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Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 1ª Varada 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

Eugênio Gervásio Wenzel, Perito Antropólogo, nomeado por 
honrosa designação de Vª. Ex8. nos Autos da Ação Ordinária, processo nº 
00.2533-0, que Lisete Maria Tonetto Burtet e Outros movem contra a 
União Federal e Outros, vem, mui respeitosamente, à presença de Vª. Exª. 
apresentar trabalho pericial, em forma de Laudo Antropológico e solicitar o 
levantamento da parte complementar dos honorários. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Dr. Eugênio'Gervásio We 
Araras 26 de julho de 1998 

End. R Silvio Leiz Mantelli, 449- 13.600-000- Araras - SP 
Tel. 019 5417243 Fax 019 5420656 TC 019 9851944 
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Referência: Processo nº 00.2533-0 
Autores: Lisete Maria Tonetto Burtet e Outros 
Contra: União Federal e Outros 
Laudo Antropológico 
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Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado Perito do 
Juízo nos Autos da Ação Ordinária de Desapropriação Indireta, 
Processo nº 00.2533-0 que Lisete Maria Tonetto Burtet e 
Outros movem contra a União Federal e outros, apresenta suas respostas 
aos quesitos: 

r 
(', 

Apresentação: 

r 

r-. 

As respostas às questões ( em quadros tracejados) seguem a ordem 
proposta, tendo reunido apenas a questão 3. da Procuradoria da União com 
a questão 4. do Poder Judiciário. As questões dos Autores não respondidas 
não competem a essa perícia. Os textos de citações de outros autores são 
apresentados com a margem esquerda recuada. Os textos ou expressões de 
informantes (índios) foram registrados em itálico. No entanto, os termos 
anotados nas línguas indígenas não mereceram nenhum destaque, nem foram 
contempladas com uma correção linguística, mas correspondem ao registro 
fonético. 
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da Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso 

1. Se a área que hoje compreende o denominado Parque Nacional 
do Xingu, é "habitat" indígena etno-historicamente constituído, conforme 
estabeleceu proteção as Constituições de 1934, 193 7, 1946, 1967, EC- /69 e 
finalmente a de 1988, em seu Art. 231 e parágrafos? 

r 
Os artigos referentes às Constituições que traduzem a definição de 

"habitat" indígena são.os seguintes: . 

Constituição de 1934 ( a primeira a versar sobre a posse de terra pelos 
índios): 

"Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las." 

r: 

r: 
r- Constituição de 1937: 

"Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se 
achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a 
alienação das mesmas." 

Constituição de 1946: 

"Art, 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se 
acham permanentemente localizados, com a condição de não a 
transferirem." 

r-. 

Constituição de 1967: 

"Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes. 

Emenda Constitucional de 1969: 

"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos 
termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
1 º - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a 
ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. 
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2° - A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos 
ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a 
Fundação Nacional do Índio." 

Constituição de 1988: 
Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionahnente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
1 º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias e sua reprodução fisica e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
2º - As terras tradicionahnente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e das lagoas nelas existentes. 
3° - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
4 ° - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indispensáveis, 
e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 
5° - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do 
País, após deliberação do Congresso Nacional , garantindo, qualquer 
hipótese, o retomo imediato logo cesse o risco. 
6° - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e das lagoas nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não 
gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto as benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé. 

Toda a área compreendida pelo Parque Indígena do Xingu é habitat 
tradicionalmente indígena etnohistoricamente constituído. 
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Mapa de Hartmann, retratando os aldeamentos 
principais registrados em: 1890, 1963 e em 1983 
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Os índios que habitam o Parque Indígena do Xingu não ocupavam 
tão-somente a área determinada por seus limites, mas um território bem mais 
extenso do que o atual. 

Esses índios dividem-se entre as seguintes tribos: Juruna, Kalapalo, 
Kuikuru, Kayabi, Suyá, Trumái, Waurá, Y awalapiti, Kamayurá, Ipeng 
(Txikão ), A weti, Mehináku, Matipu, N ahukwá 1, totalizando uma população 
aproximada de 3.100 (três mil e cem) indivíduos. 

Diversos autores, desde o século passado, registraram esses grupos 
tribais na bacia dos formadores do Xingu e no Alto e Médio Xingu. 

"As aldeias Awetí, Yawalapíti, Kamayurá e Trumái estão, no fim do 
século passado, nas margens do rio Kuliseu, entre 12º 30' e 12º de 
latitude Sul. As mesmas latitudes valem para as aldeias Waurá e 
Kustenáu nas margens do Batoví. Comparados com as localizações 
atuais, podemos afirmar que esses grupos permaneceram no mesmo 
território durante um século. São exceção os Kustenáu, que foram 
absorvidos pelos W aurá. Os Trumái se deslocaram para o norte a 
jusante da confluência dos formadores, embora continuem 
freqüentando como seu o território a montante dela, até a confluência 
de Kuliseu e Kuluene ( cerca de 12° lat. S). Embora os mencione, Von 
den Steinen não chegou a visitar os grupos do rio Kuluene. Na mesma 
época, eles ocupavam o dito rio entre as latitudes 12º e 13° Sul, área de 
seu domínio até os dias de hoje" (Franchetto, 1987:32). 
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Alguns registros, selecionados e extraídos do estudo de Franchetto, 
confirmam o caráter de ocupação permanente por parte dos diversos grupos 
indígenas da região dos formadores do rio Xingu. 

"Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana deixaram 
Cuiabá para uma viagem de quase sete meses, seguindo a seguinte 
trajetória: descida do Rio Jatobá e do Rio Ronuro até as cabeceiras do 
Xingu e volta pelo Kuluene e um de seus afluentes, o Kuliseu (Meyer, 
1897 a e 1897b; Samain, 1980). Meyer visitou onze aldeias, das quais 
seis não haviam sido visitadas por Von den Steinen; realizou estudos 
mais detidos sobre os Trumái e contatou novos grupos Karíbe. Além de 
passar pelas aldeias Bakairí ao longo do Batoví e do Kuliseu, Meyer 
reencontra os Awetí, a série de aldeias Nahukwá, os Trumái e os 
Kamayurá. Os Trumái estavam pouco a leste do Kuluene, a 12º lat. Sul. 
Três anos mais tarde, em março de 1899, ele voltava a região dos 

r., 

r: 
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1 Os termos designativos de tribos indígenas, são grafados com inicial maiúscula. Foi seguida 
a nomenclatura segundo Monserrat (1992). Nas referências a autores, foi mantida a grafia. As 
denominações: Panará que corresponde aos Kren-akarôre, ou índios Gigantes; e Ipeng que 
corresponde aos Txikão, são denominações recentes, que se referem a essas tribos. 
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formadores para mais oito meses, descendo o Ronuro desde as 
nascentes. Descreveu os grupos indígenas nos arredores do Kuliseu e 
do Kuluene e visitou os Trumái, Kamayurá, A wetí, Y awalapíti, 
Mehináku, Auwíti, e Bakairí. Não alcançou, porém, os Nahukwá e os 
Akúku (Kalapalo ), mais afastados. Os Trumái sobreviviam, após os 
ataques Suyá, perto da boca do Kuliseu" (Franchetto, 1987:43). 
"O território tradicional dos Waurá foi e continua sendo o baixo rio 

Batoví. Em 1887, Von den Steinen mencionava a existência de uma ou 
talvez duas aldeias, embora não chegasse a visitá-las. Lima, em 1948, 
observou grande número de sítios de antigas aldeias nas proximidades 
do local atual, As mulheres Waurá são exímias ceramistas; a matéria 
prima é encontrada no alto Batoví" (Franchetto, 1987:49-50). 
"Os Kamayurá jamais se afastaram de sua área de ocupação, próximo 

a grande lagoa de lpavu. Citamos a breve reconstrução histórica de 
Samain(l980: 17 e ss.)(52-53). 
"Dos Awetí temos poucas informações. Sabemos que sempre 

ocuparam a região agora compreendida ao sul do Parque e que sempre 
estiveram entre os cursos médios e superiores do Tuatuarí e no 
Kuliseu. O depoimento indígena fala de três aldeias antigas; em 1887 
Von den Steinen os encontra no caminho de entrada no Alto Xingu, o 
Kuliseu; em 1924 existiria apenas· uma aldeia, duas em 1952 e 
novamente uma na época atual" (Franchetto, 1987 :54 ). 
"Os Karíbe tem sido e continuam sendo os senhores do Kuluene 

(gn), formando um subsistema definido territorial, lingüistica e também, 
em certa medida, culturalmente. Trataremos dos grupos Karibe do Alto 
Xinguem conjunto, antes de falarmos deles separadamente, seguindo o 
esquema por nós apresentado em outro trabalho (Franchetto, 
1986 :58ss ). 
"Dos quatro grupos Karíbe de hoje, dois mantém uma identidade 

homogênea - Kuikuru e Kalapalo -, enquanto os outros confluíram, há 
não muito tempo atrás, numa mesma aldeia, interligados por muitos 
casamentos, mas mantendo ainda cada um viva a sua língua e a sua 
descendência. São todos esses grupos sobreviventes de uma população 
Karíbe bem maior e mais diversificada, tal como devia ser no tempo de 
Von den Steinen" (Franchetto, 1987:55). 
Esses dois grupos, cuja confluência foi registrada por Franchetto, 

atualmente voltaram a constituir aldeias distintas - a aldeia Matipu e aldeia 
N ahukwá, entre as quais, na seqüência de aldeias das quatro lagoas, há uma 
aldeia Kalapalo. 

r- 
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"No começo dos anos 60, com a criação do parque e do Posto 
Leonardo, um movimento geral rumo ao norte deslocou Kuikuru e 
Kalapalo do alto e médio Kuliseu e do alto Kuluene, que 
continuaram, porém, a serem considerados pelos índios como o 
verdadeiro território Karibe" (Franchetto, 1987:58) (gn). 
Esses grupos exploram o seu território através da caça, pesca, coleta, 

agricultura - com suas variadas técnicas e seleção cultural. Além disso, de 
forma singular, os índios da região dos formadores do Xingu, reúnem grupos 
domésticos inteiros, que se transferem sazonalmente para as chamadas 
"fazendas" ( acampamentos de verão); em meio ao período da seca 
praticamente a metade das casas encontram-se fechadas e, com isso, a vida 
da aldeia é reduzida ao mínimo, para retomar a vitalidade com a realização 
dos ciclos cerimoniais coletivos nos meses de outubro a novembro. Para 
ilustrar: 

"A disposição espacial das 'fazendas' configura o território Kuikuru, 
que se estende até o antigo sítio de Lahatuá. Atualmente existem duas 
na beira direita do Kuluene (a jusante e a montante com respeito ao 
'porto' Kuikuru); duas na lagoa de Tahunúnu2; a de Sekú ao sul; outra 
ao leste da aldeia" (Franchetto, 1987 :61 ). 
Na pesquisa de campo, foi possível visitar uma roça, incluindo uma 

casa, que serve como sede de uma dessas "fazendas", na região oriental da 
lagoa ltafununo {Tahunúnu). A perspectiva é de formar, futuramente, uma 
aldeia nesse local. Verificamos o sítio de duas antigas aldeias Kuikuro, 
sendo que uma delas é local de nascimento dos dois principais líderes desse 
povo: Afukaká e Tabata. Esse local é cobiçado para a sitiar uma aldeia 
Kuikuro. 

Apesar da dificuldade, decorrente da perda territorial, os Kuikuru, 
ocupam os locais de Lahatuá e de Óti, antigas aldeias, conforme Franchetto, 
considerando-os verdadeiros centros de seu território. A cada ano, durante o 
verão, famílias inteiras transferem-se para lá em acampamentos, a fim de 
aproveitar os extensos pequízais e os caramujos. O mesmo ocorre com os 
Kalapalo, que utilizam as regiões próximas das antigas aldeias. O acesso a 
algumas dessas antigas aldeias é inibido, hoje, pela instalação de fazendas, 
que passaram a ocupar parte de seu território, como ocorre com a fazenda 
Saionara. 

"Os deslocamentos se deram, enfim, sempre no interior do território 
de ocupação indígena mais abrangente, já que vimos como os grupos 
'deslocados' passaram a habitar territórios de domínio de outros, 

,. 

r>, 

r>. 

2 Corresponde aa lagoa Itafununo, mencionado abaixo, de acordo com as referências de 
campo. 
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domínio reconhecido explicitamente pelos índios e configurado através 
da reconstrução histórica" (Franchetto, 1987 :63 ). 
"A história dos Trumái é bastante acidentada, pelo menos a que 

conhecemos através das fontes documentais. Monod (1981) enumera 
as sucessivas localizações das aldeias ( entre parênteses, a origem da 
informação): 

1887 (Steinen) margem direita do baixo Kuluene. 

1886 (Meyer) Kuluene. 

1899 (Meyer) próxima da aldeia Mehináku, no baixo Kuliseu. 

1901 (Schmidt) afluente da margem esquerda do Kuliseu, entre 
Mehináku e Nahukwá. 

1924 (Hintermann) perto dos Nahukwá do Kuliseu. 

1931 (Petrullo) novamente entre Mehináku e Nahukwá. 

1938 (Quain) margem direita do baixo Kuluene. 

1952 (Galvão e Simões) baixo Kuluene. 

1966 (Monod) margem direita do Suyá Missú, nas proximidades do 
Posto Diauarum. 

1968-1973 (Monod) margem do Tuatuarí, perto do Posto Leonardo. 

1979 (Monod) margem esquerda do rio Xingu, a meio caminho entre 
os Postos Diauarum e Leonardo, entre a confluência dos formadores e 
a aldeia Txikão" (Franchetto, 1987 :64 ). 
Embora menos movimentada, semelhante é a história de mudanças 

dos índios Juruna, atuahnente habitando a parte setentrional do Parque 
Indígena do Xingu. 

"O atual território dos Iudjá, ou Juruna, nome pelo qual este povo é 
conhecido pelos brancos, corresponde ainda ao território tradicional de 
ocupação, ou melhor, a uma parte desse território. Se hoje os Juruna 
controlam a região da boca do Manitsauá Missú, afluente de esquerda 
do rio Xingu, tendo como seus vizinhos muito próximos, os Suyá, os 
Mekrãgnotí e os Kayabi - dominavam até a época da criação do Parque 
indígena do Xingu a região compreendida entre a confluência dor 
formadores do rio Xingu e a Cachoeira Von Martius. Em suas 
fronteiras, os territórios Juruna, Suyá e Mekrãgnotí se sobrepunham e 
ainda se sobrepõem; as relações com os alto-xinguanos são antigas" 
(Franchetto, 1987 :91 ). 
Os Suyá habitam o vale do rio Suyá Missú (ou Paranajuva), afluente 

da margem direita do rio Xingu, desde, pelo menos, o fim do século XIX, 

/~ 
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quando Von den Steinen os encontrou no local onde mais tarde se 
estabeleceu o posto Diauarum. 

"As primeiras observações de Von den Steinen revelam que a tribo 
mantinha contatos assíduos com as populações do Alto Xingu e que 
não tinham sido ,impermeável.ª elas. Ele constata entre os Suyá 
numerosas intrusões culturais de origem alto-xinguana ... a própria 
aldeia no seu conjunto e na sua arquitetura assemelha-se as alto 
xinguanas; o tipo de construção ovalada das casas . . . os ornamentos 
nela ... as frutas e o complexo ritualístico relacionado com elas . . . os 
padrões de ornamentação do corpo ... " (Franchetto, 1987:103). 

"Os Suyá até hoje consideram as margens de grande parte do curso do 
Suyá Missú como seu território imemorial. Lembram, contudo, o 
período em que habitavam o rio Xingu, região que deixaram para os 
Kayabi, e, sobretudo, lembram com saudade suas aldeias no alto Suyá 
Missú, onde havia muitos campos abertos e densas florestas, agora 
ocupados por fazendas. Sentem-se apertados (gn) na nova situação 
criada pelo Parque, apertados entre os colonos, que desmatam seu 
território tradicional, explorado pela coleta de matérias primas e 
alimentos, e· vizinhos muito mais próximos. Em Diauarum se sentem a 
vontade, já que aí estava uma de suas principais aldeias e Diauarum é 
uma meta para conseguir ainda os frutos dos pesquisais que estes 
mesmos plantaram" (Franchetto, 1987:103). 

Uma década antes de Franchetto, o antropólogo Zarur (1975:5) 
realizou uma pesquisa no Parque Indígena do Xingu, na qual apresenta, 
sinteticamente, o quadro de ocupação dessa área do Alto Xingu3, que 
compreende a bacia dos formadores do Xingu, os rios Ronuro, Batovi e 
Kuluene; ao sul do qual encontra-se o cerrado característico do Brasil 
Central, incluindo florestas ciliares. 

,,,-.. 

r": 

r>. 
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r">. O quadro de localização das aldeias, segundo esse autor, é o seguinte: 

Os Tupi e Aruak habitam a oeste do rio Kuluene 

Kamaiurá (Tupi) nas margens da lagoa lpavu; a 9 Km do posto Leonardo 
Villas Boas 

A weti (Tupi) 

Waurá (Aruák) 

na nascente do ribeirão Tuatuari, afluente do Kuluene, 
no divisor de águas desse ribeirão com o Kuliseu 

próximos ao rio Batovi 
,--.. 

3 Para alguns autores, há diferença entre Alto Xingú e a região dos formadores. O Alto Xingú 
corresponde para estes, à parte inicial do rio Xingu, logo após a confluência de seus 
formadores. Zarur, identifica como Alto Xingú a região dos formadores. 
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Mehináku (Aruák) curso médio do ribeirão Tuatuari 

Yawalapiti(Aruák) ribeirão Tuatuari, a 1500m do posto Leonardo Villas Boas 

Kuikuru (Karib) margem esquerda do Kuluene4• 

Kalapalo (Karib) 

Matipu (Karib) 

Trumái (Isolado) 

margem esquerda do Kuluene 

margem esquerda do Kuluene 

Posto Indígena Leonardo Villas Boas 

Os deslocamentos de aldeias provocados pela entrada de brancos no 
território ocupado pelos índios do Alto Xingu foram acompanhados de 
depopulação e redução de terras disponíveis, sem que os índios recebessem 
uma compensação adequada, se é que isso fosse possível, sendo que o bem 
maior são seus parentes e suas terras. Assim, a partir das primeiras visitas de 
elementos da sociedade nacional, as conseqüências para os povos do Xingu 
foram graves, causando forte depopulação e deslocamentos que 
reduziram seus territórios, conforme Franchetto (1987:129). 

"Quando Steinen (1940:244) passou pela área em 1884, calculou sua 
população em 3000 habitantes. Galvão e Simões (1966:43) calculam a 
população da área para 2000 índios. A razão da depopulação violenta 
foram as tradicionais epidemias que acompanham o contato entre 
índios e brancos. Hoje em dia, graças à eficiente assistência prestada 
na área, a população cresceu( ... ). Os-maiores grupos são os Kamaiurá, 
Kuikuru, Kalapalo e Waurá com mais de 150 membros. Os Matipu, 
Aweti, Yawalapiti e Trumái, tem menos de 50 indivíduos cada. Os 
Mehináku são cerca de 60 índios" (Zarur, 1975:7). 

Essa observação é endossada também pelos sertanistas Villas Bôas 

"Com a penetração dos brancos em seu território, sofreram diversas 
perdas, sendo as mais visíveis a da terra e de sua população (gn). 
Para algumas sociedades indígenas o impacto da sociedade nacional 
sobre suas vidas foi tão nefasto, que as levou à extinção (gn). Entre os ~,u..t_ 
foram extintos são mencionados os Y arumá, povo de língua Karib que 
estava ao leste do Kuluene e no rio Suyá Missu, e dos Kustenau, grupo 
Aruak, conforme Franchetto ( 1987: 130). 

Villas Boas acrescentam na lista os Anumaniá, Tonori, Urupatsim 
Auara, e explicam que a região do Alto Xingu, era 

r--,, 

4 Para esses índios, que estabelecem suas aldeias nas proximidades das margens de um rio, 
ora de um ora de outro lado, o rio constitue uma via de transporte e não um obstáculo. 
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"a grande área de refúgio de índios de todos os quadrantes, 
pressionados pela invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje 
vivem nesta região foram populosas no passado" (Villas Boas, 
1994:261). 

"Agora estão reduzidas por causas diversas: lutas de acomodação, 
doenças e outros fatores. Durante muitos anos os jurunas e suiás, além 
de lutar entre si, atacavam os camaiurás, uaurás e trumaís. Estes 
últimos, aguerridos, irrequietos, além de brigar com os índios lá do 
baixo rio, lutavam com seus vizinhos" (Villas Boas, 1994:261 ). 

Quanto à área reservada, logo após os Villas Bôas tomarem 
conhecimento da situação dos índios do vale do Xingu e de seus 
formadores, foi encaminhado um ante-projeto de criação do Parque Indígena 
do Xingu, que abrangia uma extensão territorial mais condizente com a 
realidade indígena. Somente dez anos depois, em 1961, o decreto-lei 50.455 
realizava o Parque, com ~a extensão muito menor. Isto é, de 200.000 Km2 
do ante-projeto, chegou-se a uns 22.000 Km2 da área demarcada atual. 

"Foi( ... ) nesses dez anos que o Governo de Mato Grosso procurou 
realizar um gigantesco plano de colonização no Estado, entregando 
para grandes empresas e para a especulação imobiliária cerca de 75% 
(6.427.000ha) da superficie total da área contida no ante-projeto do 
Parque" (Franchetto, 1987: 132). 

Esse ante-projeto apoiou-se num conceito de área indígena, conforme 
explana o parecer de José Afonso da Silva, abaixo transcrito: 

'"Os textos constitucionais estão presos a determinados conceitos 
científicos em função daquela parte da realidade a que eles se 
dirigem... não se trata de uma força normativa e imperativa, mas de 
uma força conceituai, para que, quando você leva o juiz uma questão 
relativa a terras indígenas, você possa realmente mostrar que 'terras 
habitadas' não pode ter o sentido de habitação normal, até porque a 
habitação está presa a uma edificação. Quando se trata de terras 
habitadas por índios, precisa levar em conta também o modo com que 
os índios encaram a sua influência nessa terra e o raio de ação com que 
atuam sobre ela, com a própria concepção da área que ocupam ... O 
contato, aliás, já pode influenciar essa visão"' (Apud Franchetto, 
1983:12). 

A delimitação do Parque deu-se numa dimensão política, frente à qual 
os índios não permaneciam alheios. 'Para eles, terra tem uma importância 
fundamental, não medida por parâmetros econômicos da sociedade nacional, 
mas contendo o significado de "chão". Isso pode explicar o por que tomam 
determinadas atitudes. 
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"'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 coletivo 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 legítimizadas de invasão de terra e de 
fraccionamento dos territórios indígenas ainda existentes"' (Franchetto, 
1987:4-5). 
"A situação jurídica das terras indígenas da região dos formadores 

teve solução e reconhecimento definitivos somente em 1978. O limite 
sul do Parque, tal como foi estabelecido pelo Decreto de 1961, deixava 
fora da área indígena legahnente protegida as terras ocupadas pelos 
índios Mehináku, pelos Aweti e pela maioria da população Karíbe do 
Kuluene. Corrigido o erro, o Decreto nº 63 .082, de 06/08/1968, 
modificou os limites meridionais, incluindo, agora, as aldeias 
anteriormente excluídas. Restava seccionado o território explorado e 
ocupado historicamente pelos grupos Karíbe. Este foi finalmente 
incorporado ao Parque pelo Decreto nº 68.909 de 13/7 /71 que traçava 
a fronteira na altura da latitude 13° Sul, acima da confluência dos rios 
Tanguro e Sete de Setembro. Enfim, a demarcação do perímetro do 
Parque se realizou em 1978 e este perímetro passou a representar, daí 
em diante, para os índios dos formadores, o fechamento de seus 
territórios" (Franchetto, 1987:43). 
Após a criação do Parque, os irmãos Villas Boas atraíram e 

transferiram dois povos para dentro de suas fronteiras, em momentos 
distintos, pondo-os, assim, em contato definitivo com os povos que desde 
tempos imemoriais habitam o rio Xingu. São eles os Panará (Kren-akarôre) 
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e os Tapayúna (Beiço-de-Pau). Ver mais detalhes na resposta ao quesito nº 
2. Os Panará retomaram ( em 1996) a uma porção de seu território 
tradicional, no vale do Iriri, · 

r: 

2. Em caso de resposta afirmativa o quesito anterior, de quando 
data esta ocupação ? 

r: Esta ocupação data desde tempos imemoriais, conforme Silva 
(1993:238) e outros autores. Os primeiros exploradores por parte da 
sociedade nacional, que conheceram o Alto e Médio Xingu, verificaram que 
essa área era habitada por diversos grupos tribais, que continuam presentes 
nos dias atuais, a não ser que tenham sido extintos por diversas razões. 

"Karl Von den Steinen [1884] descobriu no Alto Xingu um quadro 
étnico sui generis: em território bastante restrito e relativamente 
isolado conviviam, em peculiar simbiose cultural, grupos dos quatro 
maiores troncos lingüísticos do Brasil indígena, isto é, dos tupis, 
caraíbas, aruaques e jês, além de uma tribo de fala isolada, os trumaís. 
Essas populações, cada qual mantendo sua identidade, e a ela se 
aferrando obstinadamente, haviam constituído, por um processo que até 
hoje ninguém conseguiu explicar de maneira convincente, uma espécie 
de confederação. Eram ademais, portadores de uma cultura 
relativamente uniforme" (Schaden, 1993:112). 
Acrescentaria, que mais do que uma cultura relativamente uniforme, 

elaboraram um sistema cultural interétnico, pelo qual, cada grupo, não 
obstante marque sua distinção, só pode ser entendido enquanto 
interrelacionado com os demais. Exemplo disso é o ritual do Kwarup. 

