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1 NFOR~IAÇÃO NQ \(D\ /D 10/DGP 1 

Ref.: Ocupilç;o do Parqu~ lndfgcna do Xingu 

Sra. C,.cfc da D I D, , 
Esta an~I ise pretende ser um lcv8nt~mcnto d~ 

ocupaç.io territorial ao longo dos anos das tribos que ,;ojc h ab i - 
, . 

tom a arca do Parque do Xingu. 

O Parque foi criado pelo Decreto n2 50.455 de 

14/04/1.961~ Teve seus I imites retificados ( devido à construç~o' 

da BR-80 que corta o limite norte do Parque) pelo Decreto nQ ' 

68. 909 de 13/07 / 1 • 97 1 • A ~rea ao norte da rodovia I ne foi subtral 

da, e em compensaç~o acrescentou-se-lhe uma ~rea ao sul para que 
, - , 

a area total do Parque nao ficasse desfalcada. Atraves do Decreto 

n2 82.263' de 13/09/1.978, o Parque Nacional do Xingu pas so acha- 

mar-se Parque lndf9ena do Xingu. A ;reado Parque foi demarcada' 

-pela Plantel em l,9~·8/79. A ~rea demarcada corresponde a 2.642003 

hectares. 
// , 
/A areado Parque compreende as bacias dos 

rios formadores do Xingu (Kuluene, Curis;vu e Batovi) e seus afl~ 

entes, bem como a conflu;ncia formadora do Xingu. As raz~es para 
...,, . , ~ - , 

a criaçao do Parque nessa area nao estao so reiacionadas com a 
•.. ; ~ .. , . , 

preservaçao das culturas 1nd19enas e seus terr1tor1os mas t,ambem' 

com ;a preservaç;o da fauna e da flora locais, como se pode verifl 
,. - 

car ao ~e ler o texto do decreto de c~iaçao do Parque e a Exposi- 

çao para a Delirnitaç;o da Área do Parque lndfgena do Xingu, dos 

lrmios Vil las-Boas {datada de 12/03/77). 
,.,, . . , 

Ao se estudar a ocupaçao terr1tor1al da urca 

descobre-se primeiramente uma distinç;o que a maioria dos autores 

consultados faz (ver bibl íografia em anexo): a distinç;o entre as 

J 

que k 

)~ 

\. 
tribos que os Vil las-Boas denominam de ntribos amigüsª e as 
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isto é, .que vieram a ocupar a ;;r:~ ~-~· ~l~n9~ 

, I 
I 

1/ 

depois daquelas primeiras. As "tribos amigas" se caracterizam por 

uma _ocupaçio imemorial bastante antiga (ningu:m sabe ao certo ' 

qu;o antiga) da ~rea sul do Parque, abaixo da conflu~ncia formad~ 

ra do Xingu. Essa ocupaç;o antiga~ apontada por todos os autores 

consu lt ados , · e ~ g~ra I mente caracter i zoda por uma f a I ta de grande 

mobilidade por parte das •tribos amigas~ isto;, elas deslocam 

suas aldeias periodicamc~tc mas dentro de uma ~rea limitadil. f 
, 
o 

que nos dizem, entre out r-os , os Vil las-Boas (1.976, p. 25): "Atr!!_ 

v~s das histórias dos r d. percebe-se que os ' Kümaiu- 1 n I os, Auct 1, os 
, T , . ( ... ) se movimentam no passado, convergindo ra e os· ruma 1 para 

• • 

os formadores do Xingu, onde v;o-se relacionar.e fundir cultural 

mente com as tribos Karib e Aruak, gue desde tempos imemoriais o 

cupam a regi~o, poi~ nenhu~a refer;ncia fazem a estes movi~cntos' 

antigos,. a n;o ser pequenos deslocamentos dentro da ~rea atualme~ 

te habitada". (grifos meus). As tribos Karib referidos são os Kul 
, , . , ,,. , 

kuru, Kalapalo, Nahukua e Mat1pu, e as Aruak sao os Waura, laual~ 

pit1 e·Meinak~. Af;m dessas tribos, h~ aquelas que se cons ti t uem " 

nos "invasores" antigos, que cnegarpm ~ ~rea h~ muito tempo e 
. , 
Jª 

sao considerados como "Xinguanos", isto~, como estando cultural' 

e soe í a I mente i ntesrados no AI_ to Xi ngu. S~o estes os Auet f, os K2, 

ma>·ur~ {ambos tribos Tupi) e os Trum~i (de filiaç;o de s coru.e c i de ] 

e que para todos os efeitos ser;o considerados conjuntamente com 

as ·.tribos Ka.r i b e Aruak porque hoje· est;o i nc I u f das no grupo das 

tribos Xinguanas. 

Um outro grupo de tribos; constitufdo por 

tribos como os Suy; (J;) ~ os Juruna (filiaç;o descon\:ecida, con 

siderados ~s vezes como sendo Tupi), isto~, tribos n;o - Xingua 

nas em sua.origem mas que se mesclaram at; certo ponto com os Xi!!, 

guanos referidos anteriormente, mus sendo encarados at~ hoje como 
, 

isto e, nio integrados na comunidade' 
" ()./- .... - 
)\/,' 

das tribos Xi ngúanas. · 
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Um terceiro grupo e 

que habitavam tradicionalmente ~reas do Alto Xin9u· ou pcrümbula - 

ram por ~rens adja~entes, mas que n;o est;o ~ntegrodas na comuni- 
, ' ~ 

dade Xinguana e nem tinham ·ate recentemente relaçoes amistosos ' 
' 

com elas. Est;o neste caso os Txik;o (Karib) e os Txukarrarn~e 
~ ~ ( A ') Mekragnont 1. Je, sub-grupo Kayap o • 

Um quarto grupo constitur-se naquelas tribos' 

ou 

, ' 

qu~ originariamente habitavam areas fora do Alto Xingu ou adjace~ 

tes ou pr~ximas a ele, e que foram mais tarde contatadas e trazi- 
, ~ ' 

das para dentro da areado Parque. Estao neste caso os Tapaiuna' 

ou Beiço-d~-Pau (J;), os Kranl,ac;rore ou Krenakrore (J;) e os 

Kayabf (Tupi). 

Um ~ltimo grupo; co~stitufdo por aquelas tri 
, - 

bosque habitam a areado Parque mas sao arredia. Os Vil las-Boas' 

(1.976) citam quatro ou cinco - os Agavotoqueng, os AiacÚ (ou Ual 
k~·ou larum~), os Miarri e possivel~ente um ou mais grupos de no 

me de s c onue.c ido. .. 
A parte desses grupos de tribos citados, exr~ 

tem aquelas tribos que se encontram extintas ou das quais s~ res 

tam uns poucos remanescentes que vivem em aldeias de alguma outra 

tribo xinguana. Est;o entre os extintos e supostamente extintos' 
., ~ . , , , 

os Anuman Ia, os Arupat 1 _, os Mar i t s eue , os I aruma e os Aua I ata. E!!, 
,,. , - . " , 

tre os quase extintos estao os Tsuva, os Naruvot e os Kutenabu. - ... 
Todas essas tribos serao consideradas a parte. 

, . ' Um-caso isolado e representado pelos Bakair1, 

grupo Karib que habitava o Alto Xingue posteriormente saiu da 

regi;o. Este caso tamb~m ser~ considerado à parte. 
Cada um desses grupos de tribos ser~ anal is~ 

do numa seçao dedicada sÓ a e I es, e cada s·eçio se subdividirá em 

partes para cada uma das tribos con~ideradas em separado. 

Cumpre notar que ao se analisar a área de oc~ 

paçao das tribos a maior parte das refcr;ncias bíbliogr~fic~s cn- r \1 - 
'>. )'' • \ .1, 

;-·. 
r- 
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contradus d~o apenas a localizoç~o das aldeias, deixa~d~~ 

o que diz rcspeit~ ao território usado pura roças, caça, pesca , 

...•.. 

coleta, etc. Assim, sempre que- se fizer refer;ncia ~ exist~ncia' 

de uma aldeia, fica subentendida a exist;ncia quase sempre de uma 

~rea de- roçüs ( que no Xi ngu pode ser -cont f 9ua ou I onge das a·I dei a;) 

e de a~plas ~rcas de caça, pesca e coleto. A pesca, principal~cn 

te,; praticada pelas tribos do sul do Parque periodicamente ºde 
, 

forma comunal, isto e, o ãldeia inteira se desloca para determin~ 

do local de pesca e passa af v~rios dias. Uma t~ibo do norte do 

Parque, os Txukarram~i, tem na ~aça uma de suas principais fontes 

de subsíst~~cia e percorrem amplas ~reas durante v~rios dias em 

expediç~es de caça. 

A populaç;o atual do Parque 9ira em torno de 

2.000 indfgenas (1.800 s~gundo Vil las-Boas 1.979) e est~ em fran 

ca e~pan~;o (veja-se o caso dos Kaiabf, por ·exemplo, que t;m 16 

) 
' A I ' aldeias principalmente devido a assistencia medica oferecidu e a 

proteç;o dentro dos I imites do Parque. 

u~a e~posiçio geral sobre a ocupüçao do Purqte 

est~ na j~ citada Exposiç;o dos lrm;os Vil las-Soas intitulada "D~ 

limitaç;o da Área. do Parque lndfgena do Xingu", de 12/03/1.977 , 
dirigida ao Presidente da FUNAI, e na qual os Villan-Boes dei inei 

ama área de ocupaç;o das diversas tribos nos tempos atuais consl 

derando suas aldeias e atividades econômicas. Nos apoiaremos cm 

parte, entre outras obras dos Vi 1 1 as-Boas, ne s sa expos i ç;o, para' 
' 

·levantara ~reamais recentemente ocupada pelas tribos do Parque. 
/_ • H IV 

Y-Q que mais cf ,ama a atençao dos nno versados ' 

em·antropologia ~ a utilizaç;o de uma imensa ~reapor um pequeno' 

grupo de pessoas. Duas mil pessoas com uma ~reade mais de dois 

milhÕes e meio de hectares, como~ o caso do Xingu, parece um ap~ 

rente absurdo. Contudo, as sociedades indfgcnas s~ caracterizam' 

tradicionalmente por serem culturas que quündo utilizam a agricu! 

tura necessitam, devi~o ~s técnicos empregadas mas pr i nc i pa I me ntc r I t ' 
l \rf'/ 
X' . '°0:,,' "'), MOD. 123 
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ao menor esforço despendido para produzir para redu 
, , 

:ida, de urna area ~em maior que a que esta sendo imediatamente u- 

til i:ada. U~a roça nunca fica sempre muito tempo plüntada nomes 

mo lugür: o solo logo se exauriria e a subs.ist;ncia do grupo cst.,2 
, ,, - . 

ria comP.rometida. Assim sendo, e necessario,fazer uma rotaçao pc- 

'ri~dica de torras, e para isso; preciso ter; disposiç;o muito' 

rnais terra do que a que se est; utili=ando num dado momento para 

o plantio. As terras usada~ s;o deixadas para descansar durante' 

um per rodo ver- Í .ive 1, mas que pode C, 1egar até a f 5 OU 20 anos ( neo 

sei se esse~ o caso no Xingu), perfodo durante o qual a terra ; 

recoberta pe.la vegetaçio reconstituindo em parte o ambiente origl 

na 1. 
// , •.. . .•. 

• Ja os grupos nomades ou sem •-nomades que v 1- 

( 
; , 

vem principalmente da caça e da coleta que e, ate certo ponto, o 

caso dos Txik;o, dos Txukarram;i e, em certa medida, o dos Trum~i 

tamb;rn) n~cessitam de uma ~reapara perambulaç;o muito maior que 

a dos grupos agricultores mais sedent~rios para a sua subsist;n - 

eia. É not~rio como tais grupos ~s vezes· perambulam centenas e a-fé 

mesmo rn j I bares de -qu i I Ômentros ( o caso dos Arara, por exemp f o , 
que no s~culo passado descera; do Par; at; o Alto Xin9u e volta - 

- . 
ram para o ponto de partida) em busca do seu sustento. 

, 
Portanto, a area atual do Parque se explica' 

perfeitamente em funç~o das necessidades dos grupos indfgenas que 

a h~bitam, n~cessidades estas diretamente-relacionadas com.o modo 

de vida indfgena. 

Zarur (1.975, P• 82) nos diz, referindo-se 

;s tribos do sul do-Parqu~: "Cada tribo xinguana possui um terri 

tório, ~ue ~ um dos principais mccanis~os de auto-definiç;o tribá. 

Como tudo o mais, nas aldeias xinguànas territÓrjo; compreendido 

em0termbs de grau, n;o possuindo fronteiras rfgidas~ Sabe-se que 

em ponto dado, _começa a ~rca de influ;ncia de um determinado~gru- 

po, ..;;;o· terminando ainda a do anter i oi'. Progredindo em d i rcç;o a \.1 / 
MOO. 12> \_;.-._; 
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uma aldeia, o viajante atinge uma ~rca que;, 

tribo dcterm i nada. Para que possa pescar nesta ~re/ e Ia dever~ P.!. 

dir licença ao capit;o dessa tribo. O capit;o (Morckwat) da alde~ 

xinguana ~ o dono nominal do p~tio da aldeia. Parece ter, turnbém, 

a propriedade nominal sobre o· território. Antigos tcrrit~rios trl 

ba is c orrt i nuem a ser propriedade da mesma tribo". 

foram anexados mapas com o fito de orientar a 

localizaç;o dos.rios, ~l~eias, etc. Os mapas I e 2 (o primeiro re 

firüdo de Bisilliat e Villas-Boàs 1.979 e o segundo de Samain ' 

1.980) são mapas gerais que indicam os principais. locais. O mapa' 

2 cont;m um ·esboço mostrando as aldeias do Alto Xinguem 1890. Os 

demais mapas s;o especfficos e se referem em especial~ ocupaç~o' 

de determinada tribo. 

