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move em face de Júlio de Queiroz Filho e Outro 

Assunto: Apresentação do trabalho resultante da perícia antropológica. 

Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado perito do juízo nos 
Autos da Ação Recisória 2003.10191-9, que a UNIÃO move em face de 
Júlio de Queiroz Filho e Outro, apresenta seu trabalho respondendo 
aos quesitos: 

Do Juízo 

a) A área objeto do presente litígio pode ser caracterizada como de 
posse imemorial indígena? 

Sim. A área objeto do presente litígio pode ser caracterizada como de 
posse imemorial indígena Kayabi. 

Os Kayabi tem como terras imemoriais as compreendidas pelo vale 
do rio Teles Pires, estendendo-se para o ocidente até o rio Arinos, e neste 
até a confluência com o Rio dos Peixes, incluindo toda a bacia deste 
último. Isso se apóia em dados colhidos em campo e corroborado com 
registro de Domstauder, que foi o primeiro não índio a contatar o principal 
grupo Kayabi que ocupava toda a bacia do Rio dos Peixes na época: 
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O grupo do Rio dos Peixes/ Arinos tem as mesmas características algo 
diferenciadas que o grupo principal do Teles Pires, que emigrou em 
pequenos grupos, em levas sucessivas ao Parque Nacional do Xingu 
na década de 50. 

Em 1955, ano em que tive o primeiro contato com os do Rio dos 
Peixes, fui o primeiro branco a pisar nas suas aldeias, em que viviam 
intactos a sua vida própria. Nesse ano vieram os últimos que ainda 
viviam mais no interior e na vertente dos córregos, já do Arinos, ao 
Rio dos Peixes, por ordem do chefe Temeoni, porque: 'os civilizados 
estão perto!'. 

Dois fatos que interferiram nesse grupo: a proximidade de seringais e 
medição, e a entrada da Colonização Noroeste Matogrossense Ltda 
(CO NO MA LI). 

A presença Kayabi é historicamente verificável até 1950 na sua área. 
'Tudo que se sabe ... " de 1848 a 1950 ... vivem os índios Kayabi a 
partir das cabeceiras do Rio Verde para baixo entre esse mesmo Rio 
Verde para baixo e o rio Teles Pires no qual desemboca, mais para 
baixo, ao longo deste. Aí foram encontrados como vizinhos dos 
Bakairi, de quem eram inimigos. 

"Grandes roças, pedra para machados e mulheres" caracterizam os 
empenhos na vida deles, e fazem compreender as motivações 
históricas. 
Nesses cem anos entremeados com lutas com os Bakairi e com 
elementos de outras tribos, conseguiram firmar-se na área [da qual 
trata o n. l deste relatório]. 
Em 1927, Max Schmidt, vindo de Simões Lopes, pousando na tal 
'lagoa' do rio Verde, escreve: "aqui começa o território que os Kayabi 
reclamam como seu," 1942, p.10. No mesmo ano, tendo Schmidt já 
voltado a Cuiabá. "Os Kayabi assaltaram, não longe de tal lagoa, a 
tropa do Posto, que vinha de Rosário d'Oeste, como atitude de defesa 
de seu território ... " 
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A partir desse ano amainou a resistência guerreira dos Kayabi. 
Contribui para tanto o Posto do S.P.I., que teve que transferir-se duas 
vezes até acertar o lugar, nem tão perto das aldeias e nem muito longe, 
de modo que dificultasse a atração. (Domstauder, 1983). 

A ocupação da área de terras da bacia do rio dos Peixes que se situa 
abaixo do Salto do mesmo rio, encontra-se, extraído de uma carta escrita 
pelo mesmo Domstauder, em meados do corrente ano. (1983): 

1 - Sobre a data de chegada dos Kayabi no baixo curso do Rio dos 
Peixes. A chegada foi muito anterior ao estabelecimento do Posto e 
Reserva Tatuí. Conforme atesta a tradição já antiga dos Kayabi. O 
deslocamento paulatino, rio acima, motivou-se pelas incursões dos 
Munduruku. Assim o velho capitão Pitai e nas festas tribais cantam 
sobre esses conflitos. Em 1958 vinha subindo do Pará o Sr. João 
Lourenço, vulgo Paxiuba, trazendo na sua turma 4 índios Munduruku, 
que na barra do Arinos se negaram seguir para frente. Deram como 
motivo a presença dos Kayabi no rio dos Peixes. - Em 1959 
Maderokudibá, índio Rikbaktsa viajando comigo, também não quis 
seguir viagem ao entrarmos na barra do rio dos Peixes: "Kayabi, 
Kayabi!" Explicou: "Da barra do Rio dos Peixes para cima, terra de 
Kayabi! Nós, no outro lado (i.é, no lado esquerdo). (Domstauder, MS, 
1983). 
2 - Medição em 1957. Umas delas, eram pelo menos três turmas, 
atravessou a área entre o Arinos e Rio dos Peixes, e além. Saindo das 
cabeceiras do Rio dos Peixes, aproximadamente onde hoje está a 
Pensão da Baiana, alcançaram o Rio, já largo, no km 280 mais ou 
menos, atravessaram e continuaram os trabalhos no outro lado. Na 
volta fizeram canoas e desciam o rio. Foi uma operação em pleno 
território Kayabi. E logo as terras foram loteadas e postas a venda pelo 
Estado de Mato Grosso, apesar das garantias constitucionais. A 
confusão de terras devolutas e "de índios", a vacilante legislação 
jurídica, a complexidade do problema indígena, os interesses 
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econômicos, a longiguidade dos centros civilizados do litoral, criaram 
no interior um ambiente ambíguo e adverso ao índio. 

Leigo no assunto, pergunto-me, se o direito à posse da terra que índio 
tem não é anterior ao da UNIÃO . 

... Agradeço o reconhecimento seu, do esforço da Missão Anchieta, 
para que o índio possa sobreviver na nesga de terra em que lhe 
"permitiram" viver. (Dornstauder, MS, 1983). 

Na versão indígena, numa reunião, um Kayabi, no Tatui expõe: 

Pra vocês ver a dificuldade que nós estamos passando aqui, como 
chefe acabou de/alar, que os antigos nossos avós, tavam por aqui, né, 
já que o branco estragou tudo esse trajeto dos antigo, eu acho que nós 
está por baixo. (..) Quantas vezes nós já tocamos pessoas de nosso 
redor, então nós vamos explicando como viemos para aqui, né, no 
restinho {de terra) que a gente tem aqui para baixo. 

Outro Kayabi, Luciano Tamaná, reflete a questão deles num contexto 
mais amplo. 

Olha, o Luciano voltou novamente, que é Kayabi. Eu queria dizer 
apenas o seguinte: Nós que somos índios que somos donos da terra, 
porque vamos dizer que nós somos nativos da terra, quando foi 
descoberto o Brasil nós já ... o índio já existia dentro dela e esse cara 
que descobriu o Brasil, que tomou as terras dos índios, então isso aí 
que eu queria dizer. Invés do governo repartir a terra dos índios, nós 
que devíamos repartir a terra com os brancos, não brancos repartir a 
terra com os índios. E isso aí que eu ia dizer, é só isso." 

Outra fonte, documento elaborado por um Kayabi que reside no PIX, 
corrobora que essas terras são de ocupação imemorial Kayabi. Do texto 
anexado de Canísio Piaká, este relata o encontro com os Kayabi do Rio dos 
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Peixes, no momento da transferência de parte do grupo para o Xingu, no 
ano de 1966: 

- Nós viemos buscar vocês porque nós temos muito pouca terra 
agora, os caraíbas vão acabar com a nossa terra: 

Assim eles conversaram com os parentes, para se reunirem perto dos 
outros Kayabís. 

- Assim nós vamos viver melhor. 

Assim alguns logo resolveram ir para o Xingue outros resolveram 
ficar ali mesmo. 

- Nossa terra é aqui mesmo, disseram eles. Nossos avós morreram 
aqui por isto nós vamos acabar junto do cemitério de nossos avós. Por 
que nós vamos deixar a nossa terrar Nós nos acostumamos a viver aqui. 
Lá é terra dos outros índios, disseram. Os outros fizeram força para vir 
conhecer os parentes que moravam no Xingu: Vieram duas famüias que 
estavam morando com o Padre João. Aqueles que foram avisá-los 
voltaram com dois rapazes', Foram estes que vieram na/rente. Depois os 
outros vieram com suas famüias. 

Ao registrar que "nossa terra é aqui mesmo", refere-se às terras 
ocupadas por eles no Rio dos Peixes, e no momento da fala estava no Tatui, 
isto é, em parte de sua terra que se situa abaixo do salto do Rio dos Peixes. 

Na medida que recolhia depoimentos dos Kayabi, parecia que um 
documento elaborado na capital, em relação à terra tem mais valor que a 
relação que os índios Kayabi estabeleceram, desde muito tempo, com sua 

1 
- Domingos e Takaperü 
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terra. Na área demarcada, eles se sentem encurralados, pois ocupavam um 
território que tinha como vizinhos os Apiaká, os Panará (Gigantes ou 

1tttt1ttru...mu.u m:::lllll.lllW mo ::it.u.u:: Wtilplj:lli; i::iu:i~ ~nuw1na:rw.1:1 \ttU111m; uuc:OalU.~c.UUW µn~~-de 
Krenakarore) Munduruku, Bakairi, Erikbaktsa (Canoeiros) e os Beiçõã 
n- •• D-_,_ ,-1 __ 1,-1_: __ ~--- -- ------+---·-- --:-- ,-1_ c,_ 1.__ -- ,l~gada 

tttttttde 50, eles desceram para outra parte de seu território imemorial. Num 
momento anterior eles subiram em função das pressões de outros grupos 
tribais e das frentes de exploração da sociedade nacional. Mas sempre se 
locomoveram em termos de aldeias, dentro de seu território, desde tempos 
imemoriais, sem deixar de ocupar seu território como um todo. 

b) Se positiva a resposta ao quesito anterior, explicitar quais grupos 
habitavam a região quando o Estado de Mato Grosso efetuou a 
concessão das terras mencionadas na inicial a terceiros? 

O grupo que habitava a região era o grupo Kayabi quando o Estado 
de Mato Grosso efetuou a concessão das terras mencionadas na inicial a 
terceiros. Ver resposta ao quesito anterior. 

Transcrevo um texto, que contem explicação mítica, afirmando que a 
origem do povo Kayabi se deu no Salto do Rio dos Peixes. Isso implica na 
ocupação do entorno regional, conforme consta na descrição da ocupação 
histórica dos Kayabi, que incluía todo a bacia do Rio dos Peixes. 

Pelo que contam os antigos, no tempo do dilúvio (acho que o dilúvio 
não é só reconhecido pelos brancos), a primeira existência dos 
Kayabi foi no Salto, onde construíram três malocas, cujos nomes são 
lembrados pelos velhos. Por isso que os Kayabi, Apiaká e várias 
outras tribos habitantes do Norte do Mato Grosso consideram esse 
Salto como um lugar histórico de suma importância. Primeiramente, 
por causa da pedreira apropriada para a indústria do machado, que 
pertencia aos Kayabi. Antigamente havia um grande pajé que tomava 
conta desse machado. Então o machado só saia por intermédio dele, 
nem o próprio Kayabi não podia tirar sem ser por aquele pajé. De 
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modo que muitas outras tribos procuravam um jeito de obter dessa 
pedra. Esse lugar era visitado por índios que podiam vir de diversas 
partes, do norte, do sul. À semelhança de fábrica de machado de ferro 
boa. Por isso que o Salto é um lugar sagrado. Essa é a história 
antiga. 

E outro motivo, para a gente dizer que essa cachoeira é considerada 
como sagrada que nós temos um pai lá, um grande pajé, que tem suas 
filhas lá conosco; ele se transformou em serpente, e mora vizinho 
acima do Salto. Era como dizer, um grande profeta. Se alguma dona 
queria ter criança, ele conseguia. Esse pajé não morreu, mas se 
transformou e todos os pajé tem comunicação com ele. E ele existe até 
o dia de hoje. Por isso que aquele Salto é considerado como lugar 
sagrado para os Kayabi, também para muitas outras nações esse 
Salto é considerado, é História de nossos antigos, não é só dos 
Kayabi, mas também dos Bakairi, dos Apiaká, e outros povos do norte 
do Mato Grosso2 

e) As terras estão habitadas? Por quem? 

As terras estão habitadas pelos índios Kayabi. 

Além dos caiabis localizados nos rios Verde e Teles Pires, estava o 
grupo do Rio dos Peixes ou São Francisco, chamado Tatuí pelos 
caiabis. (Meliá, 1993:491). 

Esses caiabis, em 1950, consideravam ainda deles a área 
compreendida entre o Teles Pires e a margem direita do Arinos, desde 
a barra do Rio dos Peixes, ao norte, até a do Souza de Azevedo, ao 
sul, donde entravam em disputa com os beiços-de-pau ou tapanhumas. 

2 (Relato de Cangerô Nicolau Kayabi, para o autor em Cuiabá, 25.04.85). 
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Mas, segundo os próprios relatos míticos, suas andanças chegavam até 
as cabeceiras do Arinos. (Meliá, 1993:491). 

Os caiabis do Rio dos Peixes são, de fato, os únicos que continuam em 
seu habitat tradicional. Em 1955, esses caiabis do Rio dos Peixes 
encontravam-se morando a mais de 100 km do Salto, rio acima, 
distribuídos em cinco malocas, distantes 33 km entre a primeira e a 
última. Uma sexta maloca estava situada em um arroio lateral, o 
Yara'u (ou rio Batelão) a meio dia de viagem a pé. (Meliá, 1993:491). 

O autor mencionado registra que os Kayabi moravam acima do Salto. 
Moradia indica a aldeia, enquanto que a ocupação se estendia entre o rio 
Teles Pires e a margem direita do rio Arinos até a barra do Rio dos Peixes, 
ao norte. Corrobora assim a afirmação de que a área "sub-judice" integra a 
terra de ocupação imemorial Kayabi. 

d) Constata-se a existência de objetos de fabricação indígena na 
região? Se positiva a resposta, é possível determinar a época do 
fabrico? Pode-se definir que grupos indígenas produziram os objetos 
encontrados? 

Sim, constata-se a existência de objetos de fabricação indígena na 
região. No entanto, não é possível determinar a época do fabrico. Os grupos 
indígenas que produziram os objetos encontrados são os Kayabi, como 
registrou o etnólogo B. Meliá: 

Foi com uma fração deste grupo que se iniciou o Posto Tatuí (ver 
histórico do contato). O lugar escolhido pelos caiabis havia sido 
habitado por eles antigamente, como provam os numerosos achados 
arqueológicos. O acúmulo destes achados, sobretudo pedras de 
machado e cacos, no atual Tatuí, é considerável (na "casa grande", por 
exemplo, junto à de Simão). (Meliá, ). 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª V. Ação Recisória 2003 .1 O 191-9 / Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásio Wenzel 

9 

Outro autor confirma esses dados: 

Neste século diversos etnológos assinalaram a presença dos índios 
Apiaká e Kayabí nas bacias dos rios Arinos e Teles Pires: LIMA 
FIGUEIREDO, (1949); MALCHER, (1964); NIMUENDAfü, 
(1944); ROQUETE PINTO, (1952); VILLAS BOAS, (1978-9). Na 
realidade, a bibliografia existente sobre esses índios não se esgota 
com os destaques acima mencionados, entretanto o GT utilizou 
essas obras para localizar o habitat imemorial dos índios Apiaká e 
Kayabí. (Oliveira, 1983 in Proc. 93325-9:64). 

Ao longo do rio dos Peixes os Kayabí e Apiaká apontam diversas 
aldeias e acampamentos de coleta, pesca e caça. Em diversas 
oportunidades o GT observou cacos de cerâmica e indícios da 
existência de antigas aldeias. Assim, as escavações para construção 
da aldeia Apiakatuba, revelaram inúmeros :fragmentos de cerâmica e 
instrumentos de pedra. (Oliveira, 1983 in Proc. 93325-9:65). 

e) Reconstituir os acontecimentos havidos na região de que trata a 
presente ação, com relação à presença indígena, no período do advento 
da Constituição de 1891 até o presente, por meio de relatório. 

Para atender a esse quesito, recorro a diversas fontes e relatos. 
Alguns dados complementares constam em outras respostas, bem como nos 
anexos, de forma menos direta. 

Segundo dados recolhidos na década de 1980, no que diz respeito à 
presença histórica dos Kayabi, encontrei os seguintes registros: 

a) Até 1950 não havia civilizados ocupando a terra Kayabi, com 
exceção da região compreendida entre o Rio Verde e o rio Teles Pires, 
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da "Lagoa" até a barra do Rio Verde. No entanto, após muitas lutas 
acirradas por mais de meio século, essa região foi tomada pelos 
seringueiros. 

A popularmente conhecida "Baiana" com sua família conseguiu 
estabelecer-se numa cabeceira do Rio dos Peixes, sorrateiramente. 
Mas, por volta de 1950 os Kayabi, depois de a flecharem e terem 
curado, toleraram sua permanência na área. 

b) Consta na documentação histórica que os Kayabi ocupam há mais 
de um século essa terra. A partir de 1848 há registros da presença 
Kayabi nessa região. 

e) Década de 50 - dois acontecimentos que ameaçam aniquilar a tribo: 

ca) a extração de borracha 

cb) o projeto de colonização. 

Quanto à exploração da seringa, registrou-se a expansão relâmpago da 
firma ERJON Ltda .. - feito notável na perspectiva econômica e 
política da frente pioneira de ocupação do Mato Grosso, mas foi uma 
ocorrência desastrosa para a tribo Kayabi. 

• 1950: a exploração chega até a barra do rio Verde; 

• 1951: chega até o Porto Atlântida; 

• l 952: chega até o Rio Preto; 

• l 953: chega ao término, no rio Peixoto de Azevedo; 

• 1953: a turma de colação está um pouco abaixo do Rio Pardo, 
feitoria de Justino; 

• 1954: o serviço de colação chega um pouco abaixo da barra da Cor. 
Jaguaru, já próximo da divisa entre as terras Kayabi e Nambikuara; 
• 1955: alcança pouco abaixo do rio Peixoto de Azevedo. 

As duas manobras tiveram êxito total graças à freqüente presença do 
Sr. Renato Spinelli e do Sr. Antonio Bernardino. 
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No seringa! da ERION do Teles Pires, abaixo do Rio Verde, a 
situação, inicialmente calma e tranqüila, de repente se transforma, 
devido aos abusos e prepotências dos seringueiros. 

Surge assim o dilema para os Kayabi: ou matar e queimar os barracões 
ou, emigrar - alternativa esta favorecida pela presença dos irmãos 
Villas Boas do projeto Roncador Xingu. Os irmãos Villas Boas 
chegaram no rio Teles Pires em 1949 e em 1951 seguiram. 

d) Venda da terras dos Kayabi do rio Teles Pires e do rio dos Peixes a 
partir de 1955. (ver "Retrato do Estado do Mato Grosso", Fausto 
Vieira de Campos, S. Paulo, 1955). Para dar execução ao "Projeto de 
Colonização do Estado do Mato Grosso" - "Que tem em vista ampliar 
o território civilizado ... " ( op. Cit. p.93), ... era necessário (?) fazer 
evacuar os Kayabi de seu território que ocupavam já antes da 
formação do Estado do Mato Grosso". 

