os seringueiros e outros no 
hábitat caiabi. A perda do habitát tradicional lhes 
parecia irreversível. ( ..• ) Para o missionário de 
Tatuí, não era necessário abandonar o território, 
apesar do processo de destribalização e 
marginalização, encontrado em pleno andamento no Rio 
dos Peixes. ( .•• ) De fato, sem nenhuma coordenação 
de ambas as partes, a divisão foi consumada, sendo a 
nação caiabi a principal prejudicada. Por muitos 
anos, a comunicação dos grupos foi dificultada. 
Somente em 1978, uma comitiva de oito caiais do 
Xingu visitou sua gente de Tatuí, havendo 
intercâmbio de material cerimonial e dias de festa. 
A partir de 1966, separados os caiabis do Xingu dos 
de Tatuí, o histórico de contato segue linhas 
independentes". 
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- d.2. Os Kayabi do baixo Teles Pires (Pará) 

A resistência heróica dos Kayabi do 

rio dos Peixes, que insistiram em permanecer na terra de 

origem, apesar das pressões e da transferência de muitos de 

seus parentes, não foi única. Pensava-se na época que 

praticamente todos os Kayabi restantes do rio Teles Pires 

haviam sido transferidos em 1966, chegando Grünberg (1970:53) 

a citar a mudança de 13 índios do baixo Teles Pires. Em um 

artigo recente, Bartolomé Meliá (1993) toma o ano de 1966 como 

o último da Operação Kayabi. Entretanto, ainda restavam várias 

famílias Kayabi do baixo Teles Pires, no Pará, que haviam 

sobrevivido à epidemia de sarampo e continuavam vivendo 

b~stante isoladas e sem nenhuma assistência do governo. 

Assim, somente em 1970, teve lugar a 

última transferência dos Kayabi para o alto Xingu, encerrando 

um ciclo de várias outras ao longo dos anos 50 e 60. Como no 

rio dos Peixes, alguns Kayabi do Pará resistiram heroicamente 

às pressões de que foram vítimas para que abandonassem as suas 

terras. 

Há pouquíssimas referências sobre 

essa transferência nos processos da FUNAI, sendo que o único 

relatório que cita a data do ocorrido foi feito pelo 
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indigenista Vandelino Brawinl, enviado pela recém-criada 2~ 

Delegacia Regional (Belém) ao antigo e abandonado Posto 

Kayabi, em março de 1971, com a finalidade de fazer um 

levantamento da situação. Após quase uma década sem notícias 

oficiais sobre os Kayabi, Brawin relata que encontrou 18 

"mestiços" (regionais casados com alguns Kayabi) morando nas 

imediações do posto abandonado, além de 25 índios Kayabi 

localizados nas proximidades da Cachoeira Rasteira. Estes eram 

os remanescentes de um grupo maior, que havia sido retirado 

pela FUNAI "em novembro passado", ou seja, em 1970, para o 

Parque Nacional do Xingu. 

Ocorre que no mesmo processo há uma 

"Ficha de Registro de Áreas Indígenas", também elaborada pela 

26 DR de Belém, datada de 10.02.1971, na qual consta a 

existência de 116 índios Kayabi no Estado do Pará. Essa ficha 

foi preenchida um mês antes de Browin ter sido enviado ao 

Posto Kayabi, sendo possível que os 116 índios referidos 

constituíssem o total da população Kayabi antes da 

transferência para o Xingu, em novembro de 1970. Se esta 

hipótese estiver correta, descontando-se os 18 "mestiços" e os 

25 restantes, no mínimo 73 índios Kayabi teriam sido 

transferidos. 

Apesar de quase não haver registros 

históricos sobre o episódio, a mudança para o Xingu constituiu 

1.Há um resumo das principais informações do relatório de 
Brawin em um relatório do Delegado Regional da FUNAI, Belém, 
de 30.4.71, constante no Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.44. 
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um fato marcante 

hoje. Obtive vários relatos inéditos dos Kayabi sobre o 

ocorrido, de vários pontos de vista diferentes. 

Assim como aconteceu no rio dos 

Peixes, quando Ipepuri (Grünberg,1970:53) ajudou os irmãos 

Villas-Boas a convencerem alguns de seus parentes a se 

transferirem para o Xingu, um outro Kayabi que já vivia no 

Xingu há algum tempo exerceu o mesmo papel entre os Kayabi do 

Pará. o índio conhecido como Piu'ni, que em Kayabi significa 

"pretinho", acompanhava desde pequeno os trabalhos dos irmãos 

Villas-Boas, havendo uma referência sobre ele na Revista 

Atualidade Indígena, de 1978 (:50): 

"( ... ) o índio Piunin, da tribo dos Kayabi, que 
desde garoto acompanhou os irmãos Villas Boas em 
suas incursões na área do Parque do Xingu, está 
atuando agora como auxiliar de frente de atração da 
FUNAI. Piunin ficou encarregado de coordenar esses 
trabalhos junto a um grupo de índios Arara, que vive 
nas imediações de_Altamira (Pará) e há vários anos 
vem evitando a aproximação dos brancos. Esses índios 
atiram cocos babaçu toda a vez que estranhos tentam 
se aproximar deles11.l 

Piu'ni atuou como intermediário dos 

Villas Boas, tentando convencer os Kayabi a abandonarem o 

local em ~ue viviam, exatamente no mesmo ano (1970) em que urna 

empresa mineradora, pertencente a um grupo paulista, chegou ao 

rio São Benedito para iniciar atividades de exploração 

mineral, as quais tiveram continuidade até recentemente. Foi, 

1.Piunin faleceu recentemente, em julho de 1994, atropelado em 
urna das ruas de Brasflia próxima à sede da FUNAI. 

125 



Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

inclusive, utilizando a pista de avião da 

Benedito, construída em local de antiga aldeia Kayabi, que a 

FUNAI, alguns meses depois, retirou a maior parte dos Kayabi 

da área1• 

Sobre esse período, Artur Kayabi, que 

já era um jovem adulto na época, disse que, após as mortes em 

função do sarampo, "aqueles que estavam vivos ficaram por aqui 

mesmo, aí depois a Mineração chegou. A Mineração não queria 

tirar, mas quem mandou tirar os índios foi o Villas Boas. O 

tal do Piu'ni veio atrás dos índios mandado pelos Villas Boas, 

para tirar os parentes deles, mas um bocado não foi com ele." 

Em um documento de 24.10.742, o Chefe 

da Base Avançada de Itaituba (BAI), Dinarte Nobre de Madeiro, 

informava que a Mineração São Benedito pertencia ao 11Grupo 

Usinas Reunidas Varjão, com sede em São Paulo, à praça da 

República, 386 gs;i andar113. Artur disse também que a 

companhia mineradora instalóu-se primeiramente no rio São 

Benedito, próxima à sua foz. Logo depois transferiu-se para a 

margem direita do Teles Pires, um pouco abaixo da foz do São 

Benedito, onde esteve localizada até há alguns anos atrás. A 

sede da mineradora foi instalada no local onde existia, até 

!.Este fato foi registrado no relatório de Brawin, já 
mencionado. 

2.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.12. 

3.Durante a visita à área Kayabi, 
informada pelo ex-chefe do novo 
Brasil, que a Mineração pertencia 
paulista. 

em dezembro de 1993, fui 
Posto Kayabi, Francisco 

ao grupo "Atala", também 
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bem pouco antes de sua chegada, a aldeia Jasi'uok (32), 

mencionada antes. 

Depois da criação da BAI, esta enviou 

à área, em 1973, um outro funcionário da FUNAI, com a 

finalidade de realizar novo relatório sobre a situação da área 

Kayabi, até então totalmente desassistida pela FUNAI. Em seu 

relatório de 16.8.73, Arnaury B. Costa constatou que o antigo 

Posto Kayabi estava completamente abandonado e invadido por 

algumas familias de regionais que utilizavam suas inst~lações 

como moradia. Encontrou 31 Kayabi, remanescentes do grupo 

maior (116 pessoas) que havia sido transferido para o Xingu, 

três anos antes, localizados "em aldeia de difícil acesso, 

junto à Cachoeira denominada Rasteira, em situação de penúria. 

Fugiram inclusive ao contato com os regatões. Negociam somente 

com a Mineração São Benedito, ( ••• ) o único artigo que 

produzem: farinha"l. Em um outro trecho, em que consta uma 

versão diferente da história de Artur, no que se refere à 

autoria intelectual da transferência dos índios, Costa dizia: 

11( ••• ) o caso mais grave, entretanto, é o da 
Mineração são Benedito, fato que já é do 
conhecimento do Sr. Delegado Especial e, cremos, da 
própria FUNAI, uma vez que seu campo de pouso, o 
melhor de toda a área, foi o utilizado para a 
retirada dos índios Kayabis para o PNX. A sede da 
firma localiza-se em São Paulo. Um de seus 
diretores, Sr. José Belavista, é tido na área como 
responsável pelo afastamento daqueles indios.11 

!.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.19 •. 
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constituiu-se num verdadeiro drama para os Kayabi, em especial 

para duas familias extensas, uma liderada pelo pai de Artur e 

João, chamado Manoel ou "Maneco" Kayabi, já falecido; e a 

outra formada pelos sogros e parentes de Fernando Apiaká, um 

indio Apiaká casado com uma mulher Kayabi, como será visto a 

seguir. As duas famílias, reunidas posteriormente, formariam o 

grupo de cerca de 30 pessoas encontradas "em penúria11 pelo 

funcionário da BAI, Amaury Costa, no ano de 1973. 

Piu'ni e os irmãos Villas Boas 

fizeram uma primeira tentativa para chegar à área Kayabi 

através do rio São Benedito, descendo-o desde suas cabeceiras, 

que são relativamente próximas do alto Xingu. Segundo Artur 

Kayabi, essa primeira tentativa foi frustrada, pois o grupo 

naufragou quando tentava atravessar a Cachoeira Rebujão, 

existente do rio São Benedito. Posteriormente, no mesmo àno de 

1970, Piu'ni e os Villas Boas conseguiram chegar à área, de 

avião, onde tentaram convencer os Kayabi a se mudaram para o 

Xingu. 

Na época em que Piu'ni chegou à área, 

a empresa mineradora ainda estava instalada no rio São 

\ 
Benedito. Logo depois, instalou-se no local onde os Kayabi 

moraram, antes, na aldeia Jasi'uok {32). Os Kayabi moravam 

então em uma aldeia no rio Cururuzinho (10) e nas outras duas 

da margem direita do Teles Pires, na região onde existe hoje o 

novo Posto Kayabi [{36) e (37)]. Em 1993, ainda havia no local 

da aldeia Jasi'uok instalações da Mineradora, ocupadas por uma 
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família de antigos empregados e cercadas pelas 

haviam sido plantadas, muitos anos antes, pelos Kayabi. 

Atraidos pelo discurso quase 

religioso da FUNAI, que pregava a existência de uma verdadeira 

"terra sem males" no Xingu, onde todas as necessidades básicas 

dos Kayabi seriam satisfeitas gratuita e imediatamente, estes 

últimos, vindos de uma década de sarampo e dizimação, 

explorados por .. regatões inescrupulosos, completamente 

desassistidos por órgãos do governo e trabalhando em troca de 

quase nada para a Mineração São Benedito, decidiram acreditar 

nas promessas feitas e tentar a sorte em um novo lugar, ainda 

que tivessem que conviver com antigos inimigos na terra onde 

não seriam mais os donos, mas, ao contrário, os estranhos. 

Assim, as famílias de Fernando Apiaká, Ranulfo Apiaká (pai de 

Fernando), Joaquim (sogro de Fernando), Xupe, Irineu, Piauí 

(ou Myau), entre outras, totalizando cerca de 73 pessoas, 

entraram no avião trazido pela FUNAI e voaram para o Xingu. 

Segundo Artur Kayabi, 110s Villas Boas 

queriam que o Piu'ni juntasse os parentes dele tudo. Aí os 

Villas Boas mandaram ele atrás. Um bocado foi com ele, mas um 

bocado não quis ir e ficou mesmo. ( ..• ) Levaram eles (os 

Kayabi) enganados mesmo. 'Para lá a FUNAI dá tudo!' Aí eles 

animaram e levaram tudo que tinha na casa deles; lá eles 

passaram mal, aí o Fernando voltou". A volta de Fernando 

Apiaká e alguns parentes será retomada logo a seguir. 

Enquanto isso, Manoel Kayabi, pai de 

Artur e João, tornou-se o líder de um pequeno grupo de 
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parentes, com 

avião da FUNAI e abandonar o local, entre os quais sua esposa, 

sogra, filhos e nora. Também estavam juntos André, Chico 

Kupeywu1 e sua esposa, estes dois últimos responsáveis, na 

época, pelo sobrinho José Kayabi, ainda uma criança, e que 

atualmente é um dos líderes mais influentes do grupo e com 

melhor domínio da língua portuguesa. 

Temendo represálias e assustado com 

as ameaças feitas por funcionários da Mineração São Benedito, 

o pequeno grupo internou-se nas matas da região por dois meses 

seguidos, fugindo ao contato com qualquer outra pessoa, 

passando fome e todo tipo de privações. Como resultado 

imediato da transferência, as quatro aldeias existentes (com 

um total de 116 pessoas) deixaram de existir, restando no Pará 

apenas as pessoas mencionadas, aglutinadas em um único grupo. 

João, que na época era uma criança, explica porque seu pai não 

qu~s se mudar: 

"( ..• ) ele não queria ir porque ele achava que não 
era correto ir, porque para lá (no médio Teles 
Pires) ele tinha parente; ele não quis ir porque ele 
achou que o finado pai dele, o finado bisavô dele, 
moravam aqui nessa região do Teles Pires, aqui no 
alto, aqui no Tatuí (rio dos Peixes). Como nós 
falamos, aqui pra cima do Sete Quedas. Ele achou que 
os avós dele e os parentes dele morreram todos nessa 
região aqui, por que que ele ia largar dessa região 
aqui para ir noutro rio, que era o rio Xingu?" 

1.0 nome Kupeywu significa, aproximadamente, "baleado nas 
costasn, pois foi exatamente o que aconteceu a Chico, que foi 
baleado nas costas por um branco que morava com·sua família. 
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da mudança e por alguns anos 

depois, um dos responsáveis pela Mineração São Benedito 

chamava-se Enzo. Muitos Kayabi produziam a farinha de mandioca 

que era consumida pelos empregados da empresa. João Kayabi 

fala sobre o periodo: 

112- (João Kayabi) então ele (Manoel) não queria ir 
porque ••• forçaram ele para ir para o Xingu, mas 
ele não quis ir de jeito nenhum. 

1- (antropóloga) a única familia que ficou foi a de 
vocês. 

2- foi. Ele falou que não queria ir de jeito nenhum. 
Aí um dia o velho Enzo falou para ele: 'a FUNAI quer 
levar vocês para lá'. Até o velho Enzo parece que 
não queria que ele fosse. 'Você vai para lá? que que 
você vai fazer? a FUNAI só no começo que é bom. 
Depois eles vão largar vocês todos. Vocês vão ficar 
todos jogados para lá. E quando vocês quiserem 
voltar, como é que vocês vão voltar? não vai ter 
condição de vocês virem'. A maior parte da nossa 
produção •.• o papai trabalhava para a firma também. 
Ele não trabalhava lá, mas ele fazia farinha para 
vender, eles vinham_pegar aqui na aldeia nossa. 

1- para vender para a Mineradora? 

2- sim. Fazia farinha e vendia. Por isso que ele não 
quis que a gente fosse. o velho Enzo falou que não 
podia largar uma área aqui e ir pra lá. Agora que já 
estava medida (refere-se ao Decreto n2 251, de 1945) 
essa área para nós, como que larga e vai tudo pra 
lá? o velho Enzo falou que não era correto. o meu 
pai mesmo não queria ir não." 

Logo que algumas famílias foram para 

o Xingu, os Kayabi que permaneceram no Pará sofreram pressões 

e ameaças por parte dos funcionários da Mineração São 

Benedito, como conta João Kayabi: 
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1- (antropóloga) vocês tinham medo mesmo. 

2- (João) nós ficamos porque nós não queríamos ir. 

1- mas o pessoal levou alguém à força? 

2- não levou não, mas diz que eles forçavam ••• uma 
história assim, que eles inventaram. 

1- quem que inventou? 

2- o povo da Mineração falava que eles iam levar 
tudinho, que quem não quisesse ir eles iam amarrar e 
jogar dentro do avião para poder levar. o finado meu 
pai não queria ser amarrado, então ele ficava 
entocado no mato. 

1- o pessoal da Mineração falava isso? 

2- falava, mas era inventando a história, talvez .•• 

1- mas era para dar medo em vocês. 

2- acho que era para nós irmos, mas nós não quisemos 
ir não, ficamos entocados dois meses no mato. 

o pânico que tomou conta do grupo 

o~rigou seus integrantes a não deixar sinais que evidenciassem 

a sua presença, como a fumaça das fogueiras, pois estes tinham 

medo de ser levados 11amarrados11 para o Xingu. Cada vez que um 

avião sobrevoava a região, os Kayabi escondiam-se mais ainda, 

temendo que fosse o avião da FUNAI em busca deles. A esposa de 

Artur, também uma jovem adulta na época, narrou a esta 

antropóloga alguns episódios lembrados por ela: 

111- (antropóloga) (na época havia) uma tia sua 
(morando com vocês). 

2- (esposa de Artur) é, uma tia. Ela passou uns 
tempos aqui com nós. o marido dela trabalhava lá na 
Mineração. Aí nós fugimos com ela, entocamos umas 
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semanas aí no mato. Ela começava a chorar,' com medo 
do pessoal pegar o marido dela e ela ficar para 
trás. Ela chorava, chorava, chorava ..• quando o 
avião passava assim, a FUNAI ( ..• ) que nós estávamos 
no mato; ai quando fazia fogo e começava fumaça, a 
gente pegava um balde d'água e derramava lá no 
fogo. 

1- e apagava 

2- apagava. Aí ela começava a chorar até •.. ! tinha 
saudade do marido dela. 

1- 9 marido dela tinha ido? mas ele foi contra a 
vontade ou foi porque ele quis mesmo? 

2- não, ele estava trabalhando numa firma ai mesmo. 

1- ( ••• ) ficava passando avião aqui? 

2- passava, passava avião. 

1- e não podia nem acender o fogo. 

2- é, não podia. 

Depois de dois meses isolados e 

fugidos, alguns Kayabi resolveram conversar com regionais que 

passavam. pela região, tentando saber se a FUNAI ainda voltaria 
. . ....,~ 

atrás ·deles, pois estas eram as informações que recebiam dos 

funcionários da Mineração: 

2- (esposa de Artur) Até que um •.• não sei se foi 
dali mesmo ... passou por aqui; eu acho que foi o 
(fulano) mesmo: 'eu vou esperar ficar lá, porque eu 
quero falar com esse pessoal, se é verdade que o 
pessoal vem pegar a gente'. Ai eles (alguns Kayabi) 
saíram. 

1- (antropóloga) foram falar com os brancos? 

2- é, morador dai. Aí ele parou •.• chamaram ele. (--·> Aí pararam e conversou. 'É mentira do pessoal, 
podem voltar pra casa de vocês'. Ai nós voltamos 
para casa. Metade das coisas - porque nossas 
vasilhas eram ••. de cabaça, como um balde, tudo· 
pintado, nós levávamos para o mato, vasilha, panela, 
tudo. Quando· nós chegamos, metade das coisas, 
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peneira etc, os cupins já tinham acabado com tudo! 

1- ah ... porque vocês tinham largado. 

2- é. 

1- aí não veio mais ninguém atrás de vocês. 

2- não veio não. Aí depois nós subimos e fomos 
passear lá na Mineração, onde tinha um cara de lá, 
baixinho, meio forte, que falou para o meu sogro: 
'você vai para o Xingu?'. (O sogro, Manoel Kayabi): 
'eu não vou não, eu não quero ir não, eu não tenho 
vontade de ir para lá não. Eu estou aqui bem, meus 
filhos cresceram aqui mesmo, se criaram, eu posso 
ficar para cá, aqui é aldeia dos indios também'. (O 
outro): 'você não vai mesmo não?'. (Manoel): 'eu 
não', falou para ele. Aí largaram de mão, não 
caçaram mais os índios. Aí nós ficamos aqui." 

o grupo de Manoel Kayabi retornou a 

uma das aldeias antigas, na margem direita do Teles Pires, um 

pouco abaixo de onde está localizado atualmente o atual Posto 

Kayabi. 

Cerca de um ano depois, a familia de 

Fernando Apiaká, insatisfeita com as condições de vida no 
·, 

Xi'ngu, na aldeia Diauarum, e sem contar com avião ou qualquer 

outro tipo de facilidade, decidiu retornar ao Teles Pires em 

uma dramática marcha forçada, à pé. Sobre este episódio, 

obtive um detalhado e precioso relato de Fernando Apiaká, além 

das impressões de outras pessoas que presenciaram o 

acontecido. Transcrevo a seguir, na íntegra, a narrativa de 

Fernando sobre o início, meio e fim da viagem, com duração 

aproximada de oito meses, pelas matas, campos e rios dos vales 

do Xingu e Teles Pires, em um tempo em que a região era 

praticamente desabitada e ainda sertão inexplorado pela 

sociedade envolvente, · quando então os Kayabi e Fernando 
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passaram fome, frio, sofreram ameaças de morte, perderam os 

cabelos, sem contudo desistir de alcançar a terra de origeml: 

"1- (antropóloga) hoje é dia 8.12.93, eu estou aqui com 
o Fernando Apiaká, e ele vai contar de novo (risos), pela 
2A vez, a história lá do Xingu. 