Outra observaç;o que gostaria de fazer se re 

fere à grafia dos nomes tribais. Cada autor utiliza mais ou menos 

uma·grafia pr~pria, e n~o adotamos nesse trabalho nenhuma grafia' 

em especial, fazendo frequentemente uma mescla de grafias. Contu 

do, n;o acreditamos que isso atrapalhe a leitura pois os nomes ' 

sao facilmente reconhecfveis em suas diversas grafias: Nafuqu~ , 
, , ' 

Na .• ukwa e Nab ukue , por exemplo, se referem a mesma tribo. Idem P!!, 

ra ~~e,•einaku e i!einacÓ, Awetf e AuetL lauaiapitf e YawalapitL ' 

Os nomes dos rios·tamb~m t;m grafias diferentes: Kurizêvu e Cul 1- 
Maritsaui e Manitsau; Twaturarf e Tuatuarf, etc. 

Feitas essas considerações iniciais, passare 

mos a considerar as t~ibos e seus casos particulares na ;rea · do 

A 

sevo, 

Alto Xingu. 

J. Tribos Xinguanas. (Sul do Parque) 

A) · ;;;De ocupaç~o imemorial: Aruak e Kurib. Estas 

tribos, como vimos anteriormente, habitam a regi;o "i memor-j e l me rrt.e , 

MOO. 123 
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tras tribos. 

Os f nd i os desses. g·rupos s~ possuem uma a Ideia 

para cada tribo. 

1) Ku i k~ru: ( Ker- i b): O "J·J andbook of. South Am~ 

ric<1n lndians" (doravante refe~ido.como "liandbook") cita os Kuik~ 

ru (p;g. 322) como i1abitando entre o Cul is~vo e o Culuene na lat. 

122 Se l.ong , 532 W. Malcher (1.964, p. 123) nos diz que os Kuik~ 

ru Labitam a"margem esquerda do m;dio Kuluene ;· jusante dos Kala 

palo". Segundo Vil las-Boas (1.976) e outros autores os Kuik~ru ' 

ocupam a mesma regi~o que ocupavam no tempo da expediç;o de Von' 

den Steinen (1~884). Sci,aden (1.964, pp , 67-68), comentando Krau 

se, nos diz do 1'caso dos ·tc~ik~ro e o dos ·waur~, que nos ~ltimos ' 

90 ou 100 anos reconstr·u f ram virias vezes as suas a Ideias, mas 

sempre nas imediaç~s do sftio·anteriorn. Em sua já cit~da Ee4,osl 
ç;o (1.977), os Vil las-Boas apontam como ~readas atividades eco 

nômicas e de usufruto dos. recursos natu.rais dos. Ku i kur-u (assim c.2, 

m~ dos Kalapalo, Nafuqu~ e Mãtip~) a #~rea que se estende a leste 
, 

e oeste do Rio Kuluene; no seu medio e baixo curso, desde a fo%' 

\do ri be (r;o i Note-se que 

7 . Ku 1 uene est~ 

~ , - 
Tuatuar I ate a embocadura do .BJ_o__Se±e.....de Setembr.,..o." - ··-·--------- ª referida embocadura do Rio Sete de Setembro com 

fora das fronteiras do Parque. 

Apesar da e itação de Malcl1er ( 1. 964) _ de que 

:J 
os Ku i k~ru vi vem à ju-sant"e · dos Ka I apa I o, isto ~. ri o abaixo destm . . 

~ltimos, e portanto mais ao norte, os mapas I e 2 (de 1.979 e 

.1.980 respectivamente) mostram a aldeia dos Kuik~ru como estando' 

a montante isto;, ~ió aci~a, e portanto mais ao sul do Parque.q~ 

a aldeia dos Kalapalo. 

2) Kalapalo (Karib): O nHandbookn cita os Ka 

lap a l o ( ~ p. 322) como h ab i t arrdo entre o Cut is~vo e o Culuene na •. 
MOO. 123 
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Lat. 12º Se Long. 532 W. Malc:.er (l.964 1 p , 

v 

Kalapalo 11abitam a" margem esqueda do médio Kulucnc, oo sul dos 

Kuik~ru". Segundo Vi 11.-:is-Soas (1.9~:6) e outros autores, os KaluP~ 

lo ocupam a mesma regiao que ocupava~ no tempo da cxpediçio de 

Von den Steinen (1884). fm iua j~ citad~ cxposiç;o, os Villas-~o~ 

apontnm como.~rea das atividades econ~micas e de usufruto dos re 

cursos naturais dos Kalapalo (assim como dos Kuik~ru, Na. uqu~ e 

Mat i p~) a " ~rea que se estende a I este e oes~çf_o_ h.i o Ku I uene , --~~~~~~~--------- 
no seu m~dio e baixo curso, desde a foz do rib~irio Tuatuarf at~ 

1 

--- --- ª embocadura do Rio Sete de Setembro". 

Apesar da e itaç;o de Ma I oh e r- ( 1 • 964) de que 
. , , , 

os Kalapalo vivem ao sul dos Kuikuru, isto e, rio acimn destes ui 

timos, os mapas I e 2 {de 19/9 e 1980.respectivamente) mostram a 

aldeia dos Kalapalo como estando ao norte e a dos Kuik~ru ao sul. 

A aldeia Kal~palo aparece nesses mapas como estando bem pr~xima' 
, 

do Posto Leonardo Vil las-Boas, e a dos Kuikuru bem mais ao sul na 

~ar9~m esquerda do Kuluene. 

3) Nufugu~ e Matip~ (Karib): Malc.ier (1964)' 

aponta os ''Na, iukuw~" como sendo um pequeno grupo que v í ve '' À mu_r:: 

gern 'd i r-e i ta do K~ 1 i s;vu", e os"Mat i puhy" como 1,ab itundo a ''mar9em 
. •.. , 

direita do rio Kulisevu juntamente com os Kuikuroª. 

Devido~ depopulaç;o causada pelas doenças i~ 

troduzidas pelos n;o-fndios, ambos os grupos, bastante redu=idos, 
, 

se fundiram numa so aldeia para os dois grupos. Isto ocorreu em 

1.955 ( Menget, pp. 58-59). Segundo Castro (i.977, refcr;ncia-ma 

pa p~g. 26), os Na,,ukw~·e Matip~ tin;ium uma aldeia conjunta, mas 

os·Matip~ mudaram-se em meados de 1.976 para um sftio mois ao su~ 

próximo aos KuikÚro. O mapa I apresenta os l.latip~ e Nafuquá como' 

residindo juntos ao norte do Posto Leonard~ Vil las-Boas e o m~- 
, , 

pa 2 indica uma aldeia Nafuqua tambern ao norte do Posto mas nao 

refere 
, 

se aos Matipu. 
, 

s ep ar-o dos dos Nnhuqua 

~::>:>. 12l 

~ 

Assim, n;o sabemos se os Matip~ continuam' 

ou se os dois grupos voltaram a se unir en- 

\ 

~ "'-"T--·- P N<O. -_....~ ,,;- ..••• -~- 

C\*/; ~ { i 
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O "Handboo~"situa os "Nuhukwü "entre os rios 

Culi~~vu e Culuene (p-322). Golvão (1.953), situa os Nahukwá co 

mo ocupando rerrit~~io contfguo ao dos Kalapaio, Kuik~ro, Mati - 

p~hy e Aipatse, "ao longo da margem esquerda do rio Culu~nc."' 

(p.7) Vil las7B0as em sua "Exposiç;o" (1.977) diz que "os grupos' 

ligados; famflia lingufstica Karib (fndios "Kuicuro", "Kcilapalo~ 

Mofuou~" e Matip~"),ocupam e us~frucm de todos os recursos natu - 
; - , --- 

ra is da area que se estende a leste e oeste do Rio Kulucne, no ' [ 

seu m~dio e baixo curso, des~a foz do ribcir~o Tuntuarf at~ - a 

embocadura do Rio Sete de Setembro". (grifos meus). 

4) Waur~ (Aruak): Malcher (1964) -- - 
Waur; .na "margem direita do Batovi (Tamitato;la), no 

lias-Boas (1976) refere ~ue os Kamaiur~" müdaram-se, 

1 oca J i za os l 
cerrt r-o'", \'i- 

a convite ' 
, 

dos Wauras, par~ junto destes, que na ocasiao ocupavam as margens 
~ 

da lagoa lpavu acima da conflu;ncia dos rios Ronuro e Kuluene. 

Mais tarde os \'/aur~ transferem ... se para o-rio Satovi, permanecendo 

os Kamai~r~ at~ hoje na lagoa." (p.25) Vi·llas-Boas acrescenta que 
1 

11estes ~ltimos dçslocamentos devem ter ocorrido h~ mais de cento'../ 

e cinquenta anos "(p.25). 
Segundo Galvio (1.953), os Wauri habitam no 

rio Batovi (p.5), e entre o Batovi e o Culisevu (p.7). 

) 

, 
Ou seja, ha mais ou menos cento e cinquenta' 

anos atris os W~~rá mudaram-se de lpavu para o Batovi, seg~ndo in 

dicasse as rcfer;ncias. 

Schaden (1964), citando Krause, nos fala do 
11 caso dos Kuik~ru e dos Waurá, que nos Últimos 90 ou 100 anos re 

i 

construfram v~ri~s vezes as suas aldeias, mas sempre nas imedia - 

çÕes do,sftio anterior". 

Vil las-Boas em sua nExposiç;o" (1977), nos 

que os Aruak ( i nc·, U f dos os \ú1ur~ )11 oe up am a margem ~-squcrda -do 
A • •• I ••• 

Kuluehe, ~partir da conflucncia deste rio com o Ronuro, ate a 

di: \. • 
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tura da foz do Rio Kurizevo#. Os mapas I e 2 localizam mode~numcn 

te a aldeia Waurá como estando no baixo Butovi. Esclarecemos 
'l ~ 

que 

Tom itatoo Ia é oubr-o nome do ri o Sa.tov i (como. i nd i ca=m os refcr i - 

dos mapas). 

5) Mcinak~ (Aruak): Segundo Malchcr (1964), ' 
os Me. i nak:; t.ern sua a Ideia " ; margem esquerda do Ri o Ku I i sêvu, ao 

su 1 . dos Yua I ep i t f 1:' Segundo Schaden ( 1 • 964), os "tfoh i n~k~" funda - 

l"é'.;1.1 em 1. 931 '' uma a Ideia nova na margem d i rc i ta do Cu I i sevu" (p !,7)'. 

De acordo com Grcgor (1.977), os Me!iinaku têm 

vivido entre o Tuatuarf e o Culiseu desde tempos imemoriais. Eles 

·frequentemente muclar-em a I oca I i zaç~o de suas a Ideias por raz~s ' 

de subsist;ncia ou g~erra, mas eles nunca viveram fora da regi;o, 

que ;,âb i t am atua I mente - (pp. J 8-19), Gregor situa a a Ideia Meh i 

naku como estando ·~um afluente pantanoso do rio Tuatuilrf, a cerca 

· de tr;s horas de canoa do Posto Leonardo Vil las-Boas (p.23). Se - 

gundo Castro (1977, p. 66) os Mehin~ku habitam atualraente um anti 

90 ·sftio :,abitado anteriormente pelos Ym-~alapitL perto do Tuatu!! 

rf (ver ffiapa 4, aldeia IV). Castro ·refere-se tamb~m a um antigo' 

sftio dos Mehinak~ (pp. 65-66), ocupado posteriormente pelos Jaw~ 

lapitf ( o sftio est~ indicando n~ mapa 4 pelo algarismo li). O 

mapá 4 mostra out~o sftio Mehin~ku no Alto Tuatuarf, referido ~o-' 

mo "antigo Me>,in~ku~ 

Segundo Zar-ur- ( 197 5) os ileh i n aku est;o situa 

dos no curso :-?i;d i o do Ri be i r;o Twuatwuar f (p-5). Vi 11 as-Boas ("Ex . . - 
pos i ç;o: 1977) e o I oca como ~rea · de ocupaç;o do Meh i n~co e dos 
outros grupos Aruak# a margem esquerda do rio Kufuene, a partir' 

. ~ . , 
da confluencia deste rio com o Ronuro, ate a altura da foz do,.:, 
.Ri o Kur!i zevo~ 

6) 1uualapitf (Aruak): Ma l c.rer- (1964) nos r d i z 

que os remanescentes dos lwoualapitfn que estavam dispersos cn - 

tre as v~rios tribos xinguanas reuniram-se em u~a nova aldeio, e~ 

· tre os Awct f e Mch i n aku , mar9em esquerda do Ku I i sêvu, no centro". · t·.j 
\ 

•.• a. 
JJ- ~ 
\ 
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Gulv;o (1953) di: que os lwal~pitf est~o locaf izodos próximos aos 

Kamaiur~, ou seja, pr~ximos à logo~ lpüvu (p.5)1 ou o que vale' 

dizer müis Óu menos p~~ximos ~ conflu~ncia Cuf isêvu - Culuenc ' 

(p.7). 
O trabalho mais completo que ternos sobre B ' 

ocupaçco territorial dos Ymv-alapitf ~ a tese de Eduardo Patal.,a 1 

Viveiros de Castro, intitulada "fn~ivfduo e Sociedade no Alto Xin 

9u": os Yawalapitf" (Museu Nacional, 1977). Ele nos conta que em 
- 

1946 os Yawalapitf estavam disperdos por virias aldeias de outras 

) 

tribos, e que, com ü ajuda dos Vilfas-êoas, reuniram-se novamente 

' ld . EI f ' · "" d ' · numa soa eia. e se re~re a verias ocupaçoes e s1t1os por 

parte dos Yawalapitf e tentaremos fazer um resumo dessas ocupaç~cs. 

O m~pa 4 foi rotirad~ da p~g. 67 da tese de Castro, e rnostra os 

sftios antigos dos YQwafapit:. 