O etnólogo Von den Steinen, em 1884, retrata o progressivo 
conhecimento da população que habita o território que está explorando: o 
Alto e Médio Xingu. 

"E assim íamos conversando cada vez melhor. O velho começou a 
compreender o que queríamos saber. Portanto, pôs-se a citar todas as 
tribus domiciliadas no alto Xingu. Para isso desenhava com o dedo na 
areia, para melhor explicar, o curso do rio. 'Miçu' significa rio: suiá 
miçu, - bacarí - custenaú - vaurá-miçu - e com grande surpresa nossa 
desenhou o Batoví, o único que representou por iniciativa própria, 
mostrando um curso justamente igual ao de um saca-rolhas. Cada um 
dos nomes repetia duas, três vezes; quando uma tríbu como a dos 
minacús, por exemplo, possuía cinco aldeias, dizia cinco vezes a 
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palavra minacú, fazendo cinco riscos na areia, dobrando cada dedo, um 
após outro, completando cinco. É interessante a circunstância da 
exatidão de seu desenho com os nomes respectivos" (Steinen, 
1942:254). 
Esses registros, comparados com a verificação atual, corresponde ao 

consenso relativo à imemorialidade de habitação dos grupos indígenas do 
Alto Xingu. A discussão se concentra em tomo da ocupação do Médio 
Xingu, habitado por tribos indígenas, que lembram suas migrações, e/ou 
foram objeto de transferências. Somente o registro histórico e etno-histórico 
de outros grupos permite saber de quando data sua ocupação. Há que 
ressaltar, no entanto, que esses grupos que adentraram na bacia do Xingu 
em épocas mais recentes, dos quais há registros históricos, estabeleceram-se 
em áreas que eram de habitação imemorial de outras nações, exigindo uma 
reacomodação, que foi alcançada não sem conflitos. Isso significa que 
também essas terras são imemorialmente indígenas. 

r: 

r: 

,-. 

As observações abaixo estão elencadas na seqüência cronológica 
inversa, lembrando primeiro os que entraram mais recentemente no Parque 
Indígena do Xingu, para finalizar com os grupos que aí vivem há mais 
tempo. 

1. Os Panará foram transferidos na década de 70. Decorridos duas 
décadas, retomam a uma parcela de seu território tradicional, no vale do rio 
Iriri ( ver anexo). 

2. Antes dos Panará, os Tapayúna, sobreviventes do processo de 
pacificação, na segunda metade da década de 60, foram transferidos de 
suas terras, para junto dos Suyá do Xingu, considerados seus parentes. Os 
Tapayúna viviam entre os rio Arinos e rio do Sangue, tributários da margem 
direita do rio Juruena. 

"Durante décadas eles combateram a invasão de suas terras e foram 
por sua vez agredidos, suas aldeias queimadas, suas crianças 
assassinadas. Com a intensificação da exploração da borracha, na 
região do rio Arinos, desencadearam-se uma série de refregas com 
seringueiros e seringalistas que adentravam seus domínios" 
(Franchetto, 1987:111). 
"Quanto a população Tapayúna dessa época, a FUNAI calculou 1.200 

pessoas, mas Seeger (1974: 65) estimou, pelas genealogias por ele 
coletadas, uma população de cerca de 400 índios" (id.ibid.). 
Atualmente, os Tapayúna habitam na Terra Indígena Capoto/Jarina, 

dividindo o território tradicional dos Mêkrãnoti. 
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3. Outro grupo que se mudou para o Parque Indígena do .Xingu foi o 
Kayabi. A maior parte dos que habitavam o vale do Teles Pires, a convite 
dos irmãos Villas Bôas, passaram para o Xingu, na década de 50 . 

O vale do rio Xingu não era desconhecido dos índios Kayabi, como 
deixa entrever a informação contida, em publicação recente, "O almanaque 
do sertão", de autoria dos Villas Bôas (1997:99) que registram, em 1946, 
um cacique da aldeia Kalapalo, de nome Izarari, filho de Kayabí, quando 
adentravam a bacia do Kuluene, a partir do rio Sete de Setembro. 

Somente os Kayabi do Rio dos Peixes permaneceram em sua terra. 
Desses, que somavam 81 em 1966, 30 aceitaram transferir-se para o Parque 
Indígena do Xingu, permanecendo os demais no seu território tradicional, no 
Rio dos Peixes, junto a seus vizinhos Apiaká. 

"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 
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. Outras duas levas chegaram em 1966 e em 1970" 
(Franchetto, 1987:146). 

"Os Kayabi do Parque (um grupo deste povo permaneceu no Teles 
Pires, no Pará; outros habitam hoje uma área no rio de Peixes, em Mato 
Grosso, próximos dos Apiaká) conservam suas tradições; ao invés de 
construírem grandes aldeias, distribuem sua população de mais de 300 
pessoas por 14 malocas ao longo do Xingu, até a confluência do 
Manitsauá Missu e nas margens deste último. As malocas são unidades 
domésticas (familiares extensas) que produzem tanto seu próprio 
sustento como alimento básico do Posto Diauarum, agricultores 
criativos e com uma rica e abundante produção" (id.:146). 

Em suma, os Villas Bôas, ao adentrarem o vale do Alto Xingu no final 
da década de 1940, aí já encontraram alguns Kayabí que viviam com outros 
índios. De modo que sua presença no território compreendido pelo Parque 
Indígena do Xingu é antiga. 

4. A entrada dos Juruna remonta à época do final do século passado, 
quando em fuga do contato hostil com sociedade nacional. Provindos do 
baixo curso do mesmo rio Xingu, estabeleceram-se, não sem atritos, 
próximo à confluência do Manitsauá-missu com o Xingu, porque passaram a 
invadir terras de outros grupos tribais. 
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5. A respeito dos Suyá, que mais tarde tiveram que acolher seus 
parentes do Arinos, há registro de muitas guerras com os outros grupos 
xinguanos, o que comprova que as terras eram integralmente habitadas. 

"Os suiás mantêm como prisioneiros dez índios manitsauás, cuja 
aldeia está situada rio abaixo, num afluente esquerdo do Xingu e, 
segundo eles, a 4 dias de viagem daqui" (Steinen, 1942:250). 
"O camaiurás residiam a 1 O dias de caminho por terra, a leste. Os 
"schuiâs" (1), entretanto, é que preponderavam nas narrações deles e 
já nos haviam falado na terceira aldeia sobre os mesmos 
exaltadamente. Diziam que eram muito grandes - para explicar 
apontavam para mim - muito musculosos, usavam cabelos compridos, 
até os ombros, e, ao que parece, batóques nos lábios" (Steinen, 
1942:211). 

"Os Trumái são a ponte histórica entre os povos dos formadores e 
aqueles do alto rio Xingu - os Juruna e os Suyá. O território 
reconhecido como Suyá corresponde ao curso do Xingu entre os 
afluentes Uaví, ao sul, e Manitsauá Missú, ao norte, desde, elo menos, 
a segunda metade do século XIX. Nesse limite setentrional, os S uyá 
mantinham contato muitas vezes belicosos com os J uruna, que do 
Manitsauá Missú controlavam o rio Xingu até, aproximadamente, a 
Cachoeira Von Martius (10ª lat. Sul). Aqui o território Juruna se 
sobrepunha às fronteiras em expansão de grupos Kayapó, os 
Mekragnotí, cujos descendentes são conhecidos hoje por Txukahamãe" 
(Franchetto, 1987: 1 O). 
A acomodação pacífica dos Suyá alcançou-se mediante intervenção 

dos irmãos Villas Bôas, ao atraí-los mais, em termos de aldeamento, para as 
proximidades do Posto Diauarum, que fora sua antiga aldeia. 

"Os Villas Boas criaram em 1948 o P.I. Diauarum, destinado a 
assistir os Suyá ( de língua Gê), os Juruna (Tupi) e, mais tarde, os 
Txukahamãe (Gê)" (Franchetto, 1987:132). 
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Como a área "sub-judice" situa-se na região do Alto Xingu, darei a 
seguir, atenção singular a essa parte. De modo que, para o deslinde é de 
interesse apresentar mais informações, que serão complementadas nos 
Anexos. 

Para explicar as mudanças de aldeamento, a partir da década de 50, 
em depoimento sintetizado, índios do Alto Xingu referem-se: 
a) Onde é a aldeia atual dos Kalapalo, era antiga aldeia Kamayurá (ver 
croquí). 
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r. b) Os Suyá também freqüentavam aqui. 

e) Os Karajá também. 

d) Os Xavantes brigavam com os Karajá. 
e) Ipeng (Txikão} atacava as pessoas dos Nahukwá, Waurá, e Mehináku. 

f) Os grupos do Alto Xingu não brigavam entre si. Os lpeng brigavam 
antigamente e agora chamam a eles de primo, cunhado, sogro. 

g) Antigamente Metuktire atacava Suyá, que por sua vez, atavaca os 
grupos do Alto Xingu. r: 

r: 

Os conflitos relativos à ocupação da terra manifestam que a 
acomodação entre os · diversos povos é resultado de um processo difícil, e, 
mais recentemente,· agravado com as pressões desproporcionais da 
sociedade nacional. 

A terra, melhor, cada .lugar é reservatório de histórias em que 
abastecem sua memória como grupos tribais, sendo que, algumas histórias 
(mitos), são compartilhados entre diversos grupos, como pude comprovar na 
pesquisa de campo. 

Em outra resposta apresentarei alguns dados que permitem 
compreender a importância do pequi na vida cultural dos alto-xinguanos, 
particularmente, dos Kalapalo, Kuikuro, Matipu e N ahukwá - todos 
integrantes da farrúlia lingüística Karib. 

O início do pequi, segundo sua memória, foi na região pouco acima 
da confluência do rio Sete de Setembro (Turuine) com o rio Kuluene. 
Lembram que lá permaneceu um grande pequizal, por eles plantado, e onde 
se abasteciam enquanto a presença de elementos da sociedade nacional não 
impediam seu trânsito na região. Além do pequi, os Kalapalo pescavam no 
rio Turuine. No vale do rio Sete de Setembro moravam Kalapalo, reunidos 
na aldeia Afyma. Freqüentavam o rio Sete de Setembro até um local que 
hoje é denominado Garapu, próximo à cidade de Canarana. Outra aldeia da 
região denomina-se Angaruhyty (corresponde a Naruwoto) - situada às 
margens do rio Kuluene, acima da confluência do rio Sete de Setembro. Lá 
tem um peixe parecido com peixe elétrico. Angaru é nome desse peixe. Hyty 
= lugar de, conforme a língua Kalapalo. 

Os Kalapalo, desse modo, moravam mais para cima, centrados na 
bacia do Kuluene, próximo ao limite sul do Parque Indígena do Xingu. Kala 
= abacaxeiro (pé de abacaxi) + paio = lugar de5• Os Kalapalo iam pescar 

r: 
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5 Outra versão: o termo Kalapalo foi dado pelos Mehínaku, significa "Para lá do rio". 
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também até a cachoeira do mesmo rio, enquanto as fazendas não tinham 
invadido seu território. 

Afukaká, cacique Kuikuro, manifestou desejo de subir o rio Kuluene 
para encontrar o lugar verdadeiro onde teve início o K warup. Este lugar 
consideram como seu, por ser, além de tudo, local de origem mítica, 
portanto, lugar sagrado para eles. A importância desse local é confirmado 
pelos informantes da aldeia Matipu: segundo sua memória, o 1 ° K warup foi 
realizado na altura da cachoeira6· do rio Kuluene, no lugar denominado: 
Ahasukugu ( ou Awasukugu). Awasukugu era um lugar de comércio entre os 
índios. Lá foi criado o Kwarup que foi deixado para nós (Cf. Afukaká). 
Nesse lugar encontram remédio poderoso. Só os mais velhos que sabem o 
nome e conhecem os remédios de lá. 

Já na região próxima ao Posto Indígena de Vigilância Kuluene, numa 
fazenda Saionara, é local de antiga aldeia Kalapalo: Ky'ana, que era o nome 
do cacique, onde moravam os avós dos depoentes adultos. O córrego entre 
esse local e o PIV denominam: J uara. 

Junto à lagoa do rio Mirassol (Buriti), rio paralelo ao rio Kuluene para 
o lado ocidental, havia antigamente uma aldeia Matipu (Ihümba) e, mais 
para cima no mesmo rio, havia uma aldeia N ahukwá. Onde antigamente 
tinha sido a aldeia Ihfunba, situou-se a aldeia anterior dos Kuikuro 
(Lamakuko ). Consideram aquele lugar como sagrado. É lá que surgiu o 
nome Kuikuro: Kuhí ~ peixe bicudo pequeno + Kuro (Kugo) = lugar de. 
Assim: Kuikuro = lugar (água) do peixe bicudo pequeno. 

A lagoa ltafununo ( em outra parte serão apresentadas versões do 
mito de origem dessa lagoa , lugar extremamente importante para os povos 
Karib) é bom para pescar para festa (período de julho, agosto e setembro). 
Lá, próximo à margem, tem pendão ( caniço utilizado na confecção de 
flechas) e taquara para flecha. Além desses dois flechais, há outros dois na 
região do Alto Xingu. 

Nas terras próximas a lagoa Itafununo há grande variedade de plantas 
medicinais importantes para os alto-xinguanos. Por exemplo: 
. Ahiatantangago = utiliza-se a raiz - passa nos braços após "arranhar" 
(escarificar), para ficar bom na flecha (no arremesso da flecha) . 
. Tutu = fazem chá de sua raiz para ficar forte . 
. Jenipapo= para pinturas cerimoniais. 

A taquara apropriada para fazer flauta ritual, como a dos Kuikuro e 
Kalapalo, encontra-se na região da lagoa Itafununo, mais precisamente, 

r. 
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6 A cachoeira fica entre os municípios de Campinápolis e Água Boa. 
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próximo à margem direita do médio curso do canal que liga a lagoa ao rio 
Kuluene. 

Os Matipu moraram numa aldeia chamada W aryhyty ( wary = árvore 
de Jatobá + hyty = lugar de), que se localiza no rio Kurisewu. 

N ahukwá teve sua população reduzida devido à guerra com Ipeng, o 
que ocorreu no tempo de seus avós. Depois os Matipu se reuniram com os 
N ahukwá, numa aldeia situada na altura da lagoa Ifumba ( a mais setentrional 
das quatro, incluindo Itafununo ). Djaramy é o nome~ da antiga aldeia 
Nahukwá no rio Buriti / Mirassol - acima de sua lagoa Ifumba. Os Matipu 
desceram o rio Kurisewu a pedido de Orlando Villas Bôas. Na época do pai 
de Loike (28a) e de Iamatuá (cacique) foi iniciada a aldeia Matipu (1970) 
separando novamente dos N ahukwá. 

Segundo o depoimento dos índios, os irmãos Villas Bôas buscaram os 
Kalapalo, trazendo-os de cima (1960) e os largaram na beira do rio Xingu, 
"no barranco". Um velho Kalapalo lembrou que tinha uma lagoa próxima (7 
Km) e andaram até encontrar a lagoa onde se estabeleceram. A margem do 
rio Xingu não é interessante para eles como local de aldeia. 

A mudança dos Kalapalo de Naruwoto e de Jacuí para as 
proximidades do paralelo 12ºS, na altura da 3ª lagoa (considerando a lagoa 
Itafununo como a primeira, do sul para o norte) obedecendo à sugestão dos 
Villas Bôas, implicou um condensamento da área (espaço) ocupada pelos 
povos do Xingu, para liberar áreas, objeto de expansão da sociedade 
nacional. 

Tomando como referência, a aldeia Jacuí, a mais ou menos 15 Km 
para o centro (afastando da margem esquerda do Kuluene) situava-se a 
grande aldeia dos Kalapalo - Kunuria'hyty. Próximo à essa aldeia 
encontrava-se Kwá'pyry, igualmente à margem direita de um córrego. O 
depoimento de alguns adultos indicam o início da década de 60, quando 
mudaram dessas aldeias para Tanguro. 

A uns 15 Km da aldeia Kunuria'hyty, rio Kuluene abaixo, os Kuikuru 
tinham uma aldeia junto à lagoa lpá. 

De modo que algumas áreas, externas ao perímetro do Parque 
Indígena do Xingu, são particularmente importantes para os índios. Exemplo 
disso é a cachoeira do rio Kuluene, situada num lugar com muitos remédios 
(plantas medicinais). Essa cachoeira localiza-se numa distância de cinco 
horas rio acima7 a partir do Posto Indígena de Vigilância do Kuluene. Na 
região próxima à cachoeira, os índios abasteciam-se de pedra apropriada 
para fazer as pontas utilizadas na perfuração das conchas e caramujos, na 
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7 (segundo outros, a 2,30 hs acima - depende da velocidade da embarcação fluvial. No 
segundo caso, utilizando barco tipo de alumínio com motor de popa de 25HP). 
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indústria dos objetos de uso e ritual. Nesse lugar teve início a festa do 
Kwarup e a luta do huka-huka, segundo informação de Kalapalo. Quem 
começou com esta festa, propriamente, foram os Kamayurá. Na região 
entre os rios Sete de Setembro e Tanguro, abasteciam-se de conchas e 
caramujos, mais abundantes aí. 

Onde era Naruwoto está cheio de Pequi plantado pelos Kalapalo. Lá 
é região propícia para coleta de caramujo, matéria prima para confecção do 
colar Kalapalo. Essa região compreende a mina onde obtinham a pedra que 
fornecia lascas pontiagudas, propícias para furar as peças de caramujo. 
Naruwoto fica abaixo da cachoeira. 

O rio Tanguro era ocupado até o atual limite do Parque Indígena do 
Xingu. Nesse rio tem raiz - Tu'tu - para fortalecimento, com a ingestão de 
seu chá; tem também - niné tangufuru; afusako - de sabor doce, que serve 
para engordar (encorpar); Kety'tin'tun'gu - bom para crescer (não se encontra 
em outra região). 

De modo que sua terra se estendia a partir da bacia do rio Tanguro até 
a altura da cachoeira, em ambas as margens do rio Kuluene, incluindo assim 
a antiga aldeia Jakui (cuja população foi dizimada, em grande parte, por uma 
epidemia de sarampo, por volta de 1959). 

Eles tem consciência de que a terra que os Kalapalo, Nahukwá e 
Matipu ocupam hoje, era terra dos Kamayurá, cuja aldeia central situava-se 
na margem setentrional da lagoa ltafununo. lawalapiti era dono da terra hoje 
ocupada pelos Matipu, cuja aldeia situava-se abaixo, em relação à aldeia 
Kamayurá. Pois, os três grupos: Nahukwá, Matipu e Kalapalo habitavam 
mais para cima ( direção das cabeceiras) do rio Xingu. Eles foram trazidos 
para o norte pelos irmãos Villas Boas logo depois que foi decretado o limite 
do Parque Indígena do Xinguem 1961. 

Considerando esse processo de reacomodação e depopulação que os 
povos do Alto Xingu sofreram, vale recorrer ao ilustre antropólogo, Egon 
Schaden que, em recente publicação, lembra um aspecto dramático, 
pressentido por Karl Ranke, no século passado: 

"Os descobridores do Alto Xingu sabiam muito bem que a sua 
passagem, ainda que rápida pelo território, haveria de ter 
conseqüências não apenas positivas, mas também negativas para os 
aborígenes que lá viviam. Já que o próprio Von den Steinen exprimiu 
profundo pessimismo ao escrever que 'Karilose' (Carlos, na pronuncia 
bacairí de seu nome), o primeiro 'historiador' dessas tribos, seria 
também o último. Tinha em mente o que se passara no correr dos 
séculos com numerosas populações nativas, que não resistiram ao 
impacto da colonização européia. Vejamos os termos incisivos em que 
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Karl Ranke, companheiro de Meyer em sua primeira viagem, formula a 
sua previsão sobremodo sombria: 
Pobre povo! o teu destino pode ser calculado de antemão. Pelas 
nossas expedições ao Xingu, de que tanto nos orgulhamos, abriu-se a 
porta por tanto tempo fechada e, cedo ou tarde, virá Pandora e 
deixará sair de seu vaso os benefícios da civilização. Já chegaste a 
conhecer o ferro e o cão e a galinha e conhecerás ainda uma porção 
de animais domésticos úteis; e, sobretudo, uma porção de plantas de 
cultivo, a banana, a cana-de-açúcar, o arroz, o feijão. Talvez venhas 
a ser batizado. Mas a epidemia de blenorréia que te assolou após a 
tua primeira visita ao irmão branco terá também sucessores, um após 
outro. Lues, lepra, tuberculose, sarampo, escarlatina, varíola, febre 
amarela e beribéri. Não admira, na verdade, que povos não 
civilizados se extingam ante a civilização" (1993:120-1). 
"Em grande parte, infelizmente, o soturno prognóstico estava certo. 
Segundo a estimativa de Meyer, havia na área em 1897 um total de 
talvez 39 aldeias, o que devia corresponder a cerca de quatro mil 
almas (gn). Houve como sabemos, epidemias catastróficas, 
principalmente sucessivos surtos de gripes, com um declínio 
populacional que levou a existência de grupos inteiros a um lúgubre 
desfecho. O número de remanescentes é orçado em, no máximo, 
oitocentas pessoas, distribuídas em umas dez ou onze aldeias. Nas 
últimas décadas registrou-se uma estabilização e, em alguns casos, até 
uma incipiente recuperação demográfica, graças às medidas dos órgãos 
oficiais de assistência. ao índio. Não se dirá que o Alto Xingu esteja a 
salvo dos perigos que sempre o ameaçaram, mas em todo caso 
podemos, por enquanto, confiar no que lá se faz e contar com a 
sobrevivência das populações que lá ainda existem" (Schaden, 
1993:121). 
Pouco após, em sua reflexão, esse autor complementa: 
"Com a crescente intensificação dos contatos desde os anos 40, no 

qual os xinguanos se foram familiarizando cada vez mais com armas de 
fogo, aviões, rádios transistorizados, vasilhames de alumínio, lanternas 
elétricas, anzóis, fios de náilon e mil e tantas outras coisas do mundo 
dos brancos" ( 1993: 123 ). 
O relato desse processo de ocupação indígena do Parque, incluindo 

as transferências, esconde, em parte, as condições pelas quais passaram os 
índios, ou então, as conseqüências que essas mudanças implicaram para a 
vida dos respectivos grupos, compreensíveis somente para quem por tal 
passou. 

~ ' . 
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"São reais as causas às quais se atribui a transferência de certos 
grupos 'para dentro do Parque', em anos mais recentes: pressão das 
frentes de expansão, redução dos limites do Parque, afinidade cultural 
entre os grupos, o Xingu como refúgio remanescente. Esquece-se, 
porém, o poder dos planos políticos oficiais que dirigiam a conquista 
do interior, e a sua execução pelos próprios órgãos indigenistas do 
Governo. Transferência quase sempre significou a liberação forçada de 
vastas áreas para uma colonização em que prevaleceram propriedades 
de tipo latifundiário ( sem falar da exploração de riquezas minerais e de 
outros recursos) e que criou ilhas 'indígenas', constantemente 
ameaçadas e reduzidas" (Franchetto, 1983:17). 

Em suma, a ocupação indígena da área que corresponde ao Parque 
Indígena do Xingu, data de época imemorial. Os grupos que adentraram em 
épocas mais recentes, passaram a ocupar áreas de outros grupos que aí se 
encontravam estabelecidos. Esse advento de novos grupos implicou em 
conflitos, e, em alguns casos em guerras que impuseram uma depopulação 
significativa, quando não a extinção de alguns grupos tribais. Apesar da 
relativa reacomodação, os índios mantêm viva a memória de sua terra, 
particularmente dos locais por eles considerados como sagrados. 

3. Quantos grupos étnicos de origem ameríndia vivem nas terras 
que compõem o Parque Indígena do Xingu? 

4º)[Justiça Federal] Quantos e quais são as comunidades indígenas que 
habitam a área compreendida pelo Parque Indígena do Xingu? Quais são os 
seus caracteres culturais? 
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Ao todo são 15 grupos étnicos distintos que vivem no Parque 
Indígena do Xingu: 

Aweti 

Juruna 

Kalapalo 

Kamayurá 

Kayabi 

Kuikuru 

Matipu 

Mehináku 

Nahukwá 

Suyá 

Trumái 

lpeng 

Waurá 

Yawalapiti 

TOTAL 

091 

175 

311 

329 

6038 

327 

078 

144 
072 

208 

176 

218 

165 

3.097 

Kuikuro: pinguela de acesso à aldeia. 

8 Segundo informações obtidas de Aturi, Kayabi, em Canarana (09.05.96), na casa do índio, a 
população dos Kayabi se divide nas aldeias: 
Tuyararé - 260 
Capivara - 150 
Cururu -120 
Sobradinho - 80 
Takaprani - 30 
totaliza: - 640. 