2- (Fernando Apiaká) deixa eu ver como é que foi, meu 
Deus .•• quando começa é até bom, né! (risos). Quando 
começa de novo (risos) ••• 

1- eu perguntei se eles tinham chegado na mesma época, o 
pessoal da mineração. 

2- foi. 

1- Aí o senhor falou que tinha pista de avião lá 

2- é, lá nesse tempo, no São Benedito. Aí veio o sobrinho 
dele, como eu disse, o sobrinho do finado meu sogro. 
Disse que ia ser bom, para nós irmos para lá (Xingu). 
Veio avisar, lá onde nós estávamos. Falou para ir lá. Nós 
fomos. Chegamos lá na pista, onde estava o velho Enzo. Ê 
aqui •.• chegamos lá, o avião já estava lá esperando. 

1-. o velho Enzo falou alguma coisa com vocês, não falou? 

2- não, ele não disse nada não. Disse que o avião que 
veio era da FUNAI mesmo •. Nós fomos para lá, continuamos a 
viagem. 

1- ( •.. ) o senhor foi acreditando que lá era bom, tinha 
tudo ... 

2- acreditando, é •.• logo que nós chegamos lá, ele 
estava na pista. (Perguntou:) "Chegou todo pessoal?"; 
(respondi:) "chegou. Vamos continuar viagem"; (Ele 
disse:) "lá é bom, é melhor do que aqui, é bom demais. 
Aqui que vocês não têm nada!11• (Eu disse:) "vou levar 
duas vasilhas •.• 11• ( Ele disse:) ''não, deixa isso aí, lá 
tem! lá tem, não carece levar nada não11• Então nós 
largamos lá. 

1- o senhor deixou tudo ••. 

1.Em seu relatório sobre a "Terra Indígena Kayabí (Mato 
Grosso)", a então antropóloga da FUNAI, Sônia oemarquet 
(1983:23), menciona que um grupo teria voltado do Xingu, 
também à pé, ao 11Tatuí" (rio dos Peixes). 
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2- deixamos tudo que nós tínhamos aqui. Chegamos lá (no 
Xingu), cadê? a gente comia era numa cuia, aquelas cuias. 

1- não tinha prato .•• 

2- não tinha prato, não tinha nada. E os índios de lá não 
gostam que a gente coma no prato. 

1- eles comem na cuia. 

2- é, na cuia. Ah, eu não gostei não! Estranhei demais! 
Era muito diferente daqui. Eu sentava, olhava assim 
pois é. Ai o pessoal dizia: "tá estranhando?". 
(Resposta:) "Não, tá bom". A. gente não podia dizer 
mesmo ••• 

1- ai o senhor disse que acabou tudo, as coisas que o 
senhor levou 

2- é, acabou tudo, sabão, roupa ••• A conversa do pessoal 
era bonita: "é, rapaz, quando a gente sente falta de 
alguma coisa, a gente desce aqui para baixo. Leva cará, 
leva batata, e vende lá; eles trocam por roupa, 
sabão •.• " (Eu disse): "então está bom, vou fazer isso". 
Então nós pegamos um saco de cará e batata, embarcamos na 
canoa e descemos. 

1- para tentar vender e trocar por sabão, roupa, essas 
coisas. 

2- é. No meio da viagem~ nós pousamos, não chegamos. 
Quando foi no outro dia, nós chegamos. 10 horas nós 
chegamos lá. Pegamos o carro e fomos embora. o pessoal 
lá ••• 

1- era uma cidadezinha •.• 

2- uma cidadezinha pequenininha assim! estava começando a 
abrir já. 

1- era na beira de uma estrada. 

2- é, da estrada. Só sei então que já ia dar 11 horas, a 
hora da bóia (comida) lá, ai chega o Villas-Boas. (Alguém 
sussurra para Fernando:) 11Villas-Boas tá aí!", que ele já 
conhecia todo mundo lá, que não gostava- que indio 
comprasse lá. (Alguém sussurra): "O Villas-Boas está ai". 

1- o Cláudio Villas-Boas? 

2- é, Cláudio Villas-Boas. (Fernando:) 11Ué?11 
( sem 

entender o motivo do aviso). (O outro explica baixinho:) 
"ô rapaz, o pessoal compra aqui, mas é escondido dele! 
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agora ele está ai". ( •.. )Agente se 
pegamos a canoa e subimos de novo. 

1- escondido dele. 

2- é, escondido dele. E ele (Cláudio Villas Boas) desceu 
para a aldeia Kayapó. Depois de três dias, ele subiu de 
novo. Aí que ele me pegou lá, na casa dele. 

1- aí ele encontrou com o senhor. 

2- encontrou lá. 

1- e chamou o senhor para conversar. 

2- ele me botava atenção, eu não estava lá no barraco. 
(Alguém disse:) "O Villas-Boas está chamando lá na casa 
dele". Pensei que era alguma coisa. {Villas-Boas 
falando:) "Vem cá, vamos conversar. Você que desceu para 
baixo?". (Fernando:) "Fui eu, sim. Fui atrás de um 
ranchozinho (provisões de comida) lá, companheiro. Acabou 
meu rancho, e eu não estou acostumado a ficar sem". 
(Villas-Boas:) "Não, não, aqui não é assim não. Não é 
assim não. Aqui é diferente. Não é como onde você mora 
para lá. Você está ensinando os outros assim". Eu digo: 
11é? sim senhor, eu não sabia". (Villas-Boas:) 11Se você 
fizer mais uma vez assim, eu mesmo vou mandar matar você; 
senão daqui para frente você vai ensinando, ensinando os 
outros daqui ••• " 

1- quer dizer que ele ameaçou o senhor de morte, disse 
que ia matar? 

2- ele mesmo não mata, ele manda lá os índios mesmo 
matarem. Diz que ele já fez muito serviço lá. Mas ele 
nunca faz. Faz é mandar matar. o pessoal lá faz pela 
ordem dele. 

1- quer dizer que isso acontecia mesmo. 

2- é, acontecia, ixi! Muitos tempos( ••. ) escutava essas 
conversas. Mas agora parece que ele saiu de lá. 

1- é, já saiu, faz tempo. 

2- agora, parece que é só os índios mesmo. Aí eu 
mais uns dois meses lá. o pessoal .•. eu tinha 
amigos meus lá, cunhado de longe assim ••• 

passei 
muitos 

1- avisando que o Villas-Boas ia mandar matar o senhor? 

2- é, avisando. (Fernando:) "Será?". Ele falou mesmo para 
mim, falou assim na minha cara. Ai falei com o finado meu 
sogro, "eu vou me embora, vou varando ai". Eu tinha 
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contado para ele já tinha dois dias, ele disse: "é, 
rapaz, assim mesmo nós viemos para cá, sem trazer nada: 
eu também só eu não vou ficar aqui, eu vou acompanhar 
você também". 

Rubrica: 

1- o seu sogro disse isso? 

2- é. Eu digo :"eu não sei, eu sei que eu vou me embora, 
eu vou varando aí! não sei nem onde é que eu vou varar 
(risos). 

1- mas o senhor sabia mais ou menos o caminho? 

2- que nada! nós vinhamas assim pelo rumo mesmo! 

1- pelo rumo mesmo, não tinha idéia nenhuma ••• 

2- tinha não. Ai o pessoal explicava ••• para varar nesse 
rio aqui (Teles Pires), lá do Xingu, tem uma estrada 
(picada) velha que a gente pega lá do Xingue vara lá 
para o outro rio. 

1- qual era o rio? 

2- esse rio aqui. 

1- o Teles Pires? 

2- é, o Teles Pires. E nós subimos, subimos, passamos 
três dias subindo (o Xingu)! para pegar o braço desse 
igarapé que nós vínhamos, para poder pegar essa estrada. 
Passamos ••• na primeira estrada que nós demos, nós nos 
perdemos! passamos um mês no mato, perdidinhos! nós íamos 
era assim! (ele faz um círculo com as mãos). Varamos lá 
no mesmo lugar, no mesmo grotão! 

1- nossa! vocês deram a volta! (andaram, andaram e 
depois de um mês voltaram ao mesmo lugar). 

2- demos a volta. E a farinha acabou. 

1- no caminho vocês iam pescando? 

2- é, ia pescando. Aí a farinha acabou .•• ai assim 
mesmo, comendo só mel mesmo! a senhora me acredita? nós 
saímos de lá em maio, chegamos aqui em janeiro 
chegamos em janeiro! 

1- meu Deus do céu! quer dizer que levou oito meses?! 

2- foi. Cansamos lá demais ••• 

1- depois que vocês perderam esse primeiro mês, acharam 
de novo a estrada?. 
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2- é. 

1- Eram quantas pessoas? o senhor, o seu sogro, a sua 
mulher ••• 

2- era eu, a mulher minha, o filho meu, esses dois que 
estão aí, o Geraldo e o Carlos (?), a (fulana), o 
(fulano), que está casado com (fulana) ••. minha sogra, 
meu sogro, meu cunhado 

1- era bastante gente. 

2- era muita gente. 

1- mas os meninos eram pequenos. 

2- eram pequeninhos! Quando foi no meio da viagem lá, já 
tinha uma pista lá - estavam começando a fazer uma cidade 
- eu fui andando no mato, quando eu cheguei ••. a mulher 
estava lá esticada no chão! "Ué, que isso?" Tinha passado 
passamento, negócio da farinha, da bóia ••• 

1- tinha passado o que? 

2- passamento nela ... tinha perdido o juízo. 

1- estava passando mal, a esposa do senhor? 

2- é. 

1- caiu no chão. 

2- é, caiu no chão. "E agora?". Era só eu 
melhor. o pessoal todo já estava fraco, com 
tinha mais farinha, não tinha mais nada! 

que estava 
fome! não 

1- isso era depois de um mês de viagem? 

2- era nada! já tinha passado esse mês que eu disse e nós 
já estávamos nessa outro mês já. E nós passamos mal, 
passamos mal. Nesse tempo, tinha uns gateiros (caçador de 
pele de felinos) que caçavam muito longe! Tinha um 
gateiro lá dentro já do braço já desse rio (Teles Pires) 
aqui para lá. Aí nós escutamos uns tiros para lá. (Ele 
imita o barulho dos tiros). 11Uai? quem que está aí nesse 
mato?!". Ai eu fui procurar uma bóia (comida), buriti, 
era tempo de buriti, nós comíamos ao menos buriti, não 
tinha farinha mesmo •.. fui me embora. Quando eu cheguei 
lá no lugar desse - nós estávamos na beira de um· 
grotãozinho assim - a mulher disse: "chegou um homem 
aqui". Ele tinha varado também lá. (Fernando:) "uai, 
quem?". (A mulher:) "um gateiro, disse que o acampamento 
dele está para cá .• E lá tem farinha". Eu disse : "então 
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amanhã nós vamos lá". Aí todo mundo se animou (risos). 

1- (risos) para comer! 

2- é, (risos). Aí quando foi no outro dia, nós fomos. Ele 
já até tinha feito uma picada. "Vamos fazer uma picada 
para vocês vararem lá" (na primeira picada que levava ao 
rio). Tá, aí no outro dia bem cedo nós fomos e varamos lá 
na estrada. 

1- nesse lugar que vocês estavam não tinha ninguém? Era 
só mato ••. 

2- era só mato, aí demos na estrada velha. 

1- não passava ninguém nessa estrada? 

2- não senhora. 

1- não tinha nenhum morador, nada? 

2- ixi, nada, nada! essa picada era dos índios, que eles 
varavam daqui (do Teles Pires) lá para o Xingu. Já estava 
fechando a estrada 

1- ah! era estrada de andar à pé, não era de carro, nada 
disso! 

- 1 

2- não! ixi, era de pé mesmo! era picadinha assim 
cortada ••. Chegamos lá, lá tinha farinha. Passamos três 
dias lá. Se alimentando um pouco, porque ninguém 
aguentava não. Aí ele disse: "lá na boca do igarapé, do 
grotão, tem dois alquelres de farinha, você pega um 
alqueire e leva, pode levar. Pode pegar e levar". Aqui em 
baixo tinha a canoa velha dos índios que iam embora lá 
para o Xingu, estava tudo aqui, na beira desse grotão lá, 
encostada. Velha! Aí nós ajeitamos lá, passamos frio lá 
( ••• ); no outro dia nós saímos, descemos. Aí nós varamos 
na boca, vimos o acampamento onde ele falou que estava a 
farinha. Eu falei :"é aqui, o homem disse que era para 
pegar um alqueire". Pegamos a farinha e embarcamos. 
Varamos nesse rio já. Ai ficou bonito, um riozão .•. 

1- vocês chegaram no Teles Pires? 

2- é, no Teles Pires. 11Agora, nós vamos 
Descemos ... 

direto". 

1- mas vocês sabiam que era o Teles Pires. 

2- nós sabíamos. Nós conheciamos. 

1- mas isso era quanto tempo depois? 
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2- não sei dizer ... eu sei que nós chegamos em janeiro 
aqui. É porque nós viajávamos devagar mesmo! devagar, 
andando ••• não tinha coragem. Eu sei que nós chegamos em 
janeiro, ali. Nesse tempo nós morávamos ali em cima. 

1- quer dizer que vocês vararam lá em cima, nas 
cabeceiras do Teles Pires? 

2- é, lá em cima! 

1- e tinha canoa? 

2- tinha ••• essas canoas velhas dos indios, nós sempre 
descemos dentro. 

1- aí vocês começaram a descer o rio. 

2- é, descer o rio. Quando chegamos no Sete Quedas, tem 
um salto grande, cachoeirão! 

1- quer dizer que vocês vararam por cima do Sete Quedas? 

2- vige! muito em cima! nós ainda passamos um mês 
descendo! devagarzinho ••• aí não faltava mais farinha, 
porque todo tempo tinha gateiro subindo. Quando chegamos 
no Sete Quedas, nós descemos a canoa lá, e tinha uma 
canoa dos gateiros aqui em baixo, do lado de baixo da 
cachoeira grande. Nós embarcamos dentro e viemos embora. 
Até que chegamos aí, onde nós morávamos. Nós tínhamos 
deixado um bocado de trem lá no barraco também. Tinha 
deixado uma máquina de costura ..• perdeu tudo. 

1- nesse barraco de onde vocês saíram não tinha mais 
nada? 

2- não tinha mais nada! carregaram tudo. Tinha uma 
máquina novinha. 

1- Esse lugar que vocês saíram era ali na boca do São 
Benedito? 

2- não senhora, era por cima, nesse rio aqui mesmo. 

1- e nessa viagem de oito meses, vocês dormiam era no 
mato mesmo, não tinha rede? 

2- não tinha rede, não tinha nada. 

1- vocês dormiam como, Seu Fernando? 

2- no chão! chegamos aqui pelados mesmo. 

1- perderam as roupas. 
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2- é, as roupas, tinha acabado tudo. 

1- e sede? água vocês sempre encontravam? 

2- água sempre encontrava. 

1- e bicho, não matava nada para comer? 

2- não tinha cartucho. Espingarda tinha, mas não tinha 
cartucho. 

1- então não podia matar nada. 

2- nada, só peixe mesmo. Tinha anzol, linha, aí pegava. 
Mas a gente não tinha farinha quando estava por lá 
andando. Lá por dentro do grotão, sempre atravessava 
aquele grotão, tinha peixe. Pegava, mas não tinha 
farinha. 

1- era só o peixe purinho. 

2- só ••• ( ••• ). Viemos para cá, pronto. A terra nossa é 
aqui mesmo. Estamos por aqui agora. 

1- o pessoal emagreceu muito? 

2- emagreceu. 

1- e as crianças, não choravam? 

2- choravam. 

1- vocês tomavam chuva . . . 
'·· 

2- chuva ••• Aí nós estamos por aqui agora. Bom, 
melhor do que lá. Que a gente se dá mesmo é com a 
da gente. 

mais 
terra 

1- que mais que o senhor lembra dessa viagem? não 
encontrou mais ninguém, só esse gateiro? 

2- não, só esse gateiro. 

1- não tinha fazenda, nada. 

2- não tinha 
cidadezinha na 
Peixoto. 

não, senhora. Agora 
beirada do rio aí 

diz que tem 
para cima. 

muita 
Lá no 

1- e o senhor passou pelo Peixoto, quando veio? 

2- passamos. Nós saímos mais em cima. Lá nós passamos já 
por água (pelo Teles Pires), já descendo de canoa. Mas 
nesse tempo ainda não tinha ninguém lá. Agora é que tem 
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1- depois o senhor nunca mais voltou lá. 

2- nunca mais. 

1- nem quer. 

2- nem tenho vontade de ir! 

1- ( ••• ) e ninguém ficou doente, nessa viagem? 

2- não, senhora, eu não sei porque que ninguém adoeceu! 
nós chegamos magros de fome, mas ninguém adoeceu. 

1- só sua esposa que passou mal um dia. 

2- é, que ela caiu no chão, mas acho que de fome, já. 

1- ( ••• ) quando você saiu lá do Xingu, só ia pelo rumo do 
sol mesmo. 

2- é. o frenteiro era o finado meu sogro. 
conhecia o mato, mas ele perdeu o rumo. Nós só 
foi rodar assim. Nós varamos no mesmo lugar 
tínhamos entrado (risos). 

Ele que 
fizemos 

que nós 

1- aí depois vocês acharam a picada. 
1 

2- é, ai nós subimos de canoa mesmo, passamos três dias 
remando por cima, aí que nós chegamos no grotão. 

- ! 
1- que canoa era essa? 

2- canoa lá mesmo dos índios, que nós pegamos. 

1- e o sogro do senhor já morreu? 

2- ixi! faz vinte e tantos anos já que ele morreu. 

1- seu sogro já era velho? 

2- já estava com a cabeça branca, já estava velhinho! 

1- e andou esse caminho todo. 

2- andou. 

1- a sogra do senhor também estava? 

2- estava. Agora, minha sogra, era doente das pernas, era 
fraca; até que nós carregávamos nas costas. 

1- o caminho todo teve que carregar ela? 
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2- todinho. Nós carregávamos. Ela não podia andar. 

1- e as crianças, andavam? 

2- no começo eles andaram, mas depois, ( •.. ) não andavam 
mais, era preciso carregar. 

1- tinha que carregar as crianças também? 

2- tinha que carregar. 

1- ( ••• ) o sogro do Seu Fernando chegou aqui e dois ou 
três meses depois ele morreu. 

2- é, de velho já. Ele estava velhinho. 

1- ( .•• ) o Seu Fernando é Apiaká, nasceu lá no Juruena e 
daí casou com uma mulher Kayabi daqui, e ficou morando 
com o pessoal. 

2- é. Me mudei por aqui e me dei bem com o pessoal daqui. 

1- ( ••• ) um alqueire de farinha, que o Senhor fala, é 
duas latas. 

2- é, duas latas de farinha, um galão. 

1- e tinha gente para carregar essa farinha? 

2- não, a gente já vinha na canoa, já. A gente já estava 
nesse rio aqui já. 

' .• 
1- então deixa eu ver se eu entendi o caminho que o 
senhor fez. o senhor saiu do Diauarum e pegou qual rio, 
qual o nome? 

2- o nome do rio ••• como é que chama aquele igarapé lá? 
é um braço do Xingu, um bracinho. Como é o nome daquele 
igarapé? é um igarapé grande, quase um rio, quase do 
tamanho do Cururu! não sei corno é nome dele. 

1- esse igarapé sai lá do Diauarum. 

2- é, por baixo um pouco. Desse lado assim. Ai a gente 
sobe, sobe, sobe, até que pega um bracinho de novo. Um 
grotão grande. Aí pega esse grotãozinho, lá dentro é que 
é a picada. Aí a gente pega essa picada. 

1- ai, é só no mato. 

2- aí é só no mato, a pé. 

1- e no mato o senhor levou quanto tempo? 
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2- para varar para cá? 

1- é. 

2- nós passamos dois meses. 

1- no mato. 

2- foi, direto, nós ficamos direto. E nada de chegar. Foi 
nessa picada que nós encontramos esse gateiro. 

1- e dessa picada que chegou no Teles Pires. 

2- foi. 

1- então foi um mês no rio, dois meses na picada, e o 
resto descendo o Teles Pires? 

2- é, descendo. 

Quando Fernando Apiaká e sua família 

chegaram finalmente ao Pará, a última etapa da viagem sendo 

feita em uma pequena canoa que encontraram no médio Teles 

Pires, bem acima do Salto Sete Quedas, o grupo de Manoel 

Kay~bi recebeu-os assustado, .demorando a reconhecer aquelas 

figuras magérrimas e praticamente carecas, cujos cabelos 

haviam sido cortados por um tipo de abelha da região, que tem 

atração pelo sal expelido no suor humano. os viajantes foram 

confundidos pelos outros Kayabi com nvisagens11, ou seja, 

imagens mágicas e assombradas de seres que já haviam morrido. 