Segundo Castro, os Yawalapitf em tempos anti 

gos tiveram sua aldeia situada entre o atual Posto Diauarum e o' - . '(. , , ,. ' ;.,. 
travessao ~orena o ~orena e~ta proxrmo ~ conflucncia Kuluene e 

Batovi). "De ,; teriam safdo devido a at~qucs dos Manitsawi - al 

gun~ dizem dos Trum;i - que di:imara~ muitos Yawalapitf"- (p-64). 

; 
1 
' 

S~gundo Castro, "o grupo de ·uaripir~ veio a 

constituir-se nos Yawalapitf-Kum;, ~s nAgavotoqueng~ "(pp.64-65). 
Falaremos dos A9avotoquen9 na parte referente ~s tribos arredias. 

Os Yawalapitf radicara~-sc·no Twatwarf numa' 

aldeia chamada Yakunfpi (designada pelo algarismo f no mapü 4). 
~ ' -- . ~esta regiao do Twatwa~•, urna regiao de lagoas (ver mapa), levan- 

taram-se v~r i os a I deamentos Yawa I ep it f, dos que is os pr i nc i pais ' 

estio designados no mapa pelos al9arismos 1, li, IV. Segundo Cas 

tro, "foi nesta regi~o de lagoas( ••• ) que nasceu Suriru~, a utud 

representante Ym:alapitf (cerca de 60 anos). Nesta ~poca, Mitsi,' 

um Yawalapitf de s c.sp cr-e do com a morte do fi 11,0, proferiu a " reza 

do gafanl,oton ( ••• ) que tem o poder de destruir uma aldeia e seus •. 
habitantes. Os Yawalapitf transferiram-se então para o 

~--: - ----.--:--·····--·~ .. -.-...,..._...,,__. __ ~--_,......__i.-·---·-·--- 
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pitf (IV), atual aldeia Me:,inaku. L; nes ceu Kanatu, o que atü cs- 

t 2' •. , 

te movimento de uns 50 anos n(p.66). 

Em seguida Cüstro nos conta que Yawalupitf e.!!. 

t;o durante suü fase de dispersio abrigaram-se entre os Kuik~ru e 
, , - 

entre os Mc1iinaku e Kawayura. "Com a c:,egada dos irmaos Vil las-Goa; 

os Yawalilpitf puderam, em 1950, reorganizar sua aldeia no mesmo sl 
tio de lagoas( ••• ) de onde safram por Ínstigaç~o dos Vil las-Boüs, 

que temiam ataq~es dos.T~ic;o (1960, aproximadamente) - transferi 

~am-se ent;o para Emakap~ku. "(p.68). 

Atualmente" os Yawalapitf ocupam um sitio de 

nominado Em~kap~ku, e sua aldeia atual - pois neste sftio J; se er 

gueram, pr~ximas entre si,· tr;s aldeias, todas referidas como "Ema 

kap~ku~ - est~ perto da margem esquerda do Kuluene. Ela dista cer 

ca de 1,5 ·Km·a sudoeste do Posto· Leonardo, e abrigava em setembro 

outubro de 191~, 86 pessoas, distribufdas em 5 casas. A aldeia an- 
. < • 

terior, a 200 metros da atual, possu1a 8 casas, e foi abandonada' 

em fins de 1975". (p.63). ~ 
E) "1 nvasores" antigos: ana I i saremos e'qu i a 

ocupaçao de tr;s tribos cuja c,,e9ada ao Xingu est.i.registrada na ' 

mem~ria tribal, ao contr~rio das tribos analisadas anteriormente 

Essas tribos "invasoras" se distinguem das outras uinvasoras,, ana 

lisadas na parte segyinte (Suy;, Juruna) por terem-se mesclado cu! 

turalmente com as tribos xin9uanas e terem-se tornado x1n9uanas , 
elas tamb;m partJcipando no ~ircuito cerimonial e de troca do Alto 

Xi n9u. Dessas tr;s tribos_! a que me 1 ~or est.; ·i ntegradâ cu I tura I men 
; •, ~ ' '• N 

te e a dos Kawa~ura. Os·Auet1 e. os Truma1 sao um tanto·desprezado- 
r-e st pe l ae de mais tribos xing'-'anas (Aruak e Karib), por m_otivos ' 

que n;o nos cumpre anafisar aqui, e geralmente n;o são convidados' 

com assiduidade para cerirn~nias nem t;m tanta influência na ~rea 

como as outras tribos. 

1) Auetf (Tupi): Malci,er (1964) cita os Awetf 
~ 

como habitando a nmargem esquerda do Kul is:vu, cm um igorap~, ºº"'*. >,: v)'~ ,· t,Q,e_ 123 
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o seu curso inferior: Galv;o (1953) nos diz que os 

mesmo locül que ocupavam quando os visitou Von dcn Stcincn ( cm 

1884), ou seja, ''um igarapé, afluente do riQ Culiscvu, em seu cur ' 
so inferior~ (p-5). 

Segundo Vil las-Boas (1976) u podemos dividir' 

a híst~ria antiga ·do Alto Xinguem dois pcrfodos: um muito dista~ 

te, outro mais recente. O primeiro, compreendendo aquele ciclo de 

i ., 
.! 

. 
1 nvasoes levados a efeito por poderosas tribos precedentes do Oe~ 

te, hoje completamente desaparecidas, com exceç;o dos Auctf e Ba 

caerf que ainda existem e figuram entre os invasores; O segundo, 

aquela fase de acomodaç;o de grupos vindos de foran. (p. 24, gri 

fo meu). "Atrav~s das hist~rias dos fndios, percebe-se que os Aue ~ 

·tf, o~ Kamaiur~ e os Trumii ( ••• ) se movómentam no passado, con - 

vergindo.pa~a os formadores do Xingu, onde v;o-se relacionar e flll 

dir culturalm~nte com as tribos Karib e Aruak. "(grifo meu - p.25). 

"Os < • , ., ' ~ . t i nd i os Auar-a, Anuman1a1 Sacaer1,: Auetr, Tonorr, foram os pr r> 

meiros invasores da regiao, onde atacavam indistintamente todas' 

as tribos. " (p;24, grifos meus)" Os Anumani~ e AuetÍ radicaram 

se no Ktiriz;vo, j; perto de sua desembocadura no Kuluene. "(p-251 

grifo meu). 
./" 
/ Uma citaç;o de V.C. Petrullo, que visitou 

Xingu no começo.da d~cada de 30, feita por Samain (1980, p-14), 

diz: n debaixo da boca do Kulisehu - escreve - tem um lago e 

o 
, 

um 

buritizal ao redor dos quais se situam tr;s aldeias: ao extremo' 

sul, os Aw~tf, os quais t;m tamb~m um por.to-sobre~ Kulisehu.• ' 

Menget tamb~m se refere; posiç;o privilegiada dos Awetf nastro 

cas intertribais por ser "um posto de comércio privilegiodou. 
j 

Acrescenta que atualmente os Awetf se encontram isolados, sendo o 

grupo mais meridional das tribos xinguanas (Menget, ~;9. 38). 

Zarur (1975) estudou detalhadamente os Awetf! 

e tamb~m nos chama a atenç;o para a I oca 1; zaç;o me r- i d i ona 1 dos 
. ~ ~ - , 

Awet,, que sao o grupo que esta mais ao sul cm todo o Parque. 

----------- --- ·--------------'.:.....----·-····-- - ----- .. ·-- ·-----. 

"Os 
\.\ 
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Awetf formam um pequeno grupo, locali:ado nas nascentes do ribei~ 

r;o T~atwarf. O acesso à aldeia~ extrem~-rn~o.te __ d.LtLclCe_jci_V_~n ' 
den Steinen, visitando a aldeia, então situada a poucos metros da 

atual, notava o meandro de pequenos ~anais cursados at; ela. Che-· 

9;::;;- ~ a Ideia_ ap~s 11 horas· de canoa, a pa~t ir do Pcs't'o Leonardo 

Vill~s-Boc1s,· subindo C:> ribeir~o ( •• ·~) Na ~poca da seca o percurso 
, , , 
e intransituvel, restando as alternativus de 35 Km a pe,·ou dois' 

dias de canoa atrav:s-do Culuene e do Curisevu, eucerrados por 6 

Km a p~ do Curisevu ; aldeia. As nascentes do T\,,•atwarf, ;s margers 

das quals i~ca a aldeia, ~onsistem em uma s~rie de remansos, poç~ 

f 
j 
! 

lentos cursos d'~gua de um buritizal, um p~ntano. A aldeia fica 

em uma faixa de terra alta, de cerca de 6 Km, que separa o buriti 

do Curisevu ( ... ). , -~ 
da qual a'aldeia zal A agua do Twatwara, se 

- 
serve, fica a 1.500 m das casas. A aldeia hi muito tempo se situa 

, -~' 
ao longo da~trilha que une as aguas do Tuwatuwara as do Curisevu. 

Nela contei 6 sltios de-·antigas aldeias~Awetf"· .. (p..:7) 

f interessan~e notar que Sumain e Menget situ 

amos Awetf na foz (ou· perto dela) do Curiz~vo, enquanto que Za - 

r-ur- af i rma[que e I es ocupam t~ad i e i ona I mente o a I t.o T watw~r: i nc I .!!_ 
sive no te pode Von den Ste,nen. Podemos aventar duas h1poteses: 

1) Os Aweti se deslocaram em algum perfodo para a foz do Curiz;VQ 
. f 

voltando depois para o Twatwar,; 2) Houve durante algum tempo ' 

mais de uma aldeia Awetf. A segunda hip~tese parece razo~vel, pos 

h~ indicaç~es (em Galv;o, 1953, por exemplo) da exist;nci~ de mas 
·- t de uma aldeia Auet~, 

AuetL;J 

ihclusive uma aldeia mista de Yawalapitf e 

2) Trum~i (fi I iaç~o desconhecida)Jl,.,a[cher , 
(1964) nos cita os Trum~i como estando aldeados nÀ margem direita 

I ' .A A 

do Kuluene, proximo a confluencia com o Kulisevu, formadores do 

Xing~': Schden ( 1964, p , 66) nos d i % : "Derrotados e acossados pe I es 

Suy~, os sobreviventes dos Trum~i abandonaram temporariamente o 

seu territ~rio ~ margem direita do Coluene, logo übaixo da emboca 

MOO. 123 
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dura do Culiscvu (isto ocorreu depois de 1884), passando o 

no 9rupo a morar sucessivamente perto de outras tribos, que lhe 
... , 

duvam protcçao, ate que, em 1931, Petrullo os encontrou mais para 

os lados do Batovi ( ••• ) Sabemos que de ent~o para cÓ passaram ' 

por novos dcs I ocamentos. Encontrei os seus ~ 1.t imos representantes l 
na ~rca do Cµlucnc,· junto~ lagoa de Crenhcnh;, onde os visitei 'J 
em 1958. " ( f rí.ise grifada ·entre parentese;insc.rtada no texto or i- 

9 i na l por mim). Galv;o. (.1953, p.5) d i z que os Trum~; habitar., "Ju!!. 

to~ conflu;ncia Culisevu - Culuene". Citando Steinen, Galv;o ' 

(p.5) acrescenta que esse primeiro registra duas aldeias Trum;i ' 

"abaixo da.embocadura do Kul isehu, no Kuluene". Ainda segundo 

Gal~;º {p.8), os Trum;i" j; estiveram no Culuene, cm regi;o 

, 
, 

pr,2 

xima aos Kalapalo; ainda neste rio, pr~ximo aos Kamaiur~? no Cull 

sevu, junto aos Mehinaco e, mais tarde, em zona vizinha aos Auetf. 

Seu tc~rit~rio-tradicional, e ao qual .ultimamente retornaram, ~ a 

murgem direita do Culuene, numa faixa compreendida entre a confl~ 
A - , 

encia deste rio com o Cul iscvu e o travessao Morena, situado duas 

l~guas rio abaixo, no Xingu propr·iamente dito". 

~A descriç;o mais completa das mov imenbe çoe s 1 

dos Trum~i esti em Vil las-Soas (1976). Segundo eles, que recolhe 

ram as .i nformaç;es dos Trum; i; estes ; nd i os i n i e i aram h~ bastante 

tempo uma grande ·rnigraç;o partindo de um territ~rio original dos 

Trum~i que, como veremos mais adiante, estava provavelmente loca 

liz9do ao leste·do Alto Xingu. Nessa migraç;o a tribo se dividiu' 

e~ duas fac~~es, sendo que uma voltçu ao territ~rio originul dos 

T 
,. 

rumai e a outra, liderada por Auaturf, seguiú viagem subindo um' 

rio: ~Auaturf prossegui~ viagem, subindo o rio em grande n~mero' 

de canoas. ·Depois de muitos _dias de viagem, parou e aldeou, mas 

logo em se9uida foi obrigado a abandonar o lugar, por ~cr o mesmo 

demasiüdamcnte infestado de mosquitos. Reencetando a subida do· 

rio, sao os Trum~i levantar nova aldeia na ~orsem direita do 

Kulucne, pouco acimn de sua junç~o com os rios Ronuro e Bat.;-v i • ':'>s.') 
t\J\Y MOO. 12S 
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Nesse lugar, que recebeu o nome de Auuri~, 

mente e~ n~mero, ~endo em conscqu:ncia disso surgido umo s~ric de 

novas a l de.i os , ( ••• ) T odes coexistiram e eram, segundo es h i st~r ia;, 
, 

muito populosas. Todas, tambcm, levc:intcdas ni) mar~cm direita do K.!:!, 
•• , h . , . < d i 

luenc •. Sao ate OJe os un1cos 1n aos· que otupam essa rn~rgcm do rio. 