Em 1953 começaram os estudos para a medição e loteamento. A partir 
de 1957 iniciaram as vendas da terra. No mesmo ano foi feito o 
levantamento do Rio dos Peixes a partir de sua barra até o Km 280, 
aproximadamente. Outra turma, de medição, vindo do rio Arinos, 
atravessou o rio dos Peixes para continuarem a medir no outro lado até 
o rio Teles Pires, de volta, fabricaram barcos e descerem ainda em 
1957. Essa operação foi feita em pleno território indígena. Os Kayabi 
mal perceberam o significado disso. 

Aconteceu que após uma longa e acirrada resistência a qualquer 
penetração, os Kayabi deixaram tudo, procurando novo destino. O 
mecanismo complexo e inexorável de uma aculturação foi um 
processo atropelado e desastroso para as duas partes: civilizados e 
Kayabi. Isso devido a interesses nem sempre puros e íntegros. 
Termina assim a forte resistência pela defesa de suas terras no rio 
Verde em meados do séc. XX. (MS Dornstauder, 1983) 

De modo que a saída da maior parte de seu antigo território incluindo 
as migrações ao Pará e ao Xingu, que deram como resultado a 
dispersão atual, tiveram "como motivo de fundo a reação contra as 
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pressões conflitivas que se onginaram no contato com as frentes 
pioneiras que começaram a atuar sobre esta tribo desde os primeiros 
contatos de 1925 e ainda antes". (Meliá, 1993:491) 

Antes de 1900, só se tem dos caiabis notícias indiretas, fornecidas por 
índios vizinhos, como os bacairis, apiacás e mundurucus, que os 
consideravam inimigos. 

Tudo o que se sabe dos caiabis é que são bravios e indômitos e 
habitam a margem do Paranatinga acima do salto. São inimigos dos 
bacairis", informava, em 1848, o Diretor Geral dos Índios da 
Província de Mato Grosso, Joaquim Alves Ferreira. (Meliá, 
1993:495). 

Karl von den Steinen encontrou entre os bacairis, em 1884, duas 
mulheres caiabis que haviam sido raptadas na desembocadura do Rio 
Verde, e que tinham esquecido completamente sua língua. Destas duas 
moças, que calculava terem 18 e 22 anos, von den Steinen toma 
medidas antropológicas. 

O período de 1900 a 1927 inclui dois tipos de fatos: conflitos com os 
seringueiros e os internos do SPI para pacificá-los. A partir dos 
últimos anos do século XIX, irrompe na região o primeiro ciclo da 
borracha. A penetração dos seringueiros pelos formadores do Teles 
Pires, Paranatinga e o Rio Verde, e pelo Arinos, provocou logo 
ataques dos caiabis. (Meliá, 1993 :495). 

Em 1884 uma expedição que voltava da região do Arinos foi atacada 
pelos caiabis. Em 1899, quando os seringueiros avançavam 
sistematicamente pelo Alto Paranatinga e Rio Verde, os caiabis 
mataram os seringueiros e levaram suas cabeças degoladas a suas 
aldeias. (Meliá, 1993 :495-6). 
Em 1900 uma expedição, da qual fazia parte o salesiano D. Bálzola, 
pretendia pacificá-los. Os caiabis se deixaram ver em diversos lugares 
do Alto Paranatinga, para recolher cautelosamente os presentes que 
lhes deixavam, porém não se deu um contato propriamente dito. 
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Nos anos seguintes se sucederam novas expedições e novos conflitos. 
Em 1901 um explorador, atacado pelos caiabis, revidou e massacrou 
um bom número deles. 

Em 1910 se conta que alguns caiabis mataram o "gerente" de um 
seringai, M. F. Valois Velho. E uma expedição subseqüente matou 
muitos caiabis e raptou seus filhos. 

Grünberg nota acertadamente que "os caiabis mantiveram sua atitude 
de resistência ativa até pelo menos 1927, o que teve por conseqüência 
sua dizimação, mas preservou a tribo como um todo fechado". 

Pelos anos de 1920, o interesse pela borracha decaiu bruscamente, e a 
presenca de seringueiros ficou consideravelmente reduzida. Por esta 
data, escreve Max Schmidt, em um informe de 1927: 

Os seringueiros já haviam penetrado varias vezes no território dos 
caiabis, que toleravam estas penetrações até um certo ponto, durante 
a estação seca, sem cometer hostilidades. Mas, antes das chuvas, 
costumavam espalhar flechas pelo caminho, para obrigar a saída do 
seu território, os seringueiros respeitavam esta intimação, para evitar 
as hostilidades dos caiabis. 

Outro tipo de contato é aquele que se estabeleceu, neste período, por 
parte da Comissão Rondon e o SPI. Uma expedição, organizada por 
Rondon e comandada por Rondon e comandada por Antonio Pyrineus 
de Sousa, percorreu em 1915 o Teles Pires. O relatório desta 
expedição pode ser considerado a melhor fonte etnográfica sobre os 
caiabis '. A expedição de Pyrineus de Sousa entrou em contato mais ou 
menos distante com os caiabis em diversas ocasiões, entre os dias 8 e 
18 de maio. Durante estes dias, houve trocas de presentes - machados, 

3 Em 1970, Georg Grunberg publicou um trabalho com novas informações sobre os 
caiabis: "Beitrâge zur Ethnographie der Kayabi" ["Contribuição para a Etnografia dos 
Kayabi do Brasil Central"]. Archív für Vôlkerkunde, Viena, 24. Há, em português, uma 
tradução de Eugenio Wenzel, s/d. 
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facões e contas de vidros - por alguns enfeites indígenas. Os caiabis 
apareciam em grupos de cem e até duzentas pessoas. Os presentes 
acabaram, e os caiabis, vendo suas expectativas insatisfeitas, deram 
claras mostras de hostilidade. A expedição teve que se retirar 
apressadamente, e ainda foi perseguida. 

O intento de um contato pacifico e estável não se realizou nesta 
ocasião, apesar da boa vontade e coragem do comandante Pyrineus de 
Sousa. Dentro da mesma linha de ação, se situa a criação de um posto do 
SPI para os caiabis. Em 1922 foi fundado, no Rio Verde, o Posto Pedro 
Dantas. Dois anos depois era destruído totalmente pelos caiabis, morrendo 
dois funcionários no ataque. 

Em meados de 1925, o posto foi restabelecido na margem esquerda do 
Teles Pires, 180 km rio acima da desembocadura do Rio Verde. Um 
grupo caiabi chegou ali em 1926, porem em 1927 mataram outro 
funcionário do posto. Quando o famoso etnólogo alemão, Max 
Schmidt, chegou ali, em março do mesmo ano, o ambiente estava 
tenso. A desconfiança dos índios, a apreensão de Schmidt de que 
pretendiam mata-lo e os ataques de malária impossibilitaram 
grandemente qualquer trabalho cientifico. De fato, no mesmo ano de 
1927, em junho, uma tropa do posto foi atacada pelos caiabis, que 
levaram quatro cabeças de brasileiros a suas aldeias. Conforme 
informação dos mesmos caiabis ao Pe. João, levaram para casa as 
cabeças dos três homens; a da mulher, jogaram fora no mato .. (Meliá, 
1993 :496- 7). 

Podemos considerar o período que vai de 1928 a 1966 como o mais 
critico para a sobrevivência física e cultural dos caiabis. 

A primeira etapa deste período se caracteriza pr um movimento dos 
caiabis no rio Teles Pires, ou São Manoel, abaixo, devido em grande 
parte à situação política dos anos 30, que deixou o SPI sem recursos. 
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Pelo menos desde 1936 aparecem na desembocadura do Teles Pires, 
no Tapajós, como pode documentar Curt Nimuendajú. 

Sobre o grupo caiabi do Baixo Teles Pires, escreve um antropólogo do 
Museu Goeldi: 

Com o recesso sofrido pelo SPI após 1930, alguns grupos caiabis 
foram descendo o Teles Pires, localizando-se um desses bandos à 
margem esquerda desse rio, um pouco acima da cachoeira Sete 
Quedas. Dali partiram para atacar barracões e seringais, 
determinando reclamações e farto noticiário em Belém e Rio de 
Janeiro. Em 1941, após reorganização do SPI, foi fundado o Posto 
Caiabi à margem direita do Teles Pires, um pouco abaixo da 
cachoeira São José. Ainda naquele ano começaram os caiabis a 
freqüentar o Posto e, em 1942, um grupo desses índios se transferia 
para sua proximidade. 

Este posto estabeleceu-se em latitude 8º24' 5"Sul. 

Talvez o mais característico dos caiabis, relacionado com este posto, 
seja sua paulatina integração no seringai, incentivada pelo SPI. 

Em 1955 o "capitão" caiabi Luiz França, cuja maloca se encontrava 
não muito distante do Peixoto de Azevedo, informava ao Pe. João 
Dornstauder que havia naquele posto caiabi 43 pessoas com pouca 
comida, sem roupas, tratadas a gritos pelo encarregado. (Meliá, 
1993:497). 

Em 1966 alguns deles foram atraídos até o Parque Nacional do Xingu, 
através da Operação Caiabi, empreendida pelos irmãos Villas-Boas. 
Um caiabi de Tatuí, em visita à reserva do Teles Pires, contou 
quatorze patrícios em 1981. 

No alto Teles Pires, em substituição ao Posto Pedro Dantas, foi criado 
em 1929 no Posto José Bezerra. Nos primeiros tempos, os caiabis se 
mostraram receosos e agressivos. Só de 1940 em diante começaram a 
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ficar lá mais estavelmente. Na proximidade do posto, a apenas 200m, 
havia um barracão de seringueiros, cuja influencia sobre os caiabis se 
tornou realmente perniciosa. A permanência dos caiabis neste posto 
oscilava consideravelmente. Em 1953 as presenças efetivas eram de 
23 pessoas; em 1954, 42; em 1955, 31; em janeiro de 1956, 28. 

Em diversas visitas realizadas, o Pe. João, de quem tomamos as cifras 
anteriores, encontrou os caiabis num estado lastimável, em termos de 
saúde, e descontentes pelo trato que recebiam. Em 1955, Pe. João 
apresentou um informe ao Sr. Calmon do SPI de Cuiabá, transmitindo 
as queixas dos caiabis de que o posto estava muito longe ao sul. O Sr. 
Calmon declarou que o SPI fez o que pode: "Quem quiser aproveitar 
do posto que venha". 

Tanto nos postos como nas malocas do Teles Pires, a influencia mais 
deletéria sobre os caiabis vinha do contato com os seringueiros e seu 
sistema de exploração. O chamado "terceiro ciclo de borracha" se 
inicia em 1942, porém a volta maciça de seringueiros às selvas do 
habitat caiabi só se intensifica na década de 50, com a expansão da 
firma Erion (Empresá Rio Novo Ltda.), dos irmãos Mário 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. 

Cerca de 180 feitorias e seis barracões ocupavam 248 seringueiros, só 
com 45 mulheres e 29 crianças. Entre estas 322 pessoas, poderia haver 
talvez caiabi a serviço do seringai, porém não consta 
documentalmente. 

Em 1953 havia já uma feitoria ao lado da aldeia de Purutaí, a 373 km 
rio abaixo do Posto José Bezerra. Alguns índios trabalhavam para os 
seringueiros, que facilmente abusavam da ingenuidade deles. 
Em 1955 se encontravam uns dez seringueiros a uns 40 km antes da 
boca do Peixoto de Azevedo, junto à maloca de Luiz França, caiabi. 
(Meliá, 1993 :498). 
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A situação, inicialmente amistosa, rapidamente se tornava conflitiva, e 
os caiabis começavam a sentir-se estranhos em sua própria terra. Em 
1955, por exemplo, o diário do Pe. João registra um fato que se tornou 
típico para os índios que tem servido aos "civilizados". "06/06/55 - 
Não tem mantimento no local (aldeia de Purucatu, no Jaguaru) porque 
se atrasou no trabalho, devido a compromissos com um seringueiro". 
(Meliá, 1993 :498). 

Em 1953, os caiabis do Rio dos Peixes chegaram até a desembocadura 
do Arinos, mostrando querer entrar em contato com os seringueiros. 
Confundidos com os canoeiros erigpactsas, que naquele tempo 
hostilizavam os seringueiros, foram rechaçados a tiros. Segundo o 
relato de Júlio Carlos Ferreiras, que trabalhou durante anos na região 
do Arinos e Rio dos Peixes, era o mês de agosto de 1953, a barraca de 
um seringueiro havia sido "visitada" e depois queimada pelos 
canoenos. 

Na descida de José Pinto e Francisco de Brito, passado pela barra do 
Rio dos Peixes, viram índios na beira do rio na margem direita 
(descendo), como que os índios parece que queriam falar com estes, 
pelos seus modos francos à beira do rio em lugar limpo, tinha até 
índio em cima da pedra dentro do rio. Os dois passageiros com medo, 
pelo acontecimento, o Francisco deu um tiro de 22 neles, não acertou 
devido a distancia e os índios correram e entraram no mato ... 
soubemos que estas tribos da margem direita do rio Arinos, a quem 
Francisco Brito atirou, eram índios caiabis, pois o índio José Caiabi 
já era civilizado e era ele que estava a frente do tiro. Diz o José 
depois também que a tempo queriam chegar nas barracas dos 
seringueiros, mas ficavam com medo que atirassem, como foi feito. 
Pensaram eles que poderia ser estes índios que eram os tais que 
estavam fazendo as suas façanhas, pois não conhecia-se as tribos que 
existia aí, porque tudo aí era novo (pp. 20-21, manuscrito, datado em 
Diamantino, janeiro de 1968, arquivo da MIA) 
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Foi neste ano [1955] que soube que o Pe. João tinha saído no ro 
Arinos, descendo pelo rio dos Peixes, com alguns caiabis. Era a sua 
primeira expedição que fazia naquela zona. Assim ficamos sabendo 
que existiam índios caiabis no Rio dos Peixes (idem, p. 27). 

Em 1957 foi o primeiro ano que trabalhei no Rio dos Peixes, não 
fiquei com medo, era a primeira vez que chegavam em minha barraca, 
e pelos seus modos tirei uma conclusão exata que aqueles índios eram 
completamente pacíficos e gostavam de trabalhar com seringueiros. 
Trabalhei naquele salto do Rio dos Peixes durante cinco safras 
consecutivas, sempre tendo entrevistas com aqueles índios caiabis, e 
alias mesmo ajutôrio no serviço (idem, pp. 46-48). 

O José Caiabi, a que Júlio Carlos se refere, é José MairerO, que esteve 
depois muito ligado ao Pe. João nas expedições de pacificação dos 
canoeiros erigpactsas. (Meliá, 1993:499). 

Desde modo, em 1953, a exploração da borracha baixando pelo rio 
Arinos e começando a ocupar a desembocadura do Rio dos Peixes ou 
Tatuí; dava-se o primeiro contato pacifico com os caiabis que viviam 
nas cabeceiras deste rio, mas percorriam também o trecho abaixo do 
Salto. O contato com os seringueiros se tomaria mais freqüente só a 
partir de 1956, como se verá. (Meliá, 1993 :499-500). 

Para o futuro dos caiabis do Rio dos Peixes, 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. 

Frente à invasão de seringueiros e de colonos, a atitude dos caiabis 
estava sendo, nos últimos anos, de retrocesso - Pe. João observa um 
"recuo" evidente rio abaixo, já que encontrou a primeira maloca, a de 
Purutaí, na Cachoeira da Emboscada, a 3 7 4 km do posto onde 
Pyrineus de Sousa esteve no último encontro com os caiabis, em 1915. 
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este retrocesso teve um impacto maior com a migração para o Xingu, 
iniciada nos anos 1952-1953. 

A agressividade dos caiabis dos termos passados havia diminuído, 
ainda que, pelos anos 40, tenham levado para suas aldeias do Rio dos 
Peixes duas cabeças de seringueiros do Alto Arinos. E em 1964 
mataram outros dois, junto à aldeia de Temeoní, porque violaram 
mulheres. 

Ao mesmo tempo em que atuavam todas estas forças desintegradoras e 
dispersivas contra os caiabis, surgiram dois tipos de ação que 
procurariam, cada uma a seu modo, solucionar o problema da pressão 
que as frentes pioneiras da sociedade nacional exerciam sobre os 
caiabis. 

Durante a expedição Roncador-Xíngu, os irmãos Villas-Boas 
começaram desde 1949 a tratar com os caiabis. Três deles se juntaram 
à expedição e se mostraram auxiliares eficazes. Os Villas-Boas 
souberam granjear a confiança dos caiabis. Ante a situação opressiva 
que viviam no Teles Pires, a proposta feita pelos Villas-Boas, de que 
se transferissem para o Xingu, foi recebida com agrado, especialmente 
pela gente mais chegada a lpepuri. Em 1955 uns quarentas caiabis do 
Alto Teles Pires haviam passado para o Xingu. (Meliá, 1993:500). 

Segundo outros registros, a respeito dos acontecimentos havidos na 
região que atingiram a vida dos Kayabi, consta que: 

Os irmãos Cláudio e Orlando Villas Boas sertanistas experimentados, 
faziam parte da expedição Brasil-Central. Descreveram assim, pela 
primeira vez, o habitat Kayabí: 

'A terra dos Kayabí é cortada pelos rios Telles Pires e Arinos. Do 
primeiro, eles ocupam o seu alto e baixo cursos; do segundo, um 
afluente da sua margem direita, chamado rio dos Peixes (gn)'. (Villas 
Boas, 1979:98). 
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Estes Kayabí do vale de Arinos são apelidados de Tatuê pelos seus 
parentes do leste. Tatuê é o nome com o qual designam o Rio de 
Peixes 4. (1983: 98). 

Os Kayabí do rio dos Peixes ficaram, ao longo, da primeira metade do 
século XX, longe da chamada civilização. Seu habitat ainda era 
considerado inalcançado pelas frentes pioneiras da sociedade nacional. 
Mas a partir dos anos cinqüenta a situação mudaria, trazendo 
alterações substanciais para o destino desses índios. O padre jesuíta 
João Dornstauder, da Missão Anchieta, e o sertanista Fritz Tolksdorf, 
do SPI, estavam iniciando seus trabalhos na região, com vistas à 
atração daqueles índios. É preciso acrescentar que os índios do vale do 
Tatuí ou rio dos Peixes, bem como os das regiões circunvizinhas, 
estavam sendo paulatinamente acossados pelo adensamento das 
frentes pioneiras naquele território. A marcha para oeste, determinada 
pelo governo getulista e cimentada nos trabalhos da Fundação Brasil 
Central, estava colhendo seus primeiros frutos, pior para os índios, no 
entanto". (Demarquet, 1983 :95-6). 