Essa informação corresponde com a da FUNAI, que apresenta a cifra de 603 índios 
Kayabi, Os Kayabi optaram por uma concentração demográfica em número menor de aldeias. 
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Povo 

Quadro Geral dos Povos Indígenas da área P.I.X. 
População 
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Aweti 

Kalapalo 

Kuik:uru 

Mehinaku 

Matipu/Nahukwa 

Yawalapiti 

Kamayura 

Waura 

Trumai 

Txikão 

Aweti / Trumai / Suya do 

PI Leonardo 

Suya 

Tapayúna 

Kayabí 

Juruna 

Krenakore 

Metuktire (Txukarramãe) 

36 

191 

221 

95 

74 

135 

207 

130 

71 

107 

19 

r: 

n 
r-. 114 

31 

364 

82 

83 

346 PIX e AI Jarina 

r' • l 

/) 

n 
n 

(CEDI, Aconteceu, Especial 15 - Povos Indígenas no Brasil/84, apud Franchetto e Busatto, 
1987:153) 
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Povo Tronco/família linguística População 

Aweti tronco Tupi 80 

Juruna família Juruna, tronco Tupi 132 

Mêbengokre Jê Setentrionais 449 

Kalapalo Karíbe 249 

Kamayurá Tupi-Guarani 279 

Kayabí Tupi-Guarani 526 

Kuikuru Karíbe 277 

Matipu/Nahukwá Karíbe 102 

Mehináku Aruák 121 

Panará Jê Setentrionais 122 
Suyá Jê Setentrionais 165 

Tapayúna Jê Setentrionais 48 

Trumai língua isolada 78 

Txikão Karíbe 146 

Waurá Aruák 187 

Yawalapiti Aruák 140 

TOTAL 3.101 
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Ao todo são 15 grupos étnicos distintos que vivem no Parque Indígena do 
Xingu (dados de 1996): 

Aweti 091 

Juruna 175 

Kalapalo 311 

Kamayurá 329 

Kayabí 603 

Kuikuru 327 

Matipu 058 

Mehináku 144 

Nahukwá 072 

Panará (Kren-akarôre) 151 ( Área lndí gena J arina) 

Suyá e Tapayúna 208 

Trumái 

lpeng (Txikão) 176 

Waurá 218 

Yawalapiti 165 

TOTAL 3.097 

Kalapalo: Loike transportando bicicleta por pinguela próximo à aldeia, 
no caminho que liga à aldeia Matipu 
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Cf. relação informada (1997) por Megaron, Chefe da Administração Regional da 
FUNAI / Colíder. 

r> 

Juruna 
Kayabí 

Suyá 
Txikão 
Trumai 
Waurá 
Iawalapiti 
Aweti 
Mehinaku 
Kuikuro 

Kalapalo 

Matipu 
Nahukwá 

Na Área Indígena Jarina/Kapoto: 
Metuktire 
Tapayúna. 
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Observa-se que na relação de Megaron (Metuktire) não consta mais o 
grupo Panará (Krenakarore) presente nos quadros anteriores. Nesse ínterim, 
os Panará retornaram a sua terra tradicional, após viverem em diversos 
lugares no Parque Indígena do Xingu, desde sua transferência de Peixoto de 
Azevedo em 1974, um ano após "pacificação" e drástica depopulação. 

0 
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A diversidade de grupos tribais foi registrada no diário ( 1994 ), dos 
Villas Bôas. Essa diversidade é corroborada por diversos autores que 
visitaram a região dos formadores do Xingu. 

"É oportuno lembrar que a região do Alto Xingu, por movimentos 
migratórios ainda não estudados, mas que hoje estão merecendo as 
atenções de nossos etnólogos, reuniu representantes das quatro grandes 
famílias lingüísticas indígenas do Brasil, classificadas de acordo com as 
suas características culturais: tupi, caribe, aruaque e jê. Incluem-se, 
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também, línguas isoladas, que são aquelas que não se enquadram nas 
grandes famílias citadas. Representando os caribes temos os calapalos, 
cuicuros, Matipúís, tsuvas, aipatsi, todos oriundos do tronco nauquá, 
que por sua vez vieram da dispersão da grande concentração naruvoto; 
os tupis estão muito bem representados pelos camaiurás, auetis e outra 
grande nação que, embora fora da área xinguana, é por eles citada - os 
caiabis; os aruaques abrangem os uaurás, os meinacos e os iualapitis; e 
finalmente os jês contam com os suiás ( crincatire) e seus parentes 
mencragnotire e metotires, que habitam as proximidades da cachoeira 
de Von Martius, área ainda não alcançada pela Expedição. 
Representando um grupo de língua isolada vive o desconhecido trumaí, 
cuja fala se diferencia de todas as outras" (Villas Boas, 1994:260). 

A palavra étnico é apropriada para indicar a situação de interrelação 
entre esses grupos. ·O registro publicado pelos Villas Bôas mostra, 
sinteticamente, a variedade cultural, a par da unidade intertribal que eles 
constituíram. 

"Em 1946, ano da nossa chegada aos formadores do Xingu, os seus 
povoadores indígenas eram, nas suas várias práticas e costumes, 
estritamente os mesmos encontrados pelo etnólogo alemão Karl Von 
den Steinen em 1884, em sua expedição etnográfica. Era idêntica a 
distribuição das aldeias na região, o mesmo intercâmbio e relações 
entre elas" ( 1986: 17). 

"A única alteração constatável ocorrida na região, de 1887 para cá, 
foi uma grande redução de quase metade do número de seus 
habitantes (gn), tomando-se como verdadeiro o montante populacional 
calculado naquela ocasião" (1986:17). 

"Atribuímos este real minguamento da população indígena do Alto 
Xingu aos primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de outras 
moléstias infecciosas irrompidos na região há uns trinta anos 
aproximadamente, quando grupos de índios moradores do baixo 
Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em contato com núcleos 
civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" 
(1986:17). 
"Das tribos indígenas que ocupam a área do Alto-Xingu, onze vivem 

hoje tão intimamente interligadas que poderiam ser consideradas uma 
única "nação", embora quase todas falem língua própria. Seus hábitos 
são os mesmos; organizam-se identicamente; possuem em comum as 
mesmas crenças e superstições realizam festas e ritos cerimoniais 
perfeitamente semelhantes, no fundo e na forma; e tem sobre todas as 
coisas e aspectos da via e do mundo, as mesmas concepções. O ritmo, 
a natureza e o ciclo das atividades em geral, são praticamente um só 
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em todas as aldeias. há até mesmo uma estreita semelhança psicológica 
e temperamental entre os membros de umas e de outras. As poucas 
diferenças de comportamento que se contata entre elas, quando 
consideradas isoladamente, nunca passam de uma leve acentuação de 
determinado traço de caráter ou de temperamento que esta ou aquela 
tribo revela. mas sempre em grau insuficientemente profundo para 
justificar a admissão de índoles realmente distintas. poderíamos, assim 
falar de um "mercantilismo" doa Auetí, de uma "premeditação" dos 
Kamaiurá de um "retraimento" dos Trumái , de uma "singeleza" dos 
Waurá, ou de uma "espontaneidade" um tanto rude dos kuikúru" 
(1986:19). 
"É impossível fixar uma data ou época passada em que estes índios 

ingressaram na região do Alto-Xingu; mas não parece haver dúvida de 
que isso ocorreu há muito tempo. Dificil também é determinar com 
certeza absoluta qual, entre os grupos hoje existem, é o mais antigo da 
região. Nenhum desses grupos - com exceção do Trumái, que falam do 
movimento que os trouxe até aqui - se refere com clareza sobre esse 
ponto. Aliás, mesmo os Trumái - talvez os mais novos xinguanos - tem 
no Alto-Xingu um grande e extenso passado, o que se deduz da 
narrativa que fazem de sua já lendária imigração" (1986:21). 
"Os Trumái falam que as suas aldeias antigamente eram freqüentadas 

por uma nação que vinha de muito longe, dos lados do nascente, para 
realizar com eles a festa do Javari. Esta festa cerimonial, com a única 
exceção dos Meináco, é hoje praticada por todos os demais índios 
xinguanos" (1986:28). 
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De modo que o Parque Indígena do Xingu é habitado por 15 grupos 
tribais, compondo uma população superior a 3.000 pessoas. Suas 
características culturais são mencionadas na resposta ao quesito n. 6 da 
FUNAI, focalizando sua relação com a terra, mormente, a parte que inclui a 
área "sub-judice". 
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4. Tais grupos étnicos utilizam-se e vêm se utilizando de toda área 
que compõe o Parque Indígena do Xingu, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência 
sócio-cultural? 
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Tais grupos étnicos utilizavam-se e vem se utilizando de toda a área 
que integra o Parque Indígena do Xingu, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência 
sócio-cultural. 

"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). 
De acordo com dados obtidos "in loco", os índios da região do Alto 

Xingu continuam mantendo uma economia semelhante à analisada por 
diversos pesquisadores, incluindo acomodações resultantes do contato com 
a sociedade nacional, como já mencionado por Schaden (1993:123). A 
semelhança da economia está retratada em anotações que elencam plantas 
cultivadas, frutíferas, medicinais; animais caçados para obtenção de carne, 
penas, ou matéria prima ( unhas, dentes, pele, garras) para confecção de 
algum objeto. Na alimentação, como antigamente, predomina o consumo de 
subprodutos de mandioca, combinados com peixe. 

A utilização da terra, por parte do índio não corresponde às formas 
praticadas pela sociedade nacional. No entanto o índio não fica indiferente 
ante a invasão em suas terras, melhor, em terras que tradicionalmente habita. 

"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; referenciais 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 
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habitados por outros grupos, aliados ou inimigos .. Por fim, não 
podemos esquecer que, depois do contato com as frentes de 
colonização do interior brasileiro, esse mapeamento passou a 
compreender a presença de elementos não-indígenas e novas 
fronteiras" (Franchetto, 1987:4). 
Quando em visita à aldeia Kuikuru, um dos seus homens, cunhado do 

cacique, mostrava-se mais agitado, e pela participação indicava exercer 
liderança significativa no grupo. Este queixava-se das perdas de áreas de 
terra que sofreram, e afirmou, de diversas maneiras, que não vão admitir 
mais isso. Nesse depoimento esse homem lembrou que os Vi/las Bôas 
insistiram para eles (os Kuikuru) descerem o rio por causa dos brancos. 
Com isso foram afastados de parte de seu território, o que sentem como 
perdas significativas de seu território. Significativas em termos de dimensão, 
como, em termos de referência histórico-mítica. Mas agora, segundo ele, 
não admitem mais perdas. Vivem muito "apertado", um grupo muito perto 
do outro. Isso não pode mais acontecer, de branco tomar nossa terra. 

Durante a entrevista trouxeram mapa do Parque Indígena do Xingu, 
em relação ao qual revelaram consciência do espaço geográfico, que foi 
reduzido, graças à ação da sociedade nacional. A maior parte do habitat 
dos Kalapalo e Kuikuru ficou excluída dos limites do Parque Indígena do 
Xingu, como explicaram sobre o mapa que era manipulado. 

Essa consciência deixa claro o sentimento de perdas territoriais que 
evidencia que a área do Parque Indígena do Xingu, não é só totalmente 
utilizada, como se mostra insuficiente, quando declaram que "vivem muito 
apertados". 

O direito à terra foi defendido, desde o início pelos Villas Bôas, como 
se pode entrever em sua publicação do diário relativo à exploração 
integrante do projeto Fundação Brasil Central. Ressaltam que cada povo é 
portador de dignidade comparável ao de qualquer outro povo. 

"Não devemos esquecer que cada maloca abriga um povo tão digno 
de subsistir como qualquer um dos povos civilizados. Todos eles se 
debatem para não desaparecer, sustentando uma luta desigual com a 
morte. É um erro pensar que o índio é um indiferente ou um fatalista. 
Como todas as criaturas, ele é um ser que vibra, que pensa no futuro e 
que chora saudoso o passado pujante da sua nação, pois estas tribos 
que habitam hoje o Alto Xingu foram, há algumas dezenas de anos, 
poderosas nações. Cada tribo, ocupando enorme área, possuía diversas 
aldeias densamente povoadas" (1994:364). 
"Mas não foram as guerras as principais responsáveis pelo 

minguamento e desaparecimento de grupos indígenas da região. A 
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maior consumidora de vidas entre eles tem sido as epidemias que quase 
todos os anos grassam na região. Grupos importantes, como os 
naruvoto-custenabu, tsuva, não existem mais, tragados que foram pelos 
surtos gripais e suas complicações" (Villas Boas, 1994:364). 
No rol das perdas, incluem parentes, principalmente de gerações 

anteriores, mortos pela ação de epidemias. 
Esperam que seu futuro não seja marcado pela redução de sua 

expectativa de vida (de 47 para 42 anos) como noticiou a Folha de São 
Paulo no início de junho de 1996. 

A sua história mítica, vinculada à terra, mencionam a origem das 
diferenças culturais. 

Afuk.aká: Primeiro existia Tahungui, a mãe que morreu. Dela tinham 
nascido os gêmeos: Tahui e Alukumã. Os irmãos gêmeos fizeram Kwarup 
para mãe que falecera. Kwarup se tornou a festa para todos os do Alto 
Xingu. Tahui é nosso Deus, nosso pai que fez tudo: terra, rio, história, 
costume. Foi assim. Cada um recebeu um costume que recebeu de Tahui. 
Ele é pai de todos. 

Afuk.aká: Antigamente não tinha colar porque não tinha como furar 
caramujo. Aí o avô do Loike, Kalapalo - subiu o rio Kuluene ( até três 
dedos acima do rio 7 .9, cf. mapa ISA) e encontrou pedra. Aí ofereceram 
algo para o espírito da pedra, para agradá-lo e depois quebraram a pedra, 
obtendo lascas pontiagudas que permitiram furar os caramujos. A partir 
daí tem colar de caramujo. 

As lagoas que tem na região foram oferecidos pelos nossos deuses 
que tem o hábito de morar nessa região. 

Essa região que Tanghui fez para nós do Alto Xingu, o índio era 
macho. O índio não brigava com Karajá, Xavante. O Suyá brigava muito 
com Kamayurá. Conforme o pai de Afukaká, Suyá chegou até a lagoa 
ltafununo para brigar, mas não deu certo a briga. 

No início Tan'hui fez o Kwarup, porque índio daqui é macho, mas 
não pode brigar. Depois fez índio bravo. Cada um fazia sua solicitação: 
- Pai, quero arco e flecha 
- Pai, quero lança 
- Pai, quero borduna 
- Pai, quero espingarda. 
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E aquele menino chato está pedindo a irmã da mãe de Tan'hui, 
enquanto alguns escolheram lança, outros flecha. 

Nituengro ( onça) é o pai de Tan'hui. Nituengro matou todos os 
animais, e por isso Tan'hui mandouseu pai de volta para o céu. 

Quando termina a briga (os diferentes pedidos), Tan'hui chama os 
~outros índios e os distribui para as diferentes partes: 
Xavante para lá, 
Karajá para onde estão hoje, 
Txuka (Txukarramãe = Metuktire) precisa andar muito 
Em Rondônia os Zoró e Nambikwara; 
Xerente em Goiás. 

Tan'hui, quando nos fez, fez o branco junto. 
Nós aqui no Xingu vivemos num plano (não tem serra, nem 

cachoeira) e não brigamos entre nós, só no lawari e no huka-huka. As nove 
tribos daqui do meio do Xingu temos esse costume. Tan'hui fez nosso 
costume, e fez o costume do branco. 
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Outro informante, Loike, conta histórias de vários lugares pelos quais 
passamos, dos quais registro algumas, para exemplificar sua relação com 
essa terra: 

Subindo o rio de Tanguro ao PIV, observou que cada curva do rio tem 
um nome, assim como na cidade cada rua, após informar o nome do 
barranco de fogo: 
Esse barranco queimado tem uma explicação para a aparente terra 
queimada. Havia dois deuses A e B. Um fazia só coisa boa e o outro fazia 
outras coisas como cobra, marimbondo, pernilongo... que não tinha 
necessidade. Aí aconteceu que pegou fogo na terra. Eles iam ser 
queimados. Um deles se escondeu num gomo de taboca. Só que o fogo o 
achou e o matou. O outro foi mais esperto. Encontrou uma concha e a 
abriu, entrou lá dentro e ficou escondido. O fogo procurou, procurou e não 
achou. É que o fogo não podia entrar na água, que morre, por isso que não 
achou. Quando o fogo acabou, o que tinha se escondido na concha, saiu. 
Aí começou a procurar o irmão dele e não achou. Aí foi ver se algum bicho 
tinha comido ele. Apertava a barriga do porco, e nada; apertava a barriga 
da anta, e nada; apertou a barriga do lobinho e saiu o esqueleto. Aí pegou 
os ossos e começou a montar. Ficou completo faltando apenas os ossos do 
polegar direito. Aí ele chamou o cupim que fez o corpo dele. Depois que o 
cupim tinha feito o corpo, chamou um mosquitinho que entrou no nariz 
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dele provocando espirro, e assim ele voltou a viver. Assim que é a nossa 
história (Loike, indo de Tanguro a PIV, 09.07.98). 

O mesmo informante explica a relação que há entre a madeira dos 
esteios principais das casas deles, bem como das estacas das portas e a sua 
origem. A mesma madeira fornece o tronco utilizado no ritual do Kwarup. 

Antigamente, quando ainda não tinha gente, havia um homem e a 
onça. O homem estava caçando e encontrou a onça e essa perguntou se 
tinha filha, que ela queria casar. Aí o homem falou que tinha. A onça disse, 
então traz para mim que eu quero casar com ela. O homem foi para casa e 
ficou com medo de entregar a filha dele para a onça. Aí ele foi e fez um 
boneco de uma madeira bem branca; depois fez outro boneco de madeira 
menos branca; fez outro boneco da madeira Weng'hui, que é a nossa cor; e 
fez outro boneco de madeira bem preta. Aí voltou para o mato e chamou a 
onça para ela escolher. A onça escolheu o boneco feito de Weng'hui. Assim 
se explica a origem das diferentes cores dos povos. Só não sei quem casou 
com a branca, a menos branca e com a preta. Mas o começo de todos é um 
só. É assim a nossa história. (Loike, indo de Tanguro a PIV, 09.07.98) 

Outra história que Loike contou ressalta a importância da flecha na 
sua vida cultural, importante instrumento de obtenção de peixe, aves, bem 
como utilizado no ritual Iawari. Mencionaram Tan'ga karu - lugar da flecha 
sagrada (no rio Kuluene ), que tem a propriedade de seguir o alvo sozinha, 
como se fosse gente. Dessa flecha contam que, durante o dia aparentavam 
plantas normais, e quando chegava a tarde, elas se transformavam e 
conversavam como gente. E o Kalapalo podia escutar a flecha conversar. 
Kuláku - é o nome da flecha. 

Esses relatos manifestam a consciência interétnica dos índios alto 
xinguanos, bem como o seu vínculo com a terra que habitam. 

Na nova forma de relação interétnica, atualmente, além de manterem 
a coleta de caramujos em locais que correspondem ao médio curso do rio 
Buriti e no vale setentrional do rio Tuhine (Sete de Setembro), eles 
estabeleceram formas de troca com os índios Xavante da Reserva Indígena 
Pimentel Barbosa. 
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.-- Podem-se considerar, igualmente, outros aspectos da relação com o 
meio-ambiente que os povos alto-xinguanos elaboraram no sentido de 
assegurarem sua sobrevivência tisica e cultural, inseridos nessa área. Aí, 
como no restante do Estado de Mato Grosso, há a alternância entre o 
período das chuvas e o da seca, que constitui uma variável que implica no 
modo adaptativo: 
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"Quando as chuvas terminam, em Maio, as roças são abertas ( ... ). 
Durante os meses de seca restantes, a pesca é extremamente produtiva 
( ... ). Em Agosto e Setembro, peixes em grandes quantidades ficam 
presos pelas águas restantes ( ... ) - e facilmente apanhados pelos índios 
( ... ). Em Setembro, antes do fim da estação das secas, faz-se a 
queimada; em Outubro, com o início das chuvas, plantam-se as roças 
de mandiocae milho" (Gregor, 1982:15). 

A mandioca pode ser classificada como o principal cultígeno, em 
termos de abastecimento alimentar, entre os índios que habitam a bacia dos 
formadores do rio Xingu. Durante a seca, é atividade diária das meninas, 
moças e mulheres o ralar a mandioca, lavar a massa e por a secar, em forma 
de bolotas ou outra forma, a massa e o polvilho resultantes desse processo . 
Esses dois ingredientes: massa e polvilho são indispensáveis na fabricação 
dos beijM"s. Assam o beiju fino utilizado para o "mingau", beberragem 
comum no dia a dia, incluindo as expedições de pescaria; assam o beiju 
mais espesso (1,5 a 2,0 cm de espessura) que é acompanhante no consumo 
de peixe assado ou cozido, servindo como uma espécie de prato. 
Alimentam-se da carne de toda espécie de peixe que obtém nas lagoas, 
córregos e rios. Rejeitam o jaú, pirarara (mesmo sendo filhote). Alimentam-. 
se também da carne de alguns pássaros, e da carne do macaco-prego. O 
tracajá e seus ovos são igualmente apreciados. Animais como anta, porco, 
queixada, capivara, paca - não integram seu cardápio. 

Informaram que, quando acaba beiju, usam farinha para misturar na 
água e tomar, combinando com carne de peixe. Afukaká observou que não 
gostou do mingau do Kayabí que tomou numa oportunidade em Diauarum, 
causando-lhe diarréia. O mingau (Kawim) dos Kayabí é feito com milho 
misturado com amendoim. 

As refeições não são tão regulares. A regularidade está na forma, e na 
disponibilidade quase contínua, dentro das casas, de mingau e/ou de pereba 
( outra espécie de mingau, obtida a partir do cozimento do sumo da 
mandioca doce · acrescida de polvilho). Dizem não gostar de tomar água. 
Essas beberragens compensaram a falta de janta em duas noites de minha 
visita. Uma noite não teve janta porque o anfitrião, que programara pescar, 
atendeu a solicitação de ajudar a puxar a lancha que tinha encalhado no rio 
Xingu. Com isso ficamos sem peixe para comer. Parece que quase todos os 
homens foram participar dessa atividade. 

"Todos os xinguanos cultivam mandioca amarga, da qual eliminam a 
toxina. Entretanto, Oberg (1953: 22) notou que entre os camaiurás 
alguns tubérculos eram simplesmente pulverizados, para serem usados 
na fabricação de beiju, sem serem espremidos. Esta prática sugere que 
alguma mandioca pode ser relativamente "doce", ou não-tóxica, e 
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Tanguro: Sesuoka assando beiju e peixe 

Tanguro: Eugênio tomando uma refeição matinal: tracajá assado e beiju 
casa de Raimundo e Loike. 
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lembra relatos recolhidos entre os tupinambás, que tinham as 
variedades de mandioca doce e amarga, sendo que alguns tubérculos 
eram simplesmente torrados e comidos, sem serem ralados e 
espremidos (Magalhães, 1922: 44-45)" (Dole, 1993 :3 86). 

Ao mesmo tempo que se adaptam ao ciclo das chuvas e secas, os 
diversos povos do Alto Xingu estabeleceram limites territoriais, embora haja 
zonas de exploração comum. Lembra-se que, esses limites territoriais foram 
renegociados entre eles, na medida que foram coagidos a compartilhar um 
território menor em decorrência das pressões exercidas pela sociedade 
nacional, que se acentuaram a partir de meados do século XX. 

"Os índios do Alto Xingu possuem zonas de influência e as tribos 
respeitam o território alheio. Cada tribo tem duas aldeias, que são 
chamadas de inverno e de verão. Uma, sujeita periodicamente às 
inundações, e onde tem eles suas culturas provisórias: mandioca, milho 
batata-doce etc., e outra de cultura permanente, onde há plantações de 
frutas, principalmente pequi e mangaba. As aldeias construídas em 
lugares estratégicos, e nunca nas margens dos grandes rios, com 
acesso fácil ou em lugares altos, onde facilmente poderiam ser vistas. 
Escolhem lugares atingidos, navegando-se por braços pluviais 
secundários, cuja travessia muitas vezes é dificil pelo serpejar do curso 
d' água, sob densa ramaria da floresta, verdadeiros labirintos, cujo 
rumo é facilmente perdido, não se conhecendo perfeitamente o 
caminho sem um guia indígena local. Terminada a navegação, deve-se 
andar uma distância variável em média de um a dois quilômetros, 

. atravessando-se sucessivamente florestas e cerrados. Esta seqüência 
representa defesa formidável para a aldeia, pois nas nesgas da mata os 
índios observam os que atravessam o cerrado sem serem vistos nem 
pressentidos. Assim, sabem quando alguém se aproxima de suas 
habitações" (Grieco, S.J. Em Gazeta de São Paulo, 08.03.48, Apud 
Mendes 1988:107~8). 
Grupos, aldeias que participam do huka-huka, que são igualmente os 

índios considerados como alto-xinguanos, ou, segundo outros, como índios 
da área Uluri. Uma terceira forma de classificar, que remonta a uma época 
mais antiga, esses grupos correspondem aos que são amigos entre si, em 
oposição aos inimigos, que os hostilizavam por meio de guerras. 

Waurá 
Kamayurá (Kamayula) 
Mehinaku 
Aweti 
Kuikuro 
Kalapalo 
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r: Nahukwá 
Matipu 
Iawalapiti. 

Esses índios relatam a consciência da divisão territorial obedecida 
tradicionahnente. 

O rio Tanguro era habitado pelos Trumai que também que mudaram 
para baixo. O Kalapalo ocupava a região do Tanguro para cima, ao longo 
do rio Kuluene, até bem acima do rio Sete de Setembro, até a cachoeira do 
Kuluene. O rio Sete de Setembro também era nosso. Daqui para baixo era 
o Kuikuro. O rio Kurisewu era habitado pelos Nahukwá, como também 
pelos Aweti e Mehinaku. Os Matipu habitavam o rio Buriti (Mirassol); 
depois passou a ser habitado pelos Kuikuro. Os Kamayurá situavam sua 
aldeia na embocadura da lagoa Itafununo. A lagoa do rio Tuatuari era dos 
Iawalapiti. O rio Batovi era ocupado pelos Waurá. O rio Jatobá era 
ocupado pelos Ipeng, que antigamente brigavam com Nahukwá; não 
paravam na aldeia, e brigavam com Nahukwá, Waurá, Mehinaku ... 
(Informação obtida em Tanguro ). 