Como vemos, ~sta redu:ida tribo, que n~o passa ~tual~cntc de trin 

ta indivfduos, foi numerosa no püssado e dominava os tcrrus pr~xi 

mos; conflu~ncia f or-mador-e do Xingu". (p.26).~ (ct") 

Em seguida, os Vil las-Boa~co~cçam a onal isar - , , 
as indicaçoes que ~pontam o territorio de origem dos Trumoi como' 

<l leste do Xingu, baseüdos nos relutos dos Trum~i e nas semulhan ~ 
, , 

ÇilS entre os culturas Trumai e KaraJa, scmelha~ças essas que se 

torna~ marcantes com respeito~ cerim3nia do Javarf (a qual os Tru 

m;i introduziram no Xingu, e a quul hoje; praticüda por qu~sc to 

das as tribos do Alto -Xingu) que tem umu congênere quyse id~ntica' 
, 

entre os Karaja. 
//; - As conclusoes dos Vil las-Boas s e o as segurn - 

tes: "os Trum;i teriam procedido n;o do baixo Xingu, mas das cabe- 

ceiras de um afluente da margem esquerda do Kuluene, o que; muito 

prov;vel" (p-26). "Diante destas consideraç~s deve-se admitir, e~ 

mo mais prov~vel mesmo, que os Trum~i tenham vindo n~o do norte, 1 

mDs do leste ou sudoeste do Alto Xingu, ou seja da ~rea hoje domi 

nada pelos Xavante. Tudo indica e fortalece esta hipótese, princi 

palmente a via de acesso à regi~o, a qual, segundo hist~rias tradl 

.cio~ais dos fndios Kuik~ru, foi o rio Tanguro, que des~gua no Kul~ 
, . 

ene e vem do divisor de ~guas deste com o rio das Mortes (p.27) ' 
-- , • t b' . ~ . "Nao e 1mposs1vel, tam em, terem sido os Xavantes os 1nd1os que ex 

pulsaram os Trum:i dos seus antigos domínios a leste do Alto-Xingu. 

Assumadf, nome que os~Tr~m;i aplicam aos seus agressores passados, 
. , 

tem alguma s eme l o anç a fonetica com a fala Xev.arrt.e , -Cabe l ernbr-nr- , 

tamb;m, que esses fndios devem ter atingido a rcgi;o do rio ~as Mor \ 

:."!. 
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, , 
tes e a Serra do Roncador 11a sccu I o e meio, mais ou 

provivel da imígraç;o Trum;i. n(pp. 28 e 29). 

Se9undo Menget (p. 20), a Base A~rea da FAB 

no Xingu (o nJacilr~") foi construfda sobre o sftio de uma antiga' 

aldeia Trum~i. 

A informaç;o muis recente que temos sobre os , , . 
Trumai provem de outro trabalno dos Vil las-Boas (1.979), no 

, , 
di%em que •os Trumai, ha pouco tempo, abandonarum o Alto Xingu na - , ~ 
direçao rio abaixo ate onde os Kaiabi tem aldeia e ai i estabelec~ 

ram seu novo domicfl io - [ver mapa 1). 
// , 

3) Kamayura (Tupi): Ma l ct.er- ( 1 • 9 64 ) s i tu a os 

Kamayur~" no igarap; Tiautiuarf, lagoa 
, 

entre a lpavu e o rio Ku- 

lucné, margem esquerda#. Galvio (1.953, p. 5) diz que "os Kamaiu 

r~ habitam o igarap; Tiwatiwari, que J iga a lagoa lpavu ao Culue 

ne, pr~ximo ~ conflu;ncia deste com o Culisevuu. Galv;o (p.8), r~ 

fere tamb~m que nem uma exploraç;o do rio Sui~, foi-nos apontada 
, - 

por um informante Kamaiura a locillizaçao antiga de uma aldeia de~ 

sa tril>o, no curso inferior desse rio. Afirmou efe que a tribo K,2. 
, , • ww ,w 

maiura, ha muitas 9era~oes passadas, ocupou essa regiao, para ' 

mais tarde transferir-se para o Culuene. A dist~ncia entre a foc~ - , 
lizaçao atual e a i~gicada e estimada em 100 Kms~ 4-. ' 

Vi I las-Boas ( 1.976, p. 25) relata que os -Kom.2. 

iur; dizem que residiam nos uprimeiros tempos" na altura da foz 
, , , 

do ri o Paranajuva, ou Su ia-Mi ssu, num I u9ar que ate i1oje conserva 

o nome de Uavits~. Desse ponto empreenderam ·a subida do Xingu, o 

que fazem em etapas, levantando aldeias ao longo do rio. A maior' 

al'deia, nessa fase de movimento, recebeu o nome de Curuquiç~, em 

lugar situado uns 40 quil;metros abaTxo da conflu;ncia dos forma- 

dores do Xingu. Em Curuquiç;, depois ·de um longo perfodo de cülm& 

começam a ser host i I i zados por uma poderosa naç~o. de nome Tonor f, 
que vinha dos lados do rio Ronuro. Na esperança de se verem livres 

des~es . ataques, os Kame i uri procuram ocu I tar-se na mata, tr:ns f c-i ,N· 
MOO. 123 \l~ ) 
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rindo suas moradas para as cabeceiras de um 

mor9em do rio. Nessa nova aldeia, que tomou o nome de Pit;huütap, 

viveram em tranquilidade muitos anos, at; que foram novümcntc loca . . - 
1 j zados pe I os Tonor- L Oepoi s de resisti rern a l gu·m tempo oos ferozes 

ataques que estes voltaram a desencadear contra eles, mudarum-se,a 
, - 

convite dos W~ura, para junto destes, que na ocasiao ocupavam as 
, A 

mar9ens da lagoa Jpavu, acima da conflucncia dos rios Ronuro e Ku- . , . . 
luen~. Mais tarde os Waura transferem-se para o rio Batovi, perma- 

; , , . , . 
necendo os Kama1ura ate hoJe na lagoa. Estes ult,mos deslocamentos 

devem ter ocorrido h~ mais de cento e cinquenta anos"~ 

Este r~lato dos Vil las-Soas corresponde " as 

· ' 1 movimentaç~es mais recentes dos Kamaiur~. eontudo, a hist~ria dos 

Kama i ur~ rc9 i stra um 9.r<1nde des I ocamento da tribo desde as costas' 
#V , • -- • ~ • .,. , 

do Mara~hao ou Para em d1reçao ao X1n9u. Essa m19raçao esta relat~ 

da em Samain (1980), de c~ja tese retiramos o mapa 3, que mostra 1 

, 
as ocupaçoes sucessivas dos Kamaiura no Alto Xingu. 

Samain começa nos mostrando q~e os Kamayur;' 

ocupam as imediaç;es da lagoa Jpavu desde os tempos de Von den Sti. 

(~u. seja, 1. 884) e que 
, - , 

(ver p~g. ) .. nen la estao ate hoje 7, 13 e 17 
Em seguida ela nos conta que "os Kamayur~ (s •• ) teriam morado na 

cost~ norte do Brasil (Maranhio ou regi;o 1 imftrofe do Par~). 
' - fug~ndo a penetraçao portuguesa, francesa e holandesa ou aos ata - 

ques de outras tribos, teriam subido o Araguaia, at~ entrar no ter . - 
rit~rio dos Karaj; (Araguaia ~;dio) e, por um afluente esqu~rdo ' 

deste~ teriam progressiv~mente chegado na regi:o do Alto Xingu. Es 

sa hip~tese, plausfvel mas n;o decisiva, tem a seu favor pelo mena; 

o fato de s~ dar conta da exist~ncia· de dois outros grupos Tupi, ' 

com os quais os ~~mayur~ acreditam·manter certa idcnt.idade (os Ta 

pirap~ da Ilha do Bananal) ou poderiam efetivamente mantê-la ( os 

Teneteh~ra do Estado do Maranh;o, cujos termos de parent6sco muito 
N• I 

se aproxima dos colhidos por E. Galvao entre os Kamayura, o que 

acres~enta o autor - n talvez indique uma origem litor;nca 
... \ .~ .. . r: 

MOD. 12S 

para e\ 
. ~ 

" I . 
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te grupo do Xingu" e .•. > Pessoalmente n;o excluiria umu 

m~d ia: da costa norte, os Kamüyur·~ ter i um subi do o Arcgua ia até à 
ültura do Suy~-Missu e por af teriam entrudo ~o Xingo~ (pp. 21e22). 

Ou seja, o reluto dos pr~prios Kamaiur~, rec~ 

lhido pelos Vil las-Soas, concorda com a descriç;o de Sumain, isto' 
, , , 
e, os·KumaiurD teribm entrado no Xingu pelo Suya-Missu ou Paranoj~ 

vü, provenientes de fora. 

Em ~eguida a autora püssa a deec~cver as ocu 

paç~s sucessivas dos Kamaiur; no Alto Xingu. Essas ocupaç~s est~o 

numeradas com alg~rismos romanos no mapa 3 em ordem cronol~gica. 
Verifica-se ~ue a portir da aldeia Ili (Yamutukuri) os Kamaiur~ p~ 

1 . . 1 1 ib • - ' ' " sam a ocupar exc us1vamente a agoa pawu e o rt e1rao T1at1ar1 I 

pr~ximo da lagoa e do Posto Leonardo. 

Segundo Samain hoje os Kàmaiur~ ocupam a aldee 

numerada IX no.mapa, localizada a tre~entos metros de lpawu. As 

roças circuandam a lagoa e estão distantes da aideia a uma hora de 

canoa. 

Em sua nExposiç;o" de 1977 os Vil las-Boas reco 

nhecem como ~rea de ocupaç;o das tribos Auet f, Trum~ i e Kama i ur~· ' 

os seguintes lociis: ª quanto aos Tupi, localizados na metade sul' 

do Parque ("Kamaiur~"·e "Auetf"), residem e estendem suas ativida 

des ·.econ~icas em toda a extensão do pontal formado pelos rios Ku- 

1 uene e Ronuro. Com re I aç;o aos 11Tru_m,; i" - de I f ngua i so I ada --· sa 

bemos que tem sua aldeia a ~reade perambulaç;o; margem direita'. 

do Kuluene, entre a foz d~ Kurizevo e a conflu;nciü formadora do 
, 

Xingu• - Ouanto aos Trumai, foi referido aqui anteriormente que 

estes e mudaram para o norte abandonando a ~readas tribos xingua 

nas, mas continuando dentro do Parque na sua parte central. 

11 - X inguanos 
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s;o consideradas como sendo xinguanos pelüs outras tribos rcfcrid.:i. 
,. 

na parte 1, mas que ate certo ponto se mesclaram culturalmente com 

as tribos xi n9uanas,· e ncontr.ando-se hoje f i rmcmcntc red i c eclas na 

;rca do Xingu. Essas tribos (Suy; e Juruna) habitam mais ~o norte' 

da confluência formadora do Xingue portünto fora da ~reamais tr~ 

dicion~I de influ;ncia d~s tribos xinguanas. 

1 • Suy; (J~): Malcher (1964) nos diz que esta 1 

1 

,. , 
tribo habita o "curso inferior do rio Suiamissu. Corno os demais 9':!! 

.. , ~ 
pos do Alto Xingue seus formadores estao sendo t~ansferidos para 

a ~rea do Par-que Nec i ona I do Xi ngu, pe I os i rm;os Vi 1 1 as-Soas. "Sch 

den conta que (1964, p. 75)H segundo um relato dos Bakairf a Von' 
, 

den Steinen, os Suya t~riam outrora hubitado no Rio Verde, de onde 
.,. . . • t , 

foram expulsos por uma açao conJunta dos Baka1r1 e dos Kayapo. Ga! 

vao (1953, p. 6) relata que• os Suy~ foram encontrados por Stei - 

nen ~s margens do rio Xingu. Atualmente (1950) ocupam o curso inf~ 

rior do rio Sui~ Missu, afluente direito do Xingu". De acordo com 

Menget (p, 32), os Suy~ teriam entrado em· contato core os \' i 1 1 as 

Boas e "pec l f i cadoe" por volta· de 1.960. Castro _( 1.977, p.33) escr~ 

ve que os Vil las-Boas sugeriram e conseguiram que os Suy~ mudassem 

suas aldeias para dentro do Parque. 
h t/o melhor relato que encontramos sobre o sure1- 

mento dos Suy~ no Xingu esti em Vil las-Boas (1976). Eles começam 1 

nos contando que" os Kamaiur~ contam que ~s Sui~ irromperam na 
1 

regi;o pelo rio Ron~ro, h~ muito tempo, entrando, logo de infcio, 

em luta com os Trumii Assim hostilizados, foram-se deslocando Xin- 

9u abaixo, indo permanecer por muito tempo na altura da foz do rio 

Paranajuva (Sui~-Miss~). O lugar escolhido, na margem direita do 

rio e dois quil~metros, aproximadamente, übaixo da foz do Puranaj~ 

va, to~ou o n~ne de Diauarum (Onça Pr~ta). Nesse ponto os encontrou ~r~ 
aldeados Von dcn Steinen quando em 1.884 desceu o Xin9u. "(p.35, e~ r: 'X 
pressão grif.;da foi inserida por mim no texto original) • .,,. •. ~ ~f.J;· 

/ -~;~ l,i 
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Os Villas-Boos continuam seu relato o p~rtir' 

de informuç;cs dos pr~prios Sui;: urcfcrindo-se; h~st~rio dos' 

r,-tOC. n: 

antigos movimentos da tribo, di:cm os 
, 

Su ia, com os quuis csta~os' 

hoje cm contacto, que os seus antepussudos residiam muito a leste' 

do Xingu, de onde emigraram, descrevendo na sua trajct~riu um gra~ 

de ürco projetõdo para o norte, tendo depois de muitos intcrrup 

ç;es chegado i f~z do rio Maritsau~-Miss~. Nessa ~ltura a tribo se· 

dividiu em duas ~etades: uma desceu o Xin9u, a outra subiu o Mari1 . 
indo-se fixar em l~ngfquas terras a Oeste, de onde mais tar- 

, 
saua, 

de, acossada por outros fndios, ret~rnou ao Xingu, descendo o 

Ronuro. - E curioso o fato de os Txukarram~e contarem a mesma 

rio' 

his- 

·t~ria dos Sui~, apontando o leste como a direç;o de onde vieram, e 

o oeste como 1•e9 ião conheci da dos antigos.. Acrescentam. ainda que 
, ~ 

naqueles lados, Oeste, os seus avos conheceram uma naçao cujos ho- 

mens usavam um·pedaço de bambu atravessado no nüriz. Trata-se com 

certeza dos fndios Nharnbiquara, do rio. Juruena, ·que realmente usam 

um segmento de ~ambu no septo nasal perfurado( ••• ) É possfvel que 

os Sui; e os Txukarrarn:e (Kaiap~), ao atingirem o Xingu, vindos' 
, . - 

do leste, formassem uma so tribo, e que posteriormente as relaçoes 

com os Xinguanos tivessem imprimido, no Grupo Sui;, os traços que' 

hoje os isolam dos outros grupos da sua naç~ou. (p.36) 

Seeger (1.980, p.30), que estudqu os Sui~ 

1Jfundo localizou a aldeia destes como estando situados a "cerca 

,~duas horas e mei~ {de canoa) de Diauarum, no rio Suy;-Miss~:,Em 

tro frec~o el~ diz; "Em ~-972, os Suy; viviam.numa ~nica aldeia 

. com aproximadamente 130 residentes, no Parque Nacional do Xingu 

a 
de 

ou - , 
• 

No passado, a populaç;o da tribo era consideravelmente maior, i nc I!! 
indo muitas aldeias - duas no Xingue muitus entre os rios Sangue' 

e Arinos,· na direçio oeste". (p.110) O grupo que moruva no rio 

Arinos era constituídos pelos "Beiços-de-Pau#. Mais tarde os rema 

nescentes desse grupo foraQ transferidos para o Parque, indo viver 
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grupo Sµi~ se encontram na parte referente, ~s 

co tempo atrás habitavam ~reas fora do Parqué. 