Artur Kayabi, na época já adulto, lembra de quando o grupo 

chegou do Xingu: 

"2- (Artur Kayabi) Só era osso quando eles chegaram, 
tudo magro. 

1- (antropóloga) você lembra quando eles chegaram? 

145 



Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

2- eu vi eles! nesses dias eu estava pra lá, no 
tempo que eu matava gato. Nós chegamos lá e ••• ! 
era igual visagem, espantava todo mundo! eu não 
corri porque •.• homem não corre (risos). Meus 
parceiros queriam correr, eu falei: 'rapaz, isso aí 
é o finado Joaquim'; porque eu conhecia finado 
Joaquim, mas ele estava muito feio mesmo! Aí eu 
conheci que era o daqui, morador daqui ( ••. ): 'é o 
Fernando!'; (outra pessoa): 'não, está muito 
diferente!'; Ele queria correr, mas eu não corri1• 

1- eles estavam feios assim de tão magros? 

2- estavam! eles estavam muito magros, o 
deles não tinha mais nada, abelha já tinha 
tudo. 

cabelo 
comido 

1- abelha?! 

2- é! ( •.. ) o cabelo dele a coisa mais feia! (risos) 

1- dos outros também? 

2- todos! do cunhado dele .•• só quem não tirava a 
abelha é que tinha cabelo. Depois que chegou aqui, 
tornou a crescer o cabelo de novo." 

A partir de então, os Kayabi do Pará 

passaram a ser um grupo formado pelos que restaram à 

transferência, liderados por Manoel, e pelos que voltaram do 

Xingu, liderados por Fernando Apiaká e seu sogro Joaquim, o 

qual morreria poucos meses depois de chegar, esgotado pela 

viagem. Esse foi o pequeno grupo de 31 pessoas encontrado pelo 

funcionário da FUNAI, Amaury B. Costa, em 1973, como já foi 

dito, "em condições de penúria" e explorados pelos regatões da 

região, morando junto à cachoeira Rasteira. Costa·teve, 

1.Ele não correu, mas não tinha certeza se eram vivos ou 
mortos; todos pensavam que era uma "visagem", uma aparição dos 
mortos. 
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inclusive, muita dificuldade em manter contato com os Kayabi 

remanescentes, uma vez que estes estavam apavorados com a 

possibilidade de ainda serem transferidos para o Xingu, como 

narra em seu relatóriol: 

"( .•• ) com a fuga da familia daquele Parque, 
retornando ao seu primitivo habitat, em marcha 
forçada que durou meses, trouxe aquele indio Ranulfo 
(pai de Fernando Apiaká), como companheira, uma 
índia Bacairi, da área xinguana. ( ••• ) outro exemplo 
que é imperioso notar foi o fato de familias 
Kayabis, que forçadas a regredir a um estágio 
anterior de aculturação, devido à transferência a 
que foram submetidos, voltaram sob rudes condições 
ao Rio São Manoel, e têm verdadeiro pavor de 
elementos da FUNAI, inclusive tendo fugido para o 
mato ao serem avisados de minha chegada. Houve no 
caso má fé de regatões, que adiantaram-se à nossa 
chegada, avisando que vínhamos buscá-los para nova 
transferência. Foi necessário que houvesse de nossa 
parte uma cuidadosa aproximação por intermédio de 
terceiros." 

-------------------- 
!.Processo FUNAI/BSB/1?76/82, p.19. 
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2. A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA 

a. A Atuação da FUNAI 

Após os relatórios preliminares 

produzidos pela 2ª Delegacia Regional de Belém e pela Base 

Avançada de Itaituba (BAI), em 1971 e 1973, respectivamente, o 

chefe da BAI, Dinarte Nobre de Madeiro, chegou a sugerir, em 

'· 

agosto de 1973, a extinção do antigo Posto Kayabi, "em vista 

do pequeno número de índios ali existentes", 'que poderiam ser 

ass.istidos pelo Posto Munduruku1. Entretanto, algum tempo 

depois, a FUNAI decidiu reativar o Posto Kayabi, cujas 

instalações estavam invadidas por regionais. Em um 

"levantamento de áreas indígenas para delimitação, medição e 

demarcação", feito em outubro de 1974, o mesmo chefe da BAI 

mostrava a intenção de reativar o posto após a homologação e 

demarcação da área destinada aos Kayabi pelo Decreto de 1945, 

e que se encontrava invadida pela Mineração São Benedito e 37 

não-indios2. Em seu relatório de 1973, Amaury Costa constatou, 

1.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.29. 

2.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.11-12. 
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a respeito da empresa mineradora, que: 

"( ..• ) Muito bem equipados, dispondo de grande 
número de benfeitorias, possuem avião próprio que 
liga aquela localidade à boca da estrada em Barra do 
Garças, MT. É importante salientar que a citada 
firma emprega mão de obra indígena, recrutados na 
Missão Cururu. No momento estão alí empregados 35 
índios Mundurukús e um Kayabi, que já residia na 
área. ( ••• ) A importância dessa companhia pode ser 
notada pelo fato de estar servindo de base para as 
aeronaves do Projeto Radam, do Ministério de Minas e 
Energia, que se encontram em missão na área. Além do 
comércio de farinha com os índios, exploram, na 
época própria, o castanhal ali existente.111 

Além de ter invadido a área e 

colaborado decisivamente para a transferência da maior parte 

do grupo, a Mineração São Benedito ainda explorava a mão de 

obra indígena e o castanhal existente no local. Paralelamente 

às atividades da mineradora, o funcionário da FUNAI encontrou 

7 regatões atuando na área, que concorriam entre si, mantendo 

"os. produtores sufocados; a sua boa fé (dos índios) é tanta, 

que consideram os regatões como seus patrões. ( ••• ) Sempre 

mais e mais mercadorias são-lhes impingidas, criando-se assim, 

um círculo vicioso. Chegam ao cúmulo de provocarem processos 

de migração, de acôrdo com as épocas sasonais, para que possam 

explorar todos os recursos naturais da árean (op.cit.:21). 

Em julho do ano de 1975, a FUNAI 

autorizou a ida, às áreas Munduruku e Kayabi, de uma firma 

contratada {AGRITEC, de Goiânia, via PLANTEL) para realizar a 

1.Processo FUNAI/BSB/1?76/82, p.20. 
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demarcação dos 

B,ub, ,,u. 

assegurados pelos Decretos de 19451. 

Por motivos que não estão esclarecidos nos processos e 

documentos da FUNAI, a AGRITEC pretendia demarcar uma área bem 

inferior aos limites dos Decretos relativos aos Munduruku e 

Kayabi. Os primeiros, em número muito maior que os Kayabi, 

reagiram expulsando a firma do local, tendo então início uma 

luta pela demarcação de uma área muito maior, o que ainda não 

se efetivou até os dias de hoje. 

No caso dos Kayabi, fragilizados 

pelos acontecimentos anteriores, a firma AGRITEC/PLANTEL, com 

a conivência de alguns funcionários da FUNAI, não encontrou 

nenhum tipo de resistência para demarcar uma área bem menor 
\ 

que a do Decreto n2 251, deixando de fora dos limites 

justamente a área em que se encontrava a Mineração são 

Benedito. 

Em um relatório de 25.7.1975, a BAI 

informou à 2~ Delegacia Regional de Belém que a firma 

contratada apareceu na região para demarcar uma área não 

correspondente ao Decreto, e que "os índios Kayabi ficariam 

completamente fora da área reservada aos mesmos112• No mesmo 

relatório, a BAI informava também que a Mineração São Benedito 

teria concessão para pesquisa de cassiterita, e que a mesma 

tinha intenção de iniciar brevemente um projeto agropecuário, 

1.No Processo FUNAI/BSB/1776/82, p. 76, consta o contrato 
firmado entre a PLANTEL e a FUNAI, em 27 de maio de 1975, para 
a demarcação dos limites propostos pelos Decretos ng 251 e 
305, de 1945, relativos às áreas Kayabi e Munduruku. 

2.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.60. 
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o que acabou não ocorrendo. Em 28.7.75, a Delegacia Regional 

de Belém comunicou o fato à sede da FUNAI, em Brasília, 

aguardando providênciasl. 

Como conseqüência dos problemas 

surgidos tanto na área Munduruku quanto na área Kayabi, a sede 

da FUNAI, através do D.G.P.I., enviou à área, em agosto de 75, 

o Auxiliar Técnico de Desenho Ronaldo Quirino do Nascimento, 

com a finalidade de "definir a Demarcação da linha Leste da 

Reserva Indígena Munduruku", o qual acabou se deslocando 

também até à área Kayabi2. 

Em seu relatório de viagem, o 

auxiliar de desenho diz que estavam ocorrendo problemas no "PI 

cayabi - PA - quanto à divergência de nome de Igarapé. ( ••• ) 

Do PI Munduruku, deslocamos até o PI Cayabi e constatamos que 

realmente no descritivo do Decreto Estadual do Pará, que 

re~erva a área dos Cayabis, houve um engano na localização dos 
,...-· '\ 
'-·, ·' Igarapés Preto e Prata, além da extensão muito grande da área 

até o São Benedito, o que triplicaria o tamanho da área 

desnecessária, uma vez que a comunidade indígena se concentra 

entre o Igarapé Preto e o Cururu-Açu113. 

Que competência tinha um auxiliar de 

desenho para considerar "desnecessária" o tamanho da área 

destinada pelo Decreto aos Kayabi? Além disso, no Decreto 

!.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.55. 

2.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.89. 

3.Processo FUNAI/BSB/1~76/82, p.91. 
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mencionado não houve qualquer tipo de engano em relação à 

localização ou aos nomes dos igarapés Preto e Prata. Trata-se 

de dois igarapés distintos e cuja localização é bastante 

precisa em qualquer mapa da região. o Decreto, cuja cópia já 

foi apresentada, é bem explícito ao dizer que "fica concedida 

aos indios da tribo Caiabí, no Município de Itaituba, para 

localização definitiva, a área de terras do Estado, situada à 

margem direita do rio 'Teles Pires' ou 'São Manuel', distante 

de suas fóz cerca de cem (100) quilometras, mais ou menos, 

entre Q igarapé do Prataª Q rio~ Benedito, tendo duas (2) 

léguas de fundos" (grifo meu). 

O falso pretexto de que havia um 

"engano" serviu para justificar a redução da área em sua 

porção norte, pois o igarapé Preto é bem mais ao sul que o 

igarapé Prata, como pode ser visto no mapa anexo ao final. Os 

comentários e conclusões do auxiliar de desenho, que no mínimo 

favoreceram os interesses da Mineradora São Benedito, foram 

aceitos pelo D.G.P.I., na sede da FUNAI, em Brasília, 

resultando na demarcação, em 1975/76, de uma área compreendida 

apenas pelo igarapé Preto, ao norte, o o rio Cururu, ao sul, 

bem menor que aquela concedida pelo Governo do Pará, aos 

Kayabi, em 1945, que tinha como limites o igarapé Prata, ao 

norte, e o rio São Benedito, ao sul (ver mapa da próxima 

página). 

Em um telex de 2.10.75, da 

Delegacia Regional de Belém para Brasília, contendo 

informações da Ajudância de Itaituba (antiga BAI) e do chefe 
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do Posto Kayabi, que foi reativado naquele ano, há uma menção 

a um primeiro plano de demarcação, proposto por Quirino do 

Nascimento, que abrangeria apenas a mínima área entre os rios 

Cururu e São Benedito. o chefe do recém-ativado Posto Kayabi 

comunicava que o funcionário da firma AGRITEC teria lhe dito 

que recebera uma "autorização" do auxiliar de desenho, Quirino 

do Nascimento, para diminuir a área. Transcrevo a seguir as 

palavras do chefe de posto: 

"( ••• ) não tendo este Posto Indígena recebido 
qualquer comunicação oficial desta fundação a 
respeito. Informo ainda, caso prevaleça tal 
autorização, que todas as aldeias Kayabi ficarão de 
fora da área. Caso não seja possível estender a 
demarcação até o rio São Benedito, sugiro fazê-la 
até o rio Cururu-açú; ligando o mesmo ao alto 
igarapé Preto, através de uma linha seca. Tal 
demarcação poria a aldeia Kayabi dentro da reserva, 
sem ferir interesses da Companhia São Benedito.111 

De fato, os interesses da Mineração. 

,São Benedito não foram feridos. o telex termina com a 24 DR de 

Belém e a Ajudância de Itaituba comunicando ao D.G.P.I., em 

Brasília, que concordariam com a proposta de se demarcar 

apenas a área entre o rio Cururu e o igarapé Preto, o que 

acabou por ser feito. O serviço de demarcação foi feito 

três etapas, a última delas em março de 19762. 

em 

Há outras versões sobre os interesses 

que estariam por trás da diminuição da área indígena. os 

!.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.101. 

2 .Processo FUNAI/BSB/250.7 /75. p. 79. 
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Kayabi dizem ter ouvido de alguns funcionários da Mineração 

São Benedito, na época, que a terra teria sido diminuída 

atendendo aos interesses do "velho Enzo", responsável pela 

mineradora: .. 
111- (antropóloga) e você lembra quando houve a 
demarcação dessa área? 

2- (Artur Kayabi) demarcaram desde lá do São 
Benedito. Aí o piloto e o Joaquim não quiseram que 
demarcasse a área de lá do São Benedito. 'Tem que 
demarcar aqui do Cururu para baixo'. Porque para lá 
o governo já tinha dado pra ele, aí eles 
deixaram •.. 

- 
1- para ele quem? 

2- o velho Enzo. 

1- esse Enzo que era da Mineradora? 

2- é. 

1- aí eles deixaram para a Mineradora ficar lá ... 

2- é. Aí demarcaram ai para baixo, até no igarapé 
Preto. 

1- foi o piloto que falou isso? 

2- foi o piloto e o Joaquim que falaram. Seu Enzo já 
tinha saído. Só ficou o Joaquim no lugar dele e o 
piloto. 

1- o Enzo, que era o dono da Mineradora, já tinha 
ido embora; mas o piloto queria ficar com a área 
para ele. 

2- é. 

1- e esse tempo todo eles ficaram lá trabalhando? 

2- ficou um tempo, depois foi embora. 

1- e quem que entrou no lugar? 

2- aí ficou assim meio abandonado. 

A esta história foram acrescentadas 
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outras versões. o nvelho Enzon teria dito aos 

funcionários da FUNAI, alguns anos depois, que Frei Ervano, 

missionário que atuava na Missão Cururu, entre os Munduruku, 

teria "negociado" parte da área Kayabi com a mineradora. Sobre 

o missionário, o funcionário da FUNAI, Amaury Costa, já havia 

escrito em seu relatório, de 1973, que "Frei Ervano ( ..• ) 

comercializa com os índios quase que na mesma base dos 

regatões, com a agravante de incentivar a matança de animais 

para o comércio de peles de fantasia, crime federal, 

abertamente. A qualquer hora, pode-se ver em seu armazém, 

expostas várias peles para venda a tripulantes e visitantes. 

( •.• ) É ainda o agenciador de mão de obra indígena para a 

Mineração São Beneditonl. Segundo os Kayabi, o missionário 

teria desaparecido da região logo após a "negociação" da área 

indígena. 

De todas essas versões, suspeitas e 

- ' 
1 suposições, com alguns fatos comprometedores registrados nos 

processos da FUNAI, fica apenas a certeza de que a área Kayabi 

foi reduzida, quando da sua demarcação, em 1975/76, atendendo 

a interesses escusos, que acabaram por beneficiar, pelo menos, 

a Mineração São Benedito. Cálculos atualizados mostraram que a 

área concedida em 1945 tinha 166.500 ha. A área demarcada em 

1975/76 ficou com 117.246 ha. 

o mapa e o memorial descritivo que 

seriam elaborados pelos técnicos da FUNAI, mostrando a área· 

1.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.23. 
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demarcada, com base nos dados da PLANTEL, continham um erro 

importante. Como pode ser visto nos mapas dos Processos 

FUNAI/BSB/1776/82 e FUNAI/BSB/2507/75, o curso d'água que 

aparece no mapa da demarcação sendo chamado de "Rio Preto" é, 

na verdade, em sua maior parte, o "igarapé Piranha Preta", um 

afluente do "igarapé Preto". Este erro foi repetido inclusive 

no memorial descritivo oficial da área. Além disso~ como será 

visto mais à frente, a AGRITEC deixou alguns limites 

incompletos, fato este que não foi apontado por Quirino do 

Nascimento, técnico da FUNAI responsável pela vistoria, em 

seus relatórios1• 

o ano de 1975 também foi o ano da 

J 
reativação do antigo Posto Kayabi. Para assumir essa tarefa 

foi enviado à área o funcionário Fernando Schiavini de Castro, 

da 2ª DR de Belém, que produziu um relatório em 1975, que não 

consta nos processos da FtmAI, e um outro em 1977, ao qual 

tive acesso, e onde há referências sobre o primeiro relatório. 

O chefe de posto relatou ter encontrado o patrimônio indígena 

em completo abandono, posseiros morando na área, riquezas 

exploradas por "regatões" e "gateiros", os quais usavam a 

própria mão de obra indígena. Além disso, "os índios 

residentes na área e fora dela eram explorados ao máximo pelos 

'regatões' e 'gateiros', além de serem prostituídos e 

humilhados ajuda extremo. Nunca recebiam qualquer ao 

assistencial ou financeira". Constatou que os Kayabi não 

1.Ver relatórios contidos no Processo FUNAI/BSB/2507/75. 
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tinham sequer "uma roça de subsistência" e que "as ·unidades 

·tribais foram destroçadas nestes anos de abandono. As famílias 

que emigram para a área muito das vêzes moravam isoladas em 

suas 'colocações de seringas', sem contato tribal", 

referindo-se aos Munduruku que foram morar ao norte da área 

Kayabi1. 

Em um outro trecho, o chefe de posto 

dizia, conforme exposto do relatório de 1975, que "a área foi 

diminuida em cerca de 1/4, em beneficio da eia. de Mineração 

São Benedito". Informava também a presença, nas redondezas, da 

Mineração Santa Rosa. Ambas as empresas mineradoras empregavam 

índios da região sem as mínimas garantias trabalhistas ou 

previdenciárias, sendo sumariamente demitidos em casos de 

acidente (op.cit.:113). 

Quando a FUNAI decidiu reativar o 

Posto Kayabi, Fernando Schiavini encontrou Augusto da Cruz 

Oliveira, o antigo funcionário do SPI, morando na Barra de São 

Manoel, onde convidou-o a ajudar na tarefa de reativar o 

posto. Logo depois, Oliveira seria contratado como funcionário 

da FUNAI. Em suas recordações, Augusto Oliveira lembra que 

tanto os índios Kayabi quanto Schiavini queriam que o novo\ 

fosse instalado na aldeia onde morava o velho líder posto 

Manoel. Na época, após a transferência para o Xingu, os Kayabi 

estavam morando em dois pequenos agrupamentos, próximos mn do 

outro, na margem direi ta do Teles Pires, na região onde s·e 

!.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.110,112. 
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localiza hoje o atual Posto Kayabi. Entretanto, o chefe da 

Ajudância de Itaituba insistiu em que o posto fosse fundado 

no antigo local, um pouco acima do igarapé Preto, devido às 

dificuldades de transpor as cachoeiras que existiam rio acima, 

e assim foi feito. 

Os Kayabi resistiram à idéia de ir 

morar no local. Segundo Oliveira, "não tinha nenhum indio 

morando lá. Depois de muito tempo é que desceu só umas duas 

famílias para lá. Os outros não foram para lá. ( ••• ) Eles 

foram ajuntando, os Munduruku foram chegando, chegando e no 

fim se alojaram lá". O local onde foi instalado o posto, no 

extremo norte da área demarcada, sempre foi território 

Munduruku, apesar de os Kayabi passarem a perambular pela 

região desde o início deste século. Assim, várias das familias 

Munduruku que viviam nas margens do Tapajós, longe das 

tradicionais aldeias dos campos e do rio Cururu (que cai no 

Tapajós), chegaram aos poucos para morar no Posto Kayabi (que 

a partir de 1987 seria chamado de Posto Teles Pires), formando 

a maioria esmagadora da população indigena no local, enquanto 

os Kayabi propriamente ditos permaneceram morando rio acima, 

em duas aldeias próximas de onde seria criado, em 1987, o novo 

Posto Kayabi. 

Com a resistência dos Kayabi em se 

transferirem para o posto.reativado, os funcionários da FUNAI 

passaram a visitá-los de 15 em 15 dias, para isso tendo de 

subir o trecho encachoeirado do rio. Augusto de Oliveira 

lembra que na gente ficou lá (no antigo Posto Kayabi, futuro 
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Teles Pires), mas de 15 em 15 dias a gente vinha aqui em cima, 

passava dois, três ou quatro dias aqui nessa .•• aqui mesmo, 

onde morava o Maneco (Manoel). A gente( ... ) passava quatro ou 

cinco dias com esses índios remando n Oliveira lembra . . . . 
ainda que a aldeia do "Maneco• ficava um pouco abaixo do local) 

onde seria criado o novo Posto Kayabi, em 1987, e que no 

local, propriamente dito, onde seria criado o posto, "só tinha 

um morador, que era o Temé. E aqui em cima, morava o Chivo e o 

André. (Eles moravam) tudo perto, tudo junto aqui (nas 

proximidades do futuro Posto Kayabi)". 