Retomando a questão da sazonabilidade climática, constata-se que 
grupos domésticos inteiros se transferem na seca para os acampamentos de 
verão, de modo que no auge desta estação, praticamente a metade das casas 
se encontra fechada e a vida da aldeia reduzida ao mínimo, para retomar os 
ciclos cerimoniais coletivos nos meses de outubro e novembro. 

As transferências do período da seca podem ser vistas por alguns, que 
desconhecem o contexto acima descrito, como se o índio 'vagasse', sem 
rumo e nem destino. Ao contrário, sua locomoção é guiada por um objetivo 
claro e orientada por razões específicas que incluem a obtenção de matéria 
prima para seus colares, coleta de frutas em pomares por eles formados - 
pequi e mangaba, coleta de frutas e plantas medicinais, abastecimento de 
peixe para fins cerimoniais, e assim por diante.· 

Dentro desse contexto, oportunamente observei, no percurso entre 
algumas aldeias, diversas canoas Kuik.uro, que segundo explicação, eram de 
"pescadores", que procuravam abastecimento, com antescedência de pelo 
menos dez dias, de peixe para o ritual que culminaria pelo dia 19 a 20 de 
julho (98), quando receberiam a visita de outras aldeias, que particiapariam 
de luta no final. Esses pescadores se dirigiram para a lagoa Itafununo para 
completarem sua tarefa, em vista da próxima festa da flauta. Explicaram 
que o dono da flauta (taquara) vai queimar a flauta no final dessa festa, para 
não ser mais dono - já que manteve essa obrigação por mais ou menos dez 
anos -. Depois que acabar (queimar) essa flauta, a comunidade vai se 

r: 
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reunir para convidar outra pessoa para fazer flauta, que será então o dono da 
flauta. 

r: Casa: segundo costume Kalapalo, uma casa, uma vez desocupada por 
seus habitantes, que mudaram para uma nova, é desmontada. Não deixam a 
casa ficar abandonada. Loik.e explicou que na construção de uma casa 
tradicional há cuidado na escolha das madeiras para sua construção, pelo 
menos na casa do líder. Assim: os esteios centrais e as estacas que marcam 
as portas são de W eng'hui; da mesma madeira é o tronco utilizado no 
Kwarup. Os demais esteios (incluindo os oblíquos) da casa e os caibros são 
de madeiras diversas como Taháku, Hala ou pindaíba. Na cobertura utilizam 
sapé, na falta de folha de buriti. Quando residiam no rio Buriti, cobriam suas 
casas só com buriti. O sapé cresce nas roças antigas, de modo que uma 
aldeia de mais de cinco anos, conta com abundância desse capim. A aldeia 
Kuikuro - Afukuri, iniciada em abril/96, ainda se abastece de sapé nas 
proximidades da aldeia Tanguro (Kalapalo) para suas construções. 

Conforme informação in loco, cada dono de casa constrói uma metade 
da casa e depois a comunidade se reúne para cobrir a outra metade. Em 
Tanguro havia quatro casas nesse estado, semi-cobertas, no novo círculo de 
casas formando a nova aldeia, pouco mais afastada do rio. Havia umas casas 
fora do estilo, que Loike explicou serem casas provisórias, e se situavam um 
pouco além do círculo indicado pelas casas mais definitivas. No novo 
traçado da aldeia cuidam para construir as casas um pouco mais afastadas 
umas das outras para dificultar que o fogo passe de uma para outra casa, 
como ocorreu recentemente, queimando três casas. Na aldeia Matipu 
queimara, no último mês, a casa do principal e na aldeia Kalapalo 
queimaram seis casas numa única vez, de modo que a aldeia foi encontrada 
ainda um tanto desordenada em função dessa catástrofe. 

Na casa de Luís mostraram para mim dois conjuntos de flautas bem 
como flechas e seus arremessedores, utilizados no ritual do J avari, que se 
encontravam dependuradas do telhado, entre a porta frontal e os esteios 
centrais. Por suposto, Luís é o dono das flautas, comandando sua festa, na 
aldeia Tanguro. 

Utilizam madeira branca Itsegui ou Tahaku para confeccionar o arco. 
Alguns adquirem arco preto do Kamayurá. 

Extraem fibra de A'faga (curuá), uma planta parecida com abacaxi, 
com que fabricam corda para arco. Essa planta é cultivada. Da folha do 
buriti extraem fibra (seda) para suas redes de dormir, complementada com 
barbante do algodão que cultivam. 

Obtêm pigmentos de Urucum para pintura ornamental / ritual. 

; 
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Cultivam: 
a'faga - para obtenção de fibra; 
amendoim (tigité), 
angisa - batata-doce 
abacaxi (susu), 
cumanãi - feijão; 
homi - espécie de pimenta; 
flecha, 
fumo, 
mandioca brava - que fornece matéria prima para a confecção de polvilho e 
massa para beiju; 
mandioca doce - pereba (mingau adocicado); 
milho - nativo; 
mangaba - fruta; 
pequi - no meio da plantação de mandioca e milho; 
tehuku - fruta doce; 
tigité - espécie de amendoim pequeno ( comparado ao amendoim dos 
Kayabí); 
quanta - feijão grande (do tamanho de uma bolinha de gude); 
e ainda: bananas, cana-de-açúcar, batata, manga, laranja, abacaxi, caju da 
cidade, arroz. 

r: 
r 
r 
r: 
r: 

r: 
r: 

Dessas plantas cultivadas, destacam-se a mandioca e o pequi, pela sua 
importância alimentar e simbólica. 

Pequi: é plantado no meio da roça em formação, de modo que na 
capoeira resultante, alguns anos após, ela se constitui na vegetação (árvore) 
dominante. Na aldeia Kalapalo um informante disse que tinham 5.000 pés de 
pequi, depois de me oferecer um mingau no qual fora adicionada polpa de . pequi, 

r: 

A folha nova do pequi é utilizada como uma espécie de detergente, 
para lavar o rosto e banhar. Purifica também as energias da pessoa, 
revigorando-a, a ponto de alcançar a tonicidade do tronco da árvore de 
Pequi", 

A colheita do fruto do pequi ocorre pelo mês de outubro. A fruta, uma 
vez descascada, é cozida, retirando-se, após, a polpa e extraindo óleo. A 
polpa é armazenada em recipientes como cestos, recobertos com folhas· de 
pacova, ou então em "invólucros" envolvidos com material sintético, que são 

{' 

r· 9 Experimentei as folhas novas, levando um maço comigo. Luís apanhou mais algumas, 
dizendo que a quantidade colhida por mim era insuficiente. Quando cheguei no rio, esfreguei 
uma porção dessas folhas, umedecidas na água. Loike falou para esfregar com mais força, e 
assim fiz. Logo começou a formar uma espuma qual de sabão. 
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mantidos submersos na água. Vi desses "invólucros" na praia da lagoa 
Matipu, onde apareciam na superficie. Algumas pedras garantiam, com seu 
peso, que o volume se mantivesse submerso. A polpa diluída em mingau, é 
consumida no decorrer do ano, reservando-se especialmente para períodos 
cenmoruais. 

O caroço é recolhido e serve como dádiva a ser oferecida, com 
grande honra, pelas moças reclusas aos chefes visitantes, por ocasião de 
algum cerimonial. O caroço é matéria prima para um chocalho que prendem 
no tornozelo que, com o ruído, marca o ritmo dos passos de suas danças 
rituais. 

Antigamente fabricavam a canoa com casca de jatobá. Hoje a obtém 
mediante entalhamento de madeiras como: Jacareúba (katsegu), que tem 
uma durabilidade de 1 O anos. A canoa é o veículo mais utilizado em suas 
pescarias. Na pesca apreendem diversos peixes segundo técnicas, que foram 
elencadas em quatro formas, excluindo maior detalhamento técnico. 

Tanguro: pé de pequi 
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Alguns peixes formas de captura 
Termo em Português Termo em Kalapalo Linha Flecha Veneno Armadilha 
piranha verm hén'ni the'gu X 

piranha marrom X 

pacu uki'fari X X 

matrinchã ua'rinti X X 

trairão (robafo) tá'fíe X X X 

tucunaré sahundu X X X . hahun'ogô curuvma X 

bicudo djo'hi X X 

pintado, ~urubi targo'h1 . ngu'hogo pirarara X 

peixe-cachorro a'afi X X 

piau retunti X X X 

cascudo uguta x/à mão 
lambari tahuri X X 

mandizão fagui X 

papa-terra X X 

Lagoa ltafununo: Tabata captura tracajá 
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Segue a lista de algumas aves, indicando se caçado para obtenção de 
carne, pena ou para criar, na ordem informada por W anité e outros, à noite 
na casa dos homens na aldeia Tanguro/Kalapalo. 

Algumas aves finalidade 
Termo em Português Termo em Kalapalo carne pena criar 

mutum kusú X X 

jacutinga 'ratu X 
, . 

Jacu pam X 

jacu-goela kuiui X 

pato kóhó'ngo X 

marreco anã'ga X 

papagaio kuaku X X X 

piriquito ni'y X . . kuguwa'rikwegy jacamm X 

arara tafitse X X X 
japuira kyn'ua X 

garça u'risô X 

mergulhão ara'fafá 
gaivota kaka'fía X 

jaburu a'kara X 

urubu kuru'ari 
gavião'" tolo'kuéry X 

(harpia) 
gavião pequeno kutso X 

siriema (campo) X 

144 Federdiadem. Xinguano 

r> 

r>. 

r-. 
r: 

r: 

;) 

r>. 

10 Há grande variedade de gaviões. 

r 



Proc. nº 00.2533-0 -1" Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 42 

Lista de alguns animais, indicando se caçado, qual finalidade, na 
ordem informada por W anité e outros, à noite na casa dos homens na aldeia 
Tanguro, Kalapalo. 

Alguns animais 
Termo em Português Termo em Kalapalo 

Anta iáli 
onça ékyre 
veado asã 

porco-do-mato fé'o 
tatu pequeno okaro'tahá 
tatu canastra aru'ga 
tatu molita atyk 
capivara akuri'sá 
jacaré tafin'na 
paca erenan 
cutia akuri 
raposa sorokó 
ariranha ta'ró 
lontra tafá'ra 
cai te tu he'un'kuéga 

macaco-prego cad'iú 
macaco preto kahúgo 
tamanduá .. ann 

Parte utilizada 

couro, unha e dente 

unha 

carne 

carne 

Matipu: banco zoomorfo (onça); caçador chegando com macaco-prego duranle 
reunião em frente à casa do centr v. 
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Segue lista de algumas frutas, na ordem informada por Wanité e 
outros, à noite na casa dos homens na aldeia Tanguro, Kalapalo. Boa parte 
dos nomes nome acrescida do termo: campo ou mato, indicando a região 
onde encontram tal fruta. 

pequi in'dzé 
mangaba katura 
macaúba ku'hug 
buriti kifí' i 
asygy ( do campo) 
cajú karuta wawy' ga 

napóga (campo) 
taram (campo) 
akara (campo) 

batata-doce ani'sá 

r. 
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r· 
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abacaxi 
ingá 

r: 
r: 
r 

r- 

urucum 
r 
r 

su'so (campo) 

ugá (campo) 
kun' miru (campo) 
fía'bé (mato) 
kuló 'ki (campo) 
kun'o (campo) 
urukun 'mi (mato) 
wéky' gy (mato) 
ain'poró' gu (mato) 
a'fiti 
aty (mato) 
en'ngú'wé (mato) 
ngu 'kwarí (campo) 
aró (mato) 
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Lista de algumas plantas medicinais (raízes do mato), com indicações 
de uso, na ordem informada por W anité e outros, à noite na casa dos 
homens na aldeia Tanguro, Kalapalo. 

r: 

Planta medicinal 
fiko 

r. 
r: uga 

iãé (sapé) 
katuga (mangaba) 
ugá'hí 
ahúsago 
kagawütü 
kagübisua 
fagatügü 
tupagahotuu 
(fruta) 
fanako 

r 
r 
r: 
r- 

r: 
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Uso 
emplastro para algias e locais afetados, 
( escarificar) a epiderme 
reumatismo, artrose, corpo dolorido 
recuperar fertilidade 
reforçar os ossos e tendões 
agilidade na luta e flexibilidade 
fortalecer 
cicatrizante 
leishmaniose e feridas crônicas 
cólica intestinal 
dor de cabeça (rala e pinga no olho) 

após raspar 

inflamação ( entumecimento) na perna 

Essas informações, embora incompletas, são suficientes para elucidar 
que essa terra é indígena segundo reza a Constituição, de acordo com a 
forma de utilização da área por parte dos índios que vivem no Parque 
Indígena do Xingu, particularmente, no Alto Xingu. 

r: 

r 
r: 
r: 
(' 

r: 5. As terras "sub-judice'' encontram-se inseridas no interior do 
Parque Indígena do Xingu? 

Tomando como referência a desembocadura do rio Tanguro no rio 
Kuluene (segundo alguns mapas já recebe aí a denominação de Xingu) e a 
lagoa ltafununo, citados na descrição de seus perímetros, ambos no interior 
do perímetro do Parque Indígena do Xingu, na região sudeste do parque, 
pode-se concluir que se encontram inseridas no interior do Parque Indígena 
do Xingu. O Perito Técnico certamente precisará melhor essa localização de 
acordo com a especialidade dele. 
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r-. 6. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, tais terras 
podem ser classificadas como de posse permanente indígena, indispensáveis 
à reprodução fisico e cultural do grupo, conforme estabelece o art. 231, par. 
1 ° da Constituição Federal? 

r- 

A área "sub-judice" integra o habitat tradicional dos índios. Ver 
respostas às questões anteriores. 

Atualmente há quatro grupos indígenas que se utilizam mais dessa 
área: os Kalapalo, Kuikuru, Nahukwá e Matipu. 

Os Kalapalo e os Kuikuro tem aldeamento na área "sub-judice". A 
aldeia Kalapalo / Tanguro está situada à margem direita do rio Kuluene, na 
foz do rio Tanguro. A aldeia Kuikuro (Afukuri) situa-se a meia hora ( com 
barco a motor) rio abaixo, na mesma margem do rio Kuluene. Há que 
considerar que a divisa mais externa do Parque Indígena do Xingu dista 
aproximadamente 30 Km das margens do rio Kuluene. Outro aldeamento, 
liderado por Jarelá (índio Kuikuru) situa-se às margens orientais/meridionais 
da lagoa Itafununo. 

O habitat indígena, no entanto, não se circunscreve ao espaço 
ocupado por suas aldeias e roças. A abordagem antropológica representa 
uma crítica a um 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. 

Essas marcas de ocupação incluem a região necessária para a caça, 
para a coleta de frutas e raízes medicinais, lugares sagrados ( vinculando 
com a representação simbólica), além das aldeias com suas habitações, 
pomares, roças. 

Dentro dessa concepção, após explicar aos índios Matipu, a 
localização da área "sub-judice", esses, entre outras informações, 
esclareceram que essa área específica é: 
1. região de caça: macaco-prego, jacú, mutum, pombo, arara, tucano, 
periquito, coatí para obtenção de carne; rei-congo, para obtenção de penas; 
onça, para obter pele para artesanato: (que abatem por questão de defesa). 
2. área de coleta 
a) frutas: pequi , mangava, ingá, kuhuwo (macaúba), buriti, marmelo, writi 
(parecido com murici do mato, que é diferente da beira), karutaha'ahégü 
( caju), jatobá. 

r: 

r: 

r: 

r: 
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r: 

r: 
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r: 

b) plantas medicinais: (utilizam raiz ou tronco) - tehuku (para intoxicação 
alimentar); ahusagu (para fortificante); toló'logu (para cãembra); ti'ha (o 
líquido da casca é usada para pintura e casca para medicamento); Agugu 
(usado por pajé, para trazer sorte); Y'misuá - utilizado no tratamento de 
ferimento, machucaduras (raspam o caule e o produto obtido é aplicado no 
ferimento; Tihehé - chá com sua raiz combate diarréia; Uziti - para 
enrijecimento do membro masculino; cresce em beira de lagoa. E tem 
muito11, muito mais. Extraem sal a partir de uma planta aquática que se 
desenvolve em lagoas. 
e) outras coletas: extração de tenifia (folha para enrolar cigarro para pajé); 
folha de buriti (para cobertura de casa, para confecção de peneira e para 
rede); tronco de buriti (para fabricar arco - Ta'haco); haste de pendão (para 
elaboração de flecha); jatobá (casca para fabricar canoa12). 

Quanto à seleção de animais, objetos de caça, elencados, 
corresponde, ao registro feito por Villas Bôas em 1946. 

"A abundância de veados nos campos indica que até a nossa chegada 
eles não eram caçados. ( ... ) Entre os índios do Alto Xingu, quase só os 
velhos comem tal carne de caça, os demais preferem macacos e aves. 
A base alimentar deles se assenta na mandioca e no peixe. De caça, 
como dissemos, preferem o macaco, principalmente o prego. A anta, o 
veado, o porco, a paca, a cotia, são desprezados. ( ... ) Os porcos - o 
maior inimigo de suas roças - quando mortos a flecha, são jogados 
fora. ( ... ) Foram os trumaís que plantaram as mangabas e os pequis 
aqui encontrados" (Villas Boas, 1994:222). 

No diário de viagem dos Villas Bôas, quando adentram o Alto Xingu, 
acampados às margens do Tanguro, registram a presença de vários chefes 
indígenas. O que comprova que esses índios viviam ali em aldeias próximas 
entre si, e mantinham relações amistosas, como já registrara Von den 
Steinen, no século anterior. São os mesmos índios que habitam a região 
hoje, destacando-se os quatro primeiros, dentro e próximos da área "sub 
judice" 

"Estão aqui não muitos índios, mas por coincidência cinco chefes de 
aldeias: Izarari ( calapalo ), Afukaká ( cuicuro ), Kamalive (nauquá), 
Petalacinho (Matipúí) e Catipulá (meinaco)" (1994:171). 

Para ressaltar a importância dessa área de terra que pode ser 
classificada como de posse permanente indígena, indispensável à 
reprodução tisico e cultural do grupo, conforme estabelece o art. 231, par. 1 º 
da Constituição Federal, registro aqui dados referentes à lagoa Itafununo, 

r: 

r. 

r: 

11 O conhecimento de ervas medicinais é parte do saber hermético dos curadores. 
12 Pude ver urna destas canoas no PIV Kuluene, em maio de 1996. 
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que qualifico como um lugar sagrado, no dizer de Afukaká ( cacique 
Kuikuro ): Aqui é nosso coração; ou, conforme Tabata (irmão de Afukaká): 
Aqui é muito bonito, quando visitávamos a lagoa. 

A água da lagoa, a partir do estreitamento, apresenta uma água mais 
transparente. 

No lado oriental da lagoa ltafununo, aportamos à casa de um homem 
jovem que serviu de guia pelo canal de labirinto que liga a lagoa ao rio. Esse 
homem (Kuikuro) tem uma roça formada nesse local. A tendência que aí se 
erija, futuramente, uma aldeia. 

Antes disso, ao navegar pela lagoa Itafununo, após alcançá-la através 
do córrego que mais parece um labirinto, foram apresentados diversos 
lugares. Paramos num local de aldeia antiga, que no entanto, os velhos não 
recomendam como lugar para aldeia, pois o vento, provocando ondas, 
remexem o lodo daquela praia, sujando toda a água. Mas o lugar da aldeia 
foi mostrado com precisão. Lá nasceu o Kuikuro mais idoso atualmente 
vivendo na aldeia principal. 

Afukaká lembrou que antigamente havia aquela aldeia e mais uma 
aldeia Kuikuro, outra no meio sudoeste do lado setentrional e uma aldeia 
Iawalapiti no extremo sul/oeste da lagoa; no meio do lado meridional uma 
aldeia Kamayurá. Assim, bem antigamente havia diversas aldeias em 
torno da lagoa; quando chegou branco e começou a matar índio, aí os 
índios construíram suas aldeias em locais mais afastados, de acesso mais 
dificil para o branco. 

Um lugar considerado bonito por Tabata é uma entrada (de terra) do 
lado leste da lagoa. 

Visitamos o porto da antiga aldeia de Tamakawi, onde Afukaká fez 
questão de me mostrar, com saudosismo, a pedra de Tamakawi. Contam que 
Tamakawi, antigo chefe dessa aldeia, tomava banho aqui, e vinha sentar 
nessa pedra (hoje quebrada) para conversar com sua namorada. Dizem que 
essa pedra é parte da pedra que tampava a árvore que originou as diversas 
lagoas a partir da lagoa Itafununo. 

Essa aldeia foi de Tamakawi. Nessa aldeia nasceram Afukaká e 
Tabata, que a ela querem retomar. Pode-se dizer que Tamakawi foi o bisavô 
de Afukaká. Contam que Tamakawi foi morto, perto do flechal que fica para 
o lado norte, por índios inimigos. 

A época das picadas coincidiu com o período em que esses grupos 
transferiram suas aldeias para outra margem do Xingu, como uma estratégia 
de proteção às investidas e agressões de não-índios, que privilegiavam 
destrutivamente as populações aldeadas em tomo da lagoa Itafununo. 
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Apresento abaixo duas versões sobre a origem da Lagoa, colhidos em 
julho/98, que, apesar das diferenças, seguem uma estrutura comum. 

(' 

r: Origem da lagoa Itafununo13 

Antigamente, um caçador saiu para caçar tucano. No mato tinha 
uma árvore bem grande que dava frutinha que tucano gostava. Aí ele foi lá 
perto para esperar tucano, chegou lá bem cedo. Enquanto aguardava 
escutou barulho de peixe na água. Procurou e não achou. Matou três 
tucanos. Aí ele escutou de novo o barulho do peixe. Chegou mais perto da 
árvore. Demorou mais uns 1 O minutos e escutou o barulho dentro da 
árvore que era muito grossa. No tronco tinha um buraco que estava 
tampado com uma pedra. Mexeu na pedra e conseguiu abrir. Viu água com 
peixe. Chegou um piau e flechou, chegou matrinchã e flechou e mais peixe 
até ter cinco peixes. Aí chegou um bicudo perto do buraco, e ele (caçador) 
parou de flechar. Colocou de novo a pedra e foi para casa. Em casa 
queriam saber onde ele tinha pego o peixe. Aí ele contou para a mulher 
dele. 

,-. 

r 

r- 

.--- 

r: 

O cunhado dele tinha visto o peixe e ficou escutando. Quando o 
caçador saiu, ele foi saber com a irmã onde era esse lugar onde tinha o 
peixe. A irmã dele explicou. Ele tomou a flecha de seu cunhado e foi matar 
peixe. Antes de sair, a irmã explicou que quando chega bicudo não pode 
flechar. O caçador, quando retornou da roça, perguntou pelo cunhado, 
contaram para ele que foi pegar peixe e ele ficou logo muito preocupado e 
foi atrás. Mas o cunhado já tinha chegado na árvore e esperou chegar o 
piau e flechou, chegou matrinchã e flechou e assim mais alguns peixes ate 
que chegou o bicudo. Aí ele flechou o bicudo bem no meio das costas e o 
bicudo começou a nadar com força para cá e para lá, fazendo muito 
barulho até entrar por uma raiz bem grande e essa raiz estourou, saiu a 
água e formou a lagoa ltafununo. O bicudo continuou nadando com força e 
entrou em outra raiz até estourar e originou a lagoa do Matipu. Aí ele 
continuou por outra raiz e estourou mais adiante formando o lado o 
Kalapalo. Do mesmo jeito formou a lagoa do Nahukwá. Assim que formou 
essas lagoas aqui ele ficou nessas lagoas. 

Onde era o tronco da árvore é naquele lugar que a lagoa 
(Itafununo'") é mais estreito; lá a água é mais profunda. Lá tem muito 
bicho na· água e não se pode nadar, nem passar de canoa que é muito 
perigoso. Contam que antigamente veio índio bravo desse lado (sul) e foi 

-- 
- ' 
.r-- 

r>. 

r>. 

r: 

r: 
(• 13 Essa versão de Afukaká foi conferida com ele após anotação. 

14 Tabata, diversas vezes observou que o lugar aqui é muito bonito. Manifestou o desejo de 
mudar para cá, fundar uma ladeia. Mas, como ele e seu irmão Afukaká são as lideranças, eles 
não podem sair. ~ukaká afirmou várias vezes: aqui é o coração dos Kuikuro. 

r: 
r: 
(· 



48A 

Lagoa Itafununo: Tabata observando 

Lagoa Itafununo: porto da casa de Jarelá 
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atravessar nessa parte estreita, mas aí os bichos, a piranha vermelha 
atacaram todos os índios que estavam atravessando e mataram todos ... Por 
isso que não pode atravessar aqui - explicou enquanto passávamos pelo 
local com o barco pilotado por Loike. 

r: 

Origem da lagoa ltafununo15 

Primeiro nasceu nenê, aí mulher não come peixe (porque faltava), só 
comia bicho que ele caçava. Aí ela fica presa na casa e não podia sair. Aí 
o marido foi esperar jacu numa fruta que ele (jacu) gosta. Aí o marido vai 
esperar. Aí escuta o barulho do rio na árvore onde espera jacu. Outra vez 
vai de novo para esperar jacu e escutou mais o barulho e aí foi atrás para 
saber donde vinha o barulho do rio aí ele foi indo no mato, quebrando o 
pau e chegou perto de um grande pau, como caixa d'água - Tun 'ga 
in'rabugu -. Aí ele achou, aí ele pensou, como vou fazer. Aí viu a tampa de 
pedra e viu muita água com peixe e flechou 12 peixes - 12 piau para 
mostrar, só para mulher dele, sem contar para mais ninguém. Aí ele falou 
para mulher para ajuntar peixe para você comer com todos no centro. 