Atualmente só a ~rea do'baixo Suii-Miss~ se 

~ 1 encontra dentro da ~rea demarcada do Parque. H~ indicações de que 

os Sui~ utilizam as marocns do Sui~-Miss~ no-seu curso m~dio, por- 
• • , • # N 

tanto fora da area demarcada do Parque~ Essas indicaçocs esteo no' 
ralatÓrio de viagem da0ocÓ9rafa Ana Maria Magalh;cs Porto Nascimen . . - 
to e da antropÓloga Mârio Guiomar de Melo, do DEP, J.:.tado de -1-3/10 

80 e c~~stante da pasta suspensa "Parque Nacional do Xingu! desta' 

divis~o. O relatório diz que·~ ~reado rio Suy;-MissÚ é fundamen 
tal para a sobreviv;ncia econ~ica, biolÓgica e social da comunida 

de Suy;, embora eles residam dentro da irea do PQXlN. Esses fndios 

Suy~ ~;o habitavam tradicionalmente a regi;~ do POXIN, mas foram' 

para lá deslocados ••• n As informações bibliográficas levantadas ' 

,• aqui anteriormente confirmam o fato de que os ~uy; habita;~m mais 
" , . , . , 

acima o Suya-Massu, e que eles foram trazidos para dentro da area 

do Parque pelos Vil las-Boas. Ainda segundo·~ relat~rio supracitadq 

os Suy~ perambulam e pescam nas ~reas adj~ccntes e ribeirinhas ao 

Suy~-Miss~, eh; uma indicaçio no relat~rio de que eles coletam o 

Takuari (material para fazer flechas) ~essa regiio.~ 

·· 2) Juruna (de.filiação desconhecida, embora' 

alguns autores dizem trütar-se de um 9rupo Htupinizado" ou de um 
/. 

grupo tupi,..): ~egundo Ma I cher ( 1964), " os sobreviventes dessa grcll 

de naç;o, que hábitou toda a região do m~dio e baixo Xin9~, encon- 

~ ., 

tram-se à'. jusante da foz do Su i i-M is;.~, no Xi ngu, , . 
prox•mo ao acam- 

pamentô Diauarum!. Galv;o (1.9531 p.6) escreve que na presença dos 

Ju~una ; anotada por He r- i arte em 1 .·640, .prÓx i mo ~ foz do ri o Xi ng~ 

no Amazonas (Heriarte l.874, p.33). Atuafment~ eit;o localizados' 

junto ao acampamento Diauarum, da-~xpediçio Roncador-Xin~u, cerca' 

de 100 Km distante da confluência Culuene-Culisevu: Vil las-Bons ~ 

nos ~iz que (1.976, p. 18) #··os Juruna, de fil iaçio incerta~ sao 

possivelmente de fümfl ia lingufstica isolada, tupinizada, 
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runa na desembocadura do Xingu no Ama=onas no s~culo XVII, e acres 

centa que~ ~poca de Von den Stcinen (fins do s~culo passado) eles 

estavam na regi;o da cachoeira Von M~rtius. 

Um tràbalho excelente sobre os Juruna no que 

diz respeito aos deslocamentos dessa tribo nos ~lt~mos três s~cu - 

los; a tese de Ad~lia Engr~cia de Oli~eira, do Museu E. Gocldi, ' 

de Bef;m publicada em 1.970 na publicoç;o semestral intitulada ' 

"D~dalof do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de S~ 

Paulo. Este trabalho~ excelente porque ela disp~e e compara no e~ 

pftulo i~titulado "Migraç;es Jurunan n;o s~ a mem~ria tribal dos ' 

Juruna como tamb~m fontes hist~ricos que recuam t~o lon8e quanto o 
, 

seculo XVII. 

O mapa 6 foi retirado da referida obra, e mos 

tra as diversas ocupaç~es dos Juruna em sua descida do Xinsu.· As 
. , 

datas jndicam a epoca aproximada em que eles foram encontrados nu- 

ma determinada regi;o ou referidos bibl iograficamente como estando .- na regrao. 

A notfcia mais antiga que se tem provem de 

1.625, quando os Juruna s;o referidos como habitantes da foz do 
- 

rio Pacaj~ (do Pacaj~ que des~gua no Am~zonas, n;o do outro Pacaj~ 

mostrado tamb~m no mapa 6 e que deságua no Xingu). As referêncius' 

seguintes mostram os Juruna pr~ximos da foz do Xingu (p.16, OI ivel 

ra, opus cit.) Houve tentativas de escravi:á-los e tentativas de 

catequizá-los (1.655)~ Houve v;rios choques entre os po~tusucscs e 

os Juruna. O s;culo XIX marca definitivamente a accler~ç~o da mis?E_ 

çaõ Juruna em dircç~o ao Alto Xingu, fugindo da prcss;o br~ncD. 

Um resumo dos desloc~mcntos ma;s recentes d('s 

~V 
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de Vil las-Boas (1.976, p~38): nfoi mais 

acontecimentos no Alto Xingu, hi uns 50 

co~cçaram a surgir na re9i~o. Vinham, j~ 

fUNAI •LJn~IC4 ~ 
Juruna, j~ que no ~rei do Alto Xin9u, nos; dado por esta~~~ 

ou menos nessa altura dos 

ou 60 anos, que os Juruna 
, 

de ha muito tempo, subi~ 

<lo cm etapas o Xingu, para se distanciar cad~ vez mais dos serin 

nueiros, bem como das hordas Kaiup~ que dominavam o m~dio curso' v • 

do rio. ·auando cntruram pela primeira vez em contacto com os Sui~, 

aldeados, corno j~ vimos, na alturu da foz do rio Paranajura, os ' 

Juruna residiam muito ao norte ainda~ 

Os .Jur-una atua I mente est~o I oca I i :z:ados perto .. 
, , - da foz do rio ~aritsaua-Missu, nao muito longe do Posto Kretire, 

no norte do Parque, de ec or-do com os mapas I e 2 .• 

1 li - N;o - Integrados na Comunidade Xin9uana 

E~ta parte trata de duas tribos que apesar' 
, , - 

de habitarem a areado Xi~gu ate recentemente nao mantinham conta- 

tos amistosos com as comunidades 

se inclusive em inimigos destas. 

indigenas xinguanas, constituind.2 
, 

Ate hoje eles praticamente.pouco' 
, , 

assimilaram da cultura xinguana, ao contrario das tribos Suya e 

Juruna referidas anteriormente. 

1) Txukarram;e (J~, sub-grupo Kayap~): Txuka~ 

ramae; uma palavra da lfngua Juruna que si~nifica "desprovido de 

arco". (Vi 1 1 as-Boas, 1976). A eut o=denom i naçio do grupo ; i1ekra9n.2 

tf ou Mentuktire, sendo encontrada tamb;m a denominaçio Metotfre • 

Malcher (1964) nos diz dos Mentuktire cujos aldeamento.s •eram foc.2, 

1 izados nas nescentes do rio Fresco, em um afluente da margem es - 

querda, nos rios da Liberdade e Jarina,. Est;o sendti transfe~idos' r' 
para as proximidades da cachoeira Von Martins, no Xingu, na ~rea ' 

reservada para o Parque Nacional do Xingu. s;o conhecidos pelos Ju \ -, 
ruha como Txukarram;iH. Vjl)as-Boas (1976, p~4~) nos ~onta que 8Sc~ 

• , ~ ~, ,r. 
verdadeiro nome e Mekran9nont1, ou Metot1rei como alguns 1nd1os pre - . - 
ferem. s;o quase mil indivfduos ao todo. Estão divididos, prêscnte 

. -·-- - - - - -- - 
d , . 1 \J •.i mente, em ois agrupamentos prox1mos um do outro. Su~s aldeias lo- y... ~, 

MOO. m .. ··\- · 
\f~"'-1} 



. n!UC. ,:: .'3S0/:?. 
FUNDAÇÃO NACIONA~ DO INDIO n.s, -;;,-il ... ~ 

FUNAI ~ ~UORICA. 
ce I i zam-se nos cabeceiras dum ef I uente da margem e s quo r- ,-xf;lgu 
na altura do_salto Von Murtius~ Em outro trabalho (~il los-Goas e 

'J •..•• - ' 

MINISW!IO 00 INTERIOR 

Bisilliat, 1979) diz-se que um ~rupo Txukarram;e se separou e foi 

para o J'1r i no e outro ficou no Posto l~ret i r-e , no ~rea norte do Par 
' - 

que. 

Devido a esse grupo que insistiu cm ficar no 

Jarina (como nos diz um relat~rio sem data endereçado ao Prcsidcn 

t~ da FUNAI e assinado por Olympio Serra e pelos Vil las-Boas) foi 

criado o Posto Jarina, fora do Parque, na ~rea ao norte da SR- 80 

pela Portaria nQ 369/N de 26/05/76 - A ~reado PI Jarina foi dcma~. 

cada pela Plàntel em 1977 (~68 - 813 ha). Os Txukarram;e do Jarina 
1 atualmen!e rei~indicam a inclusão na sua ;reada ~rea sagrada "Ca 

poto'~· (ao norte) e de u~a zona a leste, segundo in~Or!llaç;;o_n2 .14 ' 

DID/DGPJ de 01/99/?0, de Al_fredo Fait - Ne l'e ele se refere ao Pro 

cesso n2 15479/MI/DCA/BSB/77 que trata do problema da alter~ç;o ' 

dos limites do PI JARINA. 
2) Txic;.º (Karib): t,~·alchcr (1.964) diz dos 

Txic;o: "Tribo desconl1ecida que at; 1.959·estava aldeiada; margem 
. , 

direita do Batovi ou Tamitatoala. Atacados por grupos Xinguonas ' 
~ . , 

uenc1a do JATOBA com o RonuroH. transferiram-se para a con 

Quem melhor nos informa sobre essa tribo 
, 
e 

Patrick Men9et que fez um estudo do grupo. Foi de sua tese que re 

tiramos o mapa de n2 5 que mostra as andanças dos Txic;o no Xin8u' 

e ~reas vizinhas. Ele mesmo conta (p.l) que a 28 de julho de 1967' 

cinquenta e·seis Txic;o desembarcaram no Posto Leonardo. Eles ha - 
, 

viam sido convencidos pelos Vil las-Boas de abandonarem o Jatoba 1 

~i~·perto mas fora da irea do Parque) d~vido ao perigo que rcpres~ 

tava para a tribo a incurs;o de caçadores e aventureiros e as epi 

demiüs que o contato com n;o-fndíos ocasionava. 

Menget aventa a tese, bastante vcrossf~il de 
\ - acordo com os dados qu~ ele recolheu, de que os T~icao pertencem a 

um grupo Karib.denominado por ele de "ARARA: e que inclui os •. ARA~A f&t,.u· 
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propriamente ditos, os Txic;o, os Yarum; 

o Xingue agora s;o considerados extintos (ver pürtc referente 

tribos extintas e quase extintas) e os Apiak~. 