Ainda sobre esta época (1975), o ex- 

funcionário do SPI lembra que ele e Schiavini encontraram 

várias 11taperas velhas" abandonadas na região do Teles Pires, 

sinais das antigas aldeias Kayabi. 

Em um relatório de 1976 (Processo 

FUNAI/BSB/770), Rose Marie. Dobson, lingüista do Summer 

Institute of Linguistics (SIL), que esteve no Posto Kayabi no 

mesmo ano, de julho a setembro, escreveu: 

11( ••• ) Dia 2 de julho fui à aldeia Kayabf localizada 
nas margens do rio Teles Pires no estado do Pará. 
Passei dois meses lá, voltando a Cuiabá no dia 1º de 
setembro. Durante este período, 15 pessoas estavam 
morando na aldeia. Há uma família que pertence à 
mesma aldeia, mas que estava trabalhando fora. Há 
várias outras familias Kayabi morando mais para 
cima. no rio Cururu Açu ~ é afluente do rio Teles 
Pires. Estas famílias visitaram a aldeia várias 
vezes. Também ouvi falar de algumas outras famílias 
morando mais longe e de várias pessoas que são 
casadas com membros dos grupos Apiacá e Munduruku; 
mas não tenho dados certos sobre eles." (grifo meu) 
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Em 1976, os Kayabi já haviam retomado 

locais antigos de moradia, como o rio cururu. Rose Dobson 

também diz em seu relatório que conheceu pessoalmente 27 

Kayabi e que "no momento a situação deste grupo é ótima. Eles 

plantam mandioca e fazem farinha para vender aos seus vizinhos 

que são a Fazenda Santa Rosa e a Mineração São Benedito. ( ..• ) 

Parece que eles estão tratando bem os Kayabi e também estão 

pagando bem. ( .•• ) Havia bastante comida para todos, tanto 

peixe e caça como produtos da roça" (op.cit.). As palavras da 

lingüista mostram que, após um período de desintegração, o 
• 

grupo havia retomado não só aldeias antigas como as atividades 

cotidianas de subsistência, como a caça, pesca e plantações na 

roça, além de vender farinha de mandioca para seus 11vizinhos11• 

Em um documento de 1978, o auxiliar 

de desenho Ronaldo Quirino do Nascimento respondeu formalmente 

à acusação de Schiavini, do ano anterior, de que "a área foi 

diminuída em cerca de 1/4, em benefício da eia. de Mineração 

São Benedito". Na tentativa de explicação, não uma 

convincente, o desenhista manipulou números incomparáveis 

entre si. Quirino alegou que a área concedida pelo Decreto de 

1945 totalizava 69.000 ha, enquanto que a área demarcada 

alcançava 117.246 ha. Contrariando o mínimo bom senso - pois é 

só olhar o mapa e perceber que a área demarcada é muito menor 

que a área concedida - Quirino "esqueceu" de mostrar que a 

cifra de 69.000 ha dizia respeito a um cálculo aproximado, que 

não contava com as modernas cartas geográficas, feito em 1945! 

Ao se atualizar o cálculo, contando com mapas mais precisos, a 

160 



própria FUNAI 

, ... 
Proc. =~5 

a área concedida era, na verdade, 

de 166.500 ha, ou seja, muito maior que os 69.000 ha 

calculados na época. Um desenhista da FUNAI/Belém, constatou, 

em 17.12.82, que, segundo os mapas antigos, a distância entre 

o igarapé da Prata e o rio São Benedito era de 50 km; pelos 

mapas atualizados (que já existiam em 1978), sabe-se que a 

distância é de aproximadamente 148 km (op.cit.:145). Quirino 

do Nascimento comparou os dados aproximados de 1945 com os 

dados empiricos de 1975, resultantes de verificação in loco, 

produzindo uma comparação falsa1• Em 15.10.81, o processo foi 

arquivado dentro da FUNAI (op.cit.:128). 

Em 24.8.82, através da Portaria 

1372/E, publicada do Diário Oficial da União, em 16.9.82, a 

FUNAI declarou como de posse permanente do grupo Kayabi a 

área demarcada em 1975, com 117.246,5646 ha. A área foi 

homologada pelo Presidente da República através do Decreto nº 

87.842, de 22.11.82, publicado no Diário Oficial da União em) 

cartório l 24.11.82. A Área Indígena Kayabi seria registrada no 

da Comarca de Itaituba, Estado do Pará, em 28.4.1983. É 

importante notar que o memorial descritivo da Portaria 

declaratória continha o erro já mencionado anteriormente. 

Consta no memorial que um dos limites da área "segue pelo Rio 

Preto", quando na verdade segue pelo igarapé Piranha Preta, 

que é um afluente do igarapé Preto. 

Como resultado de um parecer da 

!.Processo FUNAI/BSB/1776/82, p.122. 
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antropóloga Olga Novion, de 8.10.82, mostrando a inexistência 

de estudos antropológicos para a definição da área Kayabi, a 

então chefe da DID, antropóloga Sônia Demarquet, propôs, em 

4.11.82 e em 2.2.83, a ida de um grupo de trabalho à área, o 

que acabou não ocorrendo (op.cit.:137,143,160). Em um 

relatório de 15.6.84, o então Delegado da 2ª DR propõe a 

"reaviventação dos limites da reserva" (op.cit.:164). 

No ano seguinte, o novo chefe do 

Posto Kayabi, Francisco José Brasil de Moraes, explicaria em 

um relatório, datado de 3.7.85, que houve um erro durante os 

trabalhos de demarcação, em 1975/76, feitos pela 

PLANTEL/AGRITEC, firma que deixou alguns limites incompletos. 

Além disso, corno já foi dito antes, o mapa da demarcação 

continha um erro básico quanto à nomenclatura de alguns 

igarapés: 

" ( ... ) o ponto a que me refiro 
localiza-se acima do Igarapé Preto em suas 
cabeceiras e Igarapé Cururu-açú ou Cururuzinho. o 
limite da reserva deveria subir pelo Igarapé Preto 
até suas cabeceiras, daí seria ligado por uma linha 
imaginária de azimute até o Igarapé do Cururuzinho, 
descendo até o Rio São Manoel e posteriormente ao 
próprio Igarapé Preto. 

Porém, conforme adiante demonstração 
no mapa, esta linha seca de azimute verdadeiro na 
prática não foi completa devido ao desencontro que 
houve das duas equipes escaladas para a execução do 
referido trabalho. Enquanto o grupo do Igarapé Preto 
demarcava no ponto do (igarapé) Piranha Branca, a 
outra equipe veio surgir no (igarapé) Piranha Preta, 
duas horas de distância que o primeiro. 

A partir dai, a reserva ficou menor 
visto que as duas frentes não se encontraram e a 
demarcação em sí ficou também incompleta." 
(op.cit.:166) 
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o problema mencionado pelo 

posto continuou sem solução, assim como a questão maior da 

diminuição da área reservada pelo Decreto de 1945. 

Finalmente, em 1987, seria criado o 

atual Posto Kayabi, pouco abaixo da foz do rio cururuzinho, 

atendendo a antiga reivindicação da comunidade, enquanto que o 

antigo Posto passaria a ser chamado de Posto Teles Pires, 

habitado em sua maioria por índios Munduruku. Também no mesmo 

ano, após mudanças na FUNAI e em decorrência de um processo de 

recuperação populacional e fortalecimento político, os Kayabi 

do Posto Kayabi e os Munduruku do Posto Teles Pires 

solicitaram a presença do Administrador da nova Administração 

Regional de Itaituba (ex-Base avançada e ex-Ajudância de 

Itaituba) a fim de discutirem, principalmente, a ampliação da 

área indígena, pelo menos em relação ao limite do Decreto nº 

Na época, segundo o relatório do 

Administrador, a Mineração São Benedito já não explorava mais 

a área e de benfeitorias restavam apenas dois campos de pouso 

para avião. Ainda segundo o Administrador (op.cit.), a área 

ocupada pela mineradora, entre o Cururuzinho e o São Benedito, 

"é uma área de terra preta, excelente para a agricultura, 

contrastando com a maioria da área indígena, que é composta 

por campos improdutivos. Nela existem ainda ·castanhais e 

seringais". 

l.Processo 921/88, p.l. 
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Um novo decreto (n2 94.945) a 

respeito da regularização fundiária das áreas indígenas, 

expedido em 23.9.87, proibia qualquer alteração de limites 

das áreas já demarcadas, enquanto não fossem concluídas todas 

as demarcações de áreas indígenas. Mesmo assim, nos anos de 88 

e 89, alguns técnicos da FUNAI sugeriram que as áreas entre o 

igarapé Preto e o igarapé da Prata, ao norte, e entre o rio 

Cururuzinho e o rio São Benedito, ao sul, totalizando a área 

do Decreto n2 25i, fossem interditadas separadamente, como 

áreas distintas, o que não configuraria uma "ampliação" 

(op.cit.:12-20). Assim, após a aprovação do Superintendente da 

SUAF (:27) e um parecer favorável do Procurador da FUNAI 

(:31), deu-se início ao processo administrativo para 

interdição das áreas, contíguas à área Kayabi demarcada, que 

seriam chamadas de 11Gleba Norte" e ºGleba Sul11• ,,---------· ----- 
Entretanto, como resultado das 

pesquisas realizados in 1oco por um grupo de trabalho da 

FUNAI, em 1987, coordenado pela antropóloga Carmem Affonso, da 

4A SUER (Belém), h~via uma proposta de interdição para a Área 

Munduruku, que ia até o limite norte da área Kayabi demarcada, 

abrangendo a área da "Gleba Norte". Como a "Gleba Norte" já 

estava incluida na proposta da área Munduruku, não se 

justificava outra interdição. Desse modo, apenas a área 

chamada de "Gleba Sul11 seria interditada pela FUNAI em 

12.6.90, através da Portaria n2 573, publicada no Diário 

Oficial da União de 29.6.90. A Área Indígena Gleba Sul foi 

interditada com 52.500 ha. 
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b. A questão Ambiental e a Ampliação dos Limites t.. Rubrica: 

Como é de conhecimento público e 

notório, o vale do Tapajós transformou-se, nos últimos anos, 

em uma imensa área de exploração mineral, o que constitui uma 

grave ameaça à sobrevivência dos povos indígenas da região, em 

especial os Munduruku e Kayabi. A garimpagem do ouro abrange 

toda a área de alguns dos grandes afluentes da margem direita 

do Tapajós, como os rios Crepori e Jamanxim; mais do que isso, 

atinge um dos formadores do rio Tapajós, que é o caso do rio 

Teles Pires e do rio Peixoto de Azevedo, afluente do 

primeiro, situado no Mato Grosso. o próprio governo do Estado 

do Pará tem planos de criar uma "reserva garimpeira" na área 

vizinha à Reserva Florestal Mundurucânea, a nordeste da área 

Kayabi. 

Durante os vários sobrevôos que foram 

feitos em dezembro de 1993, entre a área Kayabi e a cidade de 

Itaituba, passando pela área Munduruku, ou mesmo sobre o rio 

Teles Pires, a equipe técnica pôde constatar a existência de 

inúmeros garimpas em afluentes do Tapajós e no próprio Teles 

Pires, além de poder observar o efeito da destruição ambiental 

nos rios mencionados. Vizinhos ao Posto Kayabi, há várias. 

dragas e acampamentos de garimpeiros instalados no rio Teles 

Pires, como pode ser visto nas fotos anexas. 
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Os rios Tapajós e Teles Pires não 

possuem mais as águas límpidas e transparentes que faziam 

parte da descrição de todos que os navegavam até bem pouco 

tempo atrás. O encontro da atual água de cor barrenta e 

leitosa do Tapajós e Teles Pires, com a água ainda limpida de 

seus afluentes, forma um contraste abrupto, que pode ser 

observado nitidamente tanto por quem soorevoa a área como por 

quem navega pelos rios. 

Os garimpeiros instalam-se em balsas 

e usam dragas conhecidas como "chupadeiras" para sugar a terra 

do leito dos rios, que será depois trabalhada e dela extraida 

o ouro. Esse processo de sucção destrói a camada natural de 

vegetação e sedimentos que protegem o leito do rio. Dessa 

forma, o terra que está sob o rio, antes uma massa compacta e 

solidificada, decompõe-se e mistura-se à água que era limpida 

e potável, transformando-a em·água enlameada. 

A água passa a conter também os 

residuos do mercúrio que é empregado na purificação do ouro, 

produto altamente poluente e que é então absorvido pelos 

peixes e microrganismos da cadeia alimentar, fatalmente 

chegando até a população ribeirinha que os consome. o mercúrio 
absorvido pelo organismo é dificilmente eliminado, provocando 

sérias doenças e podendo levar à morte. 

Com o passar do tempo, o processo de 

sucção da terra provoca o assoreamento do rio, formando montes 

de areia e cascalho onde antes não havia, além de diminuir a 

profundidade de seu leito (como pode ser visto nas fotos 
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anexas). Os garimpeiros instalam-se não somente nós leitos dos 

grandes rios, como é o caso do Teles Pires, que a equipe pôde 

conferir pessoalmente, mas também nos pequenos igarapés que 

formam os rios maiores. A destruição causada nos igarapés 

adquire proporções gigantescas na estação das chuvas, quando a 

terra e as águas contaminadas de mercúrio são arrastadas para 

os rios, num processo de sucessão que acaba por atingir os 

rios maiores, como o Tapajós. 

o quadro descrito faz parte do 

cotidiano do vale do Tapajós desde os anos 60, de modo que a 

maior parte da população de cidades ribeirinhas como 

Jacareacanga e Itaituba, por exemplo, vive em função da 

extração mineral. Nos anos 70, empresas mineradoras como a 

Mineração São Benedito já vinham atuando no rio Teles Pires. 

A partir do início dos anos 80, aproximadamente, teve inicio 

uma verdadeira invasão de milhares de garimpeiros no vale do 

Teles Pires, concentrados principalmente do rio Peixoto de 

Azevedo, afluente da margem direita, o que deu origem a vários 

vilarejos. o Teles Pires e o Tapajós, que até a década de 80 

eram rios riquíssimos em peixes, agora oferecem poucos peixes 

à população ribeirinha, com alto risco de contaminação. 

Entretanto, a exploração do ouro nas 

áreas mencionadas teve seu ápice nas duas décadas passadas, 

como prova· a decadência por que passam agora as cidades 

ribeirinhas mencionadas e o fim das atividades das grandes 

empresas mineradoras. o ciclo do ouro no Teles Pires, contam 

os Kayabi e funcionáriós da FUNAI que presenciaram o inicio da 
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invasão de garimpeiros, teve o seu auge na década de 80, 

quando quilos do metal precioso eram retirados do leito do rio 

diariamente. Atualmente, as balsas existentes são formadas por 

garimpeiros remanescentes de uma população muito maior, sem 

vínculo com empresas de grande porte. 

O ciclo da exploração do ouro por 

garimpeiros, que se sucedeu à extração da borracha e castanha, 

foi relembrado por Augusto Oliveira, ex-funcionário do SPI e 

funcionário da FUNAI desde 1976, quando este disse : "Quando 

eu cheguei em 76 aqui, era povoado, tinha muito seringueiro 

aqui. Inclusive, nós comprávamos borracha deles, dos índios. 

Depois, de uns dez anos para cá, está com uns dez anos, foi o 

tempo que o garimpo chegou, aí a borracha caiu, e o garimpo 

subiu. ( •.. ) Agora não tem ninguém, o garimpo acabou, foi 

embora todo mundo. Não se vê ninguém. Daqui para baixo, até na 

Barra (de são Manoel), você não vê ninguém nesse lado de lâ.11 

o grande risco enfrentado pelas 

populações indígenas do Tapajós e Teles Pires, nos dias de 

hoje, é a procura, por parte dos garimpeiros, de novas áreas 

ricas em ouro. Os Munduruku temem que a exploração atinja as 

cabeceiras dos igarapés formadores dos principais rios que 

cortam a área indígena, em especial o rio cururu, ainda fora 

do circuito do garimpo. Os Kayabi, por sua vez, temem a 

exploração nas nascentes do rio Cururu-açú ou Cururuzinho, o 

principal rio da área indígena, tanto em razão da pureza ·de 

sua água quanto pela quantidade de peixe que possui, como pôde 

ser conferido pessoálmente por esta antropóloga em 1993 (ver 
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fotos anexas). 

Os moradores do Posto Kayabi e do 

Posto Teles Pires, às margens do Teles Pires, desde que 

começaram a aparecer estranhas doenças de pele, há algum 

tempo, não podem mais beber a água do rio, contaminado por 

mercúrio. Durante a minha estada em 1993, bebia-se a água que 

caía da chuva, coletada em grandes recipientes, ou a água de 

um pequeno igarapé distante cerca de 2 km da aldeia, que era 

buscada diariamente pelos Kayabi. Para estes últimos, o único 

rio não poluído a uma distância relativamente próxima (embora 

se leve o dia inteiro para ir e voltar), quando se quer 

pescar, é o rio Cururuzinho. 

Com o início das explorações 

minerais, alguns Munduruku e Kayabi envolveram-se no novo 

ciclo econômico, seja na condição de garimpeiros (no caso dos 

primeiros), ou como mão de obra barata das firmas mineradoras, 

abandonando quase totalmente as atividades relacionadas ao 

decadente mercado da borracha e castanha, exercidas por várias 

décadas. Com o fim da caça de peles de animais selvagens, 

atividade econômica exercida nos anos 60, da extração da 

borracha ou castanha em larga escala, da venda de produtos 

como a farinha para firmas mineradoras, e conscientes da 

destruição ambiental catastrófica provocada pela mineração, só 

restou aos Kayabi lutar pela terra que sempre garantiu a 

subsistência do grupo, nos moldes tradicionais, através das 

atividades que sempre praticaram, como a agricultura, coleta, 

caça e pesca. 
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preocupação dos Munduruku e Kayabi em relação à preservação 

ambiental, principalmente no que diz respeito ao manancial 

hidrico dd região, para se evitar a contaminação dos rios 

ainda não poluídos. A situação do rio Teles Pires é vista como 

um exemplo a ser evitado. Em uma reunião realizada no Posto 

Kayabi, em 3.11.a9, os Kayabi já manifestavam ao chefe de 

posto Francisco Brasil a preocupação com a preservação, 

principalmente, das cabeceiras do rio Cururuzinho1• 

Sendo assim, a interdição da Gleba 

Sul, em 1990, não foi suficiente para atender às 

reivindicações que já vinham sendo feitas pelos Kayabi, no que 

diz respeito à ampliação da área. Então, em 1993, finalmente a 

FUNAI enviou um grupo de trabalho à região, integrado por esta 

antropóloga, com a finalidade de identificar as áreas Kayabi e 

Mu~duruku, propondo as alterações que fossem necessárias. 

!.Processo 921/88, p.59. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA TERRA INDÍGENA KAYABI 

a. As Aldeias Tradicionais 

Durante minha visita à área Kayabi, 

em dezembro de 1993, tive a oportunidade de conhecer alguns 

locais de aldeias que já foram abandonadas nos rios Teles 

Pires, Cururuzinho e São Benedito, além de ouvir relatos sobre 

os nomes e a localização de outras aldeias antigas, podendo 

traçar com clareza um mapa (anexo) da ocupação tradicional 

Kayabi no Pará. Antes de iniciar a apresentação das aldeias 

antigas, é importante dizer que nem todas as aldeias Kayabi 

tinham nomes. As aldeias pequenas, onde morava apenas uma 

família, 

Seguindo 

não eram referidas 

a mesma lógica, as 

por nenhum nome 

aldeias maiores, 

específico. 

com várias 

famílias, eram referidas por nomes cujos significados, em sua 

maioria, estão relacionados a alguma característica do local 

onde se situavam. 

Como já foi dito antes, o primeiro 

local em que os Kayabi viveram aldeados, quando chegaram ao 

171 



Fundação Nacional do lndio 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

Pará, após a passagem pelo Salto Sete Quedas, 

Tabuleiro (1), fundado pelo seringueiro e dono de barracão 

Elias Praxedes. o aldeamento Tabuleiro localizava-se na margem 

esquerda do rio Teles Pires, no Estado do Mato Grosso, um 

pouco abaixo da foz do rio dos Apiakás (ver o número de todas 

as aldeias antigas no mapa anexo). A este aldeamento os Kayabi 

deram o nome de Tapererou ou Kanakytyp, palavra que significa 

11flechal", pois tratava-se de uma região em que abundava um 

certo tipo de madeira apropriada para a confecção de flechas. 