Malcher, nessa época, sinteticamente afirma em relação ao território 
Kayabí, que estes: 

4 Tatu'y, literalmente significa "água", "rio" onde se encontra uma espécie de peixe 
cascudo - ''tatu". 

Essa é a denominação Kayabí. Já os Apiaká conheciam essa rio como Ita'ãami, ou seja: 
"rio pedregoso", "rio de pedras e pedregulhos". Os viajantes e exploradores, da 
sociedade nacional, deram o nome de Rio São Francisco, e posteriormente, Rio dos 
Peixes, considerando-o piscoso e de águas são mais turvas, se comparado com os outros 
rios da região. 
5 Essas :frentes pioneiras caracterizam-se pela ocupação de terras, seja com :finalidade 
extrativista, mediante os seringais, seja em vista da exploração da terra, mediante a 
colonização, fixando-se nessas terras. 
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Estão sendo compelidos a transferirem suas aldeias, cuias terras 
foram vendidas pelo Estado de Mato Grosso a diversas empresas e 
imobiliárias. (1964:100). 

Retomamos a análise do etnólogo B. Meliá, que escreve a respeito 
dos Kayabi não-xinguanos: 

No Parque Nacional do Xingu, fundado em 1961, os caiabis foram 
figuras "ponte", tanto na pacificação de outras tribos como na 
adaptação à vida indígena de elementos da "civilização". Pelos anos 
1961-1962, a maior parte dos caiabis do Teles Pires já havia migrado 
para o Xingu. Seguiam em seu território os caiabis do Rio dos Peixes, 
cujo contato com a sociedade nacional tinha-se iniciado timidamente 
em 1955. (Meliá, 1993:500). 

Em 1966, Cláudio Villas-Boas planejou a Operação Caiabi com o 
fim de transferir os caiabis do Rio dos Peixes para o Xingu (gn). 

Entre setembro e dezembro deste ano, migraram efetivamente 31 
indivíduos, incluída a aldeia do prestigiado Temeoní, para o Parque 
Nacional do Xingu. Estes, com outros treze procedentes do Baixo 
Teles Pires, foram o último grande contingente que, no fim de 1966, 
se incorporou ao Parque. Ficavam assim em Tatuí os que recusaram 
positivamente a proposta de transferência, por não quererem 
abandonar seu habitat tradicional. De fato, sentiam também ligados a 
um processo de contato diferente, iniciado pela Missão de 
Diamantino, através do Pe. João Evangelista Dornstauder. 

Em agosto de 1950, os caiabis do Posto José Bezerra receberam a 
visita de um missionário da Prelazia de Diamantino, o Pe. Alonso 
Silveira de Mello. Impressionado com a boa colhida e a boa 
disposição manifestada, batizou naquela ocasião sete pessoas, entre 
elas o Sabino Kui, futuro "capitão". Os caiabis batizados eram, em 
1954, us 28. curiosamente, a cerimônia do batismo dava lugar a uma 
festa, com baile ao modo "sertanejo". 
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Em 1953, Pe. João começou a visitá-los sistematicamente, iniciando 
uma catequese formal, já que muitos haviam sido batizados por 
elementos zelosos da população envolvente. Em 1954, descendo para 
ter contato com os caiabis "de baixo", chegou às primeiras malocas. 
Purutaí e Moane ( ou Cuiabano ). Para a história do contato, a 
documentação deste missionário é significativa: levantou censos 
detalhados, tomou notas sobre a situação de índios e seringueiros, 
registrou dados lingüísticos e etnográficos, captou fotograficamente 
aspectos da vida humana encontrada naquelas paragens. Por exemplo, 
no Posto José Bezerra, em 1953 e 1954, nos censos dos índios ali 
residentes, há nomes "cristãos"e tribais, idade aproximada, relações de 
parentesco, às vezes procedência e novos domicílios. (Meliá, 
1993:500). 

Em 1955 o Pe. João realiza uma travessia importante, que o levaria a 
fazer o censo das cinco malocas do Teles Pires, onde moravam 103 
indivíduos. Através do Jaguaru e conectando com o Coatá, chegou às 
malocas do Rio dos Peixes, que também eram cinco e compreendiam 
108 caiabis. A existência e acessibilidade dos caiabis do Rio dos 
Peixes haviam sido manifestadas antes pelo "capitão" Sabino, que 
mantinha com os ditos "patrícios" relações freqüentes. (O "capitão" 
Sabino foi a Tatuí em 1953, voltou ao Posto em 1954. acompanhou o 
Pe. João em sua viagem de 1954, porém, em vez de voltar ao Posto, 
seguiu de novo a Tatuí. De volta, Pe. João o encontrou em 1955 na 
aldeia de Purukatu, no Jaguaru.) Sabino se uniu à expedição do Pe. 
João e foi seu interprete habitual, já na região do Coatá observaram o 
campo de aviação que a expedição Roncador-Xingu havia construído. 
Naquela ocasião alguns caiabis haviam chegado ao lugares ávidos por 
ganhar algum artigo, sobretudo tecidos. O certo é que, depois desse 
encontro, houve epidemia de gripe e vários morreram. Por isto 
recordavam este encontro com um misto de agrado e desgosto. (Meliá, 
1993:500-501 ). 

Quando o grupo chegou à maloca de Kuasiari (18.06.1955), foram 
bem recebidos, apesar de que "muitos nunca viram um civilizado". De 
fato, alguns caiabis deste grupo haviam estado no Pará, por exemplo 
um tal Manelão, e outros haviam se relacionado com os do Posto José 
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Bezerra, por um caminho que ligava as cabeceiras do Rio dos Peixes 
com o Rio Branco, afluente do Rio Verde. Por estes diversos condutos 
já haviam si do introduzidos, ainda antes da entrada de "civilizados", 
algumas roupas, facas, machados e até cachorros. O Pe. João 
permaneceu nas aldeias durante um mês e voltou pelo Tatuí até o 
Arinos. Abaixo do Salto encontraram a frente pioneira do seringa} de 
Benedito Bruno. "Alguns seringueiros se tinham dispostos a atirar nas 
nossas duas canoas de casca, tripuladas por índios meio nus, 
urucunizados. Felizmente aconteceu a confraternização. 

No ano seguinte, 1956, se instalava o barracão Santa Cruz, acima do 
Salto de Tatuí, no lugar de um acampamento de caça e pesca dos 
caiabis. Deste barracão baixava a borracha em tropa de burros, até ao 
pé do Salto, e levava as mercadorias e alimentação para cima. Estava 
também o barracão de José Rosa, a 25 km da desembocadura do Rio 
dos Peixes, já no Arinos. Alguns caiabis se sentiram logo atraídos pelo 
gênero de vida do seringal, a cujo serviço entraram espontaneamente. 
Iniciava-se assim um movimento de dispersão e um processo de 
assimilação de pautas "civilizadas", que afetariam rapidamente o 
modo de ser desses caiabis. (Meliá, 1993:501 ). 

Cinco décadas após a primeira entrada de colonizadores, tendo-se 
alcançado a emancipação de diversos municípios (Porto dos Gaúchos, 
Juara, Sinop, entre outros), os Kayabí conservam o conhecimento e a 
consciência de que essa área é habitat seu. Isso constatei ao viajar numa 
pick-up com alguns Kayabí, entre as cidades de Juara e Sinop, pela região 
que compreende as terras entre o rio Arinos e o Teles Pires, incluindo a 
bacia do Rio dos Peixes. "Na estrada, os índios comentavam a respeito do 
nome dos córregos que atravessávamos, qual sua direção - se para o 
Arinos, dos Peixes, ou para o Teles Pires -, acrescentando características 
que podem ser encontradas ao longo de seus cursos, incluindo vegetação, 
espécies animais que encontravam com mais facilidade, ou se havia argila 
apropriada para cerâmica". Esse reconhecimento demonstra o domínio 
que possuíam sobre a área, assegurado até a década de 50. 
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Retomo a síntese elaborada por Meliá. 

Alguns caiabis acompanharam também o Pe. João nas expedições de 
pacificação dos índios chamados então de canoeiros, e hoje 
conhecidos como erigpactsas. 

Dois deles - Mairerü/ José e Masié ou Takapeiron/ Sebastião - 
estavam com ele, quando se deu o primeiro contato pacífico e o 
primeiro intercâmbio com os erigpactsas, no dia 30 de julho de 1957. 

O barracão de José Rosa foi entregue ao Pe. João, que o inaugurou 
como Posto Santa Rosa, no dia 02 de julho de 1958, destinando-o à 
assistência dos erigpactsas pacificados. (Meliá, 1993 :502). 

Os caiabis vinham trabalhar nas roças em troca de presentes, com isso 
o número de caiabis que ali vivia aumentou de tal modo que, em 1960, 
eram22 e só 21 erigpactsas. (Meliá, 1993:502-3). 

Desavenças e conflitos surgidos entre as tribos, culturalmente tão 
diferentes, aconselharam sua separação. Vendo-se que os contatos 
indiscriminados com a população de seringueiros e colonos se 
tomavam sumamente prejudiciais, saiu a proposta de levantar um 
posto de assistência, reservado aos caiabis, abaixo do Salto, em lugar 
que eles mesmos indicaram. Assim, nos dias 11 e 13 de abril de 1960, 
os caiabis de Santa Rosa retornaram ao Rio dos Peixes. 

O diário do Pe. João se refere à fundação deste posto nos seguintes 
termos: 

9.8.60 -Nesta data inaugurou-se o posto dos caiabis, com o nome de 
[Aldeia Caiabi [riscado]] ou P. A. L Padre Reus, junto à aldeia Tatui. 
Chegaram no assim chamado Poção o R. P. Edgard Schmidt, superior 
da Missão Jesuítica de Diamantino, e o Pe. João Ev., missionário da 
região ... Fomos recebidos por Tapa, índio caiabi que até faz pouco 
auxiliou no Posto Santa Rosa. 

Presentes na aldeia: 
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Total: 24 pessoas. (Meliá, 1993 :503) 

Um censo de 1961 (dezembro) é bastante revelador das mudanças 
ocorridas na sociedade caiabi do Rio dos Peixes. Presentes no Posto 
de Tatuí 36 pessoas, porem onze estavam ausentes ocasionalmente e 
quatro adultos e seis jovens tinham ido a Utiariti. Nas antigas malocas, 
acima do Salto, ficavam umas 26 pessoas junto a Temeoní, um total, 
pois, de 62 pessoas, daquelas 108 que viviam ali em 1955. Haviam 
morrido alguns caiabis, em conseqüência de enfermidades trazidas 
pelo contato, porém essa drástica diminuição se devia sobretudo ao 
movimento de dispersão, facilitado pela mera situação que oferecia 
empregos e oportunidades muito cobiçadas pelos caiabis. A dispersão 
e a ausência afetaram principalmente a vida cultural, que, para 
desenvolver-se, necessita uma densidade demográfica adequada. O 
cerimonialismo foi radicalmente reduzido e não se realizaram mais 
iniciações. (Meliá, 1993:503-4). 

A oscilação dos habitantes de Tatuí era bastante grande: 45 em 1963 
(6 março), e quatorze meninos em Utiariti; 32 em 1966, e 22 em 
Utiariti (não se conta na última cifra a aldeia de Temeoní, que estava 
reduzida a dezenove pessoas e nem os onze desaldeados ). 

Entre 1960 e abril e março de 1963, o missionário só pode realizar seis 
visitas e estadias. Entre junho de 1963 e junho de 1964, incrementou 
as visitas a oito. 

Como já foi dito, em 1966 foi levada a cabo a Operação Caiabi, de 
especiais conseqüências para esta nação indígena. A Operação 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 habitat caiabi. A perda do habitat 
tradicional lhes parecia irreversível. Também, como transpareceu em 
uma reportagem da revista Realidade, o trabalho missionário da Igreja 
Católica era criticado como desintegrador das culturas indígenas, e 
incapaz de resolver o problema indígena. 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª V. Ação Recisória 2003 .1 O 191-9 / Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásio Wenzel 

26 

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. Tratava-se, dada a forte 
tendência dos caiabis de quererem relacionar-se com a nova 
população, de preparar os índios para superar positivamente o choque 
cultural, e levar a uma certa autonomia sócio-econômica, que tinha em 
conta a vizinhança dos civilizados. 

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 caiabis 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. 

Para os de Tatuí, pode-se assinalar duas series de fenômenos 
especialmente significativos: presença missionária na aldeia, e 
relacionamento relativamente intenso dos índios com a população 
brasileira, cada vez mais próxima. (Meliá, 1993:504). 

Neste período a presença missionária se intensificou e se sistematizou. 
Desde 1967 o Pe. João passa a morar habitualmente em Tatuí. Quatro 
voluntários da OED colaboraram, a partir desse ano, em serviços de 
assistência sanitária e de desenvolvimento técnico. (Meliá, 1993:504- 
5). 

Passam a morar também na aldeia de Tatuí, nesse mesmo ano, dezoito 
indivíduos remanescentes da quase extinta tribo dos apiacás ou ligados 
a eles. (Meliá, 1993 :505). 

Com a instalação de fazendas na proximidade da reserva indígena 
Kayabi, e o surgimento de cidades nas redondezas - Juara apareceu a 
54 km, em 19736 - , as relações com a sociedade tem um aspecto 

6 Conforme dados fornecidos pelo arquivo da Prefeitura Municipal de Juara, a cidade foi criada em "8 de 
julho de 1973" tendo passado à condição de município a partir de "14 de julho de 1981 ", agregando dois 
pequenos distritos, Itapayuna e Águas Claras. Conforme ainda os dados fornecidos, o nnmicípio possui 
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diferente do da época dos seringueiros. Em geral, os caiabis são 
recebidos amistosamente, ainda que ocorram abusos de exploração 
nos serviços prestados e na comercialização e troca de produtos, que 
provocam ressentimentos neles. (Entre os caiabis e tatuís, a changa nas 
fazendas e estâncias é rara e de curta duração; e quando ocorre, é para 
procurar dinheiro ou artigos que supõe dinheiro. Fazem visitas às 
mesmas fazendas, com o fim de trocar alguns produtos.) Os caiabis, 
especialmente alguns homens adultos, vão a cidade de Juara - sede 
atual do município - para fazer compras, quando, de uma maneira ou 
de outra, tenham conseguido dinheiro, e para tratamento médico 
hospitalar em casos mais graves. Às vezes, por motivos similares, vão 
a Diamantino ou Cuiabá. 

Os casos de serviços nas fazendas vizinhas. Agrotep, Bela Vista, 
Maringá e outras, tem se tomando raros e de curta duração, porém 
visitam-nas de vez em quando, para troca de produtos, geralmente de 
caça e pesca, com artigos de fora. 

Nos contatos com a sociedade. envolvente, o caiabi mostra muito 
social, e estabelece facilmente relações de amizade, o que não impede 
ressentimentos, quando se sentem explorados ou desprezados. 

A busca de contato com a sociedade envolvente parece tomar-se uma 
ameaça para sua identidade étnica, e para suas terras sempre 
cobiçadas. (Meliá, 1993 :506). 

A reserva caiabi foi criada pelo Decreto nº 63.368, de 8 de outubro de 
1968. junto com as reservas dos tapaiúnas (beiços-de-pau), 
nambiquaras, erigpactsas, (canoeiros), apiacás, iranches e pareeis. 
Naquela época todas estas tribos estavam ligadas diretamente com a 
Missão de Diamantino, e foi esta que encaminhou as propostas que 
pareciam satisfatórias e adequadas para esses povos indígenas. Por 
aqueles anos, e no que respeita à reserva caiabi, a área parecia 
suficiente, tanto mais que o movimento de seringueiros havia 
diminuído consideravelmente, e o avanço agropecuário não 

mais de mil km de estradas vicinais, destinado a promover o escoamento da produção para JUARA, e 
posteriormente para os grandes centros. 
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. 
representava uma ameaça. A população brasileira mais próxima era 
Porto dos Gaúchos, a uns 100 km, e tinha dificuldades em afirmar-se 
socialmente e economicamente. (Meliá, 1993 :507). 

A partir da década de 70, o movimento de colonização se intensificou 
notavelmente. Foram aparecendo os núcleos de Novo Horizonte e 
Juara (1973), já mais próximos da reserva, e se instalaram fazendas de 
agropecuária extensiva nos limites dela. A demarcação da reserva se 
fazia necessária. Entretanto, se constatou que a cabeceira do Jaú se 
encontrava a uma distancia muito maior que o pensado, e, de acordo 
com os índios, se propôs uma modificação, que de fato resultou na 
perda e de uma área considerável, mas parecia insustentável ter que 
manter uma linha seca tão larga e extensa (Meliá, 1993:507). 

Esta área foi efetivamente demarcada em 1975, sendo executor, por 
parte da FUNAI, o Sr. Ronaldo Quirino do Nascimento, e os trabalhos 
topográficos foram entregues à firma Plantel. Quando se fez esta 
demarcação, varias picadas velhas já mostravam intentos de invasão. 
O perímetro da área está calculado, no mapa confeccionado em 8 de 
dezembro de 1975 pela Plantel, em 113.913,35 m e a extensão em 
47.450,413 ha. (Meliá, 1993:507). 

Os limites da reserva, pelo lado do córrego Armindo, foram 
contestados pelos donos da vizinha fazenda Maringá, do Sr. Alberto 
Filipak ( conhecido como "japonês"). No mapa cadastral do município 
de Porto dos Gaúchos, o lote figura com a denominação Atrubal. As 
diferenças foram resolvidas com a intervenção do Pe. Antonio Iasi 
(CIMI) e do Sr. Ronaldo Quirino do Nascimento. Os primeiros donos 
haviam colocado o córrego Armindo muito mais ao sul, comendo 
quase toda a reserva. O Sr. Ronaldo, nos trabalhos de demarcação de 
1975, mandou queimar os ranchos da fazenda localizados na parte 
reivindicados pela reserva. (Meliá, 1993 :508). 

O caso mais sério foi, sem duvida, com a Agrotep, fazenda situada 
sobre a margem direita do Rio dos Peixes e limitada com a reserva 
apiacá. Desde seu estabelecimento em 1971, já teve vários donos e 
quatro diretores-presidentes. A vizinhança desta fazenda com a 
reserva apiacá tem causado conflitos pessoais e jurídicos. Pelo que 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª V. Ação Recisória 2003. l O 191-9 / Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásío Wenzel 

29 

toca aos caiabís, a fazenda, abusando de uma permissão temporal, que 
lhe fora concedida para passar o gado por uma esquina da reserva, 
chegou a instalar um curral na dita esquina, usou a madeira do lugar e 
estendeu uma corda de aço com poste (mourão) dentro da reserva. Os 
caiabís não admitiram tal invasão, e em 1979 soltaram a corda. A 
FUN AI interveio também em 1981, proibindo definitivamente a 
passagem para o gado, e dando ordens para que a fazenda retirasse da 
área as suas coisas. Os caiabís, por sua vez, exigiram o respeito a seus 
direitos e indenização pelos prejuízos. (Meliá, 1993:508). 

A linha seca no limite oeste, com a extensão de 30 km é, na atualidade 
(15.482), a mais exposta a invasões, tendo varias tentativas de 
intrusão, que querem justificar-se no descuido da limpeza da picada 
demarcada e aberta em 1975. É previsível que, nos próximos meses de 
seca, a pressão se faça sentir mais. Os caiabís, por sua índole sociável, 
recusam o conflito aberto, porém em certos casos assumiram atitudes 
bastante firmes, ainda que não constantes. 

Prevê-se um sério conflito a respeito de uma área que não foi 
decretada, porém que é ocupada pelos caiabís e faz parte de seu 
habitat tradicional, e é necessária para sua sobrevivência cultural. 
(Meliá, 1993 :508). 