Aí ele foi de novo para matar bastante peixe para moquear muito e 
levou para casa onde escondia. Vai assim por 5 dias, pegando bastante 
peixe, os quais moqueia e leva para casa. Ate quase concluir para 
moquear peixe e aí o cunhado entra em casa. Estava procurando cera para 
ponta da flecha. Aí perguntou para a irmã dele, a respeito da cera. Aí a 
irmã falou - procura por aí. ele procurou e levantou a tampa do peixe e viu 
o peixe moqueado. Aí perguntou onde encontrou o peixel? Perguntou à 
irmã onde encontrou? A irmã contou que o marido foi na roça para 
esperar jacu para eles comer. Onde achou jacu? Vou lá ver. A irmã queria 
contar, mas ele já ia rápido para o lugar e encontrou o caminho limpo de 
tanto que seu cunhado ia lá pegar peixe logo encontrou. Viu a tampa e 
abriu. Viu peixe - o coração dele bateu. Flechou piau, matrinchã. Matou 
1 O piau, matou 1 O matrinchã, e aí veio o bicudo e ele flechou o bicudo que 
era de mais ou menos um metro (mostra com as mãos). Ai o bicudo 
flechado entrou na raiz, voltou, quase que conseguiu recuperar a flecha e 
retornou para a raiz. Escutava muito barulho. Outra vez vindo, vindo, pela 
última vez, e a água começou a sair. Aí o homem começou a correr e em 
menos de cinco minutos estourou o pau, aí começou a lagoa ltafununo. 

Aí o peixe (bicudo) andou pelo ltafununo, o peixe flechado. Depois 
ele entrou na raiz da "caixa d'água e saiu e aqui a raiz estava rasa, 
estourou e formou esse lago daqui - Karafuná. 

r: 
r: 
r: 

r> 
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- 1 15 (versão de Kaiwá - contada nos fundos de sua casa, dia 8.7.98) 

r 
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Aí andou um pouco aqui e entrou novamente na raiz e foi até no 
Kalapalo onde estourou de novo: A 'ifá. Aí andou um pouco, a lagoa é 
pequena e entrou na raiz e seguiu até o Nahukwá onde estourou formando 
a lagoa de lá, que é um pouco maior - mariapé. Aí o bicudo ficou lá, 
porque não tinha mais raiz para seguir. O bicudo flechado continua lá. Ele 
é perigoso para ver. A pessoa que vê ele, morre. 

É só isso, Wató 

Essa memória, por si só comprova a posse permanente indígena, além 
de integrar a terra da qual obtêm os meios de subsistência físico cultural. 
Nisso incluem-se aldeias, roças, locais de pesca, caça e coleta, cujos frutos 
são mencionados, pelo menos parcialmente, na resposta a outros quesitos: r: 

r- 
7. 
judice"? 

Quais ou qual grupo étnico que se utiliza das terras "sub- 

r 
r: 

A área "sub-judice", antigamente (conforme os informantes, há uns 
500 anos) era habitada por Kamayurá, Trumái e Y awalapiti. Posteriormente 
houve o período de conflitos na região, conforme já mencionado, levando à 
ocupação atual, pelos Kuikuru, Matipu, Kalapalo e N ahukwá. 

A aldeia Kuikuru, como as demais, é circular. Situa-se a uns 7 Km da 
margem esquerda do Kuluene, junto a uma lagoa. Pouco acima ( em relação 
ao curso do Kuluene) da aldeia Matipu. Entre os Kuikuru, obtivemos 
informações a respeito da imemorialidade do habitat, que integra a área 
"sub-judice". 

Pelo croquí desenhado, e que serviu de apoio para a entrevista, pode 
se ter presente o objeto das informações prestadas. Trata-se, 
particularmente, da área que inclui a lagoa Itafununo. 

A lagoa Itafununo é lugar de origem dos seguintes grupos tribais, 
conforme a ordem elencada: Kuikuru, Kalapalo, Kamayurá, W aurá, Matipu, 
Nahukwá, Mehináku, Aweti, Yawalapiti. 

Como lugar de origem, é um lugar sagrado. Na aldeia Matipu nos 
haviam remetido para os Kuikuru, que sabem contar melhor a história, que 
a resumiram da seguinte forma: 

"São quatro lagoas. Antigamente, um caçador, andando pelo mato, 
escutou barulho de peixe. Procurou e só viu pau grande no lugar 
donde provinha o ruído. Outra vez escutou. Foi ver de novo e 
resolveu retirar uma pedra grande que havia sobre o pau (tronco), e 

r: 
r, 
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viu que estava repleto de peixe. Flechou cinco peixes desse tamanho 
(aproximadamente um palmo de comprimento). Não pegou peixe muito 
grande, e foi para casa. Os outros perguntaram: Onde pegou? Ai 
explicou que tinha água. Várias vezes foi pegar peixe assim. Nunca 
pegava muito grande. Aí, outro dia, o cunhado dele também foi e 
encontrou o peixe. Tirou a pedra e em vez de pegar só o pequeno, 
flechou um grande. Ai o peixe ficou agitado e disparou por uma raiz 
até estourar a raiz, por onde escoou água, formando o primeiro lado; 
depois fugiu por outra raiz até estourar novamente, formando o 
segunda lagoa. Assim foi até formar as quatro lagoas, onde se 
espalharam os peixes, dificultando a pesca. Foi perto da primeira 
lagoa que o povo começou" (1996). 
Ver ainda os dois relatos colhidos em 1998, contidos na resposta ao 

quesito anterior. 

Os grupos étnicos que hoje utilizam predominantemente as terras 
"sub-judice'' são: Kuikuru, Matipu, Kalapalo e Nahukwá. 

,,-. 
r. 

r, 
r> 

r 
8. Houve ocupação das terras "sub-judice" por não índios? Em 
caso de resposta afirmativa, em que período e se tal ocupação pode ser 
considerada de boa fé? r. 

r: 
r: 

Como resposta, copio o que registrou o Engenheiro Agrônomo Bento 
Machado Lobo, Perito do Juízo, com data de 28.05.96: 

"5. BENFEITORIAS 

r 

Não consta haver benfeitorias praticadas pelos Autores nos imóveis, 
nem eles as assinalam no seu petitório inicial" (fls. 1096 desse processo). 

Conforme esclareceram Afukaká e Tabata (líderes Kuikuro ), nessa 
área houve apenas a marcação de uma picada, e um barraco do agrimensor. 

r: 

r: 

9. Que os Srs. peritos formulem outras considerações que tiverem 
por pertinentes. 

A situação dos povos que habitam imemorialmente a região dos 
formadores, apresentam uma característica peculiar. 



r: 
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"A existência de uma só cultura no Alto Xingu, com as variantes que 
comporta, e a simultânea multiplicidade lingüística, só é explicável em 
termos de um processo de aculturação intertribal, cujo ritmo é ainda 
objeto de discussão (Galvão, 1953, 1960, Schaden, 1969, Agostinho, 
1970:469). A filiação da maioria daqueles grupos indígenas a ramos 
lingüísticos, geralmente associados ao tipo de cultura "de floresta 
tropical" - tupis, aruaques e caribes -, e a precária acomodação 
alcançada pelos que fogem à regra (trumaís e suiás) fazem crer que os 
atuais xinguanos teriam originalmente culturas diferentes, embora 
pertencendo a esse mesmo tipo cultural. Isto, sem dúvida, há de ter 
sido um fator aculturativamente propício, mas o que importa reter é a 
necessidade de admitir tais diferenças de cultura em certos momentos 
da sua história" (Silva, 1993 :23 8). 
"Na verdade, as tênues notícias de migrações permitem aceitar ter 

havido movimentos sucessivos que conduziriam as tribos, ou conjuntos 
de tribos, àquela região do refúgio (Galvão, 1953: 9-10; Murphy & 
Quain, 19667 :7). Gradativamente, as recém-chegadas foram-se 
acumulando, adquirindo e transmitindo, às que já ali se encontravam, 
novos elementos culturais. Desse hipotético processo, cujas linhas 
essenciais acabamos de esboçar, é que resultaria o fenômeno hoje 
designado cultura. xinguana. E, portanto, outras culturas, ainda que 
tenham ocorrido ou ocorram no mesmo setor meridional da bacia - 
como é o caso da dos txikãs -, não podem, por definição, ser atingidas 
pela mesma denominação" (Silva, 1993:238-239). 

r- 

Conforme dados obtidos em campo, essa região continua habitat 
Kalapalo, Matipu, Nahukwá e Kuikuru. Na década de 60, os irmãos Villas 
Bôas convidaram os índios a erigirem suas aldeias mais próximas aos postos 
do SPI, para facilitar o atendimento. No entanto, a mudança de aldeamento 
não implicou em abandono da área habitada, que continua integrando seu 
território, lugar onde obtêm diversos elementos necessários à sua 
sobrevivência físico-cultural. O mapa do Parque Indígena do Xingu (CEDI) 
ilustra a distribuição atual das aldeias. Entretanto, o território que essas 
tribos ocupavam até a década de 50, limitava com o dos Xavante, ao sul, 
dos Karajá a leste, e dos Kayabi a oeste. Se essa continuidade não mais 
existe não foi por opção unilateral dos índios, mas resulta das pressões 
impostas pela sociedade nacional. 

"A presença dos Kayapó na região dos formadores do Xingu vem 
sendo assinalada desde a primeira expedição alemã a este rio, em 1884, 
tendo Steinen ouvido dos Kustenáu referências aos "Carajás", como 
tribo hostil (1942: 214); o mesmo ocorrendo quando se deu encontro, 

r: 
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já no Xingu, com os Juruna (idem: 278). Desses índios, obteve Steinen 
melhores esclarecimentos, inteirando-se . que viviam em guerra 
permanente com os "Carajás" que, "muito mais ferozes e valentões", 
percorriam as terras situadas à margem direita do Xingu (Steinen, 
1885: 75), obrigando-os a viverem em aldeias situadas em ilhas ou 
pedrais, afastados das margens" (Simões, 1963 :81-82). 

Para ilustrar, parcialmente, em poucas linhas, a forma de ocupação de 
um habitat, cita-se Franchetto: 

"'Os Suyá plantam usualmente certos produtos em roças de terra 
'preta', que ficam a dois dias de canoa da aldeia, intermitentemente, 
utilizando um território muito vasto. Uma família, ou grupo de famílias, 
realiza longas viagens de pesca por uma semana ou mais. Costumam 
fazer viagens de coleta para obter fibras de palmeiras para redes, 
filhotes de pássaro para criar, canas para flechas, argila para cerâmica, 
algodão ou pequi dos sítios anteriores ... Os Suyá, então utilizam uma 
área muito grande e precisam controlá-la para assegurar todos os 
recursos necessários'" (1987:8). 

r: 

r: 

Quanto ao termo 'perambulação' parece sugerir, o reflexo de uma 
suposta 'índole perambulante' indígena. A 'perambulação' é realizada dentro 
de seu território. Não corresponde a um 'vaguear' sem propósito. 

"O termo é ambíguo e inexato do ponto de vista antropológico quando 
referido ao tipo de exploração de recursos específico de certas 
sociedades, como fosse algo predicável de uma subjetividade 
imprevisível e incontrolável" (Franchetto, 1987 :8). 

As mudanças dos índios de uma região para outra, no caso do Parque 
Indígena do Xingu não significou a ocupação de um espaço vazio, mas a 
ocupação de territórios indígenas, cujos grupos cederam parte de seu espaço 
para que os outros grupos indígenas pudessem se estabelecer. Isso não 
implicou em uma solução tranqüila para os índios. 

"Se houve mudanças das localizações das aldeias Nahukwá no 
Kuliseu e dos outros grupos Karibe no Kuluene, em conseqüência da 
entrada das frentes de colonização na região, tais mudanças se deram 
no interior dos territórios de ocupação indígena (gn). Jamais esses 
povos abandonaram essas áreas tradicionais, que continuaram a ser 
freqüentadas e exploradas. De qualquer maneira, afirmamos que 
nenhuma mudança de localização afetou os outros grupos dos 
formadores que continuam até hoje nas mesmas áreas em que se 
encontravam há um século atrás. São os Mehináku, Waurá e 
Yawalapíti (Aruá); os Kamayurá (Tupi), os Karibe do alto Kuluene; os 

r: 
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Trumái. Estes, aliás, habitam tradicionalmente a região da confluência 
dos formadores, inclusive na porção inicial do curso do rio Xingu" 
(Franchetto, 1987: 1 O). 
Conforme registro em campo, os homens Kuikuru sentem muito a 

perda de porções de seu território. Vivem muito "apertado" agora, um 
grupo muito perto do outro. Isso não pode mais acontecer, de branco 
tomar nossa terra. Implica que seu território ultrapassa os limites impostos 
pelo Parque Indígena do Xingu. 

Para situar a questão particular do Parque Indígena do Xingu no 
contexto nacional, pode-se recorrer a Gomes, que sugere uma reflexão: 

"O que surge como mais surpreendente e extraordinário nas relações 
entre os índios e o Brasil é a possível reversão histórica na demografia 
indígena. Certamente seria temerário afirmar que os índios, afinal, 
sobreviveram, e que esta é uma realidade concreta e permanente. Seria 
impiedoso até valorizar demasiado o termo sobrevivência para um 
quadro histórico onde 95% de uma totalidade populacional 
desapareceram num período de menos de 500 anos. Talvez o temo 
mais apropriado fosse remanescência. Hoje são cerca de 230.000 
índios no Brasil, quando eram cinco milhões em 1500. Não somente 
morreram e foram mortos milhões de seres humanos, como se 
extinguiram para mais de cinco centenas de povos específicos, de 
etnias, de culturas humanas que eram produto de milhares de anos 
de evolução e adaptação ao meio ambiente físico e social em que 
viviam. A humanidade perdeu com isso não só pelos valores e 
conhecimentos que deixara, definitivamente, de fazer parte de seu 
acervo, como pela diminuição da diversidade biológica que 
possibilita maiores chances de sobrevivência ao Homo Sapiens 
(gn)"(Gomes, 1988: 16). 

.,.... 
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Dos Autores 

1) O Parque Indígena do Xingu foi criado no ano de 1961? No decreto 
que criou aquele Parque, as desapropriações foram consideradas pelo 
Governo Federal como sendo indispensáveis a sua instalação? 

r: O Parque Indígena do Xingu foi decretado, pela primeira vez, em 
1961. No entanto, em 1952 tramitava o ante-projeto de criação do Parque, 
no Congresso Nacional. Na mesma década de 50, o Estado de Mato Grosso, 
desconsiderando o direito originário dos índios à sua terra, promoveu o 
loteamento das terras inscritas no perímetro territorial de Mato Grosso. Não 
deixou de vender terras sabidamente ocupadas pelos índios, como as terras 
da bacia dos formadores do rio Xingu. 

Não é um decreto que transforma uma área de terra em Terra 
Indígena. Mas é a habitação dessa terra por povos indígenas que a 
caracteriza como Terra Indígena, segundo rezam as diversas Constituições 
Federais Brasileiras, a partir de 1934 (ver resposta ao quesito n. 1 da 
Procuradoria da União ·no Estado de Mato Grosso). 

"Em 1952, essa nova filosofia indigenista tomou-se realidade quando 
o vice-presidente do Brasil convocou uma mesa redonda para debater a 
criação de um Parque Nacional Indígena na Bacia do Auto Xingu ( ... ). 
Em 27 de abril de 1952, o Brigadeiro Raimundo Vasconcelos Aboim, 
Heloísa Alberto Torres, Orlando Villas Boas e Darcy Ribeiro 
submeteram um documento legal ao Vice-Presidente pedindo o 
estabelecimento do Parque Nacional do Xingu ( ... ). O Parque seria uma 
experiência incomparável de proteção às tribos e aos habitantes 
naturais que estas ocupavam contra os perigos de uma sociedade em 
meio a uma rápida transformação econômica" (Davis, 1978:77). 

r 

r: 

r- 

r·. 

Os limites do Parque, conforme anteprojeto de 1952, era mais 
condizente com a realidade que os Villas Bôas encontraram. Contudo, 

"Enquanto, em 1952, tramitava no Congresso Nacional o anteprojeto 
de lei que visava a criação do Parque Indígena do Xingu, com uma área 
muito maior do que o atual, o Departamento de Terras do Estado de 
Mato Grosso começou a vender terras em todo o Estado para a 
realização de uma 'política colonizadora'. Dois terços da área do 
Parque estavam incluídos num plano de alienação de terras, processado 
de duas maneiras: ou por concessão a Companhias particulares para 



Proc. nº 00.2533-0 -lª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 56 

- 

loteamento e venda, ou vendendo diretamente a requerentes glebas de 
até 1 O mil hectares. Que este plano obedecia à afluência de capitais 
originários, principalmente, de São Paulo, e que a existência de 
populações indígenas em toda a região era negada, é comprovado pela 
concentração de grandes propriedades de até 700 mil hectares nas 
mãos de algumas poucas companhias e pela venda de glebas até nos 
pontos de maior população indígena, como é o caso da região dos 
formadores do rio Xingu" (Franchetto, 1983 :25). 

r> 

Em Davis lemos: 
"O Parque Nacional do Xingu enfrentou duas grandes ameaças. A 

primeira foi uma tentativa do Governo do Mato Grosso de fornecer 
concessões de terra no Parque a companhias e especuladores 
imobiliários. Uma investigação feita pelo SPI em 1954 revelou que 
mais de seis milhões de hectares de terra já haviam sido transferidos 
desse modo, e que a propriedade legal sobre mais de 75 por cento da 
área separada do parque passara a outras mãos. Através de uma 
campanha pela imprensa, mobilizada pelos irmãos Villas-Bôas e por 
um pequeno grupo de funcionários do SPI, divulgou-se a extensão 
dessa usurpação de terras, e o Governo Federal pressionou o Estado de 

· Mato Grosso para que anulasse os títulos anteriormente concedidos. 
Por sorte, essa rápida intervenção do Governo Federal teve preservada 
na época" (1978:78). 

"Parece que apesar de todas as evidências de ocupação indígena 
dessa região, o Estado de Mato Grosso preferiu ignorá-las alienando 
toda a região do Alto Xingu. No Parque Indígena do Xingu foram 
novamente titulados pelo Estado de Mato Grosso 480 lotes, no 
período compreendido entre 1955 e 1965, abrangendo uma área 
aproximada de 1.800.000 hectares (gn). 
"Não é preciso dizer que, quando da criação da área indígena do Xingu 
em 14.04.61, todo aquele vasto território estava completamente 
loteado. Entregue aos especuladores, toda a área do Xingu veio a ser 
alienada a particulares" (Mendes, 1988: 128). 

r' 

O Parque Indígena do Xingu foi decretado, pois, pela primeira vez, 
no ano de 1961 (ver texto integral dos decretos em anexo). O mesmo 
decreto reza: 



r: 
r 
r· 
r- 
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Art. 5º. - Ficam o Ministério da Agricultura, por intermédio do Serviço 
Florestal, e a Fundação Brasil Central, autorizados a entrar em entendimentos com o 
Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os legítimos proprietários, se 
eventuahnente existirem, para o fim especial da obtenção de doações, bem como efetuar 
as desapropriações indispensáveis à instalação do Parque. 

No decreto que criou aquele Parque, "o Ministério da Agricultura por 
intermédio do Serviço Florestal e a Fundação Brasil Central ficam 
autorizados a efetuar ( ... ) as desapropriações indispensáveis à instalação do 
Parque". No decreto não especifica quais as desapropriações indispensáveis, 
e nem esclarece até que ponto as desapropriações são indispensáveis. 

r: 

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

r: 
r: 

2) Os lotes em litígio foram titulados pelo Estado de Mato Grosso antes 
da criação do Parque? Com a criação do Parque, os lotes em litígio foram 
incluídos dentro dos seus limites? r: 

r: 

Retoma-se a afirmativa acima, de que o Parque Indígena do Xingu 
não incluiu toda a área de ocupação imemorial indígena da região, somente 
uma parte. A reserva, apesar de constituir uma segurança para os povos 
indígenas que aí vivem, representa também para eles perda de áreas que 
ficaram excluídas. A referência mais adequada se encontra no ante-projeto 
de 1952, como já lembrado na resposta ao quesito n. 1 dos autores. 

O decreto de 1961 não contemplava as Terras Indígenas onde se 
situam os lotes, conforme plotagem apresentada no processo. 

Há que acrescentar, que a terra é de direito indígena a despeito de 
erros da legislação, e que os direitos dos índios sobre suas terras antecede 
qualquer legislação, pois seus direitos são originários. Não é um ato 
legislativo que transforma uma área em "área indígena", mas esta adquiriu 
essa qualidade anteriormente. 

"Dado básico para compreensão da nova situação do índio no direito 
brasileiro é o artigo 231 da Constituição de 1988, segundo o qual, "são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam" (Dallari, 1994:109). 
Oliveira, ao considerar o direito dos índios sobre suas terras, chama a 

atenção: 
"( ... ) cabe frisar que o direito dos índios é originário e decorre de sua 

conexão sócio-cultural com povos pré-colombianos que aqui 

r: 

r: 
r- 

r: 

r: 
r: 
r 

r: 
(' 

(' 

r: 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
e 
r: 
( 

r: 
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r- habitavam. Tal direito não procede do reconhecimento pelo estado 
(nem é anulado pelo não reconhecimento), mas decorre do fato mesmo 
da sobrevivência atual dos grupos humanos que se identificam por 
tradições ancestrais e que se consideram como etnicamente 
diferenciados de outros segmentos da sociedade nacional" (1988:92). 
Ainda, quanto ao habitat, 
"O pensamento jurídico moderno reforça o enfoque antropológico, 

dando uma interpretação aprofundada dos conceitos de 
'habitado/ocupado' e de 'posse' quando referidos a territórios de povos 
indígenas. Citamos antes de tudo a interpretação de Victor Nunes Leal 
do Artigo 198 da Constituição Federal vigente ( e de seus precedentes 
constitucionais republicanos), interpretação contida na Súmula 480 
(Franchetto, 1987 :5-6). 
"' 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 índios, 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 (gn), 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). 
A área "sub-judice" integra um território de ocupação indígena. Os 

grupos que aí habitavam e habitam estão mencionados na resposta aos 
quesitos da UNIÃO. Essa área foi incluída nos limites do Parque no ano de 
1968, tomando como referência a plotagem do mapa. 

.-- 

r- 

3) Os limites daquele Parque foram ampliados no ano de 1968? Naquela 
oportunidade, com a ampliação dos limites do Parque Indígena do Xingu, os 
lotes das Autoras passaram a situar-se dentro do novo perímetro? 

Os limites do Parque Indígena do Xingu foram ampliados no ano de 
1968. Essa ampliação incluiu a área "sub-judice" dentro do novo perímetro 
do Parque Indígena do Xingu, mesmo assim não contemplava toda a 

r: 
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extensão de Terra Indígena ao sul do Parque, manifesto nas "fugas" de 
índios em exploração de seu território imemorial, coletando caramujos, 
pequis nos pequizais por eles plantados, além de aí exercerem outras formas 
de exploração segundo seus usos e costumes, imprescindíveis à sua 
sobrevivência fisico-cultural. 

r: 
4) Se na ocasião que os lotes ora em litígio foram demarcados pelo 
engenheiro credenciado pelo Estado de Mato Grosso, nos Autos 
administrativos das titulações, existe alguma referência naqueles Autos 
sobre a existência, ou não de índios ou de aldeias sobre algum dos lotes 
demarcados? 

r: 

Basta ler um trecho das considerações escritas pelo engenheiro 
credenciado para que se perceba a carência de conhecimento relativo à 
ocupação dos índios relativo ao território abrangido pelos limites do Parque 
Indígena do Xingu: 

6° quesito: Se por ocasião da criação do Parque Indígena do Xingu, 
pelo decreto nº 50455 de 14.04.61, já existiam índios localizados na 
região abrangida pelos seus limites? 

· Resposta: Não. Os índios, antes da criação do Parque, não tinham 
localização permanente em quaisquer região abrangidas pelos limites 
definidos no decreto mencionado no quesito( ... ) 

(quem assina é Jurandir Brito da Silva) 

r> 

r· 

2° Quesito: A declaração do engenheiro-agrimensor Ferrucio Arri 
constante do memorial descritivo da gleba, por ocasião da medição e 
demarcação da mesma, expressa a verdade quando afirma: "nas terras 
demarcadas por este lote não existem aldeamento de indígenas e nem 
vestígios da ocupação dos mesmos"? As conclusões do grupo de 
trabalho constituído por portaria do presidente da FUNAI, e o mapa 
por ele apresentado, confirmam as declarações do citado agrimensor? 
( ... ) 
Resposta: Sim, expressam a verdade. Em 1958, na ocasião que mediu e 
demarcou a gleba, o engenheiro Ferrucio Arri esclareceu que nela não 
existiam aldeamentos de índios e nem vestígios de ocupação dos 
mesmos, afirmação que se confirmou em 15 de maio 'próximo passado, 
isto é, durante a perícia que realizei em companhia do vistor judicial. 



r· 
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Concluí, inclusive pelas informações que obtive no Posto Indígena 
Diauarum, que no ano de 1958 a gleba dos autores e a região de sua 
localização não era habitada por silvícolas, isso porque a aldeia dos 
índios "Kayabí'' encontrada sobre a gleba dos autores somente foi aí 
instalada no ano de 196211 ( assinado por Ainabil Machado Lobo, 
assistente técnico dos autores no processo Ação civil Originária n. 259- 
1 - Mato Grosso, 27.06.86). 

r> 

,---. 