Com o fim do aldeamento Tabuleiro, 

ainda na década de 20, paralelamente à decadência das 

atividades de extração de borracha, o que causou um acentuado 

declínio na população de seringueiros, os Kayabi deram inicio 

ao processo de ocupação do baixo Teles Pires, distribuindo-se 

em várias aldeias. Assim, passaram a morar em duas aldeias que 

se situavam também na margem esquerda do Teles Pires, no Mato 

Grosso, em um ponto mais abaixo do Tabuleiro, entre a foz do 

rio dos Apiaká e a foz do rio Ximari. A primeira aldeia abaixo 

do Tabuleiro chamava-se Siakãpwypy (2), "Pau d'arco", em '2... 

Kayabi, nome de uma árvore imponente que existia na entrada 

da aldeia. A segunda aldeia, mais abaixo ainda, chamava-se 

U'ienap ( 3) , ou seja, "lugar de farinha", porque os Kayabi 3> 

abandonaram no local "um alqueire de farinha", que acabou por 

estragar. 

Entre a década de 20 e a década de 60 

existiram várias aldeias Kayabi distribuídas nas margens do 

baixo Teles Pires e nas margens de seus principais afluentes. 
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Entretanto, com exceção das primeiras ou de 

recentes, não posso informar a data da fundação ou do fim 

dessas aldeias, mas apenas fornecer a sua localização espacial 

aproximada. 

No rio São Benedito, os Kayabi -o!'-!... 

moraram em pelo menos 6 aldeias, apresentadas aqui em ordem 

progressiva; em relação à sua localização espacial, desde a 

foz do rio até o seu médio/alto curso. A primeira delas 

situava-se no ponto de confluência do rio São Benedito com o 

rio Teles Pires, na margem esquerda do São Benedito, local 

este avistado por mim em 1993. Em português, era conhecida 

como 11sequeira11 (4), nome de uma "pedra bonita" que havia no 

local. Em Kayabi, a aldeia chamava-se Itaowakatu, ou seja, 

"morada da pedra lisa". 

No trecho interditado pela FUNAI no 

rio São Benedito, entre a sua embocadura e o ponto onde foi 

colocado um marco, existiram duas aldeias Kayabi. A primeira -·· 
delas chamava-se "Lago Azul" (5) ou Ypiaow,y, sendo que "~" 

quer dizer "lago". Ainda antes do marco, os Kayabi habitaram a 

"Aldeia do Patauazal" (6) ou Pino'watyp, referindo-se ao nome 

de uma fruta regional existente no local. 

Em um ponto acima do marco colocado 

pela FUNAI no rio São Benedito, indicando o fim da área 

interditada, os Kayabi lembram da existência de três outras 

aldeias, as quais eram referidas por um mesmo nome, relativo à 

Cachoeira Rebujão. As três "Aldeias do Rebujão" [(7), (8) e 

(9)), conhecidas como Ywy'ãmpororok, situavam-se às margens do 
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São Benedito, acima da cachoeira de mesmo nome, em um trecho 

coberto de matas. Os Kayabi dizem que acima dessas três 

aldeias não existiu nenhuma outra, pois iniciava-se uma região 

de campos pobre em riquezas naturais. 

No rio Cururu-açú ou Cururuzinho, a 

respeito do qual há uma grande preocupação com a preservação 

de suas cabeceiras, os Kayabi moraram em pelo menos 9 aldeias, 

distribuídas ao longo de suas margens. Citarei o nome e a 

localização aproximada dessas aldeias também em ordem 

progressiva, da foz às cabeceiras. cerca de 15 minutos de 

voadeira após a foz do Cururuzinho, existia em sua margem 

meridional ou esquerda a aldeia (10) onde Chico Kupeywy e sua 

familia moravam antes da transferência para o Xingu. Seguindo 

rio acima, após o igarapé Trairão, na margem setentrional ou 

esquerda do Cururuzinho, na altura do igarapé Açaizal, em um 

local repleto da fruta Açaí,- morou uma outra família Kayabi 

(11). As duas aldeias referidas localizavam-se no trecho 

anterior às corredeiras do Cururuzinho (chamadas na carta 

geográfica do IBGE, de 1982, de "Corredeira da Varanda"). 

Seguindo de voadeira, em um ponto que 

fica cerca de uma hora rio acima, a partir do fim das 

corredeiras, havia a "Aldeia do Buriti" (12) ou Myrysityp, 

nome dado em função das muitas palmeiras da _fruta buriti 

existentes no local. Em Myrysityp morava Joaquim Kayabi, sogro 

de Fernando Apiaká, que faleceu após a longa caminhada de 

volta do Xingu para o Teles Pires. 

Durante a pesquisa de campo em 1993, 
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viajei em uma voadeira com o ex-chefe de Posto Francisco 

Brasil e com os Kayabi Artur e José até o igarapé Arapari, 

importante afluente do Cururuzinho, que consta nas cartas 

geográficas da região, e em cujas cabeceiras dizem os Kayabi 

que existem índios Munduruku isolados, ainda não contatados 

~ ·-~ pela sociedade envolvente. Percorremos o Arapari, que fica <f 
fora da área interditada ou demarcada, por algum tempo, onde 

foi fácil constatar a abundância de peixes. 

Da foz do igarapé Arapari em direção 

às cabeceiras do Cururuzinho, ainda existiram mais 6 locais 

diferentes que já foram habitados pelos Kayabi. Logo depois 

do Arapari havia a Aldeia Seringal (13), cujo nome foi dado em 

razão da existência de duas seringueiras próximas à aldeia. Na 

língua Kayabi, a aldeia chamava-se Ajai'ytyp, palavra que 

significa Hseringueira". 

Rio -acima os Kayabi moraram em quatro 

lugares diferentes ({14), (15), (16) e (17)], os quais não 

eram conhecidos por nenhum nome especifico. Finalmente, a 

última aldeia do rio Cururuzinho situava-se na foz do seu 

maior afluente, no mapa também chamado de "rio Cururu". Como 

havia muitos pés de manga, chamava-se "Aldeia do Mangal" {18), 

em Kayabi, Mamagatyp. 

Além dos afluentes da margem direita 

do Teles Pires, no Pará, os Kayabi também moraram em várias 

aldeias situadas nos afluentes da margem esquerda, ou seja, rio 

Estado do Mato Grosso. É o caso do rio Ximari, ao norte do rio 

dos Apiaká, onde existiram duas aldeias Kayabi em. seu médio 
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curso, longe da sua confluência com o Teles Pires. Por estar 

situada em meio a uma região de castanhais, uma delas 

chamava-se 11Aldeia do Castanhal" (19) ou Y'watyp. A outra 

aldeia do rio Ximari era conhecida como "Aldeia da Cachoeira" 

(20), pois localizava-se em frente a uma corredeira. Esta 

última era chamada em Kayabi de Ytu. Enquanto que a partícula 

11tu" quer dizer "cachoeira", o sufixo "Y" está vinculado a uma 

noção espacial, significando, aproximadamente, 110 lugar de". 

Vários nomes de aldeias ou locais em Kayabi vêm acompanhados 

desse sufixo. Assim, Ytu é 110 lugar da cachoeira". Ainda hoje 

existem pés de tangerina, manga e outras frutas que foram 

plantadas pelos Kayabi nas aldeias do rio Ximari. 

Na confluência do igarapé Piranha 

Preta ou "igarapé do Lodo" (conforme consta na já citada carta 

geográfica do IBGE) com o rio Teles Pires, existiu uma outra 

aldeia Kayabi, chamada "Aldeia das Piranhas" (21), porque 

antigamente havia piranhas pretas em grande quantidade no 

local. Na língua indígena, chamava-se Pirãi. 

Mais ao norte, na foz do rio 
/ 

Santa 

Rosa, os Kayabi moraram na aldeia Piawuuy (22), palavra cujo 

significado é "lugar das matrinchãs", referindo-se ao nome de 

um peixe abundante na reg~ão. Atualmente existe uma pista de 
.. 

pouso para avião da "Fazenda Santa Rosa" no local. 

Abaixo da foz do rio Santa Rosa, no 

rio Teles Pires, existe a ilha Caititu. Uma familia Kayabi 

morou na ilha, na aldeia Taiteto (23), "Caititu11, ao mesmo 

tempo em que possuía uma roça na margem esquerda do Teles 

176 



li V ., 1 f-. ·---- d • ~ ;, K 

Pires, ou seja, no Mato Grosso. Abaixo (ao norte) da ilha, não 

muito distante, uma outra familia Kayabi morou na foz do 

igarapé do Limão (24), o qual não consta na carta geográfica 

com este nome. 

Além das aldeias já citadas, 

localizadas nos afluentes de ambas as margens do Teles Pires, 

havia as aldeias fundadas nas marg~ns do próprio rio Teles 

Pires. A seguir, relacionarei as aldeias que existiam acima 

(ao sul) do atual Posto Kayabi, fundado no local onde Manoel 

Kayabi e seus parentes moravam depois da transferência do 

grupo para o Xingu. 

Em tempos não muito distantes, alguns 

Kayabi moraram em um ponto, na margem direita do Teles Pires, 

um pouco acima do atual Posto Kayabi, conhecido como Aldeia 

Saúva (25). Atualmente os moradores do posto ainda colhem 

produtos na roça da antiga .aldeia. Acima da Aldeia Saúva, 

porém antes da foz do Cururuzinho, também na margem direita, 

existiu uma outra aldeia Kayabi (26) que foi habitada pelo 

falecido Joaquim, sogro de Fernando Apiaká. Esta aldeia 

localizava-se numa região conhecida como Mysisin, nome de uma 

ferida possuida por um velho Kayabi morador do lugar. 

Um pouco acima da confluência do rio 

Cururu-açú com o Teles Pires, só que na margem esquerda, ou 

seja, no Mato Grosso, o pai de André Kayabi e sua família 

moravam na aldeia Ypenem (27), expressão que, traduzida, 

significa n1ugar (y) de muito peixe (penem)". O nome 

relaciona-se ao fato dos Kayabi terem "matado muito peixe" no 
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local. 

Passando para a margem direita do rio 

Teles Pires, o cacique Kaipa, que foi para o Xingu em 

conseqüência da morte de sua esposa, num período posterior à 

demarcação da área, morava com sua familia em uma aldeia (28), 

fundada por ele, que se situava um pouco abaixo do "lago do 

Kaipa", um pequeno lago sem nome na carta geográfica do IBGE. 

Como pôde ser conferido pessoalmente por alguns integrantes do 

grupo de trabalho, ainda existem no local, dentro da mata, os 

antigos esteios de madeira da casa principal, a qual possuía 

uma forma arredondada, ao estilo tradicional. Antigamente os 

Kayabi enterravam seus mortos dentro das casas onde moravam, 

de modo que as aldeias/casas antigas são também o cemitério 

onde estão enterrados os parentes e antepassados dos que ainda 

vivem, o que aumenta o valor simbólico dos locais de moradas 
\ 

antigas para os Kayabi. 
( 

Como pode ser visto na carta do IBGE, 

continuando rio acima, do lado do Mato Grosso existem o "Morro 

do Jabuti" e a "lagoa do Jabuti". Nas proximidades da lagoa 

(29) - ~' em Kayabi - e em duas ilhas ((30) e (31)], 

'ypo'õ, situadas em frente ao morro, morava a familia de Xupe, 

um índio Kayabi que foi transferido para o Parque Nacional do 

Xingu. 

Também pode ser vista na carta 

geográfica, na margem direita do Teles Pires, a "Lagoa de Sao 
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Benedito", conhecida pelos Kayabi como Jasi'uok .•.. ou 

muriçoca", "terra dos carapanãs", em função da existência de 

grande quantidade do inseto carapanã nas margens do lago. 

Acima do lago Jasi'uok, onde esteve instalada por quase duas 

décadas a sede da Mineração São Benedito, morando atualmente 

um descendente de um funcionário da mineradora, com a 

concessão provisória dos Kayabi, existiu a Aldeia Jasi'uok 

(32), que levava o mesmo nome do lago vizinho. Quando a 

empresa mineradora chegou ao local, os Kayabi já não moravam 

mais nessa aldeia. 

No rio Teles Pires, em uma ilha (33) 

um pouco acima (ao sul) da antiga sede da Mineração São 

Benedito/Aldeia Jasi'uok, o cacique Kaipa também morou com sua 

família antes de ir para o Xingu. 

A pista de avião aberta pela empresa 

mi~eradora, e que atualmente é alugada pelos Kayabi aos 

garimpeiros que querem usá-la, situada um pouco abaixo da foz 

do rio São Benedito, localiza-se no local onde existia a 

Aldeia do Remanso (34). Conhecida como "'Yjewyruun em Kayabi, 

trata-se do local onde Artur Kayabi nasceu há quase meio 

século atrás. o nome da aldeia relaciona-se ao fato de estar 

localizada em um recanto protegido das águas correntes do rio 

Teles Pires. Na outra margem do Teles Pires, no Mato Grosso, 

em um ponto um pouco acima da pista de avião, existia outra 

aldeia Kayabi (35), conhecida, também, com o nome de Aldeia 

1.A palavra Jasi'uok, segundo os Kayabi, possui um - (til) na 
letra "u". 
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do Remanso. Eram duas aldeias, uma de cada lado do rio Teles 

Pires, situadas praticamente uma em frente à outra e 

conhecidas pelo mesmo nome. 

Finalmente, rio acima, existia a 

Aldeia Itaowakatu, "morada da pedra lisa", ou Aldeia Sequeira 

(4), na confluência do rio São Benedito com o Teles Pires, já 

mencionada anteriormente. 

Tomando novamente o atual Posto 

Kayabi como ponto ãe referência, os Kayabi também moraram em 

outras aldeias no Teles Pires, situadas abaixo do posto, que 

não se confundem com aquelas na ilha do Caititu e um pouco 

abaixo da ilha, já citadas anteriormente. Na época em que a 

FUNAI resolveu reativar o antigo Posto Kayabi (atual Teles 

Pires), no início dos anos 70, os parentes do líder Manoel 

Kayabi moravam em duas pequenas aldeias situadas na região 

onde, em 1987, seria criado o atual Posto Kayabi, como já foi 

dito no item sobre a atuação da FUNAI. Uma das aldeias {36) 

localizava-se um pouco acima da corredeira que existe quase 

em frente ao atual Posto; a outra (37), um pouco abaixo, ambas 

na margem direita do rio Teles Pires. 

Continuando rio abaixo, também na 

margem direita, havia uma aldeia (38) onde Fernando Apiaká 

morou com sua família Kayabi. A aldeia estava localizada em 

uma região acima da ilha do Caititu, conhecida pelos Kayabi 

como "pacu" (nome de um peixe amazônico), ou Paku, na língua· 

indígena, por haver grande quantidade deste tipo de peixe nas 

redondezas. 
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Ruunca: 

Finalmente, o local onde foi 

instalado o antigo Posto Kayabi (atual Posto Teles Pires), e 

onde moraram alguns Kayabi por períodos intercalados, 

variáveis conforme o surgimento e a decadência dos postos do 

SPI e FUNAI, situa-se em uma região ampla conhecida como 

"mangabal", nome relativo a uma fruta típica dos campos que 

predominam abaixo da Cachoeira Rasteira, nas duas margens do 

Teles Pires. Assim, o Posto Teles Pires, atualmente habitado 

quase que exclusivamente por índios Munduruku, também é 

conhecido pelos Kayabi como Aldeia do Mangabal (39) ou 

'YWYkga'i (11lugar da mangaba"). 

o levantamento feito, contando com as 
aldeias do Posto Teles Pires e do atual Posto Kayabi (40), 

constatou a existência de pelo menos 40 aldeias fundadas pelos 

Kayabi, desde que atravessaram o Salto Sete Quedas até 1987 

(a~o da fundação do atual Pqsto Kayabi e a partir do qual 

nenhuma outra aldeia foi fundada). As aldeias relacionadas não 

se confundem com os acampamentos provisórios de caça e pesca 

que foram vistos por Pyrineus de Souza (1916) no médio Teles 

Pires, uma vez que foram lembradas pelos meus informantes como 1 

sendo locais de moradia permanente de familias Kayabi, que só 

eram abandonados em função de fatores como o esgotamento local 

da caça ou dos peixes, mortes por epidemias ou no caso da 

transferência para o Xingu. É bastante provável que 

existissem ainda outros lugares habitados por Kayabi na região 

em questão, mas que não foram mencionados durante a pesquisa 

de campo. Afinal, não era incomum que pequenos grupos de 
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Kayabi, aos quais não era dado nenhum nome específico, 

morassem distantes das aldeias maiores. 

Assim, pode-se dizer com certeza que 

as aldeias Kayabi, desde a década de 20, pelo menos, depois do 

fim do aldeamento Tabuleiro, distribuíam-se na região 

compreendida, no mínimo, pelo rio dos Apiakás, ao sul, e o 

igarapé Preto, ao norte, incluindo afluentes do rio Teles 

Pires situados tanto no Mato Grosso quanto no Pará. Todavia, a 

região apontada refere-se apenas à distribuição espacial das 

aldeias Kayabi, não incluindo as áreas de perambulação, 

tradicionalmente utilizadas e necessárias à subsistência, as 

quais serão o assunto do próximo item. 

b~ A Subsistência e as Áreas de Perambulação 

Desde o início dos contatos pacíficos 

com a sociedade envolvente, principalmente através do SPI e, 

depois, da FUNAI, os Kayabi envolveram-se no mercado de 

extração da borracha e castanha, atividade atualmente sem 

quase nenhum retorno econômico; atuaram em décadas pa&s~das 
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como caçadores de pele de animais selvagens, como o jacaré e a 

onça, por exemplo; mais recentemente, como produtores de 

farinha de mandioca para a extinta Mineração São Benedito ou, 

esporadicamente, como empregados da mineradora, trabalhando 

diretamente na extração de minérios. o dinheiro obtido nessas 

atividades sempre propiciou a aquisição de bens 

industrializados, tais como roupas, utensílios domésticos, 

armas, munição, material para pesca ou mesmo rádios a pilha, 

os quais têm sido adquiridos principalmente através dos 

regatões que há várias décadas navegam pelo Tapajós e Teles 

Pires. 

O antropólogo Robert Murphy (1960:52) 

já havia notado, entre os Munduruku, que "eles dependem dos 

produtos das florestas e rios para a sua subsistência. A caça, 

pesca, coleta e plantações foram e ainda são a base da 

subsistência Munduruku. o comércio visa apenas os bens 

ocidentais manufaturados; toda a comida é obtida do meio- 

ambiente imediato" (tradução minha). Apesar do trabalho de 

Murphy ter sido escrito há mais de 30 anos, suas palavras 

continuam válidas nos dias de hoje para os Munduruku e podem 

ser perfeitamente aproveitadas para descrever a realidade de 

seus vizinhos, os Kayabi do Pará. 

A base da dieta alimentar dos Kayabi 

ainda é retirada das florestas, campos e rios da região, além 

dos produtos plantados na roça, como a mandioca e milho, entre 

vários outros. A caça, pesca e coleta fazem parte do cotidiano 

do grupo, que conhece em detalhes as peculiaridades da região 
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em que vivem. Em sua tese de doutorado sobre os Kayabi do rio 

dos Peixes, o antropólogo Georg Grünberg (1970) descreve as 

bases da economia tradicional do grupo. Suas palavras 

continuam válidas em grande parte no que diz respeito aos 

Kayabi do Pará. 

Grünberg (:72-73) relaciona os 

principais produtos plantados nas~~ a saber, a mandioca, 

o milho, o inhame, a batata, o feijão, o amendoim, o tajá, o 

mangarito e a banana. Nas proximidades das casas, os Kayabi 

plantam abacaxi, pimenta, urucum, cabaças, algodão, tabaco, 

caju, cana-de-açúcar, mamão, sendo que os três últimos foram 

introduzidos pelo padre Dornstauder na década de 50. 

No que se refere à-~ o autor 

( : 74) diz que, "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 reverte. Em sua autoconcepção, Q Kayabí 

~ antes de tudo, um caçador, e as atividades venatórias 

estão, juntamente com a guerra, em primeiro lugar na escala de 

valores" (grifo meu). Em outro trecho, o autor (:76,78) diz 

que "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 prestigio, os 

homens mais jovens caçam os grandes felinos. ( ••• ) Este 

exemplo mostra que, justamente nas caçadas, a perspectiva 

econômica pode ser relegada a segundo plano e que, entre os 
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Kayabi, ela abrange componentes pronunciadamente lúdicos". 

Embora entre os Kayabi do Pará os 

jovens não mais capturem felinos para provar a coragem 

pessoal, após o fim das guerras intertribais, prática central 

para seus antepassados, é de se supor que as atividades de 

caça, associadas tradicionalmente à masculinidade e à obtenção 
' 

de prestigio, ainda continuam possuindo alto valor simbólico, 

além do valor óbvio como uma das principais fontes de 

subsistência. 