Desde 1981 os trabalhos de construção de uma hidrelétrica tem 
entrado em fase de execução. 

O Salto de Tatuí, onde está sendo construída a represa, está dentro 
desta área reclamada pelos caiabís e apiacás. As relações das empresas 
e seus trabalhadores com os caiabís, ainda que apenas iniciadas se 
manifestam problemáticas: salários não pagos, presença indevida na 
aldeia, pesca intensiva e ilegal na área do Salto, corte de paus e 
madeiras, acampamento projetado sem prévio aviso, e que trará 
comportamento abusivo. 

Foi firmado um termo de compromisso entre a FUNAI e a SIBAL 
(Sociedade Imobiliária de Bacia Amazônica Ltda.), no dia 25 de 
agosto de 1977, a fim de respeitar uma franja de terra intermediaria 
com as reservas, impedir a poluição dos afluentes do Rio dos Peixes, 
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controle da pesca indiscriminada, não-interferência nas reservas, não 
atrair os índios para usa-los como mão-de-obra. 

Há uma carta da MIA, de 9 de maio de 1981, no sentido de urgir a 
demarcação da área, sobretudo no momento em que o Presidente 
autorizou a construção da Hidrelétrica do Salto. Reclama-se da 
devastação periódica do taquaral. 

A SIBAL se comprometida, por documento público, a respeitar a 
ecologia de uma zona colidante com as reservas. (Meliá, 1993:509). 

Numa outra versão, dada pelos Kayabi, registrada no início da 
década de 1980, eles lembravam: 

Como contam os velhos como passou, mais como contam que é viva. 
Se montar a UHE [ nas proximidades do Salto], acaba com o resto dos 
Kayabi, e o resto dos Apiaká também várias outras nações indígenas. Se 
quiser saber mais história dos antigos, é só falar com os mais velhos que 
podem contar para encher livros, só dessa região. 

Kayabi e Apiaká vivia junto, depois que veio a separação; agora 
convivem de novo. A área habitada pelos antigos era todo o Rio dos 
Peixes, entre o Juruena e o Arinos e subia esta até a altura das cabeceiras 
dos Rios dos Peixes e de lá emendava com Teles Pires, cujas margens e 
córregos habitavam descendo até pouco acima do Rio Peixoto de Azevedo, 
e de lá se comunicava com o Rio dos Peixes subindo o cor. Iawary, e deste 
passava às cabeceiras do cor. do Coatá, afluente do Tatu 'y ou !ta 'Nami 
(Rio dos Peixes ou Rio São Francisco). 

A Primeira tomada de terras por parte dos brancos foi no Teles 
Pires. Alguns Kayabi de lá se uniram aos do Tatui (Rio dos Peixes); outros 
desceram (até o Sul do Pará) e outros seguiram para o Xingu. Os Kayabi 
do Rio dos Peixes reagruparam-se no Salto, alguns acima - no Batelão, 
Cor. de Briga, outros para baixo - no Tatui. Isso ocorreu 
contemporaneamente (década de 50) à época em que a finada baiana foi 
flechada, e a CONOMALI começou a se estabelecer em seu território. De 
repente os índios eram para matar o Willy {Presidente da CONOMALI) na 
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picada como Tafyt conta até hoje - sorte dele que não apareceu. Depois 
tinha o seringai do Benedito e do Marcelo Bruno. Depois tinha a medição 
(+- 1955) da picada acima do Batelão e até hoje vive o agrimensor que é o 
João Piquete. Depois em 1966, os Irmãos Vi/las Boas tentaram retirar 
todos os Kayabi da sua terra, numa tal de "operação resgate". Parte deles 
concordaram (uns 30), os demais como Yupari'up, não aceitaram, 
preferindo continuar morando em sua terra. Agora viemos nos alojar no 
Jaú, onde estamos até hoje. Já antes de 1975 era para fazer parte da 
Reserva a terra até o córrego da Briga, só que a Missão (Dornstauder) 
não concordou, achando que era terra demais, e propôs o Jaú como limite 
e hoje reconhece esse erro. 

Enquanto aconteceu isso com os Kayabi, seus vizinhos Apiaká 
recebiam visitas de viajantes e exploradores desde o início do século 
passado. A procura de lugar mais sossegado, mudavam suas aldeias mais 
abaixo, acompanhando os cursos do Arinos e Juruena. Na passagem do 
século alguns se dirigiram ao rio Apiaká, tributário do Teles Pires e os 
demais, se estabeleceram a região das cachoeiras, e nessa ocasião sua 
habitação serviu de argumento adicional ao nascente Estado de mato 
Grosso para integrar a área de terra entre os cursos do Juruena e Teles 
Pires, ao norte do paralelo. No início do século, com a exploração da 
borracha na região, eles se mudam mais para direção da Barra do São 
Manoel. Aí sofreram grande massacre na mão do carrasco lembrado com o 
nome de Paulo Correia, que dizimou a maior parte da sua população que 
ficara na beira, enquanto outros se refugiaram para as matas ao centro, 
deixando o recado: no dia em que o Paulo Correia morrer podem nos 
procurar. Parece que o Paulo Correia está multiplicado. Os Apiaká 
restantes, 37 de uma nação que poucos anos antes somava mais de 2.500, se 
misturou com a população regional, com os Kayabi, Munduruku, Kokama, 
Mawé, e civilizado. A exploração em que viviam fez parte deles se 
lembrarem de sua terra de origem, e iniciaram a volta na década de 50 e foi 
nessa busca de um patrão melhor (ou menos ruim) que foram encontrados 
por Dornstauder em suas viagens pelo Juruena e Trinos, que os convidou a 
se ajuntar aos Kayabi do Rio dos Peixes. A proposta foi aceita e os Kayabi 
receberam como vizinhos novamente que era e continua sendo parte de seu 
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povo, de sua história, de sua terra. E nos últimos anos tem lutado ombro a 
ombro em defesa a sua terra, suas águas, sua vida. A luta atual pela 
preservação do Salto não é uma brincadeira mas é um grande risco êomo 
última tentativa para poderem legar o mínimo de esperança a uma 
sobrevivência para a geração nascente. 

Segundo um outro registro, extraí esse sumário: 

O Decreto de alteração excluiu os seringais nativos, castanheiras, 
taquarais, roças indígenas etc., sendo que antes da demarcação os 
índios se utilizavam das terras além dos limites fixados. 
Argumentavam, ainda, com a ampliação dos projetos 
desenvolvimentistas da cidade de Juara, estabelecendo-se fazendas ao 
redor da Área Indígena com desmatamentos indiscriminados, vinha 
acarretando sérios danos ao meio ambiente, e consequentemente 
escasseando a caça e a coleta, indispensável à sobrevivência dos 
grupos indígenas, tisico e cultural. (Nascimento, 1983 in Proc. 93325- 
9:48). 

Segundo esses diversos registros, pode-se verificar como os Kayabi 
do Rio dos Peixes, perderam rapidamente acesso à maior parte de seu 
território imemorial. Nesse contexto se inclui o empenho dos Irmãos Villas 
Boas no sentido de transferir todos os Kayabi, para liberar totalmente suas 
terras para a ocupação não índia. 

Da Advocacia-Geral da União 
Procuradoria-Geral Federal 
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1 - Descrevam o território de ocupação permanente dos índios Kayabí, 
anteriores aos seus contatos com as frentes colonizadoras, em especial 
com seringalistas? 

O território dos índios Kayabi, antes da invasão por eles sentida por 
parte de setores da sociedade nacional, como as frentes extrativistas e 
colonizadoras, incluía a bacia do rio Teles Pires desde um pouco acima da 
confluência com o rio Peixoto de Azevedo até bem acima da confluência 
com o rio Verde, incluindo a bacia deste, e daí se estendia até a margem 
direita do rio Arinos desde o córrego Souza A vevedo até a confluência com 
o Rio dos Peixes, somando a bacia desde último. Segundo os Kayabi do 
Xingu, seu território se estendia até a confluência com o rio Juruena. Os 
Kayabi do Teles Pires distinguiam-se dos Kayabi do Tatuê (Rio dos 
Peixes), conhecidos também como Arinos. 

Até aproximadamente a década de 1940 ocupavam uma extensa faixa 
entre os rios Arinos, Tatuy ( denominação Kaiabi para o Rio dos 
Peixes) e médio Teles Pires ou São Manuel, localizada a oeste do Rio 
Xingu. (Senra,1999). 

2 - Como se comportou o grupo Kayabi diante do contato com as 
frentes extrativas nos primórdios do início do século XX? 

Os Kayabi reagiram, contra as invasões, com valentia e agressividade 
para defenderem suas terras contra a invasão na bacia do rio Teles Pires, 
bem como defenderam a área compreendida pela bacia do rio dos Peixes 
desde a bacia do rio Teles Pires até as margens do rio Arinos. Exemplo 
disso é o caso da "Baiana", mencionado acima. Franchetto, ao caracterizar 
os Kayabi que habitam o Parque Indígena do Xingu, observa: 

Povo de língua tupi, orgulhoso e belicoso, os Kayabi são originários 
da região dos rios Teles Pires e dos Peixes, à oeste do Parque, onde 
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sofreram o contato violento de seringueiros. "Pacificados" em 1924 
e em 1942, um primeiro grupo de cerca de 40 Kayabi foi encontrado 
pelos Villas Boas no rio Peixoto de Azevedo em 1950 e 
convencidos a migrar para o Parque; em 1955 esse grupo já estava 
morando perto do Posto Diauarum. Outros duas levas chegaram em 
1966 e em 1970. (Franchetto, 1987:146). 

Para se falar sobre a localização atual dos Kaiabi é preciso antes 
comentar um pouco sobre sua história recente. Considerados até as 
primeiras décadas do século XX como "bravios e indômitos", os 
Kaiabi resistiram com vigor à ocupação de suas terras pelas empresas 
seringalistas que avançavam pelos rios Arinos, Paranatinga (Alto 
Teles Pires) e Verde, na última década do século XIX. Muitos 
conflitos ocorreram com seringueiros, viajantes e funcionários do 
Serviço de Proteção aos Índios ao longo da primeira metade do século 
XX. Contudo, aos poucos a área Kaiabi foi sendo ocupada e os índios 
induzidos para o trabalho nos seringais. (Senra, 1999). 

O mencionado Felipe era um chefe Bakari, não se podendo duvidar, 
portanto, do seu julgamento. Esta extrema reserva que os Kaiabi 
demonstravam uma década antes da invasão dos seringueiros em seu 
território tribal é mais um indicio de que a sua agressividade, 
freqüentemente enfatizada, nada mais seria que a reação aos atos de 
violência dos seringueiros, atos para eles incompreensíveis. 
(Grünberg, 2004: 43). 

Historicamente, os Kayabí do Rio dos Peixes mantiveram-se sem 
contato com a civilização até a primeira metade do século XX. 
Fundamentalmente, habitavam uma vasta região que poderíamos definir 
como sendo seu "território tribal". Ainda não pacificados e aguerridos, suas 
fronteiras territoriais eram respeitadas. Todavia a frente extrativista, 
basicamente àquela voltada para a exploração da borracha avançava 
paulatinamente violando suas fronteiras, e criando constantes conflitos com 
aquela frente. Dentro deste contexto, o processo de exploração da borracha 
viabilizava sobremaneira a penetração no território tribal Kayabí que 
naquele período ainda era considerado "região de perigo". O cinturão 
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protetor formado pela influência da ferocidade do grupo, concretamente 
estava oferecendo condições para a inviolabilidade de suas terras. 

Na realidade este quadro aos poucos se modificava na medida em 
que a atividade extrativista da borracha se delineava como uma grande 
fonte de rendimentos fundamentando o fortalecimento dos grupos 
oligárquicos do Estado, com especial destaque aos "seringalistas" que 
basicamente passavam a exercer fortes domínios no complexo das relações 
políticas de Mato-Grosso. Neste sentido a problemática indígena se 
consubstanciava em um grande entrave para a exploração destas regiões, 
conforme a visão dos políticos locais fortemente comprometidos nesta 
atividade. Neste contexto as "invasões e violações" dos "territórios 
indígenas" eram aceitas pelo "poder local" configurada nos governantes do 
estado com uma contingência normal no processo de ocupação da região. 

Da beira do rio ele veio também novamente com essa invasão de 
seringai, de garimpeiros que também passaram por aqui, não sei como, 
por causa de nada. Até pra baixo do Porto dos Gaúchos e Guará tudo era 
onde ele morava. 

Então, só restava esse pedaço aqui, então, ele agüentou aqui com um 
grupo, sete grupos( . .) como veio o pessoal de Vilas Boas carregou metade 
do pessoal dele. (Cangerô), 

3 -Quais os motivos que norteavam os índios Kayabi em se manterem 
agressivos com as frentes de contato, sejam oficiais ou não? 

Foram as hostilidades da sociedade não indígena que nortearam os 
Kayabi em se manterem agressivos com as frentes de contato, sejam 
oficiais ou não. Mantiveram a hostilidade enquanto puderam. Recuaram e 
se deslocaram, como estratégias de sobrevivência ante a superioridade 
bélica do inimigo que avançava implacavelmente sobre suas terras. 
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Fundamentalmente, os Kayabí foram sendo gradativamente 
encurralados para a região do Rio dos Peixes, mais especificamente para as 
proximidades de seu "locais sagrados", na língua denominado "Ytu.u.'' e 
que geograficamente ficou sendo reconhecido como "Salto Kayabí". 
Verdadeiramente o "Ytu.u" representa o lugar de origem do povo Kayabí, 
estando constantemente presente nas tradições do grupo, seja nos cânticos, 
seja na moralidade histórica reconstruída principalmente pelos velhos. 

Ele falou que o Salto é o lugar sagrado dos velhos, lugar que ele 
chama consagrado ele disse também que mora nosso pai lá (. .. ) que é o 
pajé formoso (. .. ) sem essa terra ele não largaria pra ir noutro canto não. 
Então é por isso que esse salto é considerado lugar sagrado (...). É origem 
do Kayabí. Pois é, então esse lugar é lugar consagrado, como eu disse, a 
história do Kayabí.. (Cangerô) 

4 - Se o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu medidas de 
ocupação não índia no território Kayabi? 

Sim, o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu medidas de 
ocupação não índia no território Kayabi a partir do final da década de 1950, 
já para fins de colonização, sucedendo o período de exploração da 
borracha. ( ver resposta aos quesitos do Juízo) 

Depois da extração do látex vmam a retirada de madeira e a 
implantação de fazendas. A partir da década de 1950, grande parte da 
região seria retalhada em glebas e alienada pelo governo de Mato 
Grosso para fins de colonização. Nesta época (1949) chega à região do 
Teles Pires a Expedição Roncador-Xingu comandada pelos irmãos 
Villas-Bôas, A Expedição era o braço da Fundação Brasil Central 
encarregado de desbravar e preparar a colonização dos sertões dos rios 

1 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª V. Ação Recisória 2003 .1 O 191 -9 / Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásio Wenzel 

37 

Araguaia, Xingu e Tapajós, dentro da política de interiorização 
preconizada pelo governo V argas. (Senra, 1999). 

5 - Caso afirmativo o quesito anterior, de quando datam essas medidas 
ocupacionais, e se demonstravam harmonia com aos (sic!) princípios 
constitucionais editados desde 1934, impedindo restrições e/ou 
impedimentos de qualquer espécie à posse indígena nas terras 
tradicionalmente ocupadas? 

As medidas ocupacionais foram registradas por Dornstauder, em 
termos de colonização, a partir da entrada da Conomali, e posteriormente 
com a presença de turmas de medição que cortavam as terras ocupadas 
pelos Kayabi. 

Em 1957, havia 3 turmas operando por rio e por terra medindo a área 
Kayabi do rio dos Peixes, agindo em pleno território indígena, 
contrariando a Lei Federal. 

O então chefe Kayabi, Temeoní deu ordem ao seu pessoal do interior a 
juntar mais com os outros na beirada do rio. Porque, como dizia: 
"civilizado está chegando! Vamos unir mais". 

Os kayabi teriam podido queimar e matar como fez, tempos atrás na 
Serra Tombador e no Piavoré, mas procederam com moderação e 
dignidade. 

Consta mesmo que desde o começo só reagiram com violência quando 
não chegavam a compreender o procedimento dos civilizados. Assim 
o caso de 2 seringueiros que desrespeitaram a família e com isto 
perderam a sua cabeça. "Nós não fazemos isto com eles, como é que 
fazem isto conosco?" Palavras de Temeoní, (Domstauder, 1980) 
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6 - Houve participação de empresas colonizadoras? Caso afirmativo, 
nominá-las, bem como a parcela do território indígena 
disponibilizado? 

A primeira empresa colonizadora que se estabeleceu em terras 
Kayabi, a partir do ano de 1954, é a Colonizadora Noroeste Matogrossense 
Ltda (CONOMALI), dirigida por Willy Meier. O "patrimônio" inicialque 
fundou às margens do rio Arinos transformou-se na cidade de Porto dos 
Gaúchos ( distante 100 km do Tatui). Os migrantes vinham do Rio Grande 
do Sul em busca de terras férteis e generosas. 

Como citado acima, os Kayabi chegaram a criar uma emboscada para 
matar Willy, e ele não apareceu no dia. Depois desistiram do intento, e um 
grupo Kayabi procurou desenvolver relacionamento amigável com Willy, 
inicialmente intermediado por Domstauder. 

Outra empresa colonizadora, esta dirigida por José Karajosé, 
colonizou a região que hoje corresponde a Novo Horizonte, na década de 
1960 (dista uns 70 Km de Tatui). 

Na década de 1970 outra empresa, dirigida por José Paraná, funda 
Juara, cuja sede dista 50 Km da aldeia Tatui. 

Na mesma década de 1970 uma série de fazendas desmatam grandes 
extensões de suas propriedades, vizinhando a reserva indígena, sendo que 
as sedes dessas fazendas distam menos de 10 Km da aldeia Tatui. 

Para um período mais recente, as grandes diferenças se deram em 
função do avanço das frentes de colonização. A região do Alto Xingu, por 
razões geográficas, ambientais e históricas, permaneceu, se comparada a 
outras áreas, relativamente fora do alcance direto das frentes de expansão 
até fins da década de 1940. A partir desta data iniciaram-se os debates para 
a criação da primeira grande área indígena brasileira, que viria a ser o 
Parque Indígena do Xingu. O Parque foi desde o início pensado como um 
paraíso ecológico e cultural que deveria ser preservado do alcance dos 
brancos. Esta ética preservacionista tem até hoje um grande impacto no 
ideário político das lideranças indígenas da região. Já a área Arinos-Teles 
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Pires-Tapajós foi alvo da exploração de látex desde o século passado e, 
mais recentemente, da retirada de madeira e implantação de fazendas de 
gado. Essa frente de ocupação provocou a extinção de muitos grupos 
indígenas, além de grandes alterações ecológicas e culturais, ao promover 
uma integração muitas vezes forçada dos índios remanescentes. (Senra, 
1999). 

7 - Na linha afirmativa aos quesitos anteriores, com a intensa 
penetração não índia no território Kayabi, fonte interminável de 
litígio, como o grupo se comportou diante dos intensos assédios 
destinados ao contato? 