Volta-se a frisar: ocupação indígena não se restringe à aldeia. Os 
vestígios de ocupação indígena nem sempre são identificáveis por um 
experimentado sertanista, que dirá de um engenheiro-agrônomo. Além do 
mais, o índio transita em seu território de tal modo que dificilmente será 
percebido por algum estranho. As observações de engenheiros agrônomos a 
respeito de ocupação territorial indígena merecem reavaliação, privilegiando 
os registros de etnólogos, a partir do final do século passado, bem como os 
dados da memória oral indígena . 

. r-. 

r: 

r- 

5) Se na ocasião da alienação dos lotes das Autoras pelo Estado de Mato 
Grosso, neles havia · localização permanente de índios ou de seus 
aldeamentos? Em caso afirmativo, em qual dos lotes? 

r. 
r: 

Para responder essa questão, que se encontra já suficientemente 
esclarecida nas respostas acima, procura-se um apoio a mais numa 
testemunha (Cícero Cavalcanti Albuquerque), ouvida em juízo 16: 

"( ... ) esclarece que ingressou na região do Xingu, pelo Norte, em 
1945. Os irmãos Villas Bôas, em 1950, começaram a ingressar na 
mesma região, pelo Sul. Pode afirmar que toda a região do Xingu, 
inclusive nas diversas chapadas ali existentes sempre foi habitada pelos 
índios, existindo aldeamento por toda parte. Os índios que ali 
habitavam eram do grupo: Calapalos, Camaiurá, lualapití, Meinaco, 
Caiabí, Suiá, Txucarramaes, Jurunas, de línguas e costumes diferentes. 
Esclarece ainda que tais grupos indígenas habitavam ambas as margens 
do Rio Xingu, sendo que tinham um raio de ação de 150 Km, mais ou 
menos, contados de ambas as margens. A população indígena na região 
do Xingu, em 1945, era calculada em 12 mil indígenas, 
presumidamente. Afirma, ainda, que inicialmente a área destinada aos 
indígenas era muito grande, sendo que atualmente ficou reduzida a 

16 Processo 94.1883-5, 2ª Vara, da Justiça Federal de Mato Grosso. à fl. 2075 
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70%, digo 30% (trinta por cento). Informa mais que, os indígenas 
dessa região apesar de terem uma aldeia permanente para habitarem, 
tem por costume andarem numa faixa de 150 quilômetros, de extensão, 
a procura de alimentos. Tal extensão é considerada pelos índios como 
"Pátria" deles. É secular a existência de índios na região do Xingu. 
Quando ingressou na região do Xingu não havia "brancos", somente 
indígenas. Faz trinta anos, mais ou menos, que os "brancos" 
começaram a desbravar a área do rio Xingu, no estado de Mato Grosso 
do Norte, mas sempre permanecendo distante do aldeamento dos 
índios, uma distância de 400 quilômetros mais ou menos. Diz que nos 
anos de 1948 à 1952 procedeu a pacificação dos Kubenkrãkein, na 
região do médio Xingu, hoje município de São Felix - PA. Dada a 
palavra( ... )" (13.09.1984). 

Houve, em relação à delimitação do Parque Indígena do Xingu, uma 
redução da dimensão das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
seguida de algumas ampliações. As considerações do jurista Mendes 
contribuem na elucidação: 

"( ... ) as ampliações do Parque do Xingu eram imperiosas, uma vez 
que o decreto de 1961, embora incidente sobre território indígena, não 
incluía, dentro de seus limites, áreas imemorialmente ocupadas por 
outros grupos aborígenes. 

"A plotagem dos contornos externos do Parque do Xingu, em sua 
configuração atual, sobre a carta do DAC demonstra que, se a União 
cometeu algum deslize, foi o de não ter ampliado os limites do Parque, 
até o paralelo 14º, latitude Sul. E que, como se constata, era inequívoca 
a presença indígena em toda a região, desde a parte setentrional até a 
área situada mais ao sul. 

"O mapa elaborado pelo DAC comprova, portanto, que embora 
insatisfatórias, as ampliações da área indígena na parte Sul, levadas 
a efeito pelo Decreto nº. 63.082/68 e 68.909171, hão de ser 
entendidas, apenas, como imperiosas e inevitáveis correções (gn) 
do ato declaratório anteriormente editado, que, embora incidisse sobre 
o território indígena das tribos situadas na parte setentrional e na região 
da confluência, não contemplava os grupos situados no sul" (Mendes, 
1988:109-110). 

Pode-se concluir que, na ocasião da alienação dos lotes das Autoras 
pelo Estado de Mato Grosso eles era objeto de ocupação indígena, sendo 
que todos os lotes integram Terra Indígena. 

r: 
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6) Especifiquem os peritos, se na ocasião da perícia judicial foram 
localizados dentro dos limites de algum lote das Autoras, índios ou aldeias 
dos mesmos? Em caso afirmativo, qual o nome desta tribo indígena? 

. Próximo à confluência dos rios Tanguro e Kuluene, margem direita de 
ambos, situa-se uma aldeia dos ·índios Kalapalo. Pouco abaixo, ainda na 
margem direita do Kuluene, localiza-se uma aldeia Kuikuro. Além disso, 
toda a região que se estende ao lado oriental do Kuluene, (chegando a 
ultrapassar o perímetro do Parque Indígena do Xingu), é ocupada por esses 
dois grupos tribais, bem como pelos Matipu e Nahukwá. Mais detalhes, ver 
respostas aos quesitos da União. 

r- 7) A partir de qual Constituição e de que ano, terras ocupadas ou 
habitadas por índios passaram a ser de propriedade da União Federal? 

Tanto a Constituição de 1967 como a de 1969, Art. 40 :1 V, incluem 
entre os bens da União as terras ocupadas pelos silvícolas. 

"As terras indígenas são terras públicas federais, pelo menos desde 
1934. E devem ser assim consideradas e respeitadas" (Mendes 
1988:142). 

8) O Decreto nº 63 .082 de 06 de agosto de 1968, que ampliou os limites 
do Parque Indígena do Xingu, destinou a área ampliada como área reservada 
aos índios? Neste Decreto a União Federal determinou que a FUNAI 
promovesse as desapropriações indispensáveis ao seu cumprimento? Estas 
desapropriações impostas pelo Decreto foram efetuadas? 

Conforme Decreto Nº. 63.082- de 6 de agôsto de 1968, fica 
determinado: 

r: 

Art. 2°. - Fica a Fundação Nacional do Índio autorizada a entrar em 
entendimentos com o Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os 
legítimos proprietários, se eventualmente existirem, para o fim especial da 
obtenção de doações, bem como a efetuar as desapropriações indispensáveis ao 
cumprimento dêste Decreto. 



(• 
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Art. 3°. - Deverá a Fundação Nacional do Índio, em cooperação com o 
Ministério do Exército e o Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento· 
de Polícia Federal, promover a evacuação das áreas ocupadas indevidamente, 
tomando as medidas aconselháveis. 

A assistente-técnica da FUNAI, poderá oferecer mais 
esclarecimentos. 

r>, 

r: 
r 
r 
,..._ 
( 

r: 9) A Legislação específica (Estatuto do Índio) faz distinção entre o que 
seja área reservada aos índios e aquelas outras áreas de sua posse, ocupação 
ou habitação, de caráter imemorial ou tradicional? As áreas reservadas aos 
índios, face essa distinção e classificação, estão, ou não, excluídas da 
proteção constitucional conforme dispõe aquele Estatuto? 

r: 

r 
r 
r- 
' 

r: 

A Lei nº. 6.001 de 19.12.73 - o Estatuto do índio Titulo II: Dos 
Direitos Civis e Políticos em seu Capítulo 1 "Dos Princípios", reza: 

Art. 6°. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das 
comunidades indígenas e seus efeitos ... no regime de propriedade ... 

TÍTULO III Das Terras dos índios 
CAPÍTULO 1 Das Disposições Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas a que se referem os 
artigos 4°, IV, e 198 da Constituição; 
Art. 18 ... 
§ 1 º. Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos 
Tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de 
frutos assim como de atividade agropecuária ou extrativa. 

Capítulo I Das Terras Ocupadas 
Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades naquelas terras existentes. 
Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste 
artigo, são bens inalienáveis da União ... 
Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da 
terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e 

r: 
r: 
r: 
r: 
r 
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onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

Art. 24 .... § 1 º. Incluem-se no usufruto, que se estende aos acessórios e 
seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias 
fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2°. E garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas 
áreas por ele ocupadas ... 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à 
posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do 
Art. 198 da Constituição Federal independerá de sua demarcação, 
e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, 
atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a 
antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, 
na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes 
da República. (gn) 

CAPÍTULO III 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 ... 

Parágrafo Único. .As áreas reservadas na forma deste artigo não se 
confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo 
organizar-se sob uma das seguintes modalidades: 

a) reserva indígena; 

· b) parque indígena; 

Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servir de habitat 
a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência. (grifos 
meus) 
Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, 
cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e 
sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de 
flora e fauna e as belezas naturais da região ... 

Art. 31. As disposições deste Capitulo serão aplicadas, no que couber, 
às áreas em que a posse decorra da aplicação do Art. 198 da 
Constituição Federal." 
Os capítulos II e III do Estatuto do índio (1973 ), que tratam, 

respectivamente, das terras ocupadas e das áreas reservadas, permitem 
entender o teor de quesitos referentes a "reservas indígenas 11 
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r: 

"Na concepção da lei nº. 6.001, uma reserva é uma área destinada a 
servir de habitat para um grupo indígena, ou seja, poderia ser uma área 
desocupada, para a qual seria transferido um grupo indígena 
desprovido de terra por um motivo qualquer. É afirmado no Art. 26 que 
as áreas reservadas "não se confundem com as de posse imemorial das 
tribos indígenas". No entanto, Art. 31. sugere aplicar esta disposição às 
áreas em que a posse decorra do art. 198 da Constituição, ou seja, 
áreas de posse permanente habitadas pelos silvícolas. Em suma, esta lei 
é contraditória; tenta distinguir terras ocupadas de áreas reservadas, 
mas acaba remetendo a definição de terras reservadas à definição de 
terras ocupadas. (Uma discussão jurídica sobre a distinção entre áreas 
reservadas e terras ocupadas pelos silvícolas pode ser encontrada em 
Da Costa Tourinho Neto, 1993). 

r: 

r=. 

Esta questão é relevante porque houve várias tentativas de 
caracterizar o Parque do Xingu como uma reserva, para onde índios de 
outras áreas teriam sido transferidos, com a finalidade de negar que a região 
do Parque constituísse o habitat imemorial de diversos grupos indígenas, 
justificando a obtenção de indenização por títulos incidentes no Parque. 

Na contestação assinada por Mendes em 24/4/87, ele chega a várias 
conclusões importantes e que, ao que tudo indica, mantêm sua validade 
perante a constituição de 1988. 

Mendes é categórico em afirmar que as terras ocupadas pelos índios 
não são terras devolutas (1988:36; 3765; 67 e 145 e passim). 

O Parque Indígena do Xingo, não se constitue simplesmente numa 
reserva, mas foi constituído sobre parte de Terra Indígena de posse 
imemorial, como foi elucidado nas respostas às questões da Procuradoria da 
União. 
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14) Os irmãos Villas Boas depois de ampliado o Parque Indígena do Xingu, 
levaram e transportaram índios para a região onde se localizam os lotes das 
Autoras? {' 

Essa questão encontra-se respondida nas respostas aos quesitos da 
Procuradoria da União. Tanto os Kuikuro quanto os Kalapalo manifestam 
queixas relativas à mudança que lhes foi sugerida pelos irmãos Villas Bôas, 
que entenderam ser melhor que estabelecessem suas aldeias em área mais 
próxima ao Posto Indígena Leonardo. Há que lembrar que eles, com isso, 
passaram a viver em um espaço "mais comprimido", na expressão deles, 
tendo que dividir um espaço mais reduzido com outros grupos indígenas que 
já ocupavam aquela área. Isto é, eles não passaram a ocupar uma área vazia. 
Mas passaram a ocupar área pertencente a outros grupos que se 
reacomodaram ( ou - se a(in)comodaram) nesse espaço. Por outro lado 
assistem, inconformados, a destruição de grande parte de seu território 
tradicional, que ficou ao sul do perímetro do Parque Indígena do Xingu. 

r: 

Na resposta ao quesito n. 2. da Procuradoria da União, há mais 
informações quanto às épocas em que diversas tribos alcançaram a região do 
Xingu. 

Quanto aos Suyá, alcançaram o vale do médio Xingu, quando ainda 
não existia o Parque. As muitas guerras que são noticiadas desde Von den 
Steinen (1884) até a recente publicação dos Villas Bôas (1994) implicam 
que a área do Alto e Médio Xingu, buscada como refúgio para se livrar do 
avanço da sociedade nacional, por muitas tribos, já se encontrava totalmente 
ocupada. 

A transferência, propriamente, se aplicava a dois grupos: Tapayúna ou 
Beiço-de-Pau (Arinos) e Panará (Kréen-Akaróre, Peixoto de Azevedo). 
Esses dois grupos, "pacificados" sofreram uma ação dizimadora, e 
apresentaram, ao olhar dos indigenistas, impossibilidade de sobreviver como 
tribo independente. Optou-se, como solução, reuni-los a outros grupos, no 
Parque Indígena do Xingu. Os Tapayúna, considerados parentes dos Suyá 
foram levados para o território dos últimos; recentemente mudaram-se para 
a Terra Indígena Capoto/Jarina, dividindo essa terra com os Mêkrãnoti. Os 
Panará, após diversas mudanças, retornaram para uma parte de seu território 
tradicional, no vale do rio Iriri, fora do Parque Indígena do Xingu. A 
sociedade nacional beneficiou-se com a liberação da maior parte de seus 
territórios para sua expansão. Esses prejuízos impostos às nações indígenas 
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r: 

não foram devidamente consideradas, até o momento. Os índios não são 
insensíveis às perdas, como registrou Franchetto: 

"Aqui é suficiente registrar o comentário de um líder Txukahamãe, que 
observava o mapa dos Suyá enquanto estes falavam: 
'"Isso aqui é uma ilha ... nossa aldeia antiga no Capoto. Quando foi 

criado o Parque nós subimos o rio Xingu ... Orlando e Cláudio falaram 
para o meu pessoal vir para dentro do Parque, fizemos aldeia. A 
estrada cortou o Parque ... agora tem fazenda tudo aqui, tem capim, 
tem gado. Pois é, nós perdemos 40Km, ficou só isso demarcado, 
demarcado e mal feito, do jeito que branco quer, não do jeito que nós 
queremos ... Eu vejo a história assim, já perdemos toda a área que era 
nossa. O que ganhamos? Não ganhamos nada, nós ganhamos esse lugar 
aqui que não vale nada, não presta nada, terra ruim, cerrado. Agora 
branco está querendo tudo, fazendeiro quer. O que ele vai pagar para 
nós? O que ele pagou aos índios dos quais já pegou a terra? O que 
Pataxó ganhou? O que Guarani ganhou? Nada. O que vamos ganhar 
daqui a vinte, trinta anos, quando pegar toda essa terrar'" (1983:22). 
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Quanto à declaração Álvaro Villas Bôas, prestada em 1980, pode-se 
entender que tanto a região entre os rios Tanguro e Sete de Setembro, 
quanto a região do Tanguro e Kuluene, são habitat indígena que remontam a 
época imemorial, mantendo continuidade de habitação, o que se revela 
mediante vestígios de antigas aldeias, e de pomares de frutas (Pequi). A 
primeira região é um lugar onde os índios continuam se abastecendo, até 
hoje, de conchas e caramujos para confecção de diversos objetos de 
trabalho, de comércio e rituais. A segunda região vizinha o lugar de origem 
de diversos grupos tribais que habitam o Alto Xingu. 

No seu diário, os Villas Bôas, ao adentrarem a bacia do Xingu, na 
década de 40, deixam claro, estarem em território indígena, ao passarem do 
campo/cerrado para a mata, nas bacias dos rios Sete de Setembro e 
Tanguro, bem antes de constatarem as aldeias. 

"Estamos exatamente na linha divisória de duas grandes e diferentes 
regiões. Para um lado, cerrados e campos cobrindo chapadas 
vastíssimas, vales e serras; para outro, as florestas inexploradas dos 
rios Kuluene e Xingu. Os dois habitados por numerosas tribos 
indígenas. No primeiro vivem os Xavantes, já nossos conhecidos, que 
habitam de preferência as fraldas do Roncador, onde têm suas malocas 
definitivas. No tempo da seca, "verão", saem eles para todas as 
direções, à procura de caça e outros recursos, muito escassos no seu 
vasto país. Nessas caminhadas, vão construindo aldeias que 
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abandonam logo em seguida ao término de suas caçadas. Na enorme 
área que percorrem todos os anos, compreendida, de um modo geral, 
entre as matas do rio Kuluene e as águas do rio das Mortes, parece não 
habitarem outros índios a não ser eles" (Villas Boas, 1994:125). 
"Para o lado de cá da mata, na orla onde estamos, parece não existir 

morada definitiva de índios. Entretanto, sempre os temos aqui ao 
nosso redor (gn). Nas noites, principalmente de lua, ouvimos seus 
gritos, imitação de aves e outros sinais de sua aproximação. Embora 
estejam constantemente nos rondando, espreitando, ainda não nos 
causaram nenhum prejuízo. Nem por isso deixamos de estar sempre 
vigilantes. Não sabemos ao certo que índios são. É provável que sejam 
ainda os Xavantes que nos acompanham, ou uma outra tribo qualquer, 
desconhecida, habitante dos rios Tanguro ou 7 de Setembro, cursos 
inexplorados que passam aqui por perto" (Villas Boas, 1994:125-126). 
Pouco depois eles já enumeram diversas nações indígenas, com sua 

distribuição geográfica, dando idéia da ocupação da área oriental dos 
formadores do Kuluene17• 

"Temos colhido boas informações dos índios: ficamos sabendo que o 
rio Tanguro - por eles conhecido - não é o que descemos. O Tanguro 
está localizado entre este local e a baía dos cuicuros. O rio que 
descemos eles chamam de Turuine18• ( ••• ) Sobre índios na região, 
informam os cuicuros e calapalos que no alto Tanguro habitam os 
iarumas. A região à margem direita do Kuluene é batida pelos terríveis 
suiás. Já Von den Steinen, em 1886, chamava os iarumas de 
"misteriosos"( ... ). O rio Kuluene, segundo as informações dos índios, é 
o ponto divisório entre os índios pacíficos e os arredios e agressivos. 
As principais tribos da margem esquerda são calapalo, cuicuro, 
nauquá, Matipúí, meinaco, aueti camaiurá e uaurá. Na margem 
direita, lá para o interior, estão os iarumas, suiás e outros 
desconhecidos" (Villas Boas, 1994: 157-8) (gn). 
Ainda quanto a essa parte sudeste do Parque, que diz respeito à área 

"sub-judice", os mesmos índios prestam informações que esclarecem que 
houve uma reacomodação de seus aldeamentos, confirmando o registro de 
Villas Bôas, Trumái morava perto onde é Tanguro, há uns 500 anos 
atrás. Nesse tempo, cada nação ocupava uma faixa de terra. Cada um 
tinha o seu lugar. A margem esquerda do Kuliseu a montante, antigamente 
era ocupado por Kalapalo, Matipu, Kuikuru e Nahukwá. A convite dos 
Villas Bôas, os Kalapalo passam a ocupar terras imemoriais dos Kamayurá e 

r> 

(' 

r: 

r:, 

r: 

r-, 

r: 

r-, 
17 Von den Steinen entrara, no século anterior, pelo lado ocidental do Kuluene, não 
mencionando diversas tribos que habitavam no lado oriental. 
18 Turuine (Tuhine) = rio Sete de Setembro. 
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estes recuaram para a região da lagoa Ipavu, onde já tinham aldeia antiga. 
Hoje a região é habitada pelos Kuikuru, Matipu, Kalapalo e Nahukwá, que 
viviam antigamente, entre Kuliseu (à sua direita) e em ambas as margens do 
Kuluene. Mais acima no Kuluene, lugar chamado Anagowuto, Kangaro 
havia duas aldeias Kalapalo; nessa região, há uma cachoeira, que fica a mais 
ou menos 2,30hs acima do PIV Kuluene, por eles ocupada. Nessa cachoeira, 
encontra-se a pedra apropriada para furar conchas de caramujo, com as 
quais confeccionam colares e cintos. É uma pedra especial que serve 
também para lixar. Kalapalo e Kuikuru dela se abasteciam. W anité 
(Kalapalo) informou que, perto da cachoeira, no Kuluene, morava o 
conjunto da nação, um pouco acima, sendo chamado, o lugar de 
Naru 'hoto. Adjuwaré era o chefe Kalapalo. Perto habitava outra nação, 
Arafangugo. A lagoa ltafununo, sempre foi habitada pelos Kuikuru, desde 
antigamente até hoje. Esse lago é lugar de origem dos Kuikuru e outros 
Karib19. O rio servia de trânsito para todos os grupos. 

Não consta como iniciativa dos irmãos Villas Boas terem levado ou 
transportado índios para a área "sub-judice" após o decreto de 1968. Os 
índios, por iniciativa própria, retomam a construir suas aldeias nas terras que 
habitam imemorialmente. 

Kuluene: Loike pilotando, para chegar às diversas aldeias. 

19 Em outra informação, incluem, além das tribos pertencentes ao tronco lingüístico Karib, 
outras tribos do Alto Xingu. 
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Do Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária 
de Mato Grosso, Juízo da Primeira Vara 
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1 º) A área de terras abrangidas pelo Parque Indígena do Xingu é 
considerada habitat indígena, etno-historicamente constituído, antes ou 
depois do ano de 1934? 

!' A área de terras abrangidas pelo Parque Indígena do Xingu é 
considerada habitat indígena, etno-historicamente constituído, antes e depois 
do ano de 1934. No entanto, o reconhecimento oficial se deu a partir dos 
decretos que definem seus limites. O reconhecimento não cria uma Terra 
Indígena, mas, reconhece uma parcela de um território, geralmente mais 
amplo, como é o caso. O ante-projeto de 1952 condizia mais com a 
realidade da ocupação indígena do vale do Xingu. A redução de suas 
dimensões deve-se à lógica de conquista que desconsidera a habitação 
indígena sobre a terra. 

"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 (gn)" (Oliveira, 1988:92) 
Pelas referências apresentadas nas respostas anteriores, conclui-se 

que· o território abrangido pelo perímetro do Parque Indígena do Xingu é 
Terra Indígena etno-historicamente constituído antes e depois da 
Constituição Federal de 1934. 
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2°) Antes da criação do Parque Indígena do Xingu pelo Decreto nº 
50.445, de 14.04.1961, a área em questão era habitada por índios? Em caso 
positivo, quais os grupos tribais que lá existiam? 

r< 

Os relatos do etnólogo Karl Von den Steinen, os registros dos Irmãos 
Villas Bôas, as pesquisas de diversos antropólogos que estudaram os povos 
habitantes da bacia do rio Xingu, confirmam que a área que corresponde à 
criação do Parque Indígena do Xingu pelo Decreto nº 50.445, de 14.04.1961 
era habitado por índios. 

"Agora estão reduzidas por causas diversas: lutas de acomodação, 
doenças e outros fatores. Durante muitos anos os j urunas e suiás, além 
de lutar entre si, atacavam os camaiurás, uaurás e trumaís. Estes 
últimos, aguerridos, irrequietos, além de brigar com os índios lá do 
baixo rio, lutavam com seus vizinhos" (Villas Boas, 1994:261). 

"É oportuno lembrar que a região do Alto Xingu, por movimentos 
migratórios ainda não estudados, mas que hoje estão merecendo as 
atenções de nossos etnólogos, reuniu representantes das quatro grandes 
famílias lingüísticas indígenas do Brasil, classificadas de acordo com as 
suas características culturais: tupi, caribe, aruaque e jê. Incluem-se, 
também, línguas isoladas, que são aquelas que não se enquadram nas 
grandes famílias citadas. Representando os caribes temos os calapalos, 
cuicuros, Matipúís, tsuvas, aipatsi, todos oriundos do tronco 
nauquá, que por sua vez vieram da dispersão da grande concentração 
naruvoto; os tupis estão muito bem representados pelos camaiurás, 
a uetis e outra grande nação que, embora fora da área xinguana, é por 
eles citada - os caiabis; os aruaques abrangem os uaurás, os meinacos 
e os iualapitis; e finalmente os jês contam com os suiás (crincatire) e 
seus parentes mencragnotire e metotires, que habitam as 
proximidades da cachoeira de Von Martius, área ainda não alcançada 
pela Expedição. Representando um grupo de língua isolada vive o 
desconhecido trumaí, cuja fala se diferencia de todas as outras" 
(Villas Boas, 1994:260) (gn). 
"Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana deixaram 

Cuiabá para uma viagem de quase sete meses, seguindo a seguinte 
trajetória: descida do Rio J atobá e do Rio Ronuro até as cabeceiras do 
Xingu e volta pelo Kuluene e um de seus afluentes, o Kuliseu (Meyer, 
1897a e 1897b; Samain, 1980). Meyer visitou onze aldeias, das quais 
seis não haviam sido visitadas por Von den Steinen; realizou estudos 
mais detidos sobre os Trumái e contatou novos grupos Karíbe. Além 
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de passar pelas aldeias Bakairí ao longo do Batoví e do Kuliseu, 
Meyer reencontra os Awetí, a série de aldeias Nahukwá, os Trumái e 
os Kamayurá. Os Trumái estavam pouco a leste do Kuluene, a 12º lat 
Sul. Três anos mais tarde, em março de 1899, ele voltava a região dos 
formadores para mais oito meses, descendo o Ronuro desde as 
nascentes. Descreveu os grupos indígenas nos arredores do Kuliseu e 
do Kuluene e visitou os Trumái, Kamayurá, Awetí, Yawalapíti, 
Mehináku, Auwíti, e Bakairí. Não alcançou, porém, os Nahukwá e os 
Akúku (Kalapalo), mais afastados. Os Trumái sobreviviam, após os 
ataques Suyá, perto da boca do Kuliseu" (Franchetto, 1987:43). 
Villas Boas acrescentam na lista os Anumaniá, Tonori, Urupatsim 

Auara, e explicam que a região do Alto Xingu, era 
"a grande área de refúgio de índios de todos os quadrantes, 
pressionados pela invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje 
vivem nesta região foram populosas no passado" (Villas Boas, 
1994:261). 
Dos atuais habitantes do Parque Indígena do Xingu, somente os 

Kayabí são considerados como advindos da região da bacia do rio Teles 
Pires e do Rio dos Peixes. Os Juruna também são classificados como povo 
que adentrou recentemente (século XIX) esse território. Os 15 povos, que 
hoje habitam o Parque Indígena do Xingu, habitavam sua área desde antes 
de 1961, quando foi promulgado o primeiro decreto, que o criava. 