Grünberg (:74) destaca o macaco 

prego, o porco queixada, o caititu e o veado, entre os 

mamíferos, entre os animais de caça que têm um "significado 

especial" para os Kayabi. Relaciona também as aves mutum, 

pomba e macuco. Esta última, como se sabe, é uma das caças de 

mais difícil captura, pois vive apenas em matas isoladas de 

qualquer tipo de moradia humana, fugindo a qualquer sinal 

estranho. o macuco ainda é encontrado nas matas do baixo Teles 
Pires. Elizabeth Travasses (1993), em seu artigo sobre as 

narrativas guerreiras dos Kayabi do Xingu, cita dados de 

Dornstauder e mostra como o macuco empalhado representava o 

inimigo morto no ritual Yawasi, realizado no rio dos Peixes na 

década de 50, e cujo tema principal era a guerra. 

Quanto à {f(isc'y Grünberg (: 79) 

considerou-a, ao lado da agricultura e da caça, como "base de 

subsistência ·dos Kayabi", relacionando os seguintes peixes 

entre os mais pescados: curimatã, jaú (ou filhote), matrinchã, 

pacu, peixe cachorra,· pintado, robafo, tucunaré etc. o autor 
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(:81) cita também uma série de nomes indígenas de 

silvestres que faziam parte da dieta cotidiana, destacando 

como o fruto "economicamente mais importante" a castanha-do- 

Pará, além de relacionar cogumelos e mel, "extraordinariamente 

apreciado". 

Realizei junto aos Kayabi do Pará um 

levantamento básico dos locais de caça, pesca e coleta que são 

utilizados continuamente como meio de _garantir a subsistência. 

Como poderá ser visto até o fim deste relatório, a área a ser 

proposta engloba o minimo de terras e cursos d'água 

necessários à reprodução de animais selvagens, peixes e vários 

tipos de frutos e materiais nativos que compõem a base da 

dieta alimentar e tornam possíveis a perpetuação do modo de 

ser tradicional Kayabi. 

Antes de relacionar os produtos que 

são retirados do meio ambiente imediato (incluindo a caça e a 

pesca), apresento uma descrição geográfica feita pelos 

próprios Kayabi sobre a região habitada tradicionalmente por 

eles e que é utilizada em suas perambulações cotidianas. Como 

vários outros grupos indígenas, os Kayabi possuem uma 

descrição espacial do meio em que vivem, atribuindo nomes e 

significados aos locais utilizados com freqüência ou não. As 

referências espaciais mostram que o grupo do Pará jamais 

perdeu a consciência da terra de origem imemorial, tendo 

sempre em mente a localização exata do rio dos Peixes, 

afluente do Arinos onde teria se dado o surgimento mítico dos 

Kayabi (Wenzel,1983). 
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Do ponto de vista dos Kayabi do Pará, 

a vasta região que fica ao sul/sudoeste da margem esquerda do 

baixo Teles Pires, no Estado do Mato Grosso, englobando a 

Serra dos Apiakás, é referida pelo nome geral de Tatuy 

(palavra aportuguesada para nTatuín), que vem a ser o nome 

como o rio dos Peixes é conhecido pelos Kayabi. A palavra 

Tatuy significa, literalmente, "lugar do tatu", pelo fato do 

rio dos Peixes, pelo menos em tempos passados, ter sido um 

lugar abundante em tatus. A região chamada de Tatuy tem como 

referência maior a localização do rio dos Peixes, que os 

Kayabi nunca esqueceram. A impressão que se tem quando estes 

últimos olham para a margem esquerda do Teles Pires, na 

direção sul/sudoeste, chamando-a de Tatuy, é de que o local de 

origem mítica permanece na memória coletiva como um ponto de 

importância maior, apesar de nenhum dos Kayabi do Pará 

atualmente vivos terem nascido no rio dos Peixes. É como se o 

úriico local a sul/sudoeste da margem esquerda do Teles Pires 

que importasse verdadeiramente para os Kayabi fosse o rio dos 

Peixes, importância simbólica esta que se traduz na descrição 

espacial de uma vasta região com um único nome. 

Além dessa referência mais geral, os 

Kayabi possuem nomes que diferenciam espacialmente as várias 

micro-regiões do baixo Teles Pires que são utilizadas 

cotidianamente para a subsistência. É importante salientar que 

os nomes dessas regiões específicas não se confundem com os 

nomes das aldeias antigas, podendo haver várias aldeias 

localizadas dentro do espaço referente a uma das micro- 
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regiões. Novamente tomando o atual Posto Kayabi como 

referência, descrevo a seguir, usando as categorias Kayabi, os 

nomes de locais situados acima do Posto, na margem direita do 

Teles Pires. 

Para quem sobe o rio, saindo do Posto 

Kayabi, encontra-se bem próximo do posto uma comprida 

corredeira, conhecida no idioma nativo como Tyjapafuku. A 

micro-região à direita do Teles Pires, entre o Posto Kayabi e 

a foz do rio Cururuzinho, é referida pelo nome Mysisin, 

relativo às feridas de um velho Kayabi que habitava o local, 

como já foi dito antes. 

A região existente entre a foz do rio 
/ 

Cururuzinho e a "Lagoa de São Benedito" (conhecida pelos 

Kayabi como Jasi'uok ou "Lago da muriçoca") é chamada de 

Myrysirãnyp. 

O no~e Jasi'uok é usado pelos Kayabi 

com sentidos diversos, mas complementares. Refere-se à Lagoa 

de São Benedito, a uma aldeia (com o nome de Jasi'uok) que 

existia no local onde a Mineração são Benedito instalou a sua 

sede e, mais genericamente, à micro-região existente entre a 

Lagoa de São Benedito e a pista de avião aberta pela 

mineradora na margem direita do Teles Pires, mais ao sul, 

próxima à foz do rio São Benedito, onde se situava a Aldeia do 

Remanso ou 'Yjewyruu. Como pode ser visto no mapa anexo, cada 

uma das micro-regiões relacionadas engloba algumas das aldeias 

antigas mencionadas no item anterior. 

Tomando-se novamente o atual Posto 

188 



•• 

Kayabi como referência e seguindo rio abaixo, ou seja~ em 

direção ao norte, a margem direita do Teles Pires também é 

demarcada espacial e socialmente pelos Kayabi. Como já foi 

dito antes, o trecho que existe entre o posto e a aldeia onde 

morava Fernando Apiaká e sua familia Kayabi é conhecido como 

Paku, nome dado em razão da existência de muitos peixes pacu 

na micro-região em questão. 

A área existente entre a antiga 

aldeia de Fernando Apiaká e o início da Cachoeira Rasteira, 

rio abaixo, é chamada de Taiteto, nome que foi dado em 

referência à posição central ocupada pela Ilha do Caititu 

(Taiteto, em Kayabi). 

Da Cachoeira Rasteira em diante, 

continuando rio abaixo até atingir o Posto Teles Pires, a 

micro-região existente ao redor das margens, 

principalmente do lado do Mato Grosso, é referida pelo nome 

"mangabal" ('Ywykga'i), relativo à fruta mangaba. Trata-se de 

uma região coberta majoritariamente de campos, propícios à 

mangaba, e pedras, tida como uma área muito pobre pelos 

Kayabi e regionais. Do lado do Mato Grosso, os campos 

concentram-se entre a Cachoeira Rasteira e as matas do igarapé 

Esperança. Do lado do Pará, localizam-se principalmente nas 

proximidades da Rasteira (ver mapa anexo). 

Neste ponto cabe um comentário. Não 

foi por acaso que os Kayabi sempre preferiram morar acima da 

cachoeira Rasteira, como já foi mencionado páginas atrás, 

apesar de terem habitado também rio abaixo, o que se deu em 
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função principalmente da instalação dos postos do SPI e da 

FUNAI nas proximidades da foz do igarapé Preto. Além da 

pobreza em recursos naturais, abaixo da Rasteira, no lado do 

Pará, a região próxima ao igarapé Preto é coberta de campos 

alagados ("charcos"). Em um diálogo gravado em 1993, o ex- 

funcionário do SPI Augusto Oliveira dizia: 

"1- (antropóloga) quer dizer que o senhor disse que 
da Rasteira pra baixo não presta ••• 

2- (Oliveira) da Rasteira pra baixo não presta, é só 
campo e pedra! 

1- só campo e pedra. Não tem nada para caçar, para 
colher 

2- é, não tem. Só essa beirinha .•. esse pedacinho 
de charco, de terra que você vê( •.• ); quando você 
passa no Teles Pires, você vê. É só charco; e depois 
quando você passa, você vê, só aqueles .•• 

1- do lado daqui do Teles Pires, do lado do Pará, é 
tudo alagado. 

2- é só alagado lá, ·no igarapé Preto. 

1- e o pessoal usa é do lado de lá (Mato Grosso) 
mesmo. 

2- usa mais para tirar palha, castanha, mais é do 
lado de lá. 

1- quer dizer que o lado de cá (Pará) é campo e •.• 

2- é só campo mesmo, campo e alagado. 

É justamente esta região de campos e 

alagados que toma uma parte da área que foi concedida pelo 

governo do Pará aos Kayabi em 1945. Estes últimos chegam a 

dizer que o governo teria escolhido a "pior" área da região 

para os índios, deix~ndo as terr~s mais férteis, em sua 
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Após a pesquisa de campo, encontrei 

na literatura uma referência a esta mesma região de campos 

(que pode ser vista com nitidez nas cartas geográficas do 

IBGE), feita pelo explorador francês Henri Coudreau {1977), 

que esteve no baixo Teles Pires no longinquo ano de 1895, ou 

seja, há quase cem anos atrás. Seguindo as referências 

.I '' / 

espaciais (nomes de igarapés, ilhas, corredeiras etc) dadas ao 

longo do capítulo VI, do livro "Viagem ao Tapajós", e que são 

mantidas quase intactas nas cartas geográficas recentes, 

pode-se ver que Coudreau (:95) encontrou "as campinas ou 

campinhos dos. Manoel" nas margens do trecho das "cachoeiras 

do baixo curso" do rio Teles Pires. 

o autor relacionou os nomes das sete 

"cachoeiras do baixo curso" do Teles Pires, as quais iriam, 

muitos anos mais tarde, motivar o SPI e, depois, a FUNAI, a 

criar seus postos de assistência próximos à foz do igarapé 

Preto, uma vez que acima (ao sul) deste ponto estava 

localizada a maior parte das corredeiras de difícil 

transposição. A mais setentrional das sete corredeiras era a 

Cachoeira São José, um pouco abaixo da foz do igarapé Preto; e 

a mais meridional, por sua vez, era a Cachoeira Sete Quedas 

(que não se confunde com o Salto Sete Quedas), localizada um 

pouco abaixo da Ilha do Caititu. 

Creio que a Cachoeira Rasteira, cujo 

nome não encontrei em nenhum mapa da região, embora seja assim 

referida pelos regionais e Kayabi, seja a própria Cachoeira 

191 



F 1 ,. 

P,oc. 

RuL .. , .•. 
Fundação Naciol'!al do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Sete Quedas ou esteja localizada em algum ponto multo ··próximo 

desta última. Afinal, todas as referências feitas pelos Kayabi 

a respeito da Rasteira coincidem com a localização da 

Cachoeira Sete Quedas nos mapas atualizadas, ou seja, um pouco 

ao norte da Ilha do Caititu. Sendo assim, as "campinas ou 

campinhos" encontrados por Coudreau, margeando o trecho entre 

as cachoe í.z-as São José e sete Quedas, correspondem 

aproximadamente aos campos descritos pelos Kayabi e por 

Oliveira, e os quais foram apenas sobrevoados pela equipe 

técnica. Sobre a região em questão, transcrevo as palavras do 

explorador francês: 

"( •.. ) Não se trata aqui de campos limpos ou de 
pequenos campos, como se poderia crer por tais 
designações errôneas. Na borda do São Manuel, e 
igualmente a uma certa distância no interior, não se 
vêem mais do que caatingas, espécies de matos ralos, 
ou de matinhas degradadas, com vegetações 
arborescentes, mas raquíticas, a unica que pode 
subsistir num solo podre e pedregoso. ( ••. ) Entre 
os habitantes do São Manuel, alguns aceitam esta 
denominação de caatingas, quando se lhes observa ser 
inexata a palavra "campinhos", e mais errado ainda o 
termo "campinas" - campanha, pradaria - ambas as 
expressões aqui indiferentemente utilizadas para 
designar os trechos pedregosos, com arbustos magros, 
que se encontram aqui e ali nas bordas do São 
Manuel, na região das cachoeiras do baixo curso, 
sobre as colinas e os planaltos." 

o autor descreve a pobreza que 

caracteriza a região de "caatingas" ao redor das margens do 

rio São Manoel, no trecho abaixo da cachoeira, nas duas 

margens do rio. Os Kayabi dizem ainda que há uma faixa de 

terras, à margem esquerda do Teles Pires, na região entre a 

foz do rio Cururuzinho e do rio são Benedito, que seria 
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coberta de campos alagados e pantanosos, o que limita bastante 

a caça e coleta no lado do Pará. 

Durante a visita do grupo técnico à 

terra indígena, os Kayabi apontaram as regiões de coleta, caça 

e pesca necessárias à subsistência e à manutenção de aspectos 

da cultura tradicional. Ficou claro que grande parte dos 

produtos coletados e consumidos é retirada do lado da margem 

esquerda do rio Pires. Os Kayabi utilizam 

tradicionalmente áreas do Mato Grosso desde que vieram morar 

na aldeia Tabuleiro, na foz do rio dos Apiakás, muito antes da 

concessão de terras, pelo Governo do Pará, na margem direita 

do rio Teles Pires. Relaciono a seguir os principais locais de 

coleta, caça e pesca. 

b.1. Margem Direita do Teles Pires (Pará) 

Como já foi explicado, para além da 

margem direita do Teles Pires, entre a Cachoeira Sete Quedas 

ou Rasteira e o igarapé Preto, aproximadamente, há uma grande 

área de campos pedregosos, que pode ser vista inclusive nas 

cartas geográficas do IBGE. Esta região é praticamente 

inaproveitável, restando aos Kayabi muito poucas áreas de 
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matas no lado do Pará, dentro da área demarcada em 75. Há 

Rubrn:a; 

ainda campos alagados entre o Cururuzinho e o São Benedito. 

A ampliação a ser proposta do lado do 

Pará tem como principal objetivo incluir na área indígena as 

cabeceiras do rio Cururu-açú ou Cururuzinhol. Trata-se do rio 

mais importante para os Kayabi, em função da relativa 

proximidade do posto indígena. o rio Cururuzinho e seus 

afluentes, como o Arapari, são riquíssimos em peixes, o que 

pôde ser visto pessoalmente pela antropóloga (ver fotos 

anexas). Durante um dia de visita ao rio cururuzinho e ao 

Arapari, vários peixes, de tamanhos e qualidades diversas, 

como o pintado, a pirarara, o pacu preto e a matrinchã, foram 

pescados por Artur e José Kayabi com grande facilidade. Para 

além das margens do cururuzinho, os Kayabi mencionaram a 

existência de lagoas escondidas e repletas de peixes, como o 

tucunaré, altamente apreciado. Somente os Kayabi têm acesso ao 

Cururuzinho, um rio totalmente puro e preservado, que nasce 

na Serra do Cachimbo e corre por dentro de matas onde se tem 

notícia da presença de índios Munduruku ainda isolados. 

Durante a visita ao Arapari, os Kayabi que acompanhavam a 

antropóloga e o ex-chefe do Posto Kayabi, Francisco Brasil, 

decidiram retornar a partir de um determinado ponto, temendo a 

presença dos índios desconhecidos. 

1.Essa é também a preocupação dos vizinhos Munduruku, que têm 
como meta incluir na área indígena as cabeceiras do rio cururu 
(que não se confunde com o cururuzinho) e de seus afluentes, o 
principal rio da Área Munduruku, preservando-o da exploração 
mineral. 
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Como tradicionais 

os Kayabi também usam as matas não alagadas da região do 

Cururuzinho para a caça de animais de pêlo ou pena, embora não 

tanto como no lado do Mato Grosso. Dizem que os animais já 

estão muito caçados e cada vez mais ariscos e difíceis de 

serem vistos, por isso preferem caçar na margem esquerda do 

Teles Pires, onde a caça é menos importunada e, assim, mais 

acessível. Além disso, na região do Cururuzinho ainda existem 

castanhais e seringais que são frequentados pelo grupo 

indígena. 

o rio São Benedito, por sua vez, é 

considerado atualmente um local bom de caça e peixe, apesar de 

já ter sido muito frequentado na época em que a Mineração São 

Benedito atuava na região. como será visto no próximo item, a 

delimitação proposta no Estado do Pará, utilizando parte do 

rio São Benedito como limite sul, tem por objetivo proteger a 

região de matas ao redor do Curuzinho e o próprio leito deste 

último, que assim ficariam totalmente protegidos dentro da 

área indígena, a salvo de futuras invasões garimpeiras. Com a 

contaminação e poluição do rio Teles Pires, restaram ao~ 

Kayabi os afluentes ainda não poluídos. 
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- b.2. Margem Esquerda do Teles Pires (Mato Grosso) 

o interflúvio Teles Pires/Juruena, 

pelo menos no que diz respeito à sua porção mais ao norte, 

abaixo do rio dos 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. A FUNAI mantém na região -das 

nascentes do rio São Tomé, afluente do rio Juruena que corre 

porção central do interflúvio, a "Frente de Localização 

{ Madeirinha", que visa mapear a distribuição espacial dos 

na 

últimos Apiaká isolados, remanescentes daqueles que foram 

at~cados e quase extintos por seringueiros no início deste 

século, fato já mencionado anteriormente. 

Tanto os Kayabi quanto os Munduruku 

do Posto Teles Pires, sobre os quais falarei adiante, coletam 

vários produtos fundamentais no lado do Mato Grosso. Toda a 

palha do coqueiro babaçu, que é usada periodicamente na 

construção das casas, existe quase que somente no Morro do 

Jabuti, o qual pôde ser avistado pela equipe técnica e que 

fica ao lado da Lagoa do Jabuti, um pouco abaixo do igarapé 

Ximari. Além do Morro do Jabuti, os Kayabi encontram palha de 

babaçu apenas na região do igarapé Piranha Preta (ou igarapé 

do Lodo, conforme aparece nas cartas geográficas), sendo que 
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os coqueiros não são encontrados do lado do Pará (ver mapa 

anexo para as referências espaciais seguintes). 

A área do Morro do Jabuti, aliás, é 

freqüentadíssima pelos Kayabi, que de lá retiram também o côco 

de babaçu, com o qual fabricam óleo de babaçu; usam o "bicho 

do côco" ou "gongo", um pequeno verme que vive nos coqueirais, 

como isca para pescar; coletam castanha-do-Pará, a fruta 

Maçaranduba, que só existe no Morro do Jabuti, a fruta "café- 

de-macaco", cacau nativo; retiram também um tipo de madeira 

chamada 11pupunha brava", que não existe na margem direita do 

Teles Pires e é utilizada na confecção de arcos para flechar, 

além de um tipo de pedra usada para amolar facas e facões. 

Além disso, a área ao redor do Morro do Jabuti é considerada 

especial para a caça, encontrando-se facilmente varas de 

porco-queixada (animal em extinção), que frequentam os 

"barreiros" existentes no loc_al ( 1 ugar em que há um acúmulo de 

sal na terra e onde os animais selvagens se reúnem para 

lambê-lo). 

A caça de todo tipo de animal, tendo 

como objetivo a subsistência, como o porco selvagem, o veado, 

a anta, a capivara, a cotia, o macaco, além de pássaros como o 

jacu, o mutum ou o jacamim, por exemplo, é praticada nas matas 

de todos os rios e igarapés do lado do Mato Grosso que estejam 

na área de perambulação Kayabi. É o caso do Ximari, Piranha 

Preta (ou Lodo) e Santa Rosa. Nestes rios quase intocados os 

Kayabi também pescam vários tipos de peixes, como o tambagui, 

o tucunaré, o pintado, o piau, o pacu, a matrinchã etc. 
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Nas proximidades do igarapé Ximari, 

os Kayabi coletam castanha-do-Pará, a fruta "café-de-macaco", 

ovos de tracajá (um tipo de quelôneo). Também pescam a tracajá 

nas águas do Ximari. 

o igarapé Piranha Preta (ou Lodo) é 

especialmente rico em peixes do tipo piau, existindo em suas 

margens a palmeira buriti, cuja fruta é aproveitada para fazer 

suco, além do "minhocuçú", um tipo de minhoca gigante, rara de 

se encontrar, e que se constitui em uma das melhores iscas 

para pescaria. Abaixo do igarapé, como já foi dito, 

localiza-se um dos únicos coqueirais de babaçu, de onde os 

Kayabi retiram vários produtos. 

o rio Santa Rosa, por sua vez, é 

considerado um dos melhores locais de caça, assim como o Morro 

do Jabuti. Os Kayabi encontram antas, macacos, os pássaros 

ja~amim, mutum, jacu etc. No ~anta Rosa, a pescaria principal 

é. o peixe matrinchã e o pacu, altamente apreciados. Nas matas 

abaixo do rio Santa Rosa existem castanhais e a·fruta açaí, de 

alto valor nutritivo. 

Nos campos pedregosos que existem 

abaixo da Cachoeira Rasteira, os Kayabi retiram as frutas 

bacaba e mangaba, entre outras. 