Segundo a resposta ao quesito anterior, que frisa a aproximação 
progressiva sobre sua terra em direção a aldeia Tatui, pode-se acrescentar 
que houve também uma intensificação progressiva da entrada de não índios 
em suas terras, que vinham sem considerar a presença indígena. 

Retomando, o que já foi explicitado em respostas anteriores, 
inicialmente os Kayabi reagiram, flechando a "Baiana", emboscando Willy 
Meier, matando dois seringueiros no rio Arinos, ao mesmo tempo que 
procuraram se aglutinar em aldeias próximas entre si, afastando-se dos 
pontos de contato mais intenso. Assim foram encontrados em 1955 por 
Dornstauder reunidos em 5 aldeias relativamente próximas entre si, 
comparando-se à tradicional dispersão das aldeias Kayabi por seus 
territórios. 

Os Kaiabi resistiram com vigor à invasão de suas terras por empresas 
seringalistas desde o final do século XIX. A partir dos anos 50, a 
região dos rios Arinos, dos Peixes e Teles Pires foi retalhada em 
glebas que viraram fazendas e os Kaiabi se dividiram em três grupos. 
A maioria se mudou para o Parque Indígena do Xingu, onde se 
destacam pela prática de uma agricultura forte e diversificada, uma 
arte caracterizada por complexos padrões gráficos de inspiração 
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mitológica e uma participação ativa no movimento indígena 
organizado em defesa dos interesses das etnias do Parque. (Instituto 
Sócioambiental). 

Até aproximadamente a década de 1940 ocupavam uma extensa faixa 
entre os rios Arinos, Tatuy ( denominação Kaiabi para o Rio dos 
Peixes) e médio Teles Pires ou São Manuel, localizada a oeste do Rio 
Xingu. 

Para se falar sobre a localização atual dos Kaiabi é preciso antes 
comentar um pouco sobre sua história recente. Considerados até as 
primeiras décadas do século XX como "bravios e indômitos", os 
Kaiabi resistiram com vigor à ocupação de suas terras pelas empresas 
seringalistas que avançavam pelos rios Arinos, Paranatinga (Alto 
Teles Pires) e Verde, na última década do século XIX. Muitos 
conflitos ocorreram com seringueiros, viajantes e funcionários do 
Serviço de Proteção aos Índios ao longo da primeira metade do século 
XX. Contudo, aos poucos a área Kaiabi foi sendo ocupada e os índios 
induzidos para o trabalho nos seringais. 

8 - Quando a expedição Roncador-Xingú chegou aos Kayabi? Onde 
foram encontrados? E como registraram o estágio de contato do grupo 
com a sociedade nacional? 

A resposta pode ser obtida num texto extraído de uma obra dos 
Irmãos Villas Boas que lideravam a expedição Roncador-Xingu, quando 
esta chegou em terras Kayabi, facilitando sua conquista. 

O vale do São Manoel ou Telles Pires, nas décadas anteriores à de 60, 
constituía uma área interditada pelo risco. Foram poucos os que se 
aventuram a invadi-la. Assim mesmo esses poucos não se animaram a 
nela criar raízes. Foram de passagem. Os índios barravam a entrada do 
vale. No alto curso, duas concentrações caiabis impediam a entrada 
dos extrativistas que namoravam o possante rio. E não eram só eles. 
Inúmeras aldeias estavam semeadas, principalmente à sua direita até lá 
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embaixo, onde existiam os grandes saltos. As tentativas de atração 
feitas pelo extinto serviço de Proteção ao Índio malograram. Os seus 
encarregados eram mortos pelos índios, que, em homenagem ao feito, 
dançavam no pátio da aldeia com a cabeça da vitima espetada na ponta 
de uma vara. E, ainda, ·se as vitimas tivessem porventura dentes 
vistosos, eles não deixavam de exibi-los em bem-feitos colares. (Villas 
Bôas, 1994:515-516). 

Nas primeiras décadas do século, a Comissão Rondon incorporou na 
nossa geografia os dados colhidos na expedição de levantamento e 
conhecimento do rio. O nome Telles Pires foi dado em homenagem ao 
capitão-chefe de expedição que ali morreu num acidente nos federais. 
(Villas Bôas, 1994:516). 

Em 1949 a Expedição Roncador-Xingu, órgão de vanguarda da 
Fundação Brasil Central, atingiu o Telles Pires atravessando o extenso 
divisor com o Xingu, numa distância de nada menos de trezentos 
quilômetros. Não foi fácil a atração dos rebeldes caiabis, mas é 
forçoso confessar que foi altamente compensadora a sua conquista, 
principalmente num momento em gue estava se tornando cada vez 
mais dificil o ajuste de trabalhadores caboclos. Corajosos, valentes e 
incansáveis, sem ambição e sem troco, os caiabis desde o inicio foram 
se mostrando insuperáveis. O campo do Telles Pires foi começado 
com sertanejos, mas concluídos pelos caiabis, com algazarra, riso e 
disposição, No correr de 1949 contatamos e conquistamos todos os 
caiabis. Curiosos, animados e cientes de que além da grande mata 
dentro da qual viviam existiam muitos outros índios falando a sua 
própria língua e, ainda, outras que eles desconheciam, não tiveram 
dúvida - começaram a emigrar, não todos num só momento, mas no 
correr do tempo. (Villas Bôas, 1994:516). 
A partir da noticia de que os caiabis, tatuês e apiacás estavam em 
paz com a Expedição, o vale começou a ser ocupado (gn). 
Povoações, vilas e cidades começaram a nascer no grande vale: Sinop, 
Renato, Peixoto de Azevedo, Matupã e inúmeras outras. (Villas Bôas, 
1994:516). 
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Com isso se confirma a missão da agência indigenista do governo, 
como analisou Davis em seu trabalho. 

O mais importante era que os agentes da FUN AI teriam duas 
obrigações: (1) garantir que os índios não serviriam de obstáculo à 
rápida ocupação da Amazônia; e (2) dar aos operários da estrada 
proteção contra uma suposta ameaça indígena. (Davis, 1978:85). 

Pouco adiante, esse autor cita Cotrim, ao verificar a contradição 
existente na política indigenista: 

Segundo Cotrim, os direitos dos índios estavam sendo sacrificados no 
Brasil em prol de projetos rodoviários e de desenvolvimento. 
Afirmava ser impossível proteger esses direitos quando o Ministério 
do Interior tinha a responsabilidade pelo desenvolvimento do interior 
sendo ao mesmo tempo a autoridade que controlava os assuntos 
indígenas. (Davis, 1978 :95). 

Segundo Senra, temos que 

A Expedição encontrou os Kaiabi em uma situação conflituosa e sem 
aparentes perspectivas de melhora. Os deslocamentos para outras 
áreas dentro do território e a resistência bélica aos invasores não eram 
mais possíveis. Com exceção do missionário católico João 
Dornstauder, cujas ações eram mais concentradas no rio Tatuy, 
nenhuma organização apoiava os índios na luta pelas terras. A atuação 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) na área era incapaz de 
assegurar a sobrevivência cultural do grupo, atuando muitas vezes 
conjuntamente com as empresas seringalistas no recrutamento dos 
índios para trabalhar na extração de látex. Restava a integração 
passiva nos seringais e a proposta apresentada pelos Villas-Bôas: 
mudar para o Parque Indígena do Xingu. A alternativa da mudança 
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prevaleceu e tomou corpo em parte devido à atuação de Prepori, um 
dos principais líderes do grupo na época. (Senra, 1999). 

Os Kaiabi, já mais acostumados no trato com os brancos e 
encontrando, nas palavras de Grünberg (1970: 52), "uma compreensão 
inesperada para sua situação opressiva" por parte dos Víllas-Bôas, se 
integraram à expedição e passaram a colaborar na pacificação de 
outros grupos e no desbravamento da região. O processo de migração 
para o Parque Indígena do Xingu teve início a partir desse 
envolvimento nos trabalhos da Expedição Roncador-Xingu. Tendo em 
vista a situação de conflito e espoliação em sua área tradicional, e 
incentivados pelos Villas-Bôas, os Kaiahi foram aos poucos se 
dirigindo para lá, até que em 1966 foi transferida por avião, naquela 
que ficou conhecida como "Operação Kayabi ", uma parte dos índios 
que ainda moravam na região do Tatuy. (Senra, 1999). 

Os Villas-Bôas justificaram a necessidade da transferência como única 
alternativa ao processo de destribalização e marginalização vivido 
pelos Kaiabi. Grünberg assinala, contudo, que essa última 
transferência foi realizada sem entendimentos prévios e contra a 
vontade da Missão Anchieta, que, ao que parece, opunha-se a ela por 
considerar possível a luta pela terra Kaiabi, pelo menos na região do 
Tatuy. (Senra, 1999). 

O processo deixou marcas profundas e dividiu os Kaiabi, que até hoje 
lamentam ter abandonado suas terras imemoriais. A pequena parcela 
da população que se recusou a ir para o Parque Indígena do Xingu 
permanece até hoje em uma pequena área que divide com alguns 
remanescentes Apiaká, localizada no Tatuy (TI Apíaká-Kayabi). Outra 
pequena parcela dos Kaiabi vive atualmente no Baixo Teles Pires, em 
uma Terra Iíndígena localizada já no estado do Pará, para onde foram 
sendo empurrados pela ocupação de sua terras (TI Cayabi e TI Cayabi 
Gleba Sul). No Parque Indígena do Xingu, os Kaiabi estão espalhados 
por diversas aldeias localizadas na região do Posto Indígena 
Diauarum, porção norte do Parque e território habitado anteriormente 
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pelos Yudja (auto-denominação dos Juruna), Suyá e Trumai. (Senra, 
1999). 

9 - Após a chegada da expedição ao grupo Kayabi, as frentes de 
colonização lideradas pelo Estado de Mato Grosso promoveram 
intensa ocupação em seu território tradicional? 

Após a chegada da expedição ao grupo Kayabi, as frentes de 
colonização lideradas pelo Estado de Mato Grosso promoveram intensa 
ocupação em seu território tradicional, tanto na região do vale do rio Teles 
Pires, como descreve rapidamente Villas-Boas, como no vale do Rio dos 
Peixes (Tatuy), como já explicitado em respostas anteriores. Desde a 
localidade da "Baiana", passando por Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte 
até Juara, todas se situam em território que, até 1950 era de domínio 
exclusivo dos Kayabi. 

Em relação ao destino da terra Kayabi do vale do rio Teles Pires, 
copio o parágrafo constante logo acima: 

A partir da noticia de que os caiabis, tatuês e apiacás estavam em 
paz com a Expedição, o vale começou a ser ocupado (gn). 
Povoações, vilas e cidades começaram a nascer no grande vale: Sinop, 
Renato, Peixoto de Azevedo, Matupã e inúmeras outras. (Villas Bôas, 
1994:516). 

10 - Caso afirmativo o quesito anterior, como exatamente se deu essa 
ocupação, limitou-se apenas as frentes extrativas e agropecuárias, ou, 
além dessas, forjou-se centros urbanos? 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3º V. Ação Recisória 2003 .1 O 191-9 I Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásio Wenzel 

45 

A ocupação efetiva seguiu-se após os viajantes conhecerem a região 
e as frentes extrativistas explorarem essas terras - em que o apoio se dava 
por meio de barcos e barracões de seringalistas, principalmente. A frente 
colonizadora, implicando uma forma mais ampla e definitiva de ocupação 
da terra, excluindo rapidamente a presença dos Kayabi em sua terra, incluiu 
a formação de centros urbanos, como os citados nas repostas anteriores, 
contando com o apoio incondicional do governo, seja federal seja estadual. 

A ocupação não índia da quase totalidade terra imemorial Kayabi se 
deu de forma progressiva, como apontado em respostas dos quesitos acima. 
Além das frentes extrativistas e agropecuárias, formaram-se centros 
urbanos, tais como: Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte, Juara, Baiana, 
Sinop, Colíder, Matupá, Alta Floresta, e outros. 

Isso implicou um processo de expulsão dos índios de suas terras 
imemoriais, incluindo transferências para o PIX. Nos registros consta que 
os índios sofreram também massacres. Segundo a memória deles, houve 
um massacre mais recente, dentro do processo de formação de Alta 
Floresta, que ora considera os Apiaká como vítimas, ora os Kaiabi. A meu 
ver, a probabilidade maior é a de ter sido atingido um grupo Apiaká. 

A posse não indígena pode ser registrada com diversas datas, 
dependendo da forma de ocupação que se considera no caso. As diversas 
formas implicam também em formas gradativamente mais intensas de 
entrada e ocupação da terra, tendo como consequência: conflitos com os 
índios, mortes, doenças, deslocamentos, transferências. 

1. Viajantes e exploradores - desde o início do século XIX. Essa forma 
implica um primeiro contato, que utiliza o indígena na navegação (Apiaká) 
e na guerra (Munduruku) contra grupos hostis, integração de sua mão de 
obra ( quase todos). Não implica em estabelecimentos fixos dos brancos, 
apenas conhecimento e definição de uma rota de navegação. 

2. Seringai e caça de pele - apoiado no conhecimento obtido com as 
explorações, e conseqüente pacificação (subordinação) dos índios, dentro 
da demanda do mercado internacional, registra-se o boom da exploração da 
seringa (passagem do século XIX para o XX), levando muitos brancos a 
adentrarem essas terras para a exploração da borracha. Com isso tem-se o 
estabelecimento de pessoas isoladas, incluindo algumas famílias, que 
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interferem na ocupação da terra, apresentando ameaça grave para os índios, 
e integrando, por vezes, os índios sobreviventes nessa tarefa. 

3. Garimpo - consiste numa atividade mais efêmera, no entanto implica 
em presença de maior contingente sincrônico de pessoas num local, 
representando uma interferência hostil e desorganizadora para os índios em 
seu território. Os índios citaram a contaminação, impacto das ferragens de 
garimpo abandonadas nos rios, assim como a alteração no leito do rio 
decorrente dos arrotos de garimpo, que produzem aquelas ilhas de 
sedimento e rochas que foram retiradas do fundo do rio. 

4. Madeireira - é uma interferência mais recente e atual e é exercida à 
distância do índio, que representa uma agressão em termos destrutivos dos 
recursos ambientais da terra indígena. 

5. Agropecuária - podemos tomar a data de fundação de Porto dos 
Gaúchos (1954) para marcar o início dessa forma de ocupação preliminar 
da Terra Indígena Kaiabi. Escolho Alta Floresta (1976) como símbolo 
dessa forma de ocupação da região. É uma forma muito mais ameaçadora 
para o índio, e implica na necessidade de expulsão do índio de sua terra 
para possibilitar sua consecução. É uma posse não indígena mais definitiva, 
com uma quantidade aparentemente infinita ( do ponto de vista do índio) de 
pessoas que se instalam de diversas formas ( se compararmos com os 
viajantes, seringueiros, garimpeiros, madeireiros), apoiadas em documentos 
que são expedidos pelo Governo Estadual considerando a inexistência 
( eliminação documental) da ocupação indígena da terra. 

Tomando como referência essa última forma, a posse não indígena 
da Terra Indígena propriamente, data de poucos anos. A posse se 
caracteriza propriamente com a implantação da lavoura e da pecuária, em 
extensão comercial. 

Por outro lado, da perspectiva do colonizador, há que reconhecer que 
essa posse não indígena da terra ocorria em obediência a uma política da 
sociedade nacional que tem suas raízes na conquista por parte dos 
portugueses. 
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A guerra contra os índios era, entretanto, somente o passo inicial de 
um conjunto de providências que visavam, em última análise, sua 
substituição por colonos brancos. Pela Carta Régia de 13 de julho de 
1809, o Príncipe Regente dirige-se ao governador da Capitania de 
Minas Gerais, reafirmando os propósitos da C .R. de 2 de dezembro, 
no sentido de que, das áreas antigamente ocupadas pelos Botocudos, 

" ... se fossem logo distribuindo sesmarias aos novos Colonos que 
entrassem na tentativa de povoar, e cultivar, como o principal objeto 
das saudáveis providências que já tinha ordenado e continuaria a dar 
em beneficio dos Povos dessa Capitania .... (Coleção de Leis do Brasil, 
1, 1891: 93). (Moreira Neto, 1988:33). 

Em relação à Amazônia, as decisões sobre indígenas subordinavam-se 
estritamente aos interesses do domínio colonial, que devia ser 
assegurado e ampliado pela abertura de vias de comunicações e 
comercio, pelo aumento e diversificação da produção, pela expansão 
da população branca e, principalmente, pela subjugação dos grupos 
indígenas hostis ou resistentes ao regime de trabalho servil. A Carta 
Régia de 5 de setembro de 1811, que aprova o projeto do 
desembargador Theotonio Segurado de promover a comunicação e a 
colonização entre o Pará e Goiás, contem disposições sobre ações 
militares contra uma série de grupos conhecidos; a maioria deles 
manteve contato pacifico com a sociedade regional no século anterior: 

"Acontecendo porém ... que a nação Cara já continue nas suas correrias, 
será indispensável usar contra ela da força armada; sendo este, 
também o meio de que deve lançar mão para conter e repelir as nações 
Apinagé, Chavante, Cherente e Canoeiro; por quanto, suposto que os 
insultos que elas praticam tenham origem no rancor que conservam 
pelos maus tratamentos que experimentaram da parte de alguns 
Comandantes das aldeias, não resta, presentemente, outro partido a 
seguir senão intimidá-los, e até destruí-los, se necessário for, para 
evitar os danos que causam". (Malheiro, 1867: 129-130). 

Anote-se a opção franca de extermínio como solução final do 
problema indígena. (Moreira Neto, 1988:33). 
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Um manuscrito anônimo que se conserva na Biblioteca Nacional, 
Ilustração necessária e interessante relativa ao gentio da nação 
Mura (1826), informa que afastado o perigo com a pacificação 
desses índios, nada se fez para aldeá-los ou assisti-los, ao contrario 
do que ocorreu com os Maués e Mundurucu. Abandonados e 
hostilizados, os Mura voltaram a atacar os colonos, matando em 
1820 dois soldados da guarnição de Crato, que lhes roubaram canoas 
carregadas com tartarugas. O autor da Ilustração estabelece uma 
relação de causa entre a pacificação Mura, em 1784, e a aliança com 
os Mundurucu, mais ou menos à mesma data, e credita os dois 
eventos, inusuais, à habilidade de Lobo d' Almada: 

" ... hum beneficio da Providencia a sua submissão, a qual tão 
habilmente a concertou que permitiu se nos aliasse o Gentio 
Mundurucu Nacção terrível para a Guerra ... Foi a submissão do Mura 
o ultimo acto que supôs no Pará hOa acção motriz do 
engrandecimento do Amazonas e a ilustrada capacidade de um Gama 
(Lobo d' Almada) não sérvio senão para melhor fazer sentir a 
incontestabilidade desta assercção. Foi d'então que alguas Hordas de 
Mundurucus das que havião atravessado o território de Maués em 
perseguicção dos Muras, se estabelecerão nos Rios ... ( em branco, no 
original) e abacaxis entre o Madeira e Maués; o que explica a 
surpresa de quem observa Mundurucus fora do Tapajós," no 
Amazona. D'então a acção governo principiou a enfraquecer-se no 
Amazonas e pouco lhes aproveitou a Submissão do Mura, não em 
quanto do cabedal e sangue principiou a poupar, mas quanto no 
proveito que delle poderia tirar ... ". (Ms BN 1: 4). 