Os povos que atualmente habitam o Parque Indígena do Xingu 
descendem de tribos que habitavam esse território na década de 50. Ver 
resposta ao quesito n. 3 da Procuradoria da União. 
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r: 3°) Os aborígenes que compõem a Reserva Xingu são originários da região 
onde está localizada a área em litígio? 

r- 

Essa questão encontra-se esclarecida nas respostas aos quesitos da 
Procuradoria da União. 

A título de complementação relativo à territorialidade indígena do 
Alto Xingu, merece constar pequeno registro de Von den Steinen, ao 
explorar o Xingu no século XIX, quando verificou que 

"os limites entre os domínios das tribus são naturais. 'Este riacho já 
pertence à tribu vizinha' era uma informação que ouvíamos 
regularmente na nossa viagem. Uma das margens do Kulisehu 
pertencia, por exemplo, aos N ahukwá, a outra aos Mehinakú. A pesca 
no rio por meio de arco e flecha era permitida a todos" (Steinen, 
1940:424). 
Por outro lado, há que lembrar uma observação feita um século após: 
"Nas terras xinguanas não há vazios, se sobrepormos ao espaço 
geográfico os territórios indígenas assim definidos. Há fronteiras 
internas entre as diferentes áreas indígenas, fronteiras que não são 
estabelecidas rigidamente de uma vez por todas, já que os movimentos 
de um grupo podem se insinuar em território alheio, mas que são 
reconhecíveis e reconhecidas pelos índios" (Franchetto, 1987:9). 
Os aborígenes que "compõem a Reserva Xingu" são originários da 

região onde está localizada a área "sub-judice", ressaltando que vários 
grupos mencionam mitos explicativos da formação geográfica (lagoas) e de 
sua origem vinculados a essa área, confirmando ser integrante de Terra 
Indígena. 

r: 

r> 
('. 

r-, 

r: 

r": 

,.,..... 



r 
·"" Proc. nº 00.2533-0 -1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 74 

................... ~ . 

r: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BIBLIOGRAFIA 

e 

»<; 

r- 
r ACONTECEU Especial 15, "Povos Indígenas do Brasil/ 1984. Parque Indígena 
r- do Xingu". CEDI, São Paulo, 1984. 

r: 
ACONTECEU Especial 17, "Povos Indígenas no Brasil/1985-86. Parque 

Indígena do Xingu". CEDI, São Paulo, 1986. 

/' 

ADALBERTO, Príncipe da Prússia (1811-73) "Brasil: Amazonas - Xingu (pelo) 
Príncipe Adalberto da Prússia". Belo Horizonte, Itatiaia / São Paulo, 
Edusp, 1977. 

AGOSTINHO,P. "La situacion dei indigena en America dei Sur (aportes ai 
estudio de la friccion inter-étnica en los indios no-andinos)". Bibliografia 
Científica, Consejo Mundial de lglesias e Instituto de Etnologia de 1 º 
Universidade de Berna-Ginebra. 1973,pp.355- 79. 
"Mitos e outras narrativas Kamayurá". Salvador, 1974. 
"Kwarip, Mito e ritual no alto Xingu". São Paulo, 1974. 

ARAÚJO, Ana Valéria (organizadora). "A defesa dos direitos indígenas no 
judiciário - ações propostas pelo núcleo de direitos indígenas". São Paulo, 
Instituto Socioambiental, 

BAER, Gerhard "Beitrãge zur Kenntnis des Xingu-Quellgebietes". Basel, 1964 

- 1 ,. 
BALDUS, Herbert "Uma ponte etnográfica entre o Xingue o Araguaia" in Rev. 

do Arquivo Municipal, XLIII, São Paulo, 193 8 
"Tapirapé - Tribo Tupi do Brasil Central''. São Paulo, Companhia Editora 
Nacíonal-Edusp, 1970. 

BARUZZI, R.G.,L.F.Marcopito, M.L.C. Serra, F.A.A.Souza e C. Stabile- "The 
Kren- Ak.orore: a recently contacted indigenous tribe". Ciba Foundation 
Symposium 49, agosto 77. Elsevier, Excerpta Medica, North Holland, 
1977. 

,,-.. 

BASSO, E. B. "Os Kalopalo". Levantamento dos Povos Indígenas no Brasil. 
CEDI, São Paulo (np), 1981. 
"Os Kalopalo". Draft para o levantamento dos P.I. no Brasil, CEDI. (np), 
1983. 

BASWIJVER, G. "Considerations on Mekragnoti warfare". PhD Diss. Sociale 
Menschappe Faculteit van Rechtsgeleerdhei, 1985. 

CARNEIRO, R.-1957- Subsistence and social structure: an ecologia! study of the 
Kuikuru lndians. PhD Diss, univ. de Michigan. 

,,,....., 

,,-, 



Proc. nº 00.2533-0 -1° Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 75 

r: "Quarup: a festa dos mortos no Alto Xingu" in "Karl von den Steinen: 
Um Século de Antropologia no Xingu" I Vera Penteado Coelho(org.). São 
Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1993, pp. 405ss. 

,-, 
r: COUDREAU,H. "Voyage au Xingu, 30 mai. de 1896-26 octobre 1896". Paris, A. 

Lahure, 1897. 
"Viagem ao Xingu". Belo Horizonte, Itatiaia I São Paulo, Edusp, 1977. 

r-. 

CUNHA, Ayres Câmara "Entre os índios do Xingu". São Paulo, 1954. 

r: 
r: 

CURTULO,V. "Primitive peoples of Mato Grosso. An account of Archeologia 
and ethnological field work at the headwaters of Paraguay and Xingu Rios 
in Mato Grosso, Brazil, during 1931 ". The Museum J ournal XXIII, n. 2, 
Philadelphia, 1932, pp.83-180. 

DALLARI, Dalmo de Abreu "Argumento Antropológico e linguagem jurídica". 
in A perícia antropológica em processos judiciais, organização Silva, 
O.S., Luz, L., Helm, C.M. Florianópolis, ABA, Comissão Pró-Índio de 
São Paulo, Ed. da UFSC, 1994, pp. 107-114 

DOLE, Gertrude - - A preliminary consideration of the prehistory of the Uper 
Xíngu Basin. Rev. do Museu Paulista, n.s.,:XIII, São Paulo, 1961-62. 
"Homogeneidade e diversidade no Alto Xingu" in "Karl von den Steinen: 
Um Século de Antropologia no Xíngu" I Vera Penteado Coelho(org.). São 
Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1993, pp.375ss. 

DOLE, Gertrude ''Homogeneidade e diversidade no Alto Xingu" in "Karl von 
den Steinen: Um Século de Antropologia no Xingu" I Vera Penteado 
Coelho(org.). São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1993, 
pp.375ss. 

r: 

EHRENREICH, Paul "Die Einteilung und Verbreitung der Võlkerstãmme 
Brasilliens nach dem gegenwãrtigen Stande unserer Kenntnisse" Dr. A. 
Petermanns Geographische Mitteilungen aus Justus Perches' 
Geographischer Anstal. Gotha, XXXVII: 1891, 81-89, 114-124. ,,..-. 

r. EMMERICH,Ch. "A língua de contato no Alto Xingu, Origem, forma e função". 
Tese de Doutorado, Fac. de Letras, URFJ, Rio de Janeiro, 1984. 

FERREIRA, M.K. "Os Awetí". Lev. dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (np), 
1982. 
"Os Suyá", Lev. dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (np), 1982. 
"Histórias do Xingu - coletânea de depoimentos dos índios Suyá, Kayabi, 
Juruna, Trumai, Txucarramãe e Txicão". São Paulo NHII-USP I FAPESP, 
1994. 

;"1 

r 
r: 



r: 
r Proc, nº 00.2533-0 -1" Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 76 

r: 
FREIRE,C.A. da Rocha "Saudades do Brasil ou as lutas pela criação do Parque 

Indígena do Xingu". PPGAS, Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro (np), 
1987. 

FRIKEL, Protásio "Migração, guerra e sobrevivência Suiá" in Rev. de 
Antropologia, vol 17-20. São Paulo, 1969-72, pp. 105-136. 

FUNDER, D. H. "Os Mekragnotí de Jarina", Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, São 
Paulo (NP), 1980. 

r: 
FRANCHETIO, Bruna "O que é 'terra indígena'? - uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal". Rio de Janeiro, GT/Populações Indígenas, mimeo., 
1983. 
"Falar Kuíkúro, estudo etnolinguístico de um grupo Karíbe do Alto 
Xingu", Tese de Doutorado, PPGAS, Museu Nacional, UFRJ, Rio de 
Janeiro, 1986. 
"Parque Indígena do Xingu", in Índios em Mato Grosso, org. (CIMI I 
OPAN). Cuiabá, 1987, pp. 129 ss 
"Laudo Antropológico -A ocupação Indígena da Região dos Formadores e 
do Alto curso do Rio Xingu", Abril de 1987. 

GAL VÃO, Eduardo "Cultura e Sistema de Parentesco das Tribos do Alto 
Xingu", in Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 14, Nova Série, 
Antropologia, 1953. 
"Breve notícias sobre os índios Juruna", in Rev. do Museu Paulista, n.s.6. 
São Paulo, 1952, pp. 469-77. 

GALVÃO,E. e M. E. SIMÕES "Notícias sobre os índios Txikão. Alto Xingu", in 
Bol. do Museu Paraense Emílio Goeldi, ns 24, Belém, 1956. 

r 
r 

GREGOR.Th- - "Mehináku - o drama da vida diária em uma aldeia do Alto 
Xingu. São Paulo, Companhia Ed. Nacional, 1982 (Col. Brasiliana, 373). 
"Os Mehinaku". Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI. São Paulo (np), 1979. 

r. GRUNBERG, G.- - Contribuições para a etnografia dos Kayabí do Brasil 
Central. Trad, por E.G.Wenzel de 'Beitrãge zur Etnographie der Kayabi 
Zentral Brasiliens'. Archiv fur Võlkerkunde, Wien, 24, 1970, pp.24-185. 

(~ 

HARTMANN, Günther "Xingu: Unter Indianem in Zentral-Brasilien - zur 
einhundertjãhrigem Wiederkehr der Erforschung des Rio Xingu durch 
Karl von den Steinen", Berlin, 1986. 

KRAUSE, Fritz "Forschungsaufgaben im Schingu-Quellgebiet, Zentral 
Brasillíen", in Tagungberichte der Gesellschaft fur Võlkerkunde. Bericht 

· über die II Tagung 1936 in Leipzig. Leipzig, 1937, pp. 160-172. 

IASI, A.- s.d.- Meu encontro com os Beiços de Pau (ms). 



r: 
0 Proc. nº 00.2533-0 -1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 77 

IRELAND,E. "Os Waurá". Lev dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (np), 1981. . 

r> LANNA, Amadeu Duarte "Aspectos econômicos da organização social dos 
r: Suyá", in Homem, cultura e sociedade no Brasil. Seleções da Revista de 
I""' Antropologia, 2, E.Shaden (ed.), Vozes, Petrópolis, 1967. 

LEA, V. "Os Mekragnoti de Kretíre", Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, São Paulo 
· (np), 1979. 

LEA, V. e M.K.L. Ferreira '"A guerra no Xingu': cronologia", in Aconteceu 
Especial 15. CEDI, São Paulo, 1984. 

r 

r: 

LIMA,P.E. "Níveis tensionais dos índios Kalapalo e Kamayurá", in Rev. 
Brasileira de Medicina, vol. VII, dez. 1950a, n.12. 
"Grupos sanguíneos dos índios do Xingu", in Bol. do Museu Nacional, 
Rio de Janeiro, Antropologia, n.11, dez. 1950b. 

r- LIMA,T,S. "Os Juruna". Lev. dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (np). 

LIMA, A.C. de Souza "A produção da terra indígena: um exercício de leitura da 
legislação indigenista do Brasil, 1910-1963". PPGAS, Museu Nacional, 
UFRJ, Rio de Janeiro (np), 1987. 

LISBOA, T. de Aquino "Missionário tenta pacificar índios Beiços de Pau". (ms), 
s.d. 

r: 

MEYER, Herrmann "Bericht über seine zweite Xingu-Expedition". 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Berlin, XXVII, 
1900: 112-128. 
"2te-Heft". Leipzig, 1896. 
"Tagebuch meiner Brasílienreise". 1897. 
"Nos arredores das fontes do Xingu", in Rev. Brasileira XVII, 87,Rio de 
Janeiro, 1899, pp.302-318. 
"Bericht tiber seiner zweite Xingu-Expedition", in Verhandlungen der 
Gessellshaft fur Erdkunde, 3, Berlin, 1900, pp .112-128. 

r 
r: 
r- 

MENGET, P.- "Au nom des autres - classification des relations sociales chez des 
Txikão du Haut-xingu (Brésil)", These de 3eme Cycle. Univ. de Paris 
Nanterre. 
"Os Txikão", Lev. dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (NP),1981. 

MONOD,A.B. "La pratique linguistique des Indiens Trumai" (Haut Xingu, Mato 
Grosso, Brésil). Paris, SELAF, 1975. 
"Os Trumai. Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, São Paulo (np), 1981. 



Proc, nº 00.2533-0 -1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 78 

MONSERRAT, Ruth Maria Fonini "Línguas indígenas no Brasil 
contemporâneo", in L.D.B.Grupioni (org.) - Índios no Brasil. São Paulo, 
Secr. Municípal de Cultura de São Paulo, 1992, pp.93-104. 

MÜNZEL, Mark "Medizinmannwesen und Geistervorstellungen bei den 
Kamayurá (Alto Xingu Brasilien)". Wiesbaden (Dissertàção para a 
Faculdade de Filosofia Johann W. von Goethe, Universidade de 
Frankfurt), 1971. 
"Erzãhlungen der Kamayurá (Alto Xingu-Brasilien)", Wiesbaden, 1973. 

r 
r MURPHY, Robert M. & QUAIN, Buell "The Trumaí Indians of Central Brazil". 

New York, J.J.Augustin, 1955. 

NINUENDAJÚ,C. "Tribes of the lower and middle Xingu River", in Handbook 
of South America Indians. Bul. of Bureau of American Ethnology, 
Washington, 143 (3), 1948, pp.213-43. 

r: 

(""'. 

r NORONHA R. "Exploração e levantamento do rio Culuene ... ". CNPI, Depto. de 
Impresa Nacional, 1952. 

OBERG, Kalervo "Indian Tribes of Northem Mato Grosso". Washington, 
Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, n. 15, 1953. 

OLIVEIRA,A.E. de "Os índios Juruna e sua cultura nos dias atuais", in Boi. do 
Museu Paraense E. Goeldi, n.s., Antropologia, 35, 1968. 

OLIVEIRA,A.E de e E.Galvão "A cerâmica dos índios Juruna". in Bol. do 
MPEG, n.s., Antropologia, 41, 1969. 

OLIVEIRA, João Pacheco "Fronteiras de papel - o reconhecimento oficial das 
terras indígenas", in Rev. Humanidades, Ano V, UNB. Brasília, 1988, 
pp.91-102. 

r 

PICCHl,D. "Os Matípú-Nahuquá". Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, São Paulo 
(np), 1983. 

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 1991/1995. Instituto Socioambiental, São 
Paulo, 1996. 

RIBEIRO,B. "Os Juruna" in Lev. dos P.I. no Brasil. CEDI, São Paulo (NP), 
1981. 

r: 
RONDON,C.M. da Silva "Índios do Brasil das cabeceiras do rio Xingu, rios 

Araguaia e Oiapoque". vol. II, CNPI, Min. da Agricultura, Rio de Janeiro, 
1953. 



r: 

Proc. nº 00.2533-0 -1" Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wcnzcl 79 

,,--. 

RANKE, Karl "Beobachtungen über Bevõlkerungsstand und 
Bevõklerungsbewegung hei Indianem Central-Brasiliens". 
Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte, Munique, XXIX(l l), 1898:123-134. 

- 
RIBEIRO, Berta "A realidade xinguana de von den Steinen a Villas Bôas". in 

Diário do Xingú. Paz e Terra, 1979, 21. 

r 
SAAKE, Wihelm "Kutlurwandel iro Xingu-Quellgebiet", in Anthropos, Freiburg, 

XLVII: 1952:1022-1024. 

SAMAIN, E "De um caminho para outro. Mitos e aspectos da realidade social 
dos índios Kamayurá (Alto Xingu)". Tese de Mestrado, PPGAS, Museu 
Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, 1980. 

r: 

SCHADEN, Egon "Pioneiros alemães na exploração etnológica do Alto Xingu", 
in "Karl von den Steinen: Um Século de Antropologia no Xingu" I Vera 
Penteado Coelho(org.). São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 
1993, pp. 109ss. r 

SCHULTZ, Harald "Informações etnográficas sobre os índios Suyá'', in Rev. do 
Museu Paulista, N.S., Vol. XIII. São Paulo, 1960, pp. 314-333. 

r>, 

SCHMIDT, Max "Ableitung sudamerikanischer Geflechtmuster aus der Technik 
des Flechtens", Zeitscrift für Ethnologie, Berlin, XXXVI: 1904, 490-512. 
"Indianestudien in Zentralbrasilien. Erlebnisse und ethnologische 
Ergebnisse einer Reise in den Jahren 1900-1901". Berlin, 1905. 
"Los Bakairis", in Revista do Museu Paulista, N S,I: 11-18, 1947. 

SCHULTZ, Harald "Informações etnográficas sobre os índios Suyá, 1960", in 
Rev. do Museu Paulista, N.S. Vol. XIII, 1961-2, pp. 315-333. 

SCHWARTZANN, Stephan "Os Kreen Akrore". Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, 
São Paulo,(np) 1982. 
"Panará - a saga dos índios gigantes", in Rev. Ciência Hoje, vol 20, n. 119, 
SBPC, São Paulo, 1996, pp. 26-37. 

r 

SEEGER, Anthony "Bentugaruru tells how members of this village were 
terachrouslypoisoned by whites". Transcrição e tradução de uma gravação 
realizada em 1973 (np ), s.d. 
"Nature and culture and their transformations in the cosmology and social 
organizetion of the Suyá, a Ge-speaking tribe of Central Brazil", PhD 
Diss., Univ. of Chicago, 1974. 
"Conceitos em conflito: terras e territórios indígenas". III Reunião da 
ANPOCS, Belo Horizonte, 17 /l 0/79. 

(' 



r: 

Proc. nº 00.2533-0 -1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 80 

11A identidade étnica como processo: os índios Suyá e as sociedades do 
alto Xingu", in Anuário Antropológico 78. Rio de Janeiro, 1980, pp. 156- 
175. 
"Os Suyá". Lev. dos P.I. no Brasil, CEDI, São Paulo (np), 1983. 

SICK,H. "Índios do Brasil Central", in Die Umschau, Frankfurt a.Main, vol. 5, 
1955, pp.561-64. 
- Sobre a extração de sal de cinzas vegetais pelos índios do Brasil Central. 
Rev. do Museu Paulista, vol.III, São Paulo, 1949. 

r: 

SILVA, Pedro Agostinho da "Testemunhos da Ocupação Pré-Xinguana na Bacia 
dos Formadores do Xingu" in "Karl von den Steinen: Um Século de 
Antropologia no Xingu" / Vera Penteado Coelho(org.). São Paulo, Editora 
da Universidade de São Paulo, 1993, pp.233ss. 

r: 
r> 

.,..._ 
r 

SIMÕES, Mário F. "Considerações preliminares sobre a arqueologia do Alto 
Xingu (Mato Grosso)", in PRONAPA, Publ.av. doMPEG, 6. Belém, 1963, 
pp.129-51. 
"Os 'Txikão' e outras tribos marginais no alto Xingu", in Rev. do Museu 
Paulista, N.S., vol. XIV. São Paulo, 1963, pp. 76-105. 
"Mudança e Sobrevivência no Alto Xingu", in Revista de Antropologia. 
São Paulo, XIV: 1966, 37-52. 

r: 
STEINEN, Karl von den "Expedition zur Erforschung des Schingu in Jahre 

1884", in 'Durch Cenral-Brasilien'. Leipzig, Brockhaus, 1886. 
"Die Bakairi-Sprache. Mit Beitrãgen zur einer Lautlehre der karaibischen 
Grundsprache". Leipzig, K. F. Koehler's Antiquarium, 1892. 
"Reiseschilderung und Ergebnisse der zweiten Schingu-Expedition 1887- 
1888", in Unter den Naturvõlkem Zentral-Brasiliens, Berlin, Dietrich 
Reimer, 1894. 
"Entre os Aborígenes do Brasil Central (1894)" in Revista do Arquivo, Nº 
XXXIV e XVIII, São Paulo, Departamento de Cultura, 1940. 
"O Brasil Central - Expedição em 1884 para exploração do rio Xingu". 
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1942. (CiSo-USP). 

VASCONCELOS,V. "Expedição ao rio Ronuro". CNPI, Imprensa Nacional. Rio 
de Janeiro, 1945. 

VIERTLER, Renate Brigitte "Os Kamayurá e o Alto Xingú - análise do processo 
de integração de uma tribo numa área de aculturação intertribal". São 
Paulo, Publicação do Insitituto de Estudos Brasileiros, 1969. 

r: 
r: 

VILLAS BOAS, Orlando e Cláudio "Os Juruna do Alto do Xingu", in Instituto de 
Ciências Humanas e Letras da UFGO,l, 1970. 
"Xingu, os índios, seus mitos" I Orlando Villas-Bôas; Cláudio Villas 
Bôas. Porto Alegre: Kuarup, 1986. , ••...... 

r- 



Proc. nº 00.2533-0 -1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso /Laudo Antropológico de Dr. Eugênio G. Wenzel 81 

"A marcha para o Oeste" I Orlando Villas Bôas e Cláudio Villas Bôas. São 
Paulo, Globo, 1994. 
"Almanaque do Sertão - histórias de visitantes, sertanejos e índios". São 
Paulo, Globo, 1997. 

WAGLEY, Charles "Welcome of Tears: The Tapirapé Indians of Central 
Brazil". New York, Oxford University Press, 1977. 

WOLF, G. (ed) 
1974: Encyclopaedia Cinematrographica. Gõttingen. 

ZARUR, George "Parentesco, Ritual e Economia no Alto Xingu". FUNAI, 1975. 

r: 

r. 

- r , 

- r . 

,...... 
' 

r: 



r 
r-. 
r: 

Anexo 01 
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Legislação relativa ao PIX 

PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

r=. 
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1.952 r 

r: 
r 
r 

Exmo. Sr. 
Dr. João Café Filho 
Vice-Presidente da Republica 
Palácio do Trabalho 

Senhor Vice-presidente: 

r: 

Honrados que fomos com a indicação de V. Excia. para elaborar um ante 
projeto de lei, a base das sugestões da mesa redonda convocada pela Vice-presidência 
da República a fim de estudar os problemas sociais e naturalísticos da região dos 
formadores do Xingu, temos a satisfação de juntar o resultado de nossos trabalhos. 

Cumpre-nos comunicar que nos vimos privados do valioso concurso do Dr. 
Manoel Ferreira cujo nome foi incluído na comissão em nossa ultima reunião, em 
virtude de impedimentos decorrentes de sua próxima partida para a Europa, 

Ao ensejo, apresentamos a V. Excia. a expressão de nossa mais alta admiração 
e apreço. 

ir 

/". 
BRIGADEIRO RAIMUNDO VASCONCELOS ABOIM 

· Presidente 
r-, 

HELOISA ALBERTO TORRES 
0 
r: 

ORLANDO VILLAS BOAS 
,-... 
r 

r-. 
r. 
r> 

DARCY RIBEIRO 

a 



ANTE-PROIBTO DE LEI 

r: 
Cria o Parque indígena do Xingu e 

dispõe sobre sua organização. 
r, 

r 

Art. 1 - Passa a constituir o Parque Indígena do Xingu 1 a área compreendida nos 
limites: norte - partindo da Cachoeira das 7 quedas (Campinas) no Rio Teles Pires, 
sobre a linha geodésica que divide os Estados do Pará e Mato Grosso até encontrar o 
rio Xingu; leste: - dêste ponto pelo rio Xingu acima até a foz do rio Liberdade e por 
éste acima até suas nascentes; sul - das nascentes do rio Liberdade por uma linha 
geodésica até as nascentes do Suiá-Missu e daí à foz do rio 7 de Setembro, no rio 
Culuene e dêste ponto por outra linha geodésica até o Posto Curisevu do Serviço de 
Proteção aos Índios, sobre o rio Batovi (Tamitatoala); oeste - daí, por uma linha 
geodésica, até a foz do ribeirão Cap. Noronha, no rio Ronuro e por êste abaixo até a 
foz do ribeirão Dr. Estigarribia e, por uma linha geodésica, dêste ponto até a foz do rio 
Ferro no rio Von den Steinen; daí, por uma linha geodésica até a confluência Verde e 
Teles Pires e, descendo o Teles Pires até o ponto de partida, a Cachoeira de Sete 
Quedas (Campinas). 
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r-, Art. 2 - As terras compreendidas nos limites do PIX, na forma do Art. 1 º, com 
todos os seus recursos naturais, ficam reservadas as tribos indígenas que nelas habitam 
ou vieram a habitar, como patrimônio para seu usufruto perpétuo. 