Além do que já foi dito, 

representando apenas uma pequena amostra das atividades de 

subsistência dos Kayabi, as matas do interflúvio Teles 

Pires/Juruena são conhecidas pelos seringais que atraíram os 

seringueiros e seus barracões desde o inicio do século. 
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e. Rios e Igarapés 

Além dos nomes dados às aldeias 

antigas e às várias micro-regiões que formam a macro-região de 

perambulação, os Kayabi possuem nomes na própria língua para a 

maioria dos igarapés e rios da área por eles utilizada. 

Relaciono a seguir alguns exemplos de nomes nativos de rios e 

igarapés da região: 

1. Rio Teles Pires - principal eixo 

de orientação espacial, chama-se Wyrasigy (a palavra é grafada 

corretamente com um til no rri") na língua nativa, palavra que 

quer dizer "o lugar (y) da garça (wyrasi)", numa alusão à 

grande quantidade de garças brancas que existiam no rio. 

2. Rio São Benedito - é conhecido 

como 'Yuunuu (a palavra é grafada corretamente com um til no 

último "u"), que quer dizer aproximadamente "água preta", uma 

vez que o rio possui águas de tonalidade escura, o que pode 

ser visto durante o sobrevôo da área. 

3. Rio Cururu-açú ou Cururuzinho 

como se trata de um rio que também possui água transparente, 

mas de aspecto escuro, é chamado de 'Yekwap, palavra que 

significa "rio Preto". 
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4. Igarapé Ximari a palavra 

"Ximari" é, na verdade, uma versão aportuguesada, que consta 

nas cartas geográficas do IBGE, do nome Kayabi Simari, que se 

pronuncia como 11Tchimari". 

5. Igarapé Piranha Preta é 

conhecido como Pirãi, que vem a ser o mesmo nome da antiga 

aldeia que se situava na sua foz e que já foi mencionada 

anteriormente. 

6. Igarapé Santa Rosa assim como o 

Piranha Preta, leva o nome da mesma aldeia que existia na sua 

foz, ou seja, Piawuuy, nome relacionado à quantidade de 

matrinchãs que havia no local. 

7. Igarapé Trairão - pequeno afluente 

do rio Cururuzinho, chamado em Kayabi de Tare'yry. 

8. Igarapé Arapari - grande afluente 

do rio Cururuzinho, chamado em Kayabi de Piawuuy, o mesmo nome 

do Santa Rosa, por haver grande quantidade do peixe matrinchã 

em suas águas. 

9. Igarapé sem nome na margem 

direita do Teles Pires, pouco acima da foz do rio Cururuzinho, 

há um pequeno igarapé sem nome em português, mas que é 

conhecido pelos Kayabi como Arapari'ywypy'i, nome de uma 

árvore imensa e muito antiga que se localiza na sua foz. 
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d. Os Munduruku do Posto Teles Pires 

-d.1. Breve Histórico da Ocupação Tradicional no Baixo Teles 
Pires 

Com a reativação do antigo Posto 

Kayabi, nas proximidades do igarapé Preto, em 1975, várias 

famílias Munduruku que habitavam as margens do baixo Teles 

Pires e do alto Tapajós, desde meados do século passado, 

passaram a morar no posto, que em 1987 seria chamado de Posto 

Teles Pires. Atualmente, moram no Posto Teles Pires 226 índios 

Munduruku e apenas 2 mulheres Kayabi. 

Segundo os Kayabi, teria havido um 

acordo com os Munduruku, depois da reativação do antigo Posto 

Kayabi e da transferência da maior parte do grupo para o 

Xingu. Os poucos Kayabi que ficaram no Pará concordaram que 

os Munduruku ribeirinhos, que moravam longe de suas aldeias 

centrais, viessem morar no Posto Teles Pires, dentro da Área 

Indigena Kayabi, reservada pelo Decreto de 1945, e assim 

passassem a contar com a assistência da FUNAI. Desse modo, os 

Munduruku, com os quais os Kayabi não guerreavam desde o 

século passado, ajudariam na fiscalização e ocupação da Área 

Kayabi, tornando-se moradores permanentes. 
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Desde então, os Kayabi ocupam 

aproximadamente a área que existe acima (ao sul) da cachoeira 

Rasteira ou Sete Quedas, enquanto os Munduruku ocupam a área 

abaixo (ao norte) da cachoeira, dos dois lados do Teles Pires. 

É importante enfatizar aqui que a ocupação Munduruku do 

referido trecho remonta a tempos imemoriais, havendo muitos 

registros históricos sobre este fato .. como já foi dito, antes 

dos Kayabi atravessarem o Salto Sete Quedas, que marca a 

divisa do Mato Grosso e Pará, toda a área a norte do Salto era 

área de perambulação Munduruku. 

Sobre estes últimos, conhecidos na 

' literatura como "caçadores de cabeça" (Murphy,1960), há 

registros de uma perambulação que compreendia a vastíssima 

área entre o rio Madeira, a oeste, e o rio Tocantis, a leste, 

desde o século XVIII (Leopoldi,1979). A primeira referência 

aos Munduruku foi feita e~ 1768, quando Monteiro Noronha 

incluiu os nMaturucu" entre as tribos do rio Maués 

(Horton,1948:272). A prática de caçar as cabeças dos inimigos, 

consideradas os maiores troféus que um guerreiro poderia 

obter, foi abandonada no início deste século, tornando os 

ncaçadores de cabeça" famosos e temidos pelos outros grupos 

indígenas e pelos primeiros "brancos" que se aventuraram na 

região. 

No que se refere mais especificamente 

à ocupação do baixo Teles Pires pelos Munduruku, que 

interessa neste relatório, em 1779, Almeida serra menciona urna 

aldeia "Mondruci" a um dia de viagem abaixo da foz do rio 
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Arinos, afluente do médio Juruena (Horton,1948:272) 

Em 1812, Miguel J. de Castro e 

Antônio T. de França, em viagem exploratória ao norte do Mato 

Grosso, já mencionada antes, na região dos rios Juruena e 

Arinos, a mando do Governador da Capitania de Mato Grosso, 

relatam ter encontrado "índios Mundurucu em três canoas, dos 

quais 20 eram homens e 5 mulheres, todos eles completamente 

nús". Os índios teriam dito aos exploradores que moravam nas 

margens do rio São Manoel, atualmente conhecido como Teles 

Pires, e que é, junto com o Juruena, formador do Tapajós1. 

A perambulação Munduruku, ao sul dos 

campos do alto Tapajós, atingia regiões distantes como o médio 

Juruena, onde habitavam os índios Apiaká. Em um relatório de 

1845, um morador da cidade de Diamantino, João Baptista 

Prudêncio, contradizendo as outras informações de que os 

Munduruku eram aliados dos r~gionais contra todos os outros 

grupos indígenas, escreve sobre um suposto auxílio dos 

Munduruku aos Apiaká, cuja população estava em declínio2: 

11( ••• ) antes algum auxilio de gente tem sido 
prestado a elles, pela forte e guerreira nação 
Mandurucú que tem obstado a completa extincção dos 
Apiacás, ainda assim estão reduzidos a menos da 
quarta parte do numero que tinham quando abriu-se 
esta navegação, segundo affirmão alguns dos 
primeiros navegantes". 

1.11Diário da viagem que por.ordem do Governador e capitão 
general da Capitania de Mato Grosso ••• fizeram os 
capitães ... no ano de 1812", p.126, apud Leopoldi,1979:81. 

2.Prudêncio,1845:7, apud Grünberg,1970:24. 

203 



F f t .: 

P~oo. 

Fundação Nacional do lndio 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

Os Munduruku sempre habitaram os 

campos a leste do alto Tapajós. Com o inicio da penetração de 

seringueiros na região, alguns Munduruku começaram a abandonar 

as tradicionais aldeias dos campos para morar nas margens do 

Tapajós e, depois, do Teles Pires, por volta de 1850, atraídos 

pela possibilidade de comércio com os regatões, processo este 

que ainda não terminou nos dias de hoje (Murphy,1960). Até 

então, o baixo Teles Pires fazia parte apenas da área de 

perambulação Munduruku. 

Em 1895, o explorador francês Henri 

Coudreau (1977), a pedido do Governador do Estado do Pará, 

navegou todo o Tapajós, desde sua foz, em Santarém, até as 

suas cabeceiras, na confluência dos rios Teles Pires e 

Juruena, tendo subido os rios mencionados até a cachoeira Sete 

Quedas, no primeiro, e o Salto Augusto, no segundo, como já 

foi dito antes. Como pode ser visto no mapa anexo, o baixo São 

Manuel ou Teles Pires tem seu curso d'água quase paralelo ao 

rio Cururu (afluente do alto Tapajós), fato notado por 

Coudreau (op.cit.:93-94), de modo que os Munduruku também 

habitavam e usavam os campos entre os dois rios. Em razão 

dessa proximidade, Coudreau encontrou, além de 4 aldeias 

Munduruku nas margens do rio São Manuel, outras 6 no distante 

rio Juruena (chamado pelo autor de "alto Tapajós") e 1 em um 

de seus afluentes da margem esquerda, o rio Bar ar a ti 

(op.cit.:142-144). 

A mais meridional das aldeias 
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Munduruku encontradas no rio São Manuel ou Teles Pires estava 

"pouco acima da cachoeira das Sete Quedas" (op.cit.:101). Os 

habitantes de uma aldeia abaixo da cachoeira, chamados por 

Coudreau de 11mundurucus civilizados", "estavam fazendo seus 

preparativos para irem a uma tribo parintintim ( ..• )afim de 

ali fazerem uma coleta de cabeças11 (op.cit.:83). Em outro 

trecho (:99), o autor diz que os Munduruku frequentavam as 

matas "desabitadas" do São Manuel (a leste), além de gastarem 

"de três a quatro dias para irem da Cachoeira da Sete Quedas 

ao Salto Augusto", que fica no Juruena, a oeste, ou seja, 

atravessando o interflúvio Teles Pires/Juruena. É importante 

notar que a aldeia encontrada por Coudreau pouco acima da 

cachoeira Sete Quedas, assim como a vasta área de perambulação 

mencionada, a leste e oeste do baixo rio Teles Pires, refere- 

se a uma área que extrapolava em muito os atuais limites sul e 

sudeste da Área Munduru.~u. o autor assim resume suas 

considerações sobre o 'habitat' Munduruku (op.cit.:126): 

11( ••• ) As terras por onde vagueiam os mundurucus 
compreendem enormes espaços a oeste e a leste do 
Tapajós. A 'Mundurucânea' atual estende-se de cada 
catarata do Tapajós até às cercanias do Xingue do 
Madeira, entretanto a maior parte da tribo 
concentra-se na região dos campos do Cururu 
Cadariri. Os mil e poucos mundurucus de hoje estão 
repartidos em diversos grupos( ••. ), que presumo 
assim poder relacionar : Tapajós, afluentes do 
Tapajós, alto-Tapajós (rio Juruena), afluentes do 
alto-Tapajós, São Manuel, Sucunduri. ( ••. ) E esses 
1400 rnuncurucus vagueiam por um território que se 
estende do Sucundari e do Madeira às margens do 
Xingu, dos formadores do Tapajós e do São Manuel às 
últimas cachoeiras a jusante, em direção aos 
territórios dos maués.11 
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Como já foi mencionado 

de 1915, o tenente Antonio Pyrineus de Souza, a serviço da 

"Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto 

Grosso ao Amazonas", chefiada pelo marechal Rondon, percorreu 

todo o rio Teles Pires, então conhecido como São Manoel, 

desde suas nascentes até a sua foz, a fim de realizar um 

levantamento topográfico. o tenente (1916:95) encontrou 

várias 11taperas" e "malocas" Munduruku ao longo do baixo São 

Manoel, sendo as mais meridionais delas aquelas situadas em 

frente à ilha Pavilhão ou Morengo e um pouco acima da barra do 

igarapé Preto, estando a última localizada exatamente onde, em 

1941, o SPI fundaria o antigo Posto Kayabi, atual Posto Teles 

Pires. 

Como pôde ser visto, desde o século 

XVIII há registros da perambulação Munduruku pelo interflúvio 

Teles Pires/Juruena, em sua porção mais ao norte, apesar das 

aldeias estarem situadas, tradicionalmente, nos campos a leste 

do alto Tapajós. Em 1812, exploradores oficiais do Juruena 

ouviram de índios Munduruku que suas aldeias estavam no baixo 

Teles Pires. A presença de aldeias na região atualmente 

reivindicada pelos Munduruku do Posto Teles Pires seria 

posteriormente confirmada por Henri Coudreau, em 1895, e pelo 

tenente Pyrineus de souza, em 1915. No próximo item, 

identifico a área de ocupação atual dos Munduruku que vivem na 
Terra Kayabi, no Posto Teles Pires. 
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- d.2. A Ocupação e a Utilização Atual da Área 

Durante os trabalhos de 

identificação, o grupo de trabalho deslocou-se até o Posto 

Teles Pires, onde foram realizadas reuniões com a comunidade 

Munduruku local. Assim como os Kayabi do Posto Kayabi, os 

Munduruku sobrevivem basicamente da caça, pesca e coleta que 

são feitas, principalmente, na margem esquerda do Teles Pires, 

no Estado do Mato Grosso. É importante lembrar aqui que a 

utilização de terras da margem esquerda já havia sido apontada 

em um relatório da antropóloga Carmem Affonso, responsável 

pela identificação e delimitação da Área Indigena Munduruku em 

19871: 

11( ••• ) Em setembro de 1987, quando estivemos com os 
Munduruku que habitam a A.I. Kayabi, eles 
manifestaram sua insatisfação com relação aos atuais 
limites da referida Área Indígena, reivindicando a 
devolução da área que lhes foi reservada em 1945. 
Reivindicam também terras situadas na margem 
esquerda do rios. Manoel, no Estado de Mato Grosso, 
onde desenvolvem atividades de extração vegetal e de 
coleta." 

Do lado da margem direita, no Pará, 

os Munduruku pescam no igarapé Preto ou Grande Piau e em seus 

afluentes principais, o igarapé Piranha Preta e o igarapé 

!.Processo FUNAI 921/88, p.3. 

207 



Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Piranha Branca, rios ainda ricos em peixe e em cujas margens 

também encontra-se caça. Assim como o Cururuzinho, são rios 

ainda límpidos e não contaminados por produtos decorrentes das 

atividades de extração mineral. Os Munduruku do Teles Pires 

ainda costumam caçar e pescar nas matas, lagos e igarapés 

situados a leste da grande Ilha do Bom Futuro (na carta do 

IBGE referida como "Ilha Moreira"), que fica fora da Área 

Kayabi, mas dentro da vizinha Área Munduruku. 

As atividades de subsistência no lado 

do Pará restringem-se ao que foi mencionado. A coleta de 

produtos da floresta é feita quase que exclusivamente no lado 

do Mato Grosso. Como já foi dito antes, ao sul do igarapé 

Preto, na margem direita do baixo Teles Pires, estende-se uma 

pobre e vasta região de campos e pedreiras, já referida pelo 

francês Coudreau, em 1895, e que quase não é aproveitada tanto 

pelos Munduruku quanto pelos Kayabi. Além disso, a região ao 

redor do igarapé Preto é pantanosa e alagada. Os Munduruku do 

Teles Pires dizem que, na área por eles utilizada no Pará, 

existe apenas um pequeno castanhal, dentro da Área Munduruku, 

ao qual só se tem acesso após dois dias de caminhada. 

Desse modo, as atividades de 

subsistência sempre estiveram concentradas nas terras da 

margem esquerda do rio Teles Pires, ricas em castanhais e 

seringais que foram explorados pelas frentes de expansão ao 

longo deste século. Do lado do Mato Grosso, a área que é 

utilizada cotidianamente para pesca, caça e coleta começa nos 

campos abaixo (ao norte) da cachoeira Rasteira ou Sete Quedas 
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e estende-se até o rio das Pedras, afluente da margem esquerda· 

do baixo Teles Pires. 

Há, inclusive, na altura do Posto 

Teles Pires, só que do lado oposto, duas famílias Munduruku 

morando em uma pequena aldeia na margem esquerda do Teles 

Pires. Ainda no Mato Grosso, duas outras familias (ambas 

formadas por uma mulher Munduruku casada com um regional e 

seus filhos) moram em um ponto na foz do igarapé das Pedras, 

no extremo norte da área a ser proposta, e em outro ponto 

próximo ao Lago das Tartarugas, situado na região do igarapé 

das Pedras. 

Dos campos de pedras do Mato Grosso, 

principalmente, os Munduruku e seus vizinhos Kayabi retiram as 

frutas mangaba, bacaba, buriti, solvinha e meri. Assim que 

terminam os campos, inicia-se ao norte uma região de matas 
1 

ricas em caça e produtos de coleta. Nas matas do igarapé 

Esperança, conhecido pelos Munduruku como 11Buretamba11, os 

Munduruku caçam mutum, jacu, jacamim, porco queixada, caititu, 

macaco, paca, veado, cotia etc. 

Ainda próximo ao Posto Teles Pires, 

mas abaixo do Buretamba, os Munduruku retiram palha de babaçú 

para a cobertura das casas da aldeia e colhem castanha na 

região do igarapé Tarumã. As matas do igarapé também são ricas 

em caça. Abaixo do Tarumã, existe o igarapé Tira-saia (cuja 

foz é um pouco acima da Ilha do Caroçal), onde os Munduruku 

caçam animais de pêlo e pena. 

Ainda na margem esquerda do Teles 
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Pires, rio abaixo, encontra-se o igarapé Sausau (cujo nome não 

consta nas cartas do IBGE), em uma região rica em castanhais e 

todo tipo de caça. Do igarapé Sausau em direção ao norte, no 

lado esquerdo do Teles Pires, inicia-se uma área cuja 

característica principal é a fartura de peixes. Os Munduruku 

encontram no Sausau e igarapés e lagos vizinhos os peixes 

tucunaré-açú, tucunaré pitanga, tambaqui, pirarara, surubim, 

piranha, traíra, acari etc, além de tartarugas e tracajás. 

Na área existente entre o igarapé 

Sausau e o igarapé das Pedras, que é, ao norte, o ponto mais 

extremo do Mato Grosso frequentado pelos Munduruku do Posto 

Teles Pires, há uma grande quantidade de lagos ricos em 

peixes. A região próxima ao igarapé das Pedras é descrita nas 

cartas do IBGE como uma área pantanosa. Segundo os Munduruku, 

os dois grandes lagos que aparecem nas cartas geográficas 

próximos ao igarapé das Pedras são o 

da Tartaruga", situados em uma área 

"Lago Central" e o "Lago 

de difícil acesso e 

somente frequentada pelos índios. Os Munduruku dizem 

trata de uma região em que vários outros pequenos 

que 

lagos 

se 

e 

igarapés emendam-se uns nos outros, de modo que pessoas não 

familiarizadas com o local podem se perder facilmente. o Lago 

Central, que tem este nome por se situar distante das 

do igarapé das Pedras, é conhecido como o 'habitat' de 

margens 

peixes 

de grande porte, como a pirarara, o filhote (jaú) e o pintado, 

por exemplo, além de ariranhas e outros animais da fauna 

local. Os Munduruku levam um dia viajando em suas canoas para 

chegar ao igarapé das Pedras e lagos vizinhos. 
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Nas matas entre o igarapé Esperança 

(ou Buretamba) e o igarapé das Pedras, os Munduruku coletam, 

além da castanha-do-Pará e borracha, as frutas açai, patauá, 

inajá, côco de babaçú, ximico, jubá, aracaré, solva, 

maçaranduba, pequi, uxi, cacau, cupuá, jatobá, jutaí etc •. , 

além da palha e cipó para amarrar as casas. 
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4. LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 

a. Ocupações de Não-Índios 

Durante os trabalhos técnicos 

executados em 1993, a equipe constatou a presença de três 

tipos de ocupações diferentes de não-índios na terra indígena 

a ser proposta, conforme pode ser visto ·em detalhes nos laudos 

de vistoria e avaliação de benfeitorias anexos. A área é 

ocupada pelas seguintes pessoas: 

1. João de Souza e sua família (10 pessoas) ocupam urna posse, 
que dizem ser de 1.200 ha, na margem esquerda do Teles Pires, 
Mato Grosso, abaixo da foz do rio Santa Rosa. No local não 
existe mais que algumas casas cobertas de palha e madeira e 
cerca de 2 ha de terra plantados. o pequeno posseiro contou ao 
grupo técnico que morou na área em questão há muitos anos 
atrás, quando foi atacado com sua família de origem por índios 
Kayabi no início dos anos 40, sendo obrigado a abandonar o 
local. Retornou à área há 11 anos atrás, em 1982. 