Os Mundurucu, na mesma época, limitados ao território entre o 
Tapajós e o Madeira, elevavam-se, segundo Martius, a "18.000 até 
mesmo 40.000 indivíduos"(Martius & Spix, 1938, v. 3: 409)". 
(Moreira Neto, 1988: 105-106). 

Para obtermos informes mais recentes, recorro a um estudo 
entitulado: "A lenda do ouro verde", que analisa o processo de formação de 
Alta Floresta, sob o comando do empresário Ariosto da Riva, que já 
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realizara a ocupação de uma terra Xavante, próximo de São Félix do 
Araguaia, exatamente: Marãwaitsede. Neste livro há referências um tanto 
marginais em relação ao índio, que, sintomaticamente, não encontra lugar 
no texto. Assim como no texto, assim na terra. 

A história dessa região pode ser lida de muitas maneiras. Depende do 
que se quer contar. Ao ler esse estudo sobre a formação de Alta Floresta, 
aparece a versão do pequeno agricultor que seleciona alguns aspectos 
considerados heróicos que sintonizem com a ótica dos organizadores, na 
pessoa do empresário Ariosto da Riva. Este vai burilando seu discurso, 
procurando mostrar o quanto trabalha em prol do desenvolvimento, do 
progresso, numa perspectiva social. Os que já estavam nessa região, são 
vistos como representantes de outra época, do caos, como os que devem ser 
expulsos. Aí se incluem os seringueiros, ribeirinhos e os índios. De 
preferência são tratados como não inexistentes, ou, não deveriam estar aí, 
pois esse espaço foi classificado como um espaço vazio a ser ocupado pelo 
braço colonizador. 

Nessa perspectiva, a história do Brasil apoia-se no bandeirismo, que 
conquista a terra, submetendo, caçando e matando o índio. A história tem 
seus ciclos, movimentos. Nessa ótica pode-se olhar a importância do 
projeto, lançado pelo então Presidente da República, Getúlio V argas, 
"Marcha para o Oeste", título de um livro dos Irmãos Villas Boas que nele 
trabalharam arduamente. Qual o propósito? Estender a fronteira de 
ocupação por parte da economia da sociedade nacional. No entanto, a terra 
estava ocupada, só que por outras economias, outras sociedades, como os 
mesmos Villas Boas expõem em seu diário. 

Mediante estímulos governamentais, como a abertura de estradas, 
pistas de pouso e asseguramento de incentivos fiscais, o norte do MT foi 
rapidamente conquistado aos índios. Estes foram contactados, em grande 
parte, pela expedição Roncador - Xingu, liderada pelos Irmãos Villas Boas, 
apesar da tenaz resistência de alguns grupos indígenas, como os Xavante e 
os Kaiabi. Isso ocorreu de modo mais acelerado a partir da década de 40. 

Nas décadas de 50 e 60, o Estado de Mato Grosso loteou e vendeu 
rapidamente terras, sem levar em conta a ocupação indígena e nem levando 
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em conta a dimensão do Estado, conforme demonstra o Relatório de 
Roberto Cardoso de Oliveira ( em anexo). 

Se observarmos hoje os agricultores, madeireiros, garimpeiros, 
pecuaristas ... , esses indivíduos e empresas não fizeram nada mais que 
atender à convocação e ao estímulo de explorar essas terras, consideradas 
desocupadas. O último ou primeiro responsável dessa situação é a 
sociedade nacional, por meio do Governo, enquanto defende sua política de 
desenvolvimento, em que o índio não pode ser obstáculo ao progresso, 
como afirmou um Ministro de Estado (no período militar). 

Se esta leitura pode ser aceita como uma leitura verdadeira, pode-se 
dizer que o atual conflito, expresso nesse processo, não trata simplesmente 
do conflito entre os autores e esses índios, mas é o conflito histórico entre 
duas sociedades ( duas economias), entre a sociedade nacional e as 
sociedades indígenas. 

Se houve avanço da parte da sociedade nacional, em termos de 
reconhecimento dos direitos dos índios, é o governo quem poderá assegurar 
ISSO. 

Em cada época houve os que alertassem. Uma releitura da história, 
como a realizada por Moreira Neto, nos ajuda a entender mais, a partir de 
alguns trechos de seu trabalho, apontando também o extermínio de uns e o 
desespero de outros grupos tribais ante a ação do branco. 

Os relatórios dos presidentes do Pará e Amazonas, citados, são o 
melhor testemunho de que as classes dominantes da região nada 
aprenderam, realmente, sobre a natureza das profundas tensões 
étnicas, econômicas e sociais que geram origem à Cabanagem. 

Impermeáveis aos dados da evidência histórica, querem - como irão 
repetir todos os presidentes da província e políticos da Amazônia, até 
bem depois da metade do século XIX - que as povoações e vilas, 
decadentes ou extintas, sejam reativadas com descimentos sucessivos 
de grupos indígenas tribais. Passado algum tempo, esses reservatórios 
de gado humano - chamados, expressivamente, caiçaras, isto é, 
curraus, no período colonial -serão esvaziados em beneficio das 
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necessidades de mão-de-obra nas áreas produtivas e nos centros 
urbanos regionais. (Moreira Neto, 1988:142). 

É, pois, através de uma continuada opressão e de uma política absurda 
e auto destrutiva de suprir com força de trabalho, dócil e barata, os 
centros produtivos da Amazônia, à custa do esvaziamento sistemático 
das comunidades de índios e tapuios dos altos rios, que devem ser 
entendidas as causas de decadência e as sucessivas revoltas em que, 
como na Cabanagem, perecerá a maior parte da população indígena na 
região. A revolta final - dos Cristos do Rio Negro - inicia-se em 
meados do século XIX e revive ainda hoje, por vezes, em surtos 
ocasionais de fervor milenarista. Por sua própria natureza de 
fenômeno que transfere a solução dos problemas vivenciais de seus 
membros a uma intervenção de nível sobrenatural, esse movimento 
testemunha a incapacidade final dos sobreviventes indígenas do Rio 
Negro e, por extensão, das demais áreas amazônicas, de reencontrar as 
fontes de sua vida tribal, em meio às formas de opressão tradicional 
que continuam a viver. (Moreira Neto, 1988:142). 

Pode-se considerar ainda que as formas e os referenciais de ocupação 
da terra por parte da sociedade nacional é diversa da dos Kaiabi, de forma 
ampla. A ocupação branca ocorre, predominantemente, por meio do 
apossamento, da apropriação. A ocupação indígena consiste em viver num 
determinado meio ambiente, que dispõe de materiais para transformar em 
meios de subsistência cultural, incluindo a relação de sacralidade e de 
significados diversos. A sociedade nacional se rege, na relação com a terra 
por critérios quase exclusivamente monetários. 

No ( des )econtro com a sociedade nacional incluindo confrontos 
hostis, explicitados por mortes de ambas as partes, como numa guerra, 
mesmo que não declarada, subjaz essa distinta forma de se relacionar com a 
terra. Nesse contexto do (des)encontro, nos idos de 1971, encontrei 
pessoalmente uma senhora conhecida como Baiana, que ostentava uma 
cicatriz no pescoço, fruto da agressão e do cuidado Kaiabi. Os Kaiabi a 
agrediram porque se tratava de um invasora em seu território, por volta de 
1950; e a cuidaram, ao considerá-la inofensiva. Posteriormente encontrei os 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 3ª V. Ação Recisória 2003.1 O 191-9 / Laudo Antropológio 

Eugênio Gerásio Wenzel 

52 

Kaiabi responsáveis pela flechada e pelos cuidados. Houve muitas 
situações em que os Kaiabi procuraram impedir a invasão de seu território 
imemorial ante a investida da sociedade nacional em busca de riquezas. A 
riqueza traduzível monetariamente, sem dúvida, é o combustível que move 
a sociedade nacional, dentro de um contexto econômico progressivamente 
globalizado. 

A posse não indígena foi e está sendo exercida de forma predatória. 
Grandes extensões de terra foram desmatadas para nelas desenvolverem a 
pecuária. E, conforme um dito local: "onde o boi pisa, o homem não pisa", 
isso significa hostilização clara à presença indígena. 

11 - Com a chegada da expedição Roncador-Xingú, os Kayabi 
iniciaram sua transferência para o Parque? Havia na época alguma 
proposta de demarcação para o Parque?7 

Houve uma primeira proposta de demarcação do PIX em 1952 
(anteprojeto - ver anexo legislação do PIX) que incluía parte das terras 
ocupadas pelos Kayabi, estendendo-se até a margem direita do rio Teles 
Pires. 

Como já mencionado em respostas anteriores, logo após a expedição 
Roncador-Xingu alcançarem as aldeias Kayabi, promoveram sua 
transferência para o Xingu, que se concluíu com a transferência de parcelas 
da população situadas no baixo Teles Pires e no rio dos Peixes. 

Ver em anexo a História contada pelo Kayabi Canísio Piaká, que 
inclui o episódio da transferência 

7 A formulação dos quesitos da Advocacia-Geral da União Procuradoria-Geral Federal parecem estar 
direcionados para esclarecer a relação dos Kayabi com a terra que ocupam atualmente no Parque Indígena 
doXingu. 
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12 - A transferência dos Kayabi para o interior do Parque do Xingü, 
deveu-se a imposição da expedição Roncador-Xingú, mormente em 
negar-lhes assistências ou outras vantagens, caso se recusassem a essa 
transferência, ou foi operada pela intensa coação sofrida pelo grupo 
acerca das incansáveis incursões beligerantes das frentes de 
colonização? E mesmo, caso não fossem transferidos seriam dizimados 
por doenças e pelas demandas beligerantes acima apontadas? 

É dificil afirmar qual seria o destino de um encontro mais definitivo 
entre os Kayabi e as "incansáveis incursões beligerantes das frentes de 
colonização", em suas terras no vale do rio Teles Pires, pois isso não 
aconteceu. Não dizimaram os Kayabi, que em sua estratégia aceitaram o 
convite dos Irmãos Villas Boas para se transferirem para o Xingo. Mas suas 
terras foram praticamente dizimadas. Das terras imemoriais por eles 
ocupadas, resta ainda a Reserva Indígena Kayabi do Rio dos Peixes e a 
Reserva no baixo Teles Pires. Tanto os Kayabi do Xingo, quanto os que 
vivem no baixo rio Teles Pires, estabeleceram uma tradicionalidade de 
ocupação dessas terras, mas todos, como povo Kayabi, consideram como 
imprescindível a terra do Rio dos Peixes. 

13 - O território hoje ocupado pelos Kayabi, era a época de sua 
chegada desprovido de ocupação indígena, posse essa exercida por 
outros grupos já localizados no interior do Parque? 

O território hoje ocupado pelos Kayabi no Parque Indígena do 
Xingu, era à época de sua chegada, de ocupação indígena, posse essa 
exercida por outros grupos já localizados na região que hoje se encontra no 
interior do PIX. 
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grupos nas terras hoje ocupadas pelos Kayabi no interior do Parque, 
podemos concluir que nada mais ocorreu do que a admissão desses 
grupos indígenas nos seios de suas comunidades dos índios dos Kayabi, 
haja vista as suas proximidades étnicas? E quais os grupos indígenas 
cedentes de suas terras? E de quando data as suas ocupações no 
interior do Parque respectivamente? 

Os Kayabi passaram a ocupar as terras que foram cedidas pelos 
Juruna e Suyá, principalmente. Suas ocupações datam de muito tempo. 
Segundo Frikel, em relação aos Suyá: 

Imigrando nas terras do Ronuru os Suiá foram sentidos e considerados 
pelos x.inguanos, de nível cultural já mais ou menos homogêneo, como 
horda marginal de bárbaros e selvagens. E foram rejeitados de 
antemão. Os Suiás, por sua vez, também queriam seu lugar ao sol - e 
lutavam. A tradição menciona como adversários principais na área os 
Waurá, os Trumái e os Kamayurá. Os Suyá, sem dúvida nenhuma, já 
por índole não eram muito pacíficos. Assim, uma provocação puxava 
outra, um ataque resultava em vingança e contra-ataque. Devido a 
esses desentendimentos com os grupos xinguanos, a animosidade 
recíproca tornou-se aguda, especialmente após a destruição dos 
Trumái pelos Suiá, que alertou os xinguanos. A situação dos Suiá 
começou obrigados a abandonar a região do Ronuru. Mas para onde 
ir? De volta para as terras dos Kreãkóre, Kupé Krürü ou Kupé Saká, 
com os quais tinham tido encontros sangrentos, não era bem possível. 
Por outro lado, as terras dos formadores do Xingu estavam-lhes 
vedadas pelos grupos ali residentes, hostilizados por eles. Para escapar 
da pressão xinguana, restava-lhes como única saída o Xingu, que, 
abaixo da confluência Ronuru-Culuene até as grandes cachoeiras ( de 
Martius) e as serras do atual Pororí ( excetuando-se os Manitsauá), 
estava praticamente desabitado, uma terra sem gente. A evasão dos 
S uiá para o Xingu foi, portanto, uma alternativa imposta pelas 
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circunstâncias, a que não podiam fugir sem arriscar-se a serem · 
dizimados. (Frikel, 1969:118). 

Meio século depois deu-se uma situação bem semelhante com a 
ocupação do rio Suiá-miçu ou Paranajuba. Tinha-se formado, 
entrementes, um verdadeiro cêrco, pois, além das tribos xinguanas, 
entraram em jogo grupos com os quais, anteriormente, não haviam 
tido contatos diretos, como por exemplo, como os manitsauá ou ainda, 
os Jurúna e os Txukahamãi-Kayapó, que naquela época começaram a 
ocupar as mesmas terras. Os Suiyá viram-se, pois, bastante acossados 
no Xingu. Deve-se compreender bem a sua situação no fim dessa 
segunda fase migratória: do sul foram pressionados e atacados (muitas 
vezes em represálias) pelos Tumái Waurá e Kmayurá, do noroeste 
pelos Manitsauá, do norte pelos Jurúna e Txukahamãi. Sentindo que 
não podiam resistir, efetivamente e por muito tempo a essa pressão 
múltipla, preferiram, como última alternativa, abandonar o "Rio 
Grande" e embrenhar-se no Paranajuba, rio quase desabitado. Em suas 
cabeceiras existiam somente os Y arumá, grupo numericamente não 
muito forte e, descontando uns pequenos estremecimentos havidos, 
não diretamente hostil. Um ambiente, portanto, com possibilidades de 
convivência mais ou menos pacífica. Com isso, os Suiá queriam ficar 
longe dos outros grupos e iniciar uma tática de isolamento. Mesmo 
assim, em seu retiro, foram procurados pelos inimigos, aos quais se 
juntaram até os seringueiros. (Frikel, 1969:118). 

As migrações xinguanas dos Suiá, portanto, não devem ser 
compreendidas unilateralmente como resultado das animosidade e do 
espírito guerreiro de um só grupo de caráter irriquieto ou belicoso, 
mas sim pelo conjunto das circunstâncias etnográficas da área. E 
embora os S uiá tivessem criado fama péssima e pavorosa no alto 
Xingu, o terror da época, de fato e no fim de tudo foram eles os 
encurralados, acossados e enxotados. (Frikel, 1969:119). 

Von den Steinen (1942: 246), em 1884, calculou os Suiá em 150 
indivíduos e isto depois das grandes baixas sofridas em Metüktitó, 
onde parte dos Suiá pareceu. (Frikel, 1969:135). 
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Os Trumái são, assim, a ponte histórica entre os povos dos 
formadores e aquelas do alto rio Xingu, os Juruna e os Suyá. O 
território reconhecido como Suyá corresponde ao curso do Xingu 
entre os afluentes U aví, ao sul, e Manitsauá Missú, ao norte, desde, 
pelo menos, a segunda metade do século XIX. Nesse limite 
setentrional, os Suyá mantinham contato muitas vezes belicosos 
com os Juruna, que do Manitsauá Missú controlavam o rio Xingu 
até, aproximadamente, a Cachoeira Von Martius (1 Oª lat. Sul). Aqui 
o território Juruna se sobrepunha às :fronteiras em expansão de 
grupos Kayapó, os Mekragnotí, cujos descendentes são conhecidos 
hoje por Txukarramãe. (Franchetto, 1987:10). 

Esse registro da etnóloga Franchetto é importante, pois, os Kayabi 
quando migraram de suás terras do vale do rio Teles Pires em direção ao 
vale do rio Xingu, entraram pelo rio Manitsauá. 

Retomando, 

Os Kayabí vem da bacia do Teles Pires, a oeste, e começam 
penetrando em terra Juruna do Manitsauá Missú e acabam se 
assentando nos domínios Juruna e Suyá. (Franchetto, 1987:14). 

15 - Em 1955, estudos confirmaram a presença de pelo menos (quatro 
mil) índios no interior do Parque do Xingú. Nesse sentido o Estado de 
Mato Grosso, dando continuidade a sua política de colonização passa a 
titular nos limites proposta à demarcação da Terra Indígena do Xingú. 
Nesse sentido, o Ministro da Agricultura a época, Dr. Consta Porta, 
encaminha ao Senado Federal depoimento denunciando os atos do 
Estado visando anular ou dificultar a execução do Projeto de Lei que 
criava o Parque. Assim pronunciou-se Sua Excelência: 
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"Enquanto o projeto corria os seus trâmites normais, começou a 
processar-se um movimento capaz de anular-lhe os efeitos caso ele 
fosse aprovado. Pretendendo realizar uma política colonizadora, o 
Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso 
iniciou a venda de terras não só por todo o Estado, como 
particularmente, na área pertencente ao futuro Parque. Assim, criado 
este, o Governo Federal iria defrontar-se com uma situação de fato: ou 
desistiria da execução ou seria obrigado a indenizar, por preço 
altíssimo, os possíveis compradores ou concessionários daquelas terras. 

No cumprimento de seu plano, o governo de Mato Grosso alienou 
largos tratos a companhias particulares de colonização, ferindo o 
dispositivo constitucional que proíbe a entrega de gleba de mais de 10 
mil hectares a particulares, sem prévia autorização do Senado Federal. 
Assim, reservando áreas "para fins de colonização" e, em seguida, 
concedendo-se a "colonizadores", o Governo de Mato Grosso firmou 
contrato com dezoito companhias, entregando a cada uma delas, 
duzentos mil hectares ou mais. 10. Somente dentro do Parque Indígena 
do Xingo, onde operam cinco delas, três das áreas concedidas, a 
Camargo Corrêa, ambas com área de cerca de seiscentos e sessenta mil 
hectares, e a Casa Bancária Financial Imobiliária Sociedade Anônima, 
que aproximadamente terá uns quatrocentos e cinqüenta mil hectares. 
Somem-se ainda a esta última, por pertencerem ao mesmo dono - os 
chamados Irmãos Brunini, mais duas áreas: a Gleba Piratininga e a 
Gleba Atlântica, estas duas formadas à custa de requerimento de 
compra feito por um só grupo ou firma, remetido ao Departamento de 
Terras e Colonização cada um sem ultrapassar a cifra de 10 mil 
hectares, nem por isso deixam de constituir glebas ponderáveis em 
vista da contiguidade dos lotes requeridos. E, seguindo esta política, o 
Governo do Estado alienou 1/3 de área destinada ao Parque Indígena 
do Xingu, e comprometeu toda a colonização do Brasil Central" (DCN, 
14/06/55, Seção II, pp. 1392/1393). 