Menget (pp. 61, 2,. 3) no·s conta que nurn.:i épo- 

.. 
as 

ca remota "os Txic;o dizem ter tido nemero~os inimigos c·um ai iudo' 

s~I ido na tribo dos Txhip~ya, que vivia ao longo do rio l9p~. Curj_ 

osamente se constata·que as fontes antigas fazem referências a uma 

tribo Xipaya habitando as margens do rio lriri, afluente maior do 

Baixo Xingu. Estes Xipaya, de mesma lfngua que os Juruna do f.l~dio' 

Xi ngu, s;o assinar ados nesta regi ;o ao merios de de- r 850. Um de nos 
sos informa~tcs Juruna, que conhecia a regi;o dos cursos m~dio e' ' . 
inferior do Xingue do lriri, nos deu o nome do lriri em Jurun~ 

. , - 
Xipayà: Xipa, que mostra alguma semelhança fonetica com o Txic~o' 

lgpo. De resto, os produtos de cultivo dos Xipaya descritos pelos' - ' Txicao correspondem as culturas tradicionais dos grupos Juruna-Xi- 

paya, e são em sua maior parte aqueles dos Txicão hoje( ••• ) Por 

fim os Txic~o do Posto Leonardo incicom ~orno lugnr de hubitaç~o ' 

dos "Tc h i p ey.a" a direç;o Norte - ncr-oe s t e , isto~' aquela do lriri~ 

Em seguida Menget nos diz que os Txicão habitaram u~a outra regi~o 

que, segundo as descriç;es, parece tratar-se" da bacia do Teles Pi 

res-Juruena, pode ser que mais precisamente a =ona compreendida en 

tre a conflu;ncia Rio Verde-Teles P'ires a conflu~ncia Teles Pires- 

Juruena,. Entre os inimigos dos Txic~o nota-se al~m dos Tapa~gwo' 

acima mencionados, os Abaga, que sentimos tentados de identificar' 

com os Apiak~ de lfngua Tupi, situados entre o Juruena e o seu afu 

ente Arinos (ao redor de 1850 1.900) ... "(~~63). 
Ou seja, Mcnget nos indica que provavelmente 

os Txicão teriam habitado a regi~o do lriri, onde teriom entrado' 

em contato com os Xip~ias, parentes dos Juruna, e cm seguida tcrium 

se deslocados parü a regi~o do Teles Pires e do Juruenü. f intcrcs- 
, , . 

sante notar tambcm que os Tapauswo referidos 

to bem ser os Tapayuna do rio Arinos (t~mbe~ 
•.. 

conhecidos como Bciç 

\~ .. MOO. 12, 
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de-Pau, e que 
. k 
~

p - e os Txicao, 

sao um grupo Suyi). 

Menget prossegue nos relatando 

ac~ados por seu~ inimigos, atravessam a Serra 

saque separa a bacia do Teles Pires-Juruna·e a bacia do Xin~u, e 

que atingem o ~onuro, j~ na regi~o do Alto Xingu. Os primeiros utu 

qucs as tribos Xin9u1nas co~eçarn por volta de 1930 - 35 e se·extcn- 

dem at; a d~cada de 60. Concluindo, Mengct escreve (p.69) quen 

~ 
/"0.# 

Txic;o chegaram no Alto Xinou depois d~ uma estada de al9~mas dcze~ 

nas de anos no Alt~ T6paj~s, saidos da regi~o do (r·iri na primeira' 

< 
; 

Ouanto is ocupaç~es dos Jxic;o no Alto Xingu, 

1 
Mcnget relata quen a partir de 1.930 m~is ou menos, os Txic;o liln 

çam ataques sobre as aldeias mais pr~ximas por via terrestre de sua 

base. Como os Arara, eles privilegiavõm um modo de vida terrestre e 

florestal em vez de fluvial e rcbeirino. As sucessivas aldeias 

Txi~c-. ~ uma dezena em cinq~enta unos, situaram-se todas sobre -.q, ;~ s af I uerrt.e s ou i sapos do Jatob~ ou do Satov i, ~ 1 at i t ude 

lJ~ ~~~ aproximadamenteq (~~· 82-84). 
A primeira aldeia dos Txic;o dentro do Parque,:~: 

::.": 

dos·- 

depois de transferi dos, estava I oca I i z ade ao su 1 e bem I onDc do Po!!, \ 
to Lc oncr-do , Posteriormente, "ern 1968 eles constroem.um nova aldeia'.·~ 

a dois minutos do Posto, do qual eles t;rn sc~pre necessidadeª.(p.34).· 

Segundo informação do Major Sau I de 15/03/77, -. 

os Txic~o foram "trunsferidos em 1976 da marscm esquerda do rio Tu!! 

tuari pr~ximo do Posto lndfsena L~onurdo Viflas-Bous para a m~rsem' 

esquerda do rio Xingu, na altura do Ribcirio Uavi.1Área de i~flu;n- 

eia, onde possuem suns ro~as. coletas e ~rcas de caça e pesca na* 

rc~i~º!· margca esquerda do rio ~onuro, wargcra esquerda do Xingu' 
, - . ate ü ti ·Jra do ~ibciruo Uavi". · 

~,. -=- Em s ue "Expos i <;~? de 1977 os Vi 1 1 as-Boas nos 1 

di~cm que a p~rtc central ~o Pilrquc" n~o-constitui um va=1~, mas u- 
, , - . 

__ rna urca que esta sendo rapid~~cntc ocupüda por grupos 
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HTxicão~ cujils pequenas üldcias (16 e 2, 

se üO lon90 do rio Xingu, tanto~ margem direita, quanto à csquc~ 
da". 

IV - Tribos Transferidas 

-Esta parte se refere ~quclas tribos que ori 

ginalmente habitavüm ~reas fóra do Parque e ~ue s~ nos ~ltimos 1 

anos foram transferidos pera o Parque. 

1) Tapaiuna ou Beiço-de-Pau (J;): segundo·' 

Malchcr (1964) Beiço-de-Pau é uma"denominaç;o dada aos fndios que 

têm seus ald~iamentos no divisor de ~guas do rio Arinos e rio do 

SanDue, nas imediações do rio Alegre, no Arinos,·at~ a ilha do BDr 

reiro. ·Foram assinaladas aldeias dessa tribo, pelo Sr. Toksdorf 

entre os c~rregos Tomé de frança e Miguel de Castro, margem csque~ 

· da do Ar i nos. s;o tamb~m denominados Tapay~na ou Tapauhuma': 

Segundo o Major Saul Carvalho lopes, em info.r_ 

maçco sem n~mero datada de 15/03/77 e dirigida; Che fe da Divis~o' 

de Regi s-tro Patr i mon ia I do DGP 1, os Tapai unas ou· Beiço-de-Pau f or-ea 

"transferidos em 1.965 da regi;o do rio Arinos e rio Sangue para 

a margem direita do rio Xingu, pr~ximo ao Posto lndfgena Diauarum; 

tendo c omo ~rea de i nf I u;nc ia, onde possuem suas roças, cem i t~r i os 
, - coletas, e arcas de caça e pesca na regiao entre a margem direita' 

do rio Suy;-Miss~ e margem esquerda do rio Preto". 

Menget (p. 31) nos esclarece que "por volta' 

de 1850, o grupo Suy~ cindiu-se em duas partes das quais uma dcs 

ceu o Ronuro para ir-se estabelecer um pouco depois da conflu~ncia 

Ronuro-Batovy-Kuluene, e a outra se estabelece~ na região do rio' 

Ar i nos at~ 1970, conheci da I oca I mente como Sei ço-de-Pau. ''Pac i f i C!!_ 

dos em 1970, os Beiço-de-Pau forüm expostos sem considera~;º 
.•. 
as 

doenças dos civilizudos, e a minoria sobrevivente foi transportada 

para junto de seus irm;os separados, no P.N.X. (1970-71)~ 

H; .uma contradiç~o: Major Saul diz que 
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Beiço-de-Pau foram transferidos em 1965 e Menget d~ o data 1970.·' 

Parece que esta ~l~ima; a data verdadeiro, pois os Bciço-dc-Pilu s~ 
foram pacificados no final dos .~nos 60 e portanto n;o poderiam ter 

sido transportados para o Xinguem 1965. Secger confirma minha hi- 

p~tese ao contar sobre os "Grupos Suy~s remanescentes no rio'Arincs 

em 19jo" (p.39). 
Seeger estudo os Sui~ nos anos 70 e é em 

seu livro ("Os lndios e N~c: 1980) que confirmamos que os cham~dos 
. - . , 

"Beiço-de-Pau"ou "Tapayuna" sao em realidade um grupo Suya que frii 
. , 

transferido para junto dos Suyas do Parque. Seeger relat~ que "Dois 

ramos da tribo Su;~ estiveram separados pelo menos durante 200 ano!V 

(p.89):Essa informaç;o_est~ em contradiç;o com a informação refe 

rida ànteriormente de Men9et1 que situa a cis;o dos Suy; entre ' 

1830-1850. 
Mais adiante Seeger relata que "reuni dados' 

comparativos de um grupo ocidental dos.Suy~ conhecida na literatu- .. 
ra como Beiço-de-Pau, cuja liderança tradicional sobreviveu at~ 

1969; quando uma perda populacional destruiu a organizaçao social' 

dos Beiç~de-Pau, "(p.109) Continuando, Seeger nos diz que em 1972 

os Suy~ viviam numa ~nica aldeia com aproximadamente 130 residentes, 

no Parque Nacional do Xingu. No passado, a populaç~o da tribo era 

consideravelmente maior, inctuindo muitas aldeias - duas no Xingu' 

e muitas entre os rios Sangue e Arinos" •.. (p. 110) Ele nos fala taE_ 
, . e 

bem que "fi% o poss,vel para sanar as falhas de meus dados, atra - 

v~s de longas entre~istas com os sobreviventes do.Arinos que tinham 

sido removidos para a aldeia Suy; ••• " (p.39) 
foi criada uma reserva para os Tapayuna decre 

to n2 63.368 - de 8/10/1968, 
' .. 

letra "a" que reservava" a tribo dos 

Tapaiuna1 a ;rea limitada ao norte, pelo paralelo 12~ Íigando a 

f~z dos Ribeir~s Silva França, ~ar9em esqúerda ~~ rio Arinos e 

Ribeir;o Narciso, afluente direito do rio do Sangue~· ao sul pelo 

paralelo IJQl5', ligando a barreira Bandeira Vermelha i margem 
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Ponte de~ ~u qucrdc1 ' do rio Arinos, ü mürg~m dircitu do rio 

Sucuri ui n~, af I ucntc d i r-e i to do ri o Sangue; ü Le s t e, mur9c~ esque!:_ 

da do rio Arinos, da bor-r-e i r-e Bande i r-c Yer-me l ha ütef.:o ofluc-ntc es 

querdo - ~ibcir~o Silva França, respectivamente entre os p~ralclos 

·122 e 13215', ü Oeste, mQr9cm direitu·do.rio Sanaue, do ribcir;o, 

N~rcis~ at~ ~o afluente 'direito do rio Ponte de Pedra ou Suquriuin; 

entre os paralelos 12º e 13º15'': A ~rca da rc0scrvü ~ discriminodõ' 

num mapa de 1973 como tenc:io f .• 044.000 ha. 

2) Kranhac~rore ou Krcnakrorc (J~): 
Mulcher (1964) relata que os Krcen - Akarore ,. 

eram fndios isolados e desconhecidos: "Vivem, se9undo os grupos 1 

KaiupÓ (~:cntuktire), nas cabeceiras dos rios Peixoto de Azevedo e 
, 

Jar i nâ, norte de Müto Grosso,·· I imites c on o Estado do Para,.. 

O raelhor relato sobre os primeiros cont~tos e~ 

tre essa tribo e os n;o-fndios est~ em Shelton H. Davis (1978). Se . . . ..• 
gundo esse autor, depois de tentativas de contato co:n ess'1 tribo' 

em 1968 pe I os irmãos Vi 1 1 as-Boas, que n;o deram r-e su f tí!dos, "em ' 

1970 os·Kr~enakr~re haviam recuado para as profundc:as da floresta 

de Cachicbo e queimado seus Cí!~pos e aldefas. O infcio da constru 

ç~o da estroda Santar~m-Cuiab~, em 1971, deu o impulso final Pura' 

0 contato co~ a tribo Kr~en-Ak~r~re. Nova~ente,a FUNAI recorreu a 

Orlando e Cl~udio Vil las-Boas para dirigirem a expediç;o. Ao lon90 

de 1971 e 1972, a aproximaç;o entre os irm;os Vil las-Boas e os Krf 

en-.~karé;re enchem as p~ginas de imprensa brasileira e intcrnacio 

·nal. Para construir a Rodovia Santar;m Cuiab~, se estava p~atica 
, , .• , . 

mente forçando os Kreen-Akarore a deixarem seu santuar10. De um f,2 

do.a tribo tinha o rio Peixoto de Azevedo e o Pürque Nacional . do 
Xingu. Do outro estava seu inimigo tr.::idicional, e tribo Apiak~. ' 

Vindos do sul e do leste, ~s vezes com poucos dias de diferenças ' 

avançavam os 40 membros da expediç~o dos irm;os ViJlas-So~s e a 

equipe de topografia da estr.::ida Santar;m-Cuiüb~. Durante o vcr~o 1 \ 

de 1972, um dos bandos.Kr~cn-Aknr~rc m.::iis pr~xiraos da novo rodov í D 

~

d- 
r 
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queimou sua aldeia e tentou uma retirada 

Cachimbo. Mas essa fuga folhou e, em 5 de fevereiro de 1973, 30' 

fndios, com _as cabeças raspadas.e os corpos pintados de ·preto, en 
traram no acampamento de c1:udio Villas-Boas.n (p. 97-98). 

Shelton menciona ~m decr~to do presidente· M~- 
, , 

dice criando.uma re~erva para os Kreen-Akarore. Contudo nao nos 

diz o n~mero do decreto, apenas que ele foi assinado em 1973. She! 

ton acrescenta que" esse dPçreto n;o incluir; na reserva o terri 

tório tradicional da tribo Kr;en-Akar~re. Al~m disso, fazia da 

Rodovia Santar~m-Cuiab; uma ~as fronteiras da reserva."(p.99) 

Shelton prossegue sua narrativa contando que 

n00 espaço de um ano, a populaç;o da tribo Kr~en-Akar~re havia si 

do reduzida de aproximadamente 300 para menos de 135. Foi ent~o ' 

que, em 1974, Orlando Vil las-Soas inici~ uma campanha pela rem.2, 

' k' P '1 ~ çao dos Kreen-A arore p~ra o arque Nac1ona do Xingu. Desde o ini 

cio de seus esforços para entrar em contacto com os Kr;en-Akar~re, 

os irm~os Vil las-Boas eram contr~rios a essa remoç;o. Esperavam 1 

que o Goyerno brasileiro demarcasse.uma reserva para a tribo e pr~ 

tegesse os fndios contra os trabalhadores da estrada e outros ele- 
, , 

mentos ao longo da Santarem-Cuiaba. Quando ficou claro que . 
ISSO 

0;0 aconteceria, os irm;os Vil las-Boas foram forçados a intervir e 
, , . 

transferir os Kreen-Akaro~e, como haviam feito antes, no final da 

d;cada de 60 e infcio da de 70~ com as devastadas tribos Txic;o e 

Beiço-de-Pau. Em outubro de 1974, os irmios Vil las-Boas consegui - 

~am um avi;o para transferir os Kr;en-Akar~re para o Parque Nacio 

nal do Xin9u ( ••• ) Desde essa data, os Kr;en-Akar~re estio vivendo 

ao lado de seus inimigos tradicionais~ os Txukahamie, na parte No~ 

te do Parque Nacional do Xingu". (pp. 100-101). 