2. Benedito Mendes e sua família (11 pessoas) ocupam uma 
posse, que dizem ser de 50 ha, em ambas as margens do Teles 
Pires, morando no local onde era a sede da Mineração São 
Benedito, ou seja, dentro da área que foi interditada em 1990. 
Conhecido como "Bina", o posseiro é um descendente de um 
antigo empregado que ficou morando no local desde a chegada da 
mineradora. Segundo os Kayabi e o ex-chefe de posto Francisco 
Brasil, Bina aceita a sua condição de invasor e se diz 
disposto a abandonar a área assim que os Kayabi quiserem. Por 
enquanto, mora no local com a concessão provisória dos Kayabi. 
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3. A terceira e última ocupação de não-índios na área Kayabi a 
ser proposta pertence à Fazenda Santa Rosa - ADRIA S/A. 
Segundo o gerente da fazenda, Norberto R. Teixeira, que mora 
no local com sua família (8 pessoas), a fazenda ocuparia uma 
área de 136.000 ha, no Mato Grosso, entre o rio Ximari e o 
rio Santa Rosa, a qual teria sido comprada do famoso 
empreendedor de Mato Grosso e fundador de .Alta Floresta, 
Ariosto da Riva. Na área em questão, entretanto, não existe 
mais que 3 antigas pistas de avião e uma modesta casa de 
madeira onde mora o gerente, que se situa próxima à foz do rio 
Santa Rosa, onde já existiu uma aldeia Kayabi. A mais antiga 
das pistas teria sido aberta há 22 anos. 

Além das ocupações mencionadas, 

existem na região apenas algumas balsas e dragas de 

garimpeiros que exploram o ouro do rio Teles Pires, como pode 

ser visto nas fotos anexas. Além das balsas vistas nas 

imediações do Posto Kayabi, a equipe teve informações que há 

outras dragas de garimpeiros atuando na região da Cachoeira 

Rasteira, rio abaixo. 

A Área Kayabi a ser proposta neste 

relatório ainda está praticamente habitada apenas por índios 

Kayabi e Munduruku, constituindo-se de regiões cuja vegetação 

original, sejam as matas de tipo amazônico ou os campos e 

caatingas, ainda está quase intacta. O mesmo pode se dizer 

quanto à preservação dos rios e igarapés, com exceção do 

poluído Teles Pires, o maior rio da área. 

Quanto aos imóveis registrados em 

cartório, mas que não possuem nenhum tipo de ocupação efetiva 

na área, até o momento foi realizado o seguinte levantamento: 
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1. o Cartório Imobiliário de Itaituba, que se refere apenas ao 
Estado do Pará, informou à Administração Regional da FUNAI 
(Itaituba), conforme documentação anexa, que nada consta "com 
referência à existência de imóveis registrados que estejam 
localizados dentro das Áreas Indígenas citadas". 

2. o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) informou à 
Administração Regional da FUNAI (Belém), conforme documentação 
anexa, "que existem onze processos ora em tramitação neste 
órgão, que apresentam incidência na Gleba da Área Indígena 
Kayabi". O ITERPA informou também o nome dos onze pretendentes 
de terras que incidem na área indígena a ser proposta no Pará. 

No que diz respeito ao Estado do Mato 

Grosso, a incidência de registros de imóveis na área a ser 

proposta só poderia ser averiguada na cidade de Alta Floresta 

- MT. Como não estava prevista esta possibilidade no orçamento 

da viagem, não havendo verba disponível para o deslocamento de\ 

membros da equipe para realizar o levantamento cartorial em 

Alta Floresta, decidiu-se adiar o levantamento para um 

período posterior ao fim dos trabalhos de campo. Segundo 

informações recentes da Administração da FUNAI em Itaituba, 

encontra-se em andamento a pesquisa no cartório de Alta 

Floresta. 
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b. As Glebas do Exército 

Em 1988, o INCRA doou ao Exército, 

para uso especial, através do Decreto n2 95.859, de 22.3.88, 

publicado no Diário Oficial da União de 23.3.88, sem consultar 

a FUNAI previamente, as Glebas Juruena e Cururu, situadas no 

Município de Itaituba, com superfície de 429.500 ha e 439.583 

ha, respectivamente. 

Ocorre que a Gleba Juruena incide 

totalmente na área Munduruku; a Gleba Cururu, por sua vez, 

incide parte na área Munduruku e parte na área Kayabi, ficando 

totalmente englobada pelas duas áreas, caso seja aprovada a 

proposta de ampliação das ·áreas Munduruku e Kayabi. Além 

disso, com a referida proposta de ampliação, passa a existir 

uma superposição parcial da "área reservada para instalação do 

campo de provas das Forças Armadas", na Serra do Cachimbo, 

sobre as duas áreas, como pode ser visto no mapa anexo. Nas 

Glebas Cururú e Juruena não há instalações ou contingentes 
/ 

militares. 

Conforme consta no Processo FUNAI 

2299/91, as Glebas cururu e Juruena fazem parte de um conjunto 

de 23 glebas doadas pelo INCRA ao Exército, para uso especial, 

através do Decreto n2 97.596, de 30.3.89, publicado no Diário 

Oficial da União de 31.3.89. Na época, a FUNAI constatou que 
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havia incidência total e parcial de 7 glebas em 6 áreas 

indígenas. Após negociações entre a FUNAI e o Exército, foram 

adotadas soluções específicas para cada caso. No que se refere 

à área Munduruku, o Ministro do Exército informou ao 

secretário da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 

através do "Aviso n2 005, de 15.01.91", que o Decreto n2 

95.859 deveria ser modificado, "revogando-se a afetação a uso 

especial do Ministério do Exército as áreas reivindicadas pela 

FUNAI11• o restante da Gleba Cururu, na época não incidente 

sobre a proposta atual para a área Kayabi, deveria continuar 

de uso especial das Forças Armadas. 

Em 23.01.92, o Secretário de Assuntos 

Estratégicos dirige-se ao Ministro da Justiça, através do 

Ofício n11 047, para comunicar que 11nada tem a opor, uma vez 

que o Ministério do Exército manifestou-se favoravelmente à 

retificação dos limites incid_entes nas terras indígenas". As 

modificações sugeridas deveriam ser concretizadas através da 

expedição de novos decretos, por iniciativa do Ministério do 

Exército. 

Até onde se sabe, os decretos ainda 

não foram modificados. cabe agora à FUNAI, caso sejam 

aprovadas as ampliações das áreas Munduruku e Kayabi, retomar 

as discussões com o Exército, acrescentando os dados das novas 

alterações das referidas áreas indígenas. 
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5. CONCLUSÃO 

Para se chegar à delimitação da área 

a ser proposta, foram levados em consideração estudos 

realizados in loco, sobrevôo da área, entrevistas com pessoas 

bastante familiarizadas com a realidade local, reuniões com as 

comunidades Kayabi e Munduruku e pesquisas bibliográficas. 

Durante a identificação e delimitação 

de uma terra indígena, cabe ao antropólogo fazer a mediação 

mais acurada possível entre a ocupação territorial tradicional 

e a realidade atual, tendo sempre em vista a manutenção da 

qualidade de vida do grupo. No caso dos Kayabi e Munduruku do 

Posto Teles Pires, a sua sobrevivência física e cultural, 

assim como é assegurada pela Constituição brasileira, de 1988, 

respeitando-se o modo se ser tradicional, depende dos 

seguintes fatores: 

preservação e inclusão das nascentes do rio Cururuzinho e 
seus afluentes, principal fonte de pesca para a comunidade 
Kayabi, evitando-se futuras invasões garimpeiras; 

inclusão de pelo menos os principais trechos dos outros 
cursos d'água, como lagos, rios e igarapés, tradicionalmente 
utilizados para a pesca; 

inclusão das áreas de floresta tradicionalmente utilizadas 
pelos Munduruku e Kayabi para a caça, atividade que, pelo 
menos para os últimos, está imbuída de valores simbólicos que 
ultrapassam o valor de suprimento das necessidades básicas 
alimentares; 
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de áreas de floresta e campo tradicionalmente 
para a coleta de produtos comestíveis e não 

pelos Kayabi e Munduruku; 

inclusão dos locais tradicionalmente habitados e de grande 
valor simbólico, onde os Munduruku e Kayabi fundaram suas 
aldeias e enterraram seus mortos. 

Os limites propostos são em sua 

maioria limites naturais. A equipe técnica tentou aproveitar 

os abundantes rios e igarapés da região, evitando-se ao máximo 

a utilização de linhas secas. Descrevo a seguir os limites 

propostos para a ampliação da Terra Indígena Kayabi, começando 

pelo Estado do Pará: 

- ao sul, o limite começa na foz do rio São Benedito, 
por este rio até encontrar o igarapé São Benedito, 
setentrional do rio São Benedito. 

subindo 
afluente 

a sudeste/leste, o limite sobe pelo igarapé São Benedito, 
englobando todos os formadores do rio Cururuzinho, até 
alcançar o ponto mais extremo do primeiro. Deste ponto, 
através de duas pequenas linhas secas e alguns pequenos cursos 
d'água, o limite alcança um trecho das cabeceiras do rio 
Cururuzinho. o limite sobe pelas cabeceiras deste último até o 
seu ponto mais extremo, na Serra do Cachimbo, de onde se faz 
uma ligação, através de outras duas pequenas linhas secas e de 
pequenos braços do mesmo rio, com o ponto mais extremo das 
cabeceiras do rio Cururu, que corre dentro da Área Munduruku. 
As nascentes dos rios Cururu e cururuzinho estão bastante 
próximas uma da outra, ambas surgindo na Serra do Cachimbo. 

ao norte, o limite da Área Kayabi é o mesmo que funciona 
como limite sul da Área Munduruku, na nova proposta de 
ampliação. Assim, o limite norte desce pelo alto Cururu até um 
certo ponto, a partir do qual segue uma linha seca, proposta 
pela equipe que identificou a Área Munduruku em 1987, que 
termina no igarapé Piranha Preta, afluente do igarapé Preto. o 
limite continua descendo o igarapé Piranha Preta até este 
encontrar o igarapé Preto. Finalmente, segue pelo baixo curso 
do igarapé Preto até a sua foz, no rio Teles Pires. 

Descrevo a seguir a delimitação da 

Terra Kayabi no Estado do Mato Grosso: 
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- ao sul, o limite começa na foz do rio dos Apiakás, 
por um pequeno trecho até encontrar o seu primeiro afluente 
setentrional, indo até as suas cabeceiras. Deste ponto, liga 
se em um afluente meridional do baixo curso do rio Ximari, 
para depois seguir por um pequeno trecho do próprio rio 
Ximari. o limite continua por um afluente setentrional do 

· Ximari, até alcançar as suas cabeceiras, ligando-se a seguir 
nas cabeceiras do rio Santa Rosa. 

- a oeste/sudoeste, o limite começa na extremidade de uma das 
nascentes do Santa Rosa, seguindo por uma pequena linha seca 
até atingir as cabeceiras de um outro afluente do santa Rosa, 
em seu médio curso. Assim, todo o rio Santa Rosa fica 
protegido na área indígena. O limite desce até a foz do 
afluente ·mencionado, seguindo por um trecho do próprio Santa 
Rosa. Sobe então por um segundo afluente do Santa Rosa, cujas 
cabeceiras vão se ligar nas cabeceiras do igarapé do Anil. O 
limite desce pelo igarapé do Anil, ligando-se através de 
pequenos afluentes e cursos d'água no igarapé das pedras, já 
na porção noroeste da área. 

A respeito do limite norte da Terra 

Kayabi, no Estado do Pará, o mesmo que delimita, ao sul, a 

Terra Munduruku, algumas considerações ainda devem ser feitas. 

Ao justificar a identificação da Área Munduruku, em 1987, a 

antropóloga Carmem Affonsol escreveu em seu relatório que, ao 

sul, os Munduruku reivindicavam uma ampliação apenas até o 

igarapé Preto, afluente da margem direita do rio Teles Pires. 

A antropóloga argumentou então, junto aos Munduruku, que se o 

limite sul ficasse no igarapé Preto, haveria um grande espaço 

vazio entre as Áreas Munduruku e Kayabi, favorecendo a invasão 

de não-índios. Sendo assim, propôs que houvesse urna linha seca 

entre um ponto do alto cururu (que não se confunde com o 

cururuzinho) e o igarapé Piranha Preta, que delimitava a Área 

Kayabi. A proposta foi aceita pelos Munduruku e a área 

1.Processo BSB/FUNAI/1777/82. 
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aumentada além do igarapé Preto. 

ku111 l('d: 

delimitação 

Durante a identificação de 1993, esta 

a linha seca entre o alto Cururu e o igarapé 

Piranha Preta - foi mantida pelos Munduruku da Terra Munduruku 

e não foi questionada nem pelos Kayabi nem pelos Munduruku do 

Posto Teles Pires, apesar da antropóloga ter sugerido que.todo 

o igarapé Preto fosse usado como limite natural entre as duas 

áreas. Tinha como objetivo evitar a linha seca existente, uma 

vez que, com as novas propostas de ampliação das Terras Kayabi 

e Munduruku, a região em questão seria, de urna forma ou outra, 

terra indigena. Para haver alguma mudança nesse sentido, o que 

implicaria em uma pequena diminuição, ao sul, da Terra 

Munduruku, em favor dos Munduruku do Posto Teles Pires e dos 

Kayabi, seria necessário uma discussão e um acordo entre os 

grupos interessados, o que não foi possivel, devido aos poucos 

recursos e às dificuldades de locomoção na área. Assim, 

decidiu-se ao final manter a mesma delimitação proposta em 

1987, no que se refere à linha seca, com a ressalva que é 

feita a seguir. 

Em razão de não haver disputas ou 

conflitos entre os Kayabi e os Munduruku, no que diz respeito 

ao território de perambulação dividido pelos dois grupos; e 

levando em consideração que a porção norte da Terra Indígena 

Kayabi é usada quase que exclusivamente pelos Munduruku, que 

são maioria no Posto Teles Pires, situado na Terra Kayabi; 

lembro aqui que, caso as propostas de ampliação das Terras 

Indígenas Munduruku e Kayabi sejam aprovadas pela FUNAI, não 
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há necessidade de se demarcar fisicamente a grande linha seca, 

entre o cururu e o igarapé Piranha Preta, que divide as duas 

áreas. Evitando gastos e esforços dispensáveis, a linha seca 

deve constar apenas nos memoriais descritivos, pois não é 

preciso se abrir uma imensa picada em uma área de floresta que 

não é disputada por nenhum dos dois grupos. 

Após o fim dos trabalhos de campo na 

Terra Indígena Munduruku, que se deram na mesma época da 

identificação da Terra Kayabi, alguns integrantes do grupo 

técnico, entre eles a antropóloga, retornaram aos Kayabi para 

resolver algumas questões pendentes e apresentar o que havia 

sido discutido com os Munduruku sobre o limite sul da Terra 

Indígena Munduruku, ou seja, a ampliação que incluiria as 

cabeceiras do rio Cururu e seus formadores. os Kayabi 

manifestaram-se favoravelmente à ampliação Munduruku, cujo 

limite sul passa a ser o limite norte da área a ser proposta 

para os Kayabi. 

É importante lembrar que os Kayabi do 

Pará estão passando por um processo de recuperação 

populacional. Em 1973, os relatórios da FUNAI relacionavam 31 

Kayabi. Cerca de 20 anos depois, esta população dobrou de 

tamanho, atingindo o número de 69 pessoas, havendo uma 

tendência para aumentar cada vez mais. O mesmo ocorre entre os 

228 índios do Posto Teles Pires. Nas visitas anuais que os 

Kayabi fazem aos seus parentes do Xingu, e vice-versa, 

discute-se sempre a possibilidade de um retorno dos Kayabi 

xinguanos ao Pará, o que seria estimulado com a ampliação da 
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área. 

Um outro dado de grande relevância é 

o fato de que a área reguerida pelo SPI ao Governo do Pará, na 

década de 40, reconhecendo oficialmente a existência de um 

território Kayabi no baixo Teles Pires, era de 1.790.000 ha, 

com 720 km de perímetro, ou seja, maior ainda que a área 

proposta neste relatório, de aproximadamente 1.400.000 ha, com 

870 km de perímetro. 

Considerando a tradicionalidade da 

ocupação Kayabi e Munduruku no baixo Teles Pires, nos termos 

em que a Constituição brasileira define este conceito; e a 

necessidade de uma área ecologicamente preservada para se 

garantir a sobrevivência física e cultural, nos moldes 

tradicionais, das populações indígenas referidas, que estão em 

franco processo de recuperação populacional; sou de parecer 

que a FUNAI encaminhe ao Ministério da Justiça, para 

declaração de ocupação indígena, o processo referente à Terra 

Indígena Kayabi, com aproximadamente 1.400.000 ha e 870 klll. de 

perímetro, conforme exige o Decreto n2 22, de 4.01.91, que 

trata do processo de regularização fundiária das terras 

indígenas. 

Brasília, 15 de setembro de 1994 

FaÍúõ.a rJe ~clwt.r.A /2r;d-u~ 
PATRICIA DE MENDONÇA RODRIGUES 

Antropóloga - Coordenadora do Grupo Técnico 
Portaria nP 1137, de 12.11.93 
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Brasília, 20 de setembro de 1994 

·-· 
Dra. Ana Costa 
Chefe do DID 
Departamento Fundiário 
FUNAI - Brasília 

Sra. Chefe do DID, 

Dirijo-me a v.sa. para apresentar o 

relatório antropológico de identificação e delimitação da 

Terra Indígena Kayabi, decorrente de pesquisa de campo 

determinada pela Portaria n2 1137, de 12.11.93, do Presidente 

da FUNAI. 

Atenciosamente, 

f°4CAa· c4~~ 4ctu_~ 
Patrícia de Mendonça RodrigHes · 

Antropóloga/Coordenadora do Grupo de Trabalho 
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P9RTARIA 00 PRESIDENTE 

PP N<? 1137 /93 Brasfl ia., t zee novembro de 1.993. 
,1, •• 11: 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Parágrafo 1<? do Artigo 2? do Decr!::_ 

to n~ 22, de 04 de fevereiro de 1991, pelo Art. 21, item VII, do Estatuto 

aprovado pelo Decreto n<? 564, de 08 de junho de 1992 e tendo em vista a pr~ 

gramação de identificaçio de Areas lndfgenas de 1993, 

RESOLVE: 

1- Constituir Grupo Técnico com a finalidade de identificar e 

delimitar as ÃREAS INDÍGENAS MUNOURUKU E KAYABI GLEBA SUL, composto por: 

1. Patrfcia de Mendonça Rodrigues, antropóloga/Universidade de . 
Brasília-UnB, coordenadoraj 

2. Heleno Augusto Couto dos Santos, técnico em agropecuária da 

ADR/Belém/FUNAI; 

3. Afonso Gerson Farias da Rocha, técnico agrimensor da ADR/Be 

Jém/FUNAI; 

4. André Raimundo Ferreira Ramos, técnico indigenista/Chefe do 

PIN Mundurukuj 

5. Audinécio Estâcio da .luz, técnico agrfcola do INCRA/PA; 

6. Francisco Augusto Ferreira Cavalcante, agente da Polícia Fe 
' 

dera 1; 
]. Edlval Alves dos Santos, agente da Polícia Federal; 

8. Jorge da Sl lva Santos, engenheiro agrônomo/lTERPA. 

li - Determinar o deslocamento do Grupo Técnico às ÃREAS INDl 

GENAS MUNDURUKU e KAYAB I GLEBA SUL, 1 oca 1 i zadas nos muni cÍ pi os de I ta i tuba 

e .Jace reacenqa , no Estado do Pará, para em conjunto com os índios, ident.!_ 

ficar e delimitar os seus respectivos limites, com aldeias, roças, áreas de 

caça e pesca, sítios sagrados e área de preservação do meio-ambiente, ne 

cessários à sua sobrevivência ffsica e cultural; 

1 li - Realizar o levantamento fundiário, juntamente com os e~ 

tudos de delimitação da Area Indígena, que constará de vistoria das benfei 

terias implantadas por não-índios nos limites a serem propostos, a natur!: 

za da ocupação, contingente populacional e conflitos existentes, mediante 

a identificação de posse, doml'n l os , levantamento documentais em cartórios 

das certidões de registro e respectivas sucessórias; 



• 

CONT. da PORTAJUA PP N? 1137 /93 

IV - Os trabalhos serão norteados pela Portaria 239/PRES, de 

20.03.91 e pelas Ordens de Serviço n? 003, 004, e 005/SUAF, de 06.05,91, 

constando do preenchimento de laudos de Vistoria e Avaliação de Benfeito 

rias; 

' .. ..._, 
-, t : 

V - Determinar o p~~trh,~) dias para a execução dos 

trabalhos de campo e 60 (sesse,<ta) dias para1a a~esentação dos relatôrios, 

a contar do infcio do trabalh 

DINARTE NOBRE DE MADEIRO 
~Presidente da FUNAI. 

. :J:I) 
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Prec, 

PORTARIA NQ 551/PRES/94, Brasília, 06 OE junho DE 1994 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇ~O NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, 

no uso das atribui~ões que lhe são conferidas pelo Estatuto 

aprovado pelo Decreto nQ 564, de 08 de junho de 19~2, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Alterar o item V da p,ortaria do Presidente . 
nQ 1 .137, de 12 de novembro de 1993, publicada no D.O.LI 

nQ 221, de 22.11.93, se~ão II, prorrogando por 180 dias o / 

prazo para a entrega do relatório, 

Art. 29 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publica~ão, ficando revogada as disposições em contr~rjo. 

MADEIRO 

~ PRESIDENTE DA FUNAI 