Pois bem. Em decorrência do depoimento acima descrito, arquivado 
nos anais do Congresso Nacional, diante dessa relação de venda de 
terras, no dos anos 50, qual a proporção de terras alienadas pelo 
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Estado de Mato Grosso desprezando a garantia constitucional de posse 
indígena no interior do Parque? 

Ver relatório sobre as terras no Mato Grosso, em anexo. 

16 - Se as terras hoje ocupadas pelos Kayabi no interior do Parque, 
foram alienadas também sob a ótica da política expansionista do 
Estado de Mato Grosso desprezando a posse indígena? 

Grande parte das terras hoje ocupadas pelos Kayabi que vivem no 
interior do Parque Indígena do Xingu foram loteadas pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso. 

17 - Se as terras alienadas aos réus eram ocupadas por grupos 
indígenas? Caso afirmativo, qual o grupo? Qual da data dessa 
ocupação? E se essas terras estavam a época da alienação já apossadas 
pelos Kayabi? 

Tomando como certas as respostas acima, as terras alienadas aos réus 
eram ocupadas pelos Kayabi. Sua ocupação é imemorial. 

18 - Poder-se-ia concluir que a presença dos índios Kayabi nas terras 
"sub-judice" decorrem fatores históricos desfavoráveis ao grupo, 
entretanto, mesmo que não fosse registrado essa presença, tais terras 
registram posses indígenas? 
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Há muitos fatores históricos que são desfavoráveis para os Kayabi 
continuarem a ocupar suas terras. Na argumentação que procura negar-lhes 
o fato de terem ocupado sempre essas terras, inclui-se que na década de 
1950 suas aldeias concentravam-se acima do Salto do Rio dos Peixes. Por 
outro lado, essa aglutinação em termos de aldeias correspondia a uma 
estratégia de defesa. Nas proximidades do rio abaixo do Salto há muito não 
construíam aldeias, devido a ataques de índios inimigos, como os 
Munduruku. Tanto os Munduruku como os Rikbak.tsa, vizinhos a norte e 
oeste, respectivamente, reconhecem que a partir da barra do Rio dos Peixes, 
saindo do rio Arinos, era terra Kayabi, como registra Dornstauder, 
supracitado. 

Sobre a data de chegada dos Kayabi no baixo curso do Rio dos Peixes. 
A chegada foi muito anterior ao estabelecimento do Posto e Reserva 
Tatuí. Conforme atesta a tradição já antiga dos Kayabi. O 
deslocamento paulatino, rio acima, motivou-se pelas incursões dos 
Munduruku. Assim o velho capitão Pitai e nas festas tribais cantam 
sobre esses conflitos. Em 1958 vinha subindo do Pará o Sr. João 
Lourenço, vulgo Paxiuba, trazendo na sua turma 4 índios Munduruku, 
que na barra do Arinos se negaram seguir para frente. Deram como 
motivo a presença dos Kayabi no rio dos Peixes. - Em 1959 
Maderokudibá, índio Rikbaktsa viajando comigo, também não quis 
seguir viagem ao entrarmos na barra do rio dos Peixes: "Kayabí, 
Kayabi!" Explicou: "Da barra do Rio dos Peixes para cima, terra de 
Kayabi! Nós, no outro lado (i.é, no lado esquerdo)". (Dornstauder, 
1983). 

19-Como podemos definir a tradicionalidade da posse dos Kayabi em 
virtude da sua presença no interior do Parque? 

Ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial. 
Segundo o professor José Afonso da Silva: "O tradicionalmente 
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refere-se ... 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, já que há comunidades mais 
estáveis, outras menos estáveis, e as que tem espaços mais amplos em 
que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize segundo seus 
usos, costumes e tradições. (Gonçalves, 1994:83). 

20 - Que os experts formulem outras considerações que acharem 
pertinentes. 

Enquanto as viagens do século XIX significaram, com pequenas 
exceções, apenas contatos curtos e irregulares entre os índios e os 
representantes da civilização européia, esta situação mudou por 
volta do inicio do século. (Grünberg, 2004: 44). 

No seu trabalho pioneiro, Darcy Ribeiro (1957) mostrou como o 
destino dos índios depende do tipo econômico de expansão brasileira 
com que se estabelece o primeiro contato. Conforme se tratasse de 
representantes de economia extrativa (borracha, minerais, 
ipecacuanha, mate, castanha-do-pará, etc.), de criação de gado ou de 
agricultura, alteravam-se também as formas possíveis de integrar 
lucrativamente os índios ao sistema econômico ou, então, de expulsa 
los e mesmo extermina-los. Para a região em questão, por razoes 
climáticas, interessava apenas a exploração de minérios, como ouro e 
diamantes, e a extração de borracha. A primeira limitou-se à iniciativa 
privada de alguns aventureiros. Independia das oscilações da 
economia mundial e não teve significado de vulto, excetuando-se a 
descoberta do garimpo "Paranatinga" em fins de 1963, que concentrou 
por pouco tempo cerca de 6.000 garimpeiros de diamante no afluente 
do curso superior do Teles Pires (Azevedo 1966:85). (Grünberg, 2004: 
45). 
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Na região do Teles Pires a expansão brasileira das ultimas décadas 
desenvolveu-se na sua forma mais violenta, não podendo ser em nada 
atenuada pelo Serviço de Proteção aos Índios que ali atua desde 1922. 
Perdura até a suspeita de que este órgão participou ativamente na 
expulsão dos Kaiabi e em sua integração forçada nos seringais (Las 
Casas 1964:11-4). (Grünberg, 2004: 53). 

"Este campo foi limpo pela segunda vez no começo de setembro de 
1966 por pára-quedistas da ParaSar, divisão especializada da FAB, e 
em cooperação com o PNX iniciou-se a "Operação Cayabi", que 
objetivou a transferência do principal grupo de Kaiabi do Rio dos 
Peixes para o "Parque Nacional do Xingu". (Azevedo 1966b:41). 
(Grünberg, 2004:63). 

Diversos fatores provocaram a migração dos Kaiabi para o leste, da 
área do Alto Tapajós para o Alto Xingu, que possivelmente se 
encerrou em outubro de 1966 com 31 índios do Rio dos Peixes e 13 do 
Baixo Teles Pires: 

1. A forte pressão étnica no seu próprio habitat, exercida por 
seringueiros e que apenas se efetivou dada à falta - ou não 
funcionamento - das instituições de proteção aos índios; 

2. A disposição cultural previa dos Kaiabi de mudarem-se para uma 
nova área; 

3. A personalidade de lpepuri do lado dos Kaiabi, que uniu a tribo 
como chefe carismático e, principalmente, a de Cláudio Vilas Boas do 
lado brasileiro, que estabeleceu as bases organizatórias para a 
migração dentro da ordem jurídica e social nacional. (Grünberg, 2004: 
65). 

Da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso 
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Subprocuradoria Judicial. 

1 - A área destacada pela FUNAI, atinente a Reserva Indígena dos 
índios Kayabi, atingiu a área alienada pelo Estado de Mato Grosso ao 
Sr. Júlio de Queiroz Filho? 

A área Reservada pela FUNAI, que originou a Reserva Indígena 
Kayabi no Rio dos Peixes "atingiu" a área que o Estado de Mato Grosso 
alienou sem considerar a ocupação indígena. 

Ver ainda resposta ao quesito e) do Juízo. 

2 - A área, objeto de litígio, era considerada como habitat imemorial 
dos índios Kayabi? 

Sim. Era e continua integrando a área de ocupação imemorial dos 
índios Kayabi. Ver respostas a quesitos acima. 

Em meus registros de campo, encontrei o depoimento do então 
Capitão YUPARI'UP, a respeito da sua terra, ocupada por eles desde 
tempos muito antigos, que tem como referência a parte oriental das terras a 
partir do rio Arinos. 

Ele falou que do Rio Arinos até a barra do Rio dos Peixes, tudo era 
onde eles andavam, era território dele, então, antigamente não existia 
problema de fazenda, de invasões de fazendeiros e tinha tudo essa 
liberdade pra andar com o povo dele. Depois ele disse.: quando 
começou a entrar esses civilizados, fazendeiros, foi aí que ele ficou 
preocupado ... ele ia ser tocado novamente. (Tradução: Cangerô). 
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3 - Nos termos da Lei nº 6.001/73 - Estatuto do· Índio, a área em 
questão é considerada "áreas reservadas" ou "ocupação imemorial 
pelos índios"? 

Nos termos da Lei nº 6.001/73 - Estatuto do Índio, a área em questão 
é considerada "áreas reservadas": 

Das áreas Reservadas: 

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território 
nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde 
possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e 
utilização das riquezas naturais dos bens nelas existentes, respeitadas 
as restrições legais." 

Ao falar em terras indígenas estamos, antes de tudo, nos situando no 
bojo de uma definição jurídica, materializada na Constituição Federal 
em vigor (art 4°, parág 4° e art. 198), bem como em legislação 
específica (lei 6.001\73, art 17 a 38). Trata-se do habitat de grupos que 
se reconhecem ( e são reconhecidos pela sociedade) como mantendo 
um vínculo e continuidade com os primitivos moradores de nosso 
país. A noção de habitat aponta a necessidade de manutenção de um 
território, dentro do qual um grupo humano, atuando como um sujeito 
coletivo e uno, tenha meios para garantir a sua sobrevivência físico 
cultural. (Oliveira, 1988:92). 

Interpretações maldosas alegam que assim seria indígena todo 
território nacional. Não é isto, obviamente, que a lei pretende. Ainda 
que houvesse evidências da presença de povos indígenas em um 
passado remoto em todo e em algum ponto especifico do território 
nacional, isso por si só não definiria o conjunto das terras indígenas 
( ou qualquer uma delas em particular). Para tanto, é condição 
necessária e suficiente a existência atual de uma coletividade que se 
identifica como indígena e que se reproduz regularmente dentro de um 
mesmo espaço físico. É para tais grupos humanos - os quais muitas 
vezes foram deslocados para locais distantes de seus territórios 
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prescreve o direito sobre o seu habitat, cuja destinação exclusiva cabe 
ao Estado garantir. (Oliveira, 1988:92). 

Pode-se distinguir três tipos de terras indígenas, contrastantes por suas 
finalidades e natureza: a) as áreas de posse permanente dos índios, que 
constituem o seu habitat e cuja eficácia legal independe inclusive de 
ato demarcatório; b) as áreas reservadas pelo Estado para os índios, 
podendo constituir-se em reservas e parques ( além de outras unidades 
não atualizadas, como o território federal indígena); e) as terras 
dominiais recebidas pelos índios em virtude de ações do direito civil, 
como a doação, compra e venda ou permuta. O primeiro tipo 
configura uma forma de ação posterior à Lei 6.001/73 e 
exclusivamente ativado pela FUNAI; o segundo, embora seja uma 
forma típica de ação do SPI, é igualmente atualizado em algumas 
situações pela FUNAI, o terceiro provém de termos de doação, 
principalmente anteriores à República. No primeiro tipo os títulos 
dominiais de brancos existentes dentro dessas terras são nulos de 
pleno direito e deveriam ser anulados por iniciativa de órgão tutor; no 
segundo, caberia o instrumento da desapropriação por utilidade 
pública. (Oliveira, 1988:92). 

O território indígena se define não somente por critérios históricos, 
como também por critérios culturais próprios ao(s) grupo(s) que o 
habitam. Entre eles, consideramos as instituições sociais que 
determinam padrões de ocupação, os modos de exploração econômica 
do ecossistema circundante, com os recursos que ele oferece para a 
reprodução tisica e cultural do grupo; referiais ligados à cosmologia; 
dinâmicas políticas que dirigem a expansão ou a contração territoriais. 
O território indígena é, assim, mapeado a partir das necessidades de 
sobrevivência do grupo, sobrevivência entendida em sentido amplo e 
não simplesmente material. Estão incluídos nesse mapeamento o 
acesso a recursos básicos, sítios históricos e 'religiosos', as fronteiras 
definidas e reconhecidas com os territórios haitados por outros grupos, 
aliados ou inimigos. Por fim, não podemos esquecer que, depois do 
contato com as frentes de colonização do interior brasileiro, esse 
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mapeamente passou a compreender a presença de elementos não 
indígenas e novas fronteiras. (Franchetto, 1987:4). 

A abordagem antropológica representa, sem dúvida, uma crítica a 
outro procedimento utilizado na definição de 'território indígena', 
aquele que procura a circunscrição mecânica de um espaço geográfico 
pela identificação de 'marcas de ocupação' materiais e visíveis, 
'vestígios de ocupação', aldeias e roças, habitações. Dizíamos em 
trabalho anterior. (Franchetto, 1985:106): (Franchetto, 1987:4). 

'O que se procura é sempre a prova de uma relação com a 
terra/território que se configure no esquema do indivíduo ou do grupo 
individualizado, exercendo um domínio transacionável fixado pela lei. 
Achamos que esta conceituação não toca em quase nada o viver e 
pensar dos índios xinguanos que conhecemos e que nos falaram. Terra 
é, para eles, 'chão', no sentido literal e figurativo· do termo, mais do 
que qualquer outra coisa. Não é mercadoria, não se fecha, e é todo 
absolutamente 'explorado', material e simbolicamente. É um espaço 
contínuo, sem divisa e picadas. Seria, porém, ingênuo não pensar na 
reestruturação violenta que o espaço sofreu depois que a picada do 
Parque tomou a terra definitivamente delimitada. Houve 
transformações no sistema de relações políticas entre os grupos, com a 
criação de novas identidades. Mas a manutenção de um controle de 
alguma maneira grupal e coletiva sobre a terra permitiu fazer de um 
território agora fechado, 'chão' de um identidade 'xinguana'. Ora, 
impor por força da lei um sistema de idéias e de valores a outra cultura 
nos parece desrespeitar o princípio de 'preservação' de cultura, usos e 
costumes que a própria lei preza. Além disso, viola um princípio de 
igualdade exigido pela Constituição. Uma vez imposta, tal norma, 
mexe exatamente no 'chão' de um grupo/grupo, seu suporte, e tem o 
poder de desencadear práticas legitimizadas de invasão de terra e de 
fraccionamento dos territórios indígenas ainda existentes'. 
(Franchetto, 1987 :4-5). 

Esta área de terra reservou uma parcela do território ocupado 
imemorialmente pelos Kayabi, como foi registrado por Dornstauder. 
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4 - Existem vestígios que comprovam a presença física dos índios 
Kayabi na área, antes da instituição da reserva pela FUNAI? Se 
positiva a resposta, especificar cada um deles. 

Ver respostas aos quesitos do Juízo. 

A Reserva Kayabi foi criada pelo Decreto nº 63.368, de 8 de outubro 
de 1968. "A população brasileira mais próxima era Porto dos Gaúchos, a 
uns 100 km. (Meliá, 1993 :507). 

A atual aldeia Tatui foi construída em local de uma antiga aldeia, e 
tem o registro de re-fundação em 1960, isto é, 8 anos antes da criação da 
Reserva. Como sinais físicos, além da aldeia, havia suas roças e os demais 
sinais de ocupação Kayabi. 

Dois anos antes da criação da reserva, em 1966, os Irmãos Villas 
Boas realizaram a Operação Kayabi, que visava deslocar todos os Kayabi 
de suas terras para o Parque Indígena do Xingu. No entanto, dos mais de 80 
Kayabi que moravam no Tatui, pelo menos 50 permaneceram. Com o 
crescimento vegetativo e migrações, a população Kaiabi da Terra Indígena 
Apiaká/Kaiabi MT é de 400 Kaiabi, e seus vizinhos Apiaká somam 300. Já a 
população Kaiabi no Parque Indígena do Xingu é de 1.200 pessoas. Além 
desses dois grupos, há a população Kaiabi da Terra Indígena Kaiabi MT/PA 
= 130 Kaiabi, onde convivem com 90 Apiaká. Desse total de população 
Kayabi, são os do Rio dos Peixes os que vivem em seu território imemorial. 

Ver anexada a "História Kayabi" escrita pelo Kayabi Piaká - Canísio. 

5 - A titularidade do domínio da área adquirida por Júlio de Queiroz 
Filho é idônea? 

Não cabe a essa perícia. 
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6 - Antes da aquisição dos lotes pelo Sr. Júlio de Queiroz Filho, a quem 
pertenciam os imóveis, segundo os registros Cartorários? 

Não cabe a essa perícia. 

7 - Há como precisar a data em que os índios Kayabi foram 
transferidos para o interior da reserva indígena instituída pela FUNAI, 
e de onde vieram? 

Tomando como referência as respostas aos quesitos acima, os Kayabi 
não foram transferidos para o interior da Reserva Indígena, mas esta sim foi 
constituída, reservando para eles uma parte mínima de seu território 
imemorial. 

8 - Quando da alienação e da competente expedição dos títulos de 
propriedade, dos lotes efetivada pelo Estado de Mato Grosso ao Sr. 
Júlio de Queiroz Filho, havia presença de índios no local? Se positiva a 
resposta, pode precisar qual a nação ou grupo indígena? 

Quando o Estado de Mato Grosso alienou essas terras, elas eram 
ocupadas pelos Kayabi. Não se registra solução de continuidade na 
ocupação dessa parte de sua terra no decorrer da história. Nessa época, 
conforme registros já incluídos em respostas anteriores, na década de 1950, 
os Kayabi reuniram suas aldeias acima do salto do Rio dos Peixes, umas 
próximas às outras, devido a entrada de "civilizados" em suas terras. Suas 
terras se estendem desde próximo das cabeceiras do rio dos Peixes, onde 
intimidaram a "Baiana", até a barra do Rio dos Peixes, como Dornstauder e 
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outro registraram o temor de índio Rikbaktsa e de índio Munduruku, que 
reconhecem como Kayabi o território a partir da barra do Rio dos Peixes, 
incluindo sua bacia. 

Apesar de as aldeias, na década de 50, estarem concentradas acima 
do Salto, os Kayabi não deixaram de ocupar essa parte de seu território, 
seja pelas caçadas, seja pela coleta de diversos materiais necessários à 
manutenção de seus usos, costumes e tradições. 

Para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples meio 
de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está 
diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é 
apenas um recurso natural mas é tão importante quanto este um 
recurso sociocultural. (Ramos, A.R. "Sociedade Indígenas". Ed. Ática, 
1986:13 apud Gonçalves, 1994:82). 

9 - Queira o Sr. Perito dizer se existe atualmente algum grupo étnico 
na área, qual e desde quando tem a posse, e se esta existe e qual a sua 
extensão? 

O grupo étnico que ocupa a área "sub-judice" e além dela, são os 
Kayabi, desde tempos imemoriais, conforme esclarecido em respostas a 
quesitos anteriores. 

Um informante me esclareceu que, antes de haver a ocupação não 
índia em suas terras, ele acompanhou seu pai algumas vezes em caçadas, 
partindo de Tatui até onde hoje se situa a cidade de Juara. 