Segundo o Major Saul em sua informaç;o de 15 / 

03/77 (ver bibliografia ao final) os Kranhac;rore f~ram •transferi 

dos da regi;o do rio Peixoto de Azevedo em 1974 para a margem direi 
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• ' • 1 t ' suas roças, ccm1tcr1os, coe as e arcus de CüÇu 
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e pcs~il u rco ;~~ 
entre a mor~em direita do rio Sui~-~lissu e mar~em ~squcrJa do 

• A • , ª'. , ., r I O · UI ü-í', I SSU • 

Os Vil las-Boas em "Xin9u 
, 

Territorio Tribal# 

(1979) nos contam que "os Krenakrorc foram a ~ltima tribo a ser 

traz; da para o Parque, ap~-s sofrer os hor-r- r veis c onse que nc i es de 

um p'. i me iro contato bruta I com ~ "e. i vi I i =aç~o" · ( durante e const;Jru . 
ç;o da BR-80 ••• ). Chegaram ao Xinguem Janeiro de 1975 ( ••• ) Os 

Krenakrore levantaram uma aldeia perto da aldeia Sui~, n;o muito 
, 

longe do Posto Diauarumn. 

3) Ka_xabi ou Caiabr (Tupi): ilalcher ( 1964) 
diz que os Kayabi eram um grupo em contato intermitente, com al9urs 

grupos ainda isolad~s, e que tinham udiversas aldeias no noroente 

de Mato Grosso, no rio dos Peixes, afluente direito do Arinos nos 

rios Verde e Teles Pires. Est;o sendo compelidos a transferirem' 

suas aldeias, cujas terras foram vendidas pelo Estado do Mato Gr~ . - 
50 a diversas empresas imobil i~rias. Recentemente um grupo est~' 

se 
, . , 

localizando no Manitsaua, afluente es~uerdo do Xingu". 

Em informaç;o datada de 15/03/77 (ver bibl io 

grDfia no final) o Major Saul relata que os Kayabis foram •trans 

feridos. em 1955 da regi;o do rio Teles Pires para a confluência' 

dos para a foz do rio Sui~-Missu com o rio Xingu, pr~ximo ao Pos- 

, 
do rio Manitsaua-Missu com o rio Arraias e em 1960 foram desfoca- 

to lndfgena Diauarum, com o decorrer do tempo foram se deslocando 

e i~iciando pequenas aldeias ao longo do rio Xingu! Em outra pas- ( 

sagem:" Área de influ;ncia, onde possuem suas roças, coletas , \ 

~reas de caça e pe s c e s margem direita do ri o Xi ngu, entre o Pos~ 

da FAB e margem esquerda do Rio Sui;-Miss~". 

Em sua .,E.xposiç;o'' de. 1977 (ver bibl io9raf iw, 
os Vil las-Boas dizem que a parte central do P~rque" n;o constitui 
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' quünto a esquerda~ 

.Os Vil los-Boas (1979) tamb~m nos dizem que ' . ~ , , " , 
wos Ka1ab1 falam de uma epoca, ha muitos-anos atr8s, cm que vivi~ 

~ . 
nas ribanceiras do rio Tatue-Rio do Peixe - Contam como as 9ucr - 

ras.tribais os impeliram para as cabeceiras do Teles Pires e como 

alguns deles, os primeiros, chegaram ao Xin9u em 1952, scDuidos ' . . . 
depois por um 9rande n~mero, em 1961, sob a liderança do grande ' 

chefe Priori." 

Ou seja, ao que parece os Kaiabi se 

o Xingu por conta prÓpria, fugindo de seus inimigos 

de se. 
Existem duas ~reas fora do Parque que foram' 

' . eservadas para os Kaiab1: uma no Mato Grosso e outra no sul do 
, 

Para. 

V - Tribos N~o Contatadas, Extintas e Quase Extintas. 

Esta parte trata·dâs tribos arredias que aan- 
, - d~ existem dentro da areado Parque e das tri~os que sao conside- 

, 
radas como extintas, assim como daquelas das quais so restam uns 

poucos remanescentes vivendo em aldeias de outras tribos. 

A) Arredios ou ~;o-Contatadas 

1. Agavotogueng (Aruak, laualapitf): Malcher (1964) nos fala dos 

"Agavatokueng, tribo desconhecida que, segundo informaç~~s dos 
' 

fndios xinguanos, viv~ entre os· rios Kul is;vu e Kuluene, ao sul 

dos ~ahuku~. Informam ser um.grupo laualapitf de lfngua Aruak~ 

Qs·Villas-Boas_(l976, p.45) referem que os 

Agavotoqueng est;o "localizados, jesundo os Matipu, entre os rios 

Kuluene e Kuz;vo. No dizer dos Matipu, os Agavotoqueng falam a 

mesma lfngua dos laualapitf, e em tudo mais se parecem com eles, 

xinguanos ( ••• ) N;o; impossfvel tratar-se de um 9rupo laualapitL 

h~- muito tempo desmembrado do grosso da tribo. Agavotoquen •. g 
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expressao da l1ngua Mat1pu, dos Karib em geral. Compoe-se 

termos distintos: agavoto, laualapitf; Qucng, outro - significan 

do, portanto, noutro laualapit1". 

Costro (1977), que estudou os faualüpitf, re 

fere-se; cis~o da tribo no passado: nna boca do Twatwarf houve 

a divis;o do grupo, Yanumaka seguindo pelo Twatwarf acima. e Uari 

pir~ indo at~ as cabeceiras do Kuluene. O grupo de Yunumaka esta 

beleceu-se em Yaku~i~i ( ••• ) O grupo de Uaripiri veio a constit~~ . ' 

se nos Yawalapftikum;, ~s "A9avotoquen9w da literatura( ••• ), gr~ 

po cuja exist;ncia; dada como certa, ten~o sido vistos pelos "lã. 

ramin (Nahuqu;) anos atr;s nas cabeceiras do K~liseu ( ••• ) Teriam 
. , 

iniciado trocas cerimoniais com os Nahuqua, mas um ataque dos Tru 

m~i os espantou definitivamente.~ (p.65) Na mesma p~gina, em no 

ta, ele diz: "Mas a exist;ncia atual dos Yawalapitf - Kum; ~ duvi .. ·-, 
dosa, uma vez que eles se localizariam numa regiao ja tomada por 

fazendas, ao sul do PNXn. Esta ~ltim~ .informaçio sobre a existên- 
. , 

eia dos Agavot~queng esta equivocada, pois, num trubalho posteri- 

·or dos Vil las-Boas ("Xingu - Territ~rio Tribal: 1979, p. 16) le - 

mos que no parque" ainda existem grupos que jamais foram contat.2, 

dos, nem por outros fndios, e muito menos pelo br~nco. s;o os Ag~ 

votugu~nro os larum~ ou UaikÚ, os Miarr; e Tkuxirrai. Os Agavotu 

guenro, a partir.de um belo dia, começaram a aparecer assiduamen 

te na aldeia Kuikuru {pr~xima da confluência Kuluene-Tanguro). Vl 
, , 

eram todos pintados e, la no corrego, na hora do banho das mulhc- 
' res, 

• , . Â •.•• ,.. - 

tentaram rapta-las~ Sem violencia. Pela persuasao. As mulhe- 

res fugiram g~itando para alertar os homens ~a aldeia, mas no fun 

do, algumas demonstraram vontade.que o rapto fosse pra valer! O 

epis~dio, por~m, morreu ali. Estes A9avotu9uenro, como j~ disse 

mos, nunca foram vistos por "civilizados~ e por outro lado, jamais 
, .. , . .. ..• 

viram um destes. Sua area nao esta ameaçada por 1nvosocs. Estao 1 

- . < eles bem no centro da reserva do Parque. A atraçao desses 1ndios' 

n;o·se justifica pois seria movida apenas pela curiosidade jornu 

. lfstica ou cientffica e totalmente negativu ao fndio. As outras ' 
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contactadas, pois tribos, rnais cedo ou mais turde, tcrio que ser 

est;o nos ;reas limites da reserva. "(exprcss;o grifada foi 

ridil no texto por mim). 

2) Auaicu (filiaç~o desconhccidu): segundo os 

Vill~s-Boos (1976) p.45) os Aunicu habitom n9 ~lto rio Paraniljuva 

. 
rnsc- 

, # A ; 

ou Suio-Missu.·E.les di:em: wa existcncia dos Auaicu e afirmado 

por todas as tribos do resi;o, principalmente pelos KuikÚro 

, 
que 

frequentam a lagoa ltavununo, onde sempre encontra v~stfgios dcs- 

ses :ndios na forma de rastos, restos de fogo e picadas aberta 
.•. 
a .., , , . 

mao. Ha poucos meses, em contacto com os Suia, tivemos um~ confi~ 

maç~o da exist;ncia dos Auaicu. Subindo o Paranajuva (Sui~-Miss~) 

~ procura de taquari para.a fabricuç;o de flechas, os Sui~ safram 

num acampamento de caça, onde os fndios assavam uma capivara qua~ 

do foram surpreendidos~ 

Em seu livro "Xin9u Territ~rio Tribal: 1979, 
p. ·16, os Vil las-Boas falam sobre os Uaik~ ou lurum~ que s;o uma 

tribo arredia do Xingue n;o cita o nome Auuicu. Obviamente trata 
, 

se do mesmo grupo, sendo Auaicu e Uaiku dois nomes da mesma tribo. 
' .. , - , 

E quanto a denominaçao laruma? Esta' deno~inaçaQ e aplicada a um 

outro grupo do Xin9u, considerado extinto. Scrium os Auaicu um 
. , 

grupo de remanescentes dos faruma? Os Vi 1 1 as-Boas i nf e I i zmente ' 

n~o se estendem sobre o assunto e nada podemos asseverar a rcspel 

to (ver parte referente aos larum;). 

No ~ltimo I ivro citado anteriormente, ~ mesma' 

p~gina1 os Vil las-Boas dizem que as tribos arrediàs do Parque, com 

exceç;o dos Agavotoqueng, "masis cedo ou maii'tarde ter;o que ser 

coritactados, pois est;o nas ;reas limites da reserva: (A "reserva" 

é o Pürque). 

3) Miarr; (filiaç~o desconhecidü): Villüs-Boas 

(1~76, p.46) situümos Miarri nas cabeceiras do rio ·Arraias, aflu-· 

ente do Maritsau;. Eles continuam, na mesma p;gina:H dos Miarr;' 1 \ 
~ e 

os Cüiabi aldeados na foz do rio Arraias t~m encontrüdo muitos si 
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nais, nas subidils que fõ:em deste rio, para coçar. ~uma dcssas·s~ 

bidas encontraram um fogo de acampamento recem-apagado e jirQUS' 

jiraus improvisados~ rn;o, sem uso de ferromcntos. Queremos avcn- 
, ~ w 

tara hipotese de se tratar nao de Miarra, mas de um grupo sobrc- 

vivent~ dos antigos "Maritsou;: que .se _internou rio acima. t que 
. , - , 

hoje sabemos que ~s Maritsaua, por ocasiao dos assaltos Suia, re- 

sidiam exatamente na fo~ do r'io Arraias, onde temos cncontrüdo ' 

restos dos grandes potes d~ barro qu~ fabricavam~ Os Vil las-Boas' 

. citam os Miarr; tamb~m em outro trabalho posterior (1979,p.16). 

Nesse trabalho de 1979 (p."16) eles di::em que as tribos arredias' 

do Parque (com exceç~o dos Agevotoqueng)" mais cedo ou mais tard~ 

ter;o que ser contactadas, pois est;o nas ;reas limites da reserva" 

(a "~eserva" ~ o Parque). 

Sobre os Maritsau;, ver a parte referente ' 

aos grupos extintos. 

4) Refer~ncias esparsas: em dois trabalhos' 

dos Vil las-Boas (1976 e 1979), e cm um re·Jat~rio sem data dos Yi 

llas-Boas e _Olympio Serra (ver bibf·iografia) h~ refer~ncias a ou- 
, 

tras tribos arredias na areado Xingu. 

1 
1 
1 . 

Os Vil las-Soas (1976, pp.45-46) citam se 

referem a um grupo de Índios de nomi ignor~do (que n;o os Miarr;) 

que frequentam todos os anos a fo= e as matas do rio Maritsau;.No 

seu trabalho de 1979 (p.16) ~s Vil las-Boas se referem a um grupo' 

arredio de nome Takuxirrai, que n;o citam em seu trabalho de 1976. 
1 

· Segundq eles, este grupo Takuxirrai est~ inclufdo entre üS tribos 

arredias que "mais ou cedo ou mais tarde, ter~o que ser contacta- 

das, pois est;o nas ;reas limites da reserva: (a "reserva"~ o ' 

No referido relat~rio sem duta lemos sobre a 

~xist;ncia de fndios isoludos a noroeste d~ Fazenda Agro-Pcxim: 
, . ' "em face da venda recente dessa fazenda para novos proprictilr,os 

houve, ;gualmcnte, renovaç~o do quadro de tr~balhadorcs. A~;,im n~o 

\ 
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se obteve informaç;cs af~m das conhecid~s h~ um ~no otr~s. D~ . 
qualquer modo1 o Chefe da cxpcdiç;o lo~ali:~r~ o dono anterior' 

da Agro-Pexim, purü colher dele os dados de navcgaç;o a~rea que 
, 

permutam locali:ür a ~Ideia, j~ sobrevoada, casualmente, pelo r~ 
, 

ferido'proprietario. Feito isso, importa efetuar-se os sobrc~oos 

nec~ss~rios·e, em seguid~, orgêniz~r uma frente de otraç~o com ' 

base no Piauarum e pista de pouso nas proximidudcs da :ona de 

frequ;ncia desses fndios.ª N;o conseguimos achar maiores rcfe - 

·r;ncias sobre esses fndios_ e, segundo inforrnaç;o verbal consegui 
, 

da na OID, a Agro-Pe~im encontra-se proxima do limite norte do 
, 

PI Jarina. Seria nccessario pesquisur nos processos sobre a Agr2 

Pexim para se encontrar mais refer;ncias. 

' , ~ 1ndios arredios no lgurape Porori: "a investigaçao da presença' 

de fndios na ;rea em apreço partiu das refer;ncias constontes ' 

dos fndios xinguanos (alto e quase m;dio Xin9u) e Tapirap~ do 

Arasuaia a um grupo que habitava as cabeceiras desses tribut~ - 

rios do Xingu." Prosseguindo: "nesse sentido, em que pese a far 

ta de indfcios de sua presença, verificada pela expediç;o, conti 

nuam sendo observodas colunas de fumaças e, vez por outra, as al 

de ias da margem direita da parte setentrional do Purque, regis - 

tram roubos ~m suas roças~ Tampouco sobre esses f~dios pudemos ' 

encontrar maiores refer;ncias. Em vista disso, decidi anexar a 

este trabalho uma c~pia do referido relat~rio que foi encontrado 

por mim na pasta suspensa ~Parque Nacional do Xingu~, nos arqui- - 

vos da D ID/DGP 1. 

B) Tribos Extintas 

1) Tonorf (fil iac;o dcsconbccid~): Vilfas - 

Boas (1976, p.24) se refere aos Tonorf como estando, junt~monte' 

A ·' A te B e t · · · com os numon r e , ue 1, ac ee.r-r , e e, entre os pr rme i r-os i nve s o- 
, , A •.. 

res do Xinguem epoca remota. Ha referencias sobre ataques dcst<S 
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) , - 
2 Anuman-ia (filiaçao dcsconhccidn): Villns 

Boas (197~,p.25).nos diz que "os Anu~ani; e Auctf radtc~ram-sc' 

no Kuri::êvo, j; perto de sua doaembocndur-a no Ku l ue ne , Os Animo-.:. 

ni;, algum.tempo .depois, s~param-se dos seus aliados Auctf, indo 

ocupar ~-lagoa ltavununo, localizada perto da fo: do rio Kuri:ê 

vo, ; margem direita do rio Kuluenc. foram, posterior~ente, qua 

se totalmente aniquilados pelos Trum~i." Os que sobrevivente~ do 

ataque Trum;i fugiram" para a aldeia ami9a dos Auetl, onde ficd 

r-om para s·empre:' (p. 32). 

3) Aual~ta (fil iaç;o desconKecidn)~ Vil las 

Boas· (1976, p.33) nos diz desta tribo que "viviam entre os Tru 

m;i", e que tinham" existência obscura, quase misteriosa, dcso- 
# A - pareceram tombem em consequencia de 9uerros, mas nao bruscamente 

como os anteriormente citados. foram-se extinguindo aos poucos, 

nos v;rios e sansrentos encontros entre os Sui~ e os Trum~i. Di 

zem q~e os Aual~ta falavam~ mesma lfngua dos Trum~i ••• " 

4) Arupatf (Tupi): Villas-Boas (1976, p.32 ) 
. relatum que "os l,:,dios Arupntf dom i navem o baixo curso do rio' 

Ronuro. Depois de grandemente redu=idos pelos Suii, que os assai 

tavam seguidamente, foram, de urna feita, quase completamente cxte~ 
, 

minados pelos Kamaiura, que levaram para suas aldeias as poucos' 

mulheres e crianças que sobrevivera~ ao ataque. Pelo que sabemos 

tratava-se de um grupo· de fala Tupi~ r,ienset (p.35) di= que " os 

Kam~yura contam ter impingido aos Arupatsi (sem dÚvida de lfnguü 

tupi) do baixo Ronuro um d_est i no àn; 1 º8º ~que I e que os Ka I ap e I o' 
, 

infl in9irom oos Yaruma." 

5) Maritsau~ (filiaç~o desconhecida): Vil las 

toas {1976, p.32) nos contam que "os Moriisau; habitavam o rio 

que tomou o seu nome. Existiam por ocasi~o da pri~cira viagem de ~ 
Von· dcn Stcincn e~ 1884. foram tamb;m os Sui~ os causadores 

~IJ 

.- .. -------~-------=--- 
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seu dcsüpürccimento': O rio que tomou o nome dessa tribo é o Marit - , . , 
s.oua-M1ssu. 

6) larum~ (Karib}: segundo Viflas-Bo~s (1976, 
p.33), nos larum~ rcsidiüm no rio Tanguro, afluente da murgcm di 

reita do Kuluene. Seus contatos com os xinguanos limitavam-se aos 

fndi~s Kuik~ru e k~Japalo, principalmente: Continuando: "Os laru 

má fora~ quase totalmente mortos pelos Kuik~ru, h~ pouco moís de 

meio s~culo, durante -um.a visita que füzia i afde;il destes ~ftimos~ 

Os Vil las-Boas nos esclarecem que #sentindó-se fracos com a redu 

ção dos homens, os larum~ juntaram-se aos Sui~, cuja aldeia no 

rio Paranajuva nao distava muito da deles, 
, . 

laruma, situ<lda no 

rio Taoguro." 
Men9et (p-35) refere-se aos Kalapalo como ' 

• 

tendo sido os respons~veis pel~ . , 
que foram os Su1a que receberam 

al~eia. (p.32). Menget re~ne os 

massacrados farum~, e confirma 
, 

b 
. , 

osso reviventes laruma em sua 

larum~, os Txic;o, os Arara e os' 

Apiak; como constituindo um sub-grupo Karib. (ver parte referente 

aos Txic;o). Segundo Menget (p.34) ~os ·Yarum; habitavam o curso 
, , , , 

medip do Suya-Missu, guerreavam com os Suya ao nQrte e mantinham' 

relações equfvoas com os Kalapalo e os Kuik~ru a oeste e ao sul. 

Segundo Carneiro( ••• ) os Kuik~ru teriam matado quatro ou cinco' 

Yarum~ por volt~ de 1924, e talvez os teriam comidoi segundo os 

Kalapalo, existiam ~ativos 
, 

~aruma entre eles, e ~alapalos viviam 

n~ aldeia Yarum~. Existia portanto entre Kalapalo e Yarum~ trocas 

de visitas. Em uma dessas visitas,_quando a· maior parte dos homens 

Yarum~ foram convidados para dançar, estes Últimos foram sem exc!!, 

çZo traiçoeiramente massacrados. Os Suyá teriam então recolhido o 

re~to da tribo, alguns velhos, rn~fheres e crianças, sem d~~ida 1 

umas trinta pessoas, seus descendentes s;o hoje inteiramente Suy~ 

mas um deles ainda conhece dois cantos Yarumi~ 

C).r.emQncscentes 
1) Aip~ts~ (Karib):· M~fchcr (1964) Ji: que 
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os Ai pat.se s co "conhcc idos tar.1bcm por ltatsc. Os sobrcv i ventes ' 

dcssü tribo juntar~~-se; aldeia Kuikuro, ; margem esquerda do 

m~dio Kulucne, pr~ximo; conflu;ncia do ~u·lis;vu." Vil las-Doas' 

(1976, pp.33-34) di:em que "os Ts~vü, ou Aipatse, durüntc longo' 

perfodo de tempo morarüm com os Kuik~ro, mus estõo hoje scpüra - 

do~ • Restam dua~ f'om r I ias apenas, que mor-orn com os Ku I ape lo e 
, 

Nufuqua." 

Ma~cher parece cstor equivocGdo, pois di: que 

os Ts~va s~o uma tribo Karib extinta "que vivia pr~xirno üOS Kui 

kuro~ Ou seja, Vil las-Boas ufirrnam que os Ts~va e os Aipatsc s~o 

a mesma tribo e ~alcher as considera separadümcnte como tribos' 

distintas. 

Schaden (p.89, 1964) co~ta-nos que "informa o 

Pudre W. Süake que, ao tempo de sua viagem ao Xingu, os Últimos' 

seis representantes dos Ts~va residiam na aldeia dos Kuik~ro: O 

referido padre viajou ao Xingue seu livro; datado de 1952, se 

gundo Schadei. 

Galv;o (1953, p.7) fa: r~fer~ncias aos Aip~t 

s;:·"os Nahukui, Kalapalo, Kuik~ro, ~atipÍhy .e Aipatse ocupam te_ 

rit~rios mais ou menos contfguas,ao lon~o da marsem esquerda do' 

rio Culucnc." 

2) Kuten~bu ou Custenau (Aruak): Mülcher (196~ 

nos diz·. dos l(utenav~ que 1947 (?) -~ ma.rgem ·do Batov r. pr~x i mo aos 

Waur~~ Os Vil las-Boas· (1976, PP• 34) nos di~em que ndos Kuten~ku~ 

restQm apenas dois indivfduos, m;c e ·filho. Vivem entre os Waur;, 

dos quais falam exatamente a mesma lfngua~ 

J)Narav~te (Karib): Malcher (1964) refere-se' 

·aos Narav~te que" viviam no m;dio Kulucne, alto Xingu, Mato Gró-2, 

so. Seus rem~ncsccntcs, uns 5 indivfduos vivem com os Kal~p~lo". 

Vil las-Boas nos dizem (1976 pp. 33-34) dos Naruvôt que n três 
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quatro fndios sobreviventes deste orupo K~rib 

l~palo. Fnlam a mesma lfnoua: 

Tod~s as tr~s ~ltiQa~ tribos remanescentes' 

~qu, r~fcridas extinguiram-se como unidades tribais aut~nO;ils , 
seg~ndo Vil las-Boas (1976, pp. 33-34) devido a que a quusc tota 

l idade do sua populaç~o ter sido vitimada por doenças. 

VI - O ~aso dos Bukuirf 

Os Bokairf sao uma tribo K~rib que tinha um' 

de s~us grupos radicado no Xinsu at~ algumas d~cadas atr~s. ~nf 

cher (1964) nos diz que "dos B~kairf que habitavam a regi;o do 

Paranatinga e Rio Novo, Batovi e Culis;vu, encontram-se os rewa- 
. - ' nesccntes no Posto do SPI - Simao Lopes, a w.argern direita do rio 

Teles Pires, na foz do ribcir;o Azul, 18 quilômetros dü confluê~ 

eia. do Teles Pires e Paranutinga" - Note-se que o Batovi e o Ku- 

1 is;vu s;o rios do Alto Xin9u. 

l Schdcn (1964, p. 67) que nos esclarece o 

que aconteceu aos Bakairf que habitavam o Alto Xingu. Ele nos 

conta que "at~ o ~ltimo quartél do s~culo püssado a tribo se di 

vidia em dois grupos, os "mansosn, estabelecidos cais para oes 

te, junto dos rios Novo e Paranatinga, e os"bravios: na regi;o' 

· dos formadores do Xingu. N;o mantinham rclaç~es entre si. ·o con 
tato foi restabelecido por interm~dio das expediç~es de Von den 

Steinen, cujo principal inf6rmante, é companheiro de viaDcm ao 

x·ingu, foi o Capit~o Antônio, da üldeia do P~ranatinga. Fascina 

dos pelas riquezas do ~undo civili:ado, os CakairÚ xinguanos vol 

taram a sua atenç;o para os lados do ocidente, ~nde podiom obt;- 
. . 

las com maior facil idodc onde mais tarde se fundaria o Posto ln- 

dfgcnu.Lim~es lopes. que a finul veio a atrair todos os Gakáirf' 

"bravios" ao convfvio com seus irm;os de tribo scmi-aculturados 
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Assim, hil alguns dccenios dcix~rDm de existir Gakair1 no alto Xi~ 

gu, e os rcmcncsccntcs est~o todos reunidos naquele posto 

9cm dirc·it~ do rio P~ronatinoQ". 

~cngct (p. 37) confirma o que nos diz Schadcn: 

"0 sub-orupo Bakõirf, situado no cur,o ~upcrior do BDtovi e ·do K~ 

1 i sehu, cst~ tota 1 ~1entc de s apor-c c ido hoje, pois os ~ 1 ti mos sobrc 

v i vçntcs juntaran-sc depois de 1920 ~ nova ~Ideia do alto Parann- 

' a mar• - 

tinga, ~ sombra do Posto ,ndfgcna Lir.iÕcs lopes ( ••• )~ f,!cn9ct ücrc.2. 

centa; mesma p~gina que Von den Steinen recenseou em 1884 oit~' 

9rupos locais Bakairf no Xingu. 

Villos-Goas (1976) nos relatam que os B~kairf 

figuravam entre os mai~ antigos invasores do Alto Xin~u, assim c2 
. , ., I , , 

mo os Auet1, Anuman1a, etc. E es escrevem que "os Bacaer1, Auet1, 

e Anumani~, depois de muitas arremetidas, fixaram-se na regi;o. ' 

Os primeiros, nos méd ios cursos dos ri os Kur i z~vo e Batov i, ocupa!!_ 

do-çs at; h~ algumas dezenas de anos, quando regressaram aos seus 

antigos domfnios no Alto Paranatinga~ (p.25). 

Grasfl ia, 08 de junho de 1981. 

LUIZ FER~ANDO FERREIRA DA ~OSA RIBEIRO 
Estag i ~ri o ~rti : Aptropo l.og ia- 

D IQ-DGP 1 

?. - . -·. •. fl'",;-~ •• - .• ·-- •. r.· - - - .• -,.-~ .•••. 

LFfÍ\R/ccr. 
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