10 - É possível dizer, com certeza, se há descoberta de objetos de 
fabricação indígena na área em litígio? Qual? 
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Ver resposta ao quesito d) do Juízo. 

Os caiabis do Rio dos Peixes são, de fato, os únicos que continuam em 
seu habitat tradicional. (Meliá, 1993 :491 ). 

11 - É possível identificar os grupos indígenas que habitavam a região, 
sua origem, sua individualidade étnica e afinidade cultural? 

O grupo indígena que habita essa região é o Kayabi. Os Kayabi 
tinham como vizinhos os Apiaká, Tapanhuna e Rikbaktsa a oeste, ao norte 
os Munduruku, Apiaká e Panará, a oeste os Kayapó, Juruna e ao sul os 
Bakairi. Consideram-se muito próximos dos Apiaká, com quem conviviam 
antigamente, separando-se por intrigas. Temiam os Munduruku, que os 
atacavam, como os Munduruku os temiam igualmente. Os Kayabi não se 
aproximavam muito do território dos Panará, donos a partir do vale do rio 
Peixoto de Azevedo. Com os Bakairi oscilavam relações amigáveis e 
hostis. 

Na região do Rio dos Peixes, os Kayabi eram reconhecidos como os 
donos das pedras para a indústria de machados, localizada em seu território, 
que eles comerciavam com outros grupos. 

Bakairi e Kayabi. A pátria primitiva dos Bakairi teria sido o Salto do 
Paranatinga (Magessi). Devido a uma grave desavença entre eles, 
parte dos Bakairi emigrou para o Leste, isto é, para as cabeceiras do 
rio Xingu, a parte restante se alojou no rio Novo e no Alto 
Paranatinga. Steinen afirma que essa separação ocorreu antes dos 
meados do séc. XVIII, quer dizer, antes de os Bakairi ocidentais se 
estenderem para o Sul, Este e Oeste, correspondendo à região entre as 
cabeceiras do Cuiabá, Paranatinga e Arinos. (Dornstauder, MS s/d) 

É bom notar que os Kayabi estão intimamente ligados aos Bakairi na 
tradição mítica e histórica. As duas tribos conviveram pacificamente 
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num corregozinho perto do Salto do Paranatinga (Magessi). 
Acrescente-se que uma das causas da desavença dos Bakairi foi o fato 
de os Kayabi serem considerados os "senhores da pedra para fazer 
machados", e também por causa de mulheres. Esse fato ocorreu em 
meados do séc. XVIII, ou talvez antes, quando os Kayabi já estiveram 
presentes nesta região. Observe-se que a cidade de Cuiabá foi fundada 
em 1719. (Dornstauder, MS, s/d). 

Em outro momento, o mesmo autor escreve a respeito da relação dos 
Kayabi com os Bakairi. 

Diz a tradição Bakairi, firme e constante, que os Kayabi viviam junto 
com eles no rio Paranatinga, nas proximidades do Salto Magessi, 
devido ao machado de pedra e mulheres (Steinen 1940, 479 e 500), 
surgiu entre eles uma feroz inimizade, ainda viva na primeira metade 
do século XX. A vizinhança relativa do Posto do S.P.I. José Bezerra - 
para os kayabi, a partir de 1929 e do posto S.P.I. Simões Lopes, para 
os Bakairi, contribuiu para que se amainasse o relacionamento entre as 
duas tribos. (Dornstauder, MS, 1983). 

Quanto à relação dos Kayabi com outras nações indígenas, 
acrescenta ainda o mesmo autor: 

Os conhecidos Paribi-tata pelos Munduruku são os mesmos Kayabi. 
Portanto, os Kayabi já estão nessa região desde o séc. XVIII, ou desde 
fins do séc. XVII, data em que os Bakairi eram a atalaia "das vertentes 
do Maranhão" (aut: Pires de Campos, Breve notícia... 1727). 
(Dornstauder, MS s/d) 

"Antigamente" eles (Munduruk.u) moravam mais para cima no rio 
Tapajós e seus afluentes. Teriam inquietado, com seus ataques, todas 
as tribos da região do Arinos e Xingu. (STEINEN, 1940, 499ss). Isso 
deve se referir ao segundo e terceiro quartel do séc. XIX. 
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Entre os Kayabi, as hostilidades dos Munduruku ainda hoje são 
vivamente recordadas na sua tradição, que vem dos antepassados, e 
nos cantos de festa Jawosi. Parece que os Munduruku entravam pelo 
curso baixo do rio dos Peixes, abaixo do Salto Kayabi, que significava 
uma espécie de portão de entrada que atrái os que sobem e descem o 
rio Arinos. Atacaram aldeias Kayabi no córrego Jaú, afluente do rio 
dos Peixes que desemboca um pouco abaixo do Salto. Entre os 
prisioneiros havia uma moça kayabi, à qual fizeram cortes entre os 
dedos dos pés para que não fugisse. Apesar disso, amarrada ainda 
como estava, ela fugiu durante a noite. Para se livrarem desses 
ataques, os Kayabi transferiram quase todas as aldeias da margem do 
rio para o centro aos longos dos córregos. Não abandonavam a terra, 
mas era uma estratégia de defesa. (Dornstauder, MS, 1983). 

Outros grupos adentravam o rio dos Peixes para negociarem com os 
Kayabi as pedras para a indústria do machado. 

Quando os Apiaká viviam no rio Arinos - já no séc. XVIII e primeira 
metade do séc. XIX - eram vizinhos dos Kayabi. Houve 
relacionamentos por causa das pedras para machados, encontráveis 
acima do Salto do rio dos Peixes. Não se conhecem maiores detalhes a 
respeito disso. Na década de 50, do atual século, houve visitas 
amigáveis de Kayabi aos Apiaká do rio Apiaká (do Teles Pires). Em 
1955 encontrei um Apiaká casado com um Kayabi no Tatuy. 

A tradição Kayabi narra que este povo vivia junto com os Apiaká, no 
lado direito do rio Arinos, região de cerrado. Teriam se separado por 
causa de um periquito e mulher. Ver Grunberg8• Nota, essa 
informação é de Ipepuri (Kayabi) apesar de alguma contradição, refere 
o fato de uma vizinhança primordial. A informação sobre uma antiga 

8 "Também com os Apiaká tiveram briga. Os Kaíabi descobriram um periquito no campo, a alguns dias de 
viagem da maloca. O Kaiabi disse ao Apiaká: "Vá lá buscá-lo e dê para mim". O Apiaká disse: "Não, vai 
você, porque eu sou mais velho". Assim começaram a brigar e depois disso os Apiaká foram-se embora e, 
mais tarde, os Kaiabi matram quase todos eles. Os Kaiabi só não brigam com os Kakairi. (Grünberg, 
2004: 226). 
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convivência deve ser verdadeira, porque aparece também isolada e 
firmemente re-afirmada como "antigamente". Observa-se ainda que os 
relacionamentos entre Apiaká e Kayabi, pelo que se conhece, sempre 
são assim - vacilantes9• 

lpeú - Beiço De Pau - Tapanhuma - Tapaiuna 

Viviam nos dois lados do alto e médio rio Arinos. No inicio do séc. 
XX, os do lado direito foram expulsos pelos seringueiros para o lado 
esquerdo. No entanto continuam a caçar e perambular no lado direito, 
descendo até o córrego São Miguel, onde se encontram com os 
Kayabi. Na década de 60 desse século foram encontrados várias vezes 
pelos moradores civilizados da cabeceira do córrego São Miguel e no 
seringai, um pouco para baixo no rio Arinos. "São nossos inimigos" 
dizem os Kayabi. A origem dessa desavença foi conservada pela 
tradição Kayabi cf. Grünberg- Beitrãge, p. 16410• 

Rilcbaktsa. Vizinhos dos Kayabi no lado esquerdo do baixo rio Arinos. 
Cada uma das duas tribos respeita o território da outra. Os Rikbaktsa 
sobem por terra ao longo do Rio dos Peixes, até o Salto do mesmo rio 
para apanhar taquara, o que os Kayabi parecem tolerar. O último caso 
foi observado em 1957, ainda antes da primeira fala com os Rikbaktsa. 
Já em 1959, após contato pacifico, um Rikbaktsa negou-se a continuar 
viagem no nosso barco ao entrarmos no rio dos Peixes, vindo do 
Arinos, dizendo "Kayabil Kayabi!" - Nós no outro lado! 

Acompanhou as palavras com gestos para não permitir dúvida. 
Portanto, numa data tão recente, essa declaração importante 
reconhecendo explicitamente que aos Kayabi ficava o direito a essas 
terras. 
Ypeuí ou Nhambikwaras - índios bravos ao Norte. - Talvez os atuais 
Kreenakarore (Panará). A última maloca Kayabi, de Luiz França, 
localizada a oito léguas abaixo da barra do córrego Jaguaru, em 1955, 
era considerada relativamente próxima do território desses vizinhos. 

9 Certa vez ouvi de José Maireru uma versão de que antigamente Apiaká e Kayabi conviviam como um 
único povo. Reconhece os Apiaká como um povo mais antigo. 
10 Em mito narrado por lpepuri, que relata como Tuyararé cria os seres humanos, em que explica também 
as diferenças com algumas tribos indígenas vizinhas. 
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Nas décadas em volta da última passagem dê século, surgiu uma 
situação contrária que fez os kayabi retornarem para a beira, e ao 
mesmo tempo seguiam uma tática de ocupação global das suas terras 
entre o Arinos e o rio dos Peixes. 

Tapy - Piat, isto é índios bravos vestidos, que são os civilizados 
invasores das terras indígenas. 

O estudo da origem Kayabi e de sua presença pode ser recuada para 
uma data anterior à da "descoberta" do Estado do Mato Grosso. 

Esta afirmação se estende para a questão da presença de outras tribos 
na área Kayabi. Isto não está bem esclarecido, e nem a identificação 
precisa das mesmas, como "Tapayuna, Nhanbiquara, Apiaká e 
Munduruku". Parece que a tal presença de outras tribos era esporádica, 
não simultânea e em partes do território, ou só de passagem - na 
procura de pedras de machado. Os kayabi conquistaram aos poucos 
uma posição dominante nesta configuração de tribos. 

Esse trabalho foi feito para mostrar o fato que os Kayabi perderam 
todas as terras habitadas por eles até 1950, o ano da catástrofe, que se 
ultimou com a "operação K.ayabi" em 1966, da qual escapou parte do 
grupo TA TUÊ acantonados no SALTO KA Y ABI. (Dornstauder, MS, 
s/d). 

12 - Há benfeitorias úteis e necessárias incorporadas ao imóvel pelo Sr. 
Júlio de Queiroz Filho? Em caso positivo, especificá-las e valorá-las. 

Não compete a essa perícia. 
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13 - Há, no imóvel em questão, vestígios, tipo: cemitérios, plantas de 
origem indígenas, sinais nas pedras, entre outros, que datam antes da 
aquisição do imóvel pelo Sr. Júlio de Queiroz Filho? 

Especificamente nesta área não foram constatados vestígios do tipo 
cemitérios e sinais nas pedras. Quanto a plantas de origem indígena, há que 
distinguir o que é planta de origem indígena. Se for planta cultivada, essa 
apenas se encontra em suas roças. Se considerarmos como plantas de 
utilização por eles, há diversas plantas nessa área: a exemplo - a 
castanheira, paxiúba, para citar apenas duas. 

'Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que se reservou 
foi o território dos índios . .. Não está em jogo, propriamente, um 
conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; 
trata-se do habitat de um povo. Se os índio, na data da Constituição 
Federal, ocupavam determinado território, porque desse território 
tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou 
obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o nosso 
conceito, essa área, na qual e da qual viviam, era necessária à sua 
subsistência ... A Constituição Federal dispôs sobre o assunto e retirou 
ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época da 
Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de 
utilizada por eles como seu ambiente ecológico'. (Franchetto, 1987: 
6). 

14 - As dimensões do imóvel coincidem com aquelas constantes dos 
títulos dominiais? 

Não cabe a essa perícia 
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15 - Descreva o Sr. Perito todos os fatos que eventualmente possam 
esclarecer o objeto da presente ação. 

Entre 1970 e 197 4, o Governo brasileiro tentou acelerar o processo de 
"integração nacional" construindo uma série de estradas que cortavam 
os parques e reservas indígenas. Os efeitos traumáticos e desastrosos 
desse programa de "integração", sobre as tribos indígenas, foram 
documentados nos relatórios da cruz Vermelha Internacional, da 
Survival International, e da Aborígenes Protection Society (APS) 
sobre a política indigenista do Brasil. (Davis, 1978:101) 

Repetindo as conclusões do relatório da APS, Brooks escreveu que 

quando estão em jogo os interesses do desenvolvimento, as Reservas 
Indígenas mal valem os mapas nos quais estão traçadas. (Davis, 
1978:103) 

Entre 1970 e 1974, a política indigenista brasileira tornou-se cada vez 
mais comprometida com a política global de desenvolvimento 
econômico do regime militar brasileiro. Durante esse período, a 
Fundação Nacional do Índio passou a ser a principal cúmplice dos 
processos de etnocídio desencadeados contra as tribos da Bacia 
Amazônica. Para definir a situação nos termos mais simples, pode-se 
dizer que sua política indigenista "reformada" acelerou, em vez de 
deter, os processos de destruição étnica que caracterizam tão 
amargamente a história das frentes de expansão do Brasil. (Davis, 
1978:104). 

Obviamente, é necessário fazer uma análise mais profunda dos 
motivos subjacentes às políticas indigenista e de desenvolvimento da 
Região Amazônica do Brasil. Pode-se perguntar por que o Governo 
brasileiro optou pela construção dessas estradas a um custo humano, 
social e cultural tão elevado. ou, concretamente, para quem essas 
novas estradas estavam realmente sendo construídas, e por que era 
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necessário que elas cortassem os parques e as reservas indígenas. · 
(Davis, 1978:104). 

Não há dúvida de que os interesses econômicos e seus agentes, que 
visam às terras e às suas riquezas naturais, são os piores inimigos dos 
índios. Esses interesses advêm, maioritariamente, da sociedade 
brasileira mas também do capital estrangeiro e até o próprio Estado 
brasileiro, que, no final, os sustenta. Não importa mais a mão-de-obra 
indígena, a não ser em casos excepcionais e muito localizados. Mas já 
importa aos interesses econômicos ter o aval, a aceitação ou a 
indiferença dos índios para que eles operem em suas terras. O caso 
mais comum é o de mineradores que exploram ouro, diamantes ou 
cassiterita em terras indígenas, em geral com o aval da FUNAI - 
mesmo que ilegalmente - é contando com a aceitação dos índios. 
(Gomes, 1988:165). 

Se me permito fazer uma profissão de fé, é a de que a sobrevivência 
dos índios brasileiros é uma questão perfeitamente possível de ser 
realizada, tanto política como culturalmente, tanto para o Brasil como 
para a humanidade. Essa tarefa pertence ao mundo e é função de um 
tempo, de uma geração. ao projetarmos o nosso futuro teremos que 
fazê-lo com os índios ao nosso lado, não como órfãos, nem como 
crianças, nem como ingênuos exploráveis, mas como parceiros de um 
destino comum. Dados todos os perigos que ameaçam a humanidade, 
não será surpreenente se a nossa sobrevivência estiver ligada à 
sobrevivência dos índios. (Gomes, 1988:228). 

Oliveira escreve que "há que se ter cuidados especiais quando se 
conduz uma análise estatística focalizando pequenos grupos ou dados 
de natureza cultural e qualitativa, como é o caso, por exemplo, da 
avaliação do que constitui o habitat de um povo, que envolve critérios 
e variáveis específicas e dificilmente quantificáveis. Os fatores que 
um grupo étnico considera como básicos e necessários para integrar o 
seu território decorrem de coordenadas culturais e particulares 
provenientes de seu sistema econômico, da sua forma de parentesco e 
organização social, de sua vida cerimonial e religiosa. Uniformizar 
todas essas variáveis, através de um único indicador que associe 
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genericamente um indivíduo a um dado montante de terra corresponde 
a um exercício inútil e perigoso de esquematismo, uma tentativa de 
criar uma ilusão de rigor que obscurece o avanço do conhecimento e 
remete a falsas direções". "Ademais, todo analista sabe que as 
conclusões atingidas em grandes grupos, com o uso de dados 
agregados, não são automaticamente transportáveis para pequenos 
grupos, onde necessáriamente é preciso destacar propriedades e 
necessidades específicas. 

( ... ) A apresentação de dados quantitativos sobre as terras indígenas 
deve ser realizado com os devidos dados técnicos para evitar ilações 
infundadas. Pretender confrontar a ocupação dos indígenas e dos 
'brancos', onde esta última seria medida através da relação entre 
população total e extensão geográfica de cada unidade da Federação, 
significa incorrer em um erro crasso pela má escolha de indicadores 
sociais. Primeiro, a variável população não inclui não somente os 
brancos que moram no meio rural, mas também os que residem nas 
grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, e em um extenso repertório de cidades de 
porte grande, médio e pequeno nos diversos estados da União. 
Segundo, a variável superficie computa todo espaço geográfico de 
cada unidade da Federação, englobando tanto o universo 
urbano/industrial quanto o meio rural. Não é lícito, do ponto de vista 
analítico, comparar a necessidade de terra de um grupo rural, qualquer 
que seja, (indígena ou não) com outro de características urbanas. ( ... ) 
A relação ha/índio sugere ou um profundo desconhecimento de 
noções elementares de geografia humana e estatística, ou corresponde 
ao mau uso de supostos recursos técnicos com finalidade de truncar e 
deformar os fatos. (Oliveira:1988:97-98). 

O fato é que ao longo da história das Américas, os colonizadores nas 
fronteiras sempre lutaram contra e subverteram qualquer legislação 
que procurasse proteger os direitos dos povos aborígenes. Quando os 
colonizadores conseguiam impedir ou revogar essa legislação, os 
índios não tinham nenhuma defesa contra a injustiça arbitrária. 
Somente quando há uma legislação como base para os esforços dos 
índios e de seus defensores na proteção dos direitos indígenas é que se 
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tem um contrapeso para deter os poderosos interesses nas fronteiras. 
(Santos, 1982:13) 

Uma citação, que menciona antigos vizinhos dos Kayabi do Rio dos 
Peixes, e tem algum paralelo com a situação deles, ao se confrontarem com 
uma frente que avançava sobre suas terras, explicaram o motivo de sua 
atitude: 

"Tapanhoúna ( ... ): há poucos annos responderão ao interprete do Padre 
Francisco Lopes, que penetrou aqueles sertões: - 'Nossos pais vierão 
para aqui deixando muitas terras, porque os brancos as querião, e estão 
de posse dellas; e tratão destruir tudo para abrirem nova guerra 
comnosco, e nos levarem escravos, e virem-se assentar neste terreno; 
mas nós ensinamos a nossos filhos, que não temos para onde ir, e que 
quando, matando os brancos, estes nos acabarem, nossos filhos, e 
nossas mulheres morão todos'. A estas palavras começarão a atirar 
fechas ... "". (D' Alincourt 1880: 106 apud Grünberg, 2004: 36-3 7). 
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