Art. 3 - Os recursos naturais dessa área passam a constituir também reservas 
floristicas e faunisticas, destinadas a estudos científicos, de acôrdo com o Regimento de 
que trata esta lei. 

Art. 4 - Fica anexado a PIX, em caráter provisório, até a pacificação das tribos que a 
habitam, a área compreendida nos seguintes limites: norte - das nascentes do rio 
Liberdade, por uma linha geodésica até a foz do rio S. João no rio das Mortes; leste - 
e por êste acima até a foz do rio Noidori; sul - da foz do rio Noidori e por êste acima 
até suas nascentes; oeste - das nascentes do rio Noidori, por uma linha geodésica até 
o Posto Curisevu, sôbre o rio Batovi (Tamitatoala). 

§ Único - Após a pacificação de cada tribo que habita nas terras anexadas ao 
PIX lhe será assegurado um território tribal, na forma da lei voltando a área que o 
contorna ao domínio do Estado. 
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Art. 5 - O PIX como patrimônio inalienável das tribos que o habitam, não 

poderá ser dividido ou loteado senão para efeito de uso e sucessão hereditária pelas 
referidas tribos, sendo nulo de pleno direito qualquer ato de disposição, cessão ou 
alienação, em beneficio de estranhos. 

1 Deverá sei: solicitada ao Estado de Mato erosso pelo Poder E'. ecutivo para passar a usufruto perpétuo. 
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Art. 6 - O aproveitamento dos recursos naturais do PIX só poderá efetuar-se 
pelos índios, para o provimento de sua subsistência e só regerá pelo Regimento de que 
trata a presente lei. 

§ Único - O Regimento de que trata esta lei designará áreas que poderão ser 
exploradas para a manutenção do pessoal da administração do PIX. 

Art. 7 - Tôda área do PIX fica interditada a penetração sob quaisquer 
pretextos, a não ser aquelas autorizadas pelo Conselho criado por esta lei. 

Art. 8 - O PIX fica dotado de uma verba de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros) durante cinco anos, a partir de 1.953, para atender as despesas de 
instalação da sede, demarcação e criações de Postos de Vigilância, dotados de campos 
de pouso e estações de rádio comunicação, postos de observação e abrigos para 
pesquisadores. 

Art. 9 - Ficam transferidos para o Serviço de Proteção aos Índios, sob a 
guarda do administrador do PIX, todos os bens do Patrimônio Nacional existentes na 
área delimitada nos artigos 1 º e 4°. 

Art. 1 O - O PIX fica subordinado ao Serviço de Proteção aos Índios que da 
gestão dêste patrimônio prestará contas a autoridade de que depender. 

Art. 11 - Fica criada a Décima Inspetoria Regional (I.R. 10) do S.P.I., com 
sede no alto Xingue com jurisdição sôbre o Território do PIX, na forma dos artigos 1° 
e 4 º desta lei. 

§ Único - O Chefe da Inspetoria será o administrador do PIX. 

Art. 12 - Um Conselho, sob a presidência do Diretor do S.P.I. integrado por 
representantes do Museu Nacional, do Instituto Oswaldo Cruz, da Secção de Estudos 
do S.P.I., do Conselho Nacional de Pesquisas, do Conse1ho Nacional de Geografia e do 
Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso, designados pelos seus 
respectivos dirigentes, orientará as atividades científicas do PIX. 

§ Único - Dentro de 30 dias deverá ser elaborado o Regimento interno, pelo 
Conselho, o qual será submetido a apreciação do Ministério da Agricultura e publicado 
em A viso Ministerial. 

Art. 13 - Nas concessões de terras devolutas nos limites do PIX deverão ser 
ouvidos o Diretor do S.P.I. e o Administrador do Parque para verificação expressa de 
que não atingem as terras reservadas ao índios. 
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JUSTIFICAÇÃO 

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

Desde então, a área tem atraído grande número de estudiosos que, mau grado 
as dificuldades de acesso, ali foram realizar pesquisas em quase todos os campos das 
ciências naturais ou simplesmente levantar documentação. Tais foram, além das 
expedições de von den Steinen em 1884 e 1888 as de Max Schmidt em 1900; da 
Comissão Rondon que, em 1922, na pessoa do Capitão Vasconcelos fez prosseguir, 
por brasileiros, as pesquisas dos naturalistas alemães; de Petrullo, em 1.930; da Secção 
de Estudos do SPI em 1944/45 e as de vários técnicos do Museu Nacional a partir de 
1947. 

- J 

As primeiras tentativas de instalação definitiva de agentes de nossa sociedade 
naquela área, datam de 1.943, quando a Fundação Brasil Central e a Expedição 
Roncador-Xingu iniciaram seus trabalhos de desbravamento do Oeste brasileiro, com 
vistas na sua colonização. Esses trabalhos vieram inaugurar uma nova era para os 
índios do Xingu, era de ameaças progressivas, não obstante as intenções humanísticas 
dos desbravadores. Do fluido de sua vida tribal, do primarismo de sua cultura, aqueles 
silvícolas acordaram para os elementos mais avançados de nossa civilização. Ainda 
navegando em canoas de casca, familiarizaram-se com os tipos mais modernos de 
avião, com rádios e equipamentos elétricos que, embora desenvolvidos paulatinamente 
em nossa própria sociedade, ameaçaram traumatizá-la com as modificações que 
desencadearam em nossa vida social. 

r, 

Além dêsses elementos de nossa civilização, muitos outros chegaram de 
improviso às malocas xinguanas. Entre êles doenças para as quais os índios não têm 
resistência orgânica e que ameaçam exterminá-los. 

Um mal ainda maior ameaça as populações xinguanas: - a extensão às suas 
terras do nosso sistema social, seu engajamento compulsório numa estrutura econômica 
que só lhes pode oferecer situação ainda mais baixa que a desfrutada pelas camadas 
mais pobres de nossa população cabocla. Isto é o que significa o plano de Colonização 
do Xingu, através da concessão de terras a quem as queira adquirir, 

Impõe-se assim, à Nação, o estudo da forma de amparar as populações 
indígenas que os primeiros exploradores já encontraram ali; o estudo da forma de 
colonização que, atendendo à necessidade de integrar efetivamente todo o território 
nacional em nosso sistema social, poupe alguns dos últimos remanescentes do Brasil 
pré-colombiano de uma destruição certa, como a dos milhões já sacrificados à nossa 
expansão. 

Aquelas populações indígenas de origens geográficas e culturais tão várias que 
souberam preservar até o presente e defender-se dos ataques de outros índios e 
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civilizados, :fizeram da região do Xingu como que refúgio cuja posse lhes deve de 
direito ser assegurada. 

O que me1hor caracteriza as populações do Xingu é, por um 1ado, seu mosaico 
lingüistico já que naquela região são falados dialetos de algumas das principais famílias 
lingüisticas da América do Sul e, por outro lado, sua unidade social, tantas vezes 
salientadas pelos antropólogos, e que se manifesta na uniformidade cultural e nas 
variadas formas de relações inter-tribais que estabeleceram. 

Esta conformidade cultural das populações xinguanas impõe um modo 
particular de observar seus problemas: a necessidade de encará-la em seu conjunto, 
principalmente no que respeita a atribuição de territórios tribais. Fraccionar a região 
que hoje ocupam coletivamente, em territórios particulares, isolados por faixas que 
seriam ocupadas mais tarde por estranhos, seria destruir uma das bases do sistema 
adaptativo daquêles índios e condená-los ao aniquilamento. Qualquer tipo de 
colonização que resulte na localização de agentes de nossa sociedade entre os 
territórios tribais xinguanos, tornará impossível contrôle dos contactos daquêles índios 
com civilizados e determinará o seu extermínio. 

- ' 

A mesma visão de conjunto é indispensável ao planejamento da assistência 
social que Jhes deve ser prestada. Os males que mais sofrem são comuns a todos: - 
decorrem do contacto maciço que lhes foi imposto com nossa sociedade, para o qual 
não estavam preparados. Somente um serviço assistencial conjunto, capaz de 
estabelecer um sistema comum de controle e vigilância, poderia: 

1) - preparar aquêles silvícolas biológica e culturalmente para enfrentar êste 
contacto; 
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2) - assistir seu desenvolvimento cultural, suavisando os atritos e pressões de 
modo a permitir que sua evolução econômica se processe em ritmo natural, a salvo de 
mudanças bruscas que poderiam ter conseqüências fatais; 

3)- e dêste modo, assegurar as condições necessárias para preservar o sistema 
de adaptação ecológica desenvolvido numa experiência milenar e que constitui um 
patrimônio inestimável. 

Ao lado de sua realidade humana a região dos formadores do Xingu apresenta 
outros aspectos que devem ser levados em consideração em qualquer plano de 
aproveitamento; dentre êles sobreleva o interesse científico que oferecem sua flora e 
sua fauna intocadas até agora, que se conservam em tôda a exuberância, num pais que 
vem sendo descaracterizado da forma mais violenta pela destruição sistemática de suas 
feições naturais, por uma economia levada de improvisações e de imprevidências. 

A região dos formadores do Xingu apresenta características biogeográficas que 
ainda podem e que precisam ser preservadas como amostra para as gerações futuras, 
do que terá sido, num passado remoto, o pais que a nossa geração está 
descaracterizando com a mais triste eficácia. 
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Quem percorre hoje regiões descritas por naturalistas há poucas décadas, como 
o oeste de São Paulo, o vale do Araguaia e tantas outras - surpreende-se tristemente 
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com o espantoso empobrecimento de sua flora e de sua fauna. A lavoura de coivara, a 
industrialização primária e descontrolada das peles, dos peixes, das plumas, dos ovos 
de tartaruga, etc., sem deixar qualquer riqueza na terra saqueada, sem ao menos fixar 
uma ocupação humana produtiva, empobrecem-na desastrosamente. 

E, se não for reservada agora uma área - testemunho, dentro de alguns anos 
será impossível encontrá-la, tal a afoiteza com que os batedores da indústria extrativa, 
na vanguarda de nossa fronteira de expansão econômica, arrecadam tudo o que tenha o 
mínimo de valor venal. 

r=. 

E é necessário que esta reserva seja representativa do Brasil pristino, não só em 
suas características bio-geográficas, mas, também, em sua grandeza territorial. 

A região dos formadores do Xingu se presta magnificamente para esta amostra, 
já que ali se encontram, na mesma área, características bio-geográfícas de flora e de 
fauna francamente amazônicas; características de campos nas formações que a 
margeiam; e, finalmente, características floristicas e faunisticas dos cerrados, em largas 
faixas. (, 
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Em cada uma dessas formações bío-geográficas, tribos indígenas diferentes 
estabeleceram, através de uma experiência milenar, tipos particulares de adaptação 
ecológica, cujo conhecimento, ao par de oferecer um alto interesse científico, abre 
perspectiva de aplicação. Tais são os casos polares das tribos xinguanas típicas que 
podem ser tidas como expressão de adaptação à floresta tropical e cuja experiência tem 
sido a chave da instalação vitoriosa da primeira sociedade de tradição européia nos 
trópicos: a sociedade brasileira; e o caso dos índios Chavantes que vivem e tiram sua 
subsistência de um cerrado árido no qual nossas populações caboclas com todo o seu 
desenvolvimento social não poderiam sobreviver e, muito menos, ostentar o magnífico 
vigor fisico que os índios apresentam. 

Uma reserva nesta área que, atendendo aos propósitos de assegurar as suas 
populações as terras de que necessitam e que lhes são garantidas pela nossa legislação, 
fosse também uma reserva floristica e faunistica aberta aos pesquisadores científicos, 
constituiria a melhor forma de sua utilização e integração na vida nacional. 

Como, entretanto, conciliar uma reserva bio-geográfíca com a ocupação 
humana? Condições particulares, assentadas nas culturas das tribos, que ocupam aquela 
região, respondem a esta pergunta. Os índios xinguanos baseiam sua alimentação numa 
agricultura pouco destrutiva e na pesca, não utilizando, em sua dieta, senão certos tipos 
de macacos. Nestas condições, a anta, ou veados (cervo, campeiro e garapu), o 
tamanduá, a ariranha, o lobo (guará), a queixada, o tatu canastra e a ema, em processo 
de extinção em todas as outras partes do território nacional, poderão encontrar ali 
proteção efetiva, se forem tomadas medidas imediatas. 

É óbvio que, alguns preceitos de proteção à natureza poderiam e deveriam ser 
ensinados aos índios, como métodos mais eficazes que os seus simples cuidados para 
evitar incêndios nas florestas e outras depredações. Aliás, a capacidade dos índios para 
tal aprendizado já foi comprovada pelos visitantes cientistas que tem trabalhado junto 
deles. 

r: 

rr-. 

,.--. 
r- 

f 



A revelação do Xingu ao Brasil que se deu sob a égide das expedições 
científicas e a sua acessibilidade tornada possível pela obra de desbravamento da 
Fundação Brasil Central, mercê a cooperação da Fôrça Aérea Brasileira, nos coloca 
diante de uma responsabilidade histórica: a oportunidade única e inigualável de criar 
tuna reserva da natureza brasileira aberta à pesquisa científica; e o dever de amparar 
aos índios que a habitam. O ante-projeto de lei procura resolver o primeiro 
problema com a criação de um parque naturalístico dotado de um Conselho integrado 
por representantes das mais altas instituições cientificas federais e do Instituto Histórico 
e Geográfico de Mato Grosso, com a incumbência de orientar suas atividades 
científicas. 

r: Quanto ao segundo problema, entrega-o a quem de direito, ao Serviço de 
Proteção aos Índios, órgão do Governo Brasileiro ao qual cabe, por lei, a incumbência 
de velar pelos destinos das nossas tribos indígenas. A história dramática das fronteiras 
de expansão da sociedade brasileira que têm sido, através dos séculos, teatro das mais 
bárbaras chacinas, é uma advertência para a nossa geração. Nos cabe ter a necessária a 
[ sic] providência para evitar que elas se repitam, custando ao Brasil a extinção de 
outras tribos. Os choques armados entre índios Caiapó e neobrasileiros que hoje 
enlutam o sul do Estado do Pará, poderão ter uma nova frente em Mato Grosso, se não 
forem tomadas, imediatamente, as providências capazes de evitá-las. E entre estas 
providências merece total prioridade a concessão de terras aos índios e a interdição dos 
territórios ocupados por tribos hostis até que se processe sua pacificação. 

A extensão da área a ser reservada deve prever não apenas o território atual e 
efetivamente ocupado pelas tribos indígenas, o que lhes é garantido pela Constituição 
Federal, que em seu artigo 216, estatui: 

"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acham 
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem" 

mas, também, as faixas de terras intermediárias ou que circundam os territórios 
ocupados. Só por êste meio se poderá facilitar ao Serviço de Proteção aos Índios a 
''incorporação dos silvícolas à comunhão nacional" (Const. Fed. Art. 5, letra r), sem o 
prejuízo de influências estranhas e danosas. 

Com o mesmo objetivo é indispensável reservar, no presente, uma zona 
marginal à área a ser ocupada pelo Parque Indígena em projeto, a qual é em parte 
habitada pelos índios Chavantes, tribo ainda não completamente pacificada. Após os 
necessários trabalhos de atração e pacificação dessas tribos, serão delimitados os 
territórios particulares a cada uma, ou quais em época oportuna poderão ser integrados 
à reserva do Xingu, voltando o restante dessa área marginal ao domínio do Estado, 
para fins de colonização. 

Essa precaução garantiria, àqueles índios, as terras de que necessitam para sua 
sobrevivência, bem como a possibilidade de uma futura ocupação pacifica do Xingu, 
dentro de um amplo plano de colonização evitando-se os choques e agressões que 
geralmente se originam do contato não orientado entre tribos indígenas arredias e 
invasores que avançam sôbre suas terras. 
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Os propósitos acima expostos, recomendam, pois, a criação de um tipo singular 
de Parque que difere tanto dos chamados 'Parques Nacionais" quanto das Reservas 
Indígenas do Brasil e do estrangeiro. 

Tal seria o Parque Indígena do Xingu, caracterizado pela proteção ao elemento 
indígena, como se apresenta em sua feição humana, em sua feição faunistica e um sua 
feição floristica. 

No Parque Indígena do Xingu, o Brasil teria sua primeira grande reserva natural 
aberta exclusivamente a pesquisas científicas, uma reserva representativa de sua 
grandeza, embora compreenda uma proporção menor do seu território que os parques 
nacionais de outros países como a Suíça, Noruega, Bélgica, Canada, Estados Unidos e 
outros. 
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Através do Parque Indígena do Xingu. se avultaria o Estado de Mato Grosso, 
pois, sem qualquer forma de alienação de seu patrimônio territorial, saldaria seus 
compromissos para com o povo brasileiro que lhe assegurou tão extenso território 
fazendo-se o depositário de urna amostra do Brasil natural; sendo dotado de um centro 
de pesquisas científicas do qual é justo esperar os mais altos beneficios e assegurando, 
ainda, a sua população indígena, um re:6.ígio onde estaria a salvo das sombrias ameaças 
que pesam sô bre ela. 

Nêsse Parque a F.B.C. encontraria a fórmula ideal para a colonização que se 
propõe, secundando sua obra de desbravamento, com outra ainda mais grandiosa: a 
colonização com o elemento indígena, já adaptado à região e dono dela; o qual, uma 
vez assistido de forma adequada, encontraria seu lugar na sociedade brasileira. 

Por êsse Parque, o S.P.I. resolveria o problema que o preocupa de assegurar às 
populações xinguanas as terras de que necessitam e as condições sociais capazes de 
impedir o colapso fatal de que estão ameaçadas. 

No PIX a F .A.B. e a navegação aérea comercial, mercê da rede de campos de 
pouso e de estações rádio-telegráficas de que será dotado, teria um ponto de apoio da 
maior importância estratégica e de grande relevância para a segurança de vôo. 

Os trabalhadores científicos ganhariam a segurança de uma reserva do Brasil 
pristino, onde poderiam, através dos anos, continuar contribuindo para um 
conhecimento mais profundo de nossa terra e de nossa gente. 

E a nossa geração se redimiria das espoliações que, em nosso tempo, se vêm 
fazendo à natureza brasileira, reservando um recanto onde ela se conservaria intocada. ,,--. 
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DECRETOS E PORTARIAS 

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

CRIA O PARQUE NACIONAL DO XINGU 

r: 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 87, nº. 
1 da Constituição; 

considerando que o vale do rio Xingu constitui-se de terras que devem restar 
totalmente resguardadas de exploração; 

considerando a necessidade de preservar essa área como reserva :florestal e 
campo de estudo das riquezas naturais brasileiras; 

considerando que uma grande parte dessa área é constituída de (erras 
pertencentes aos índios, segundo a legislação em vigor e, por isso mesmo, insuscetíveis 
de alienação; 

considerando a.conveniência de criar um grande Parque Nacional na região do 
Xingu, preservando-o para as gerações futuras, decreta: 

Art. 1º - Fica criado, no Estado de Mato Grosso, o Parque Nacional do 
Xingu, subordinado diretamente à Presidência da República. 

Art. 2°. A região destinada a êsse Parque, situada no vale do Rio Xingu, e ao 
longo dêste, consistirá de um Polígono irregular, com a área aproximada de 22.000 
quilômetros quadrados, compreendida dentro dos limites prováveis seguintes, tendo 
como orientação a carta Internacional ao Milionésimo, do IBGE, datada de 1959: 

11 Ao Norte, o segmento do paralelo de 10° de latitude sul. Ao sul, por urna linha 
paralela que, partindo da confluência dos Rios Curisevu e Kuluene, se aproxima do 
Leste para Oeste, até encontrar o Rio Ronuro. A Leste por urna linha imaginária 
ligando a confluência dos Rios Curisevu e Kuluene ao segmento do paralelo de 12º 
latitude sul, em um ponto que dista 40 km da margem direita do Rio Kuluene; daí 
sempre nesta profundidade, prolongando-se pelo Rio Xinguem tôda a sua extensão de 
sul para norte, até encontrar o Rio Ronuro, no encontro da linha paralela que liga a 
confluência dos rios Curisevu e Kuluene, ao segmento do paralelo de 12º latitude sul, 
distando êsse ponto 40 km da margem esquerda do Rio Kuluene; daí sempre nesta 
profundidade, prolongando-se pelo Rio Xingu em tôda a extensão sul-norte até o 
segmento do paralelo de 10° latitude sul. 11 

Art. 3° - O Ministério da Agricultura, o Ministério da Guerra e o Ministério da 
Aeronáutica, com a cooperação da Fundação Brasil Central, promoverão, 
oportunamente, os estudos, levantamentos aerofotogramétricos da área do Parque, bem 
como a descrição minuciosa de sua linha perimétrica e conseqüente demarcação, com 
determinação rigorosa do polígono. 
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r: Art. 4º - Dentro do polígono constitutivo do Parque do Xingu serão 
respeitadas as terras do índio, de forma a preservar as populações aborígenes, na 
conformidade do mandamento constitucional, a da legislação específica em vigor; 
como dos princípios componentes da doutrina de proteção e assistência aos silvícolas, 
adotados pelo Serviço de Proteção aos Índios 

§ único - Caberá ao Serviço de Proteção aos Índios a supervisão e direção 
da assistência aos silvícolas, nas áreas que a éste são destinadas e na conformidade 
com o disposto neste artigo. 

Art. 5º. - Ficam o Ministério da Agricultura, por intermédio do Serviço 
Florestal, e a Fundação Brasil Central, autorizados a entrar em entendimentos com o 
Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os legítimos proprietários, se 
eventualmente existirem, para o fim especial da obtenção de doações, bem como 
efetuar as desapropriações indispensáveis à instalação do Parque. 

Art. 6º. -Deverá o Ministério da Agricultura, com a cooperação do Ministério 
da Guerra e da Fundação Brasil Central, promover a evacuação das áreas ocupadas 
indevidamente, tomando as medidas aconselháveis. 

Art. 7º - As terras, a flora, a fauna e as belezas naturais sitas no polígono do 
Parque, ficam, desde logo, sujeitas ao regime especial do Código Florestal em vigor. 

Art. 8°. - A administração geral do Parque será exercida por servidor 
designado pelo Presidente da República, escolhido de uma lista tríplice organiz.ada pelo 
Presidente da Fundação Brasil Central e pelo Diretor do Serviço de Proteção aos 
Índios, o qual será demissível ad nutwn 

Art. 9°. - O Administrador do Parque Nacional do Xingu enviará relatório 
trimestral pormenorizado ao Presidente da Fundação Brasil Central e ao Diretor do 
Serviço de Proteção aos índios. 

§ único - O Presidente da Fundação Brasil Central e o Diretor do Serviço de 
Proteção aos Índios exercerão sôbre o Parque as atribuições de suas respectivas 
competências. 

Art. 10°. - A Seção de Parques e florestas Nacionais, do Serviço Florestal do 
Ministério da Agricultura, bem como outros órgãos especializados da Administração 
Pública, atenderão com material e pessoal às necessidades do Parque Nacional do 
Xingu, e fornecerão servidores e técnicos componentes de sua administração; e, na sua 
falta, servidores em idênticas condições, pertencentes ao Quadro do Pessoal dos 
respectivos Ministérios ou entidades, deverão ser fornecidos. 

Art. 11°. - Sem prejuízo das medidas a serem tomadas sem perda de tempo, 
com a finalidade de efetivar-se a sua instalação, o Administrador do Parque, com a 
cooperação técnica do Ministério da Agricultura e da Fundação Brasil Central, 
elaborará dentro do prazo de 60 (sessenta) dias o regimento do Parque Nacional do 
Xingu, e as instruções que se fizerem necessárias, levando em consideração traballios 
análogos já existentes quanto aos demais parques nacionais. 
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:Ali. 12<>. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

i BRASÍLIA, D. F., 14 de abril de 1961, 140º. Da Independência e 73 ° da República. 
; JÂNIO QUADROS 

i Oscar Pedroso Horta 

'. Sylvio Heck 

: Odylio Denys 

; Afonso Afonso de Mello Franco 

: Clemente Mariani 

' Clóvis Pestana 

: Romero Cabral da Costa 

; Brígido Tinoco 

: Castro Neves 

: Gabriel Grun Moss 

' Cattete Pinheiro 

1 Arthur Bernardes Filho 

: João Agripino Filho 
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DECRETO n°. 51.084. de 31-7-61 

(' 

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

,,...... 

r>. 

r>. 
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 3 7, item 

1, da Constituição Federal e tendo em vista o que dispõe o art. 11 do Decreto n°. 
50.455, de 14 de abril de 1961, 

r: 

DECRETA: 

Art. 1°. O Parque Nacional do Xingú (P.N.X.) criado pelo Decreto n°. 50.455, 
de 14 de abril de 1961, com os limites previstos no seu art. 1 º. terá as seguintes 
atribuições; 

I - Preservar a flora e a fauna originais da área contra qualquer forma de 
exploração destrutiva ou de descaracterização, como amostra da natureza brasileira 
que, pelo seu valor paisagístico e científico, constituem um patrimônio da Nação. 

II - Assegurar às populações indígenas localizadas na área do Parque, a posse 
das terras que ocupam, na forma do art. 316 da Constituição Federal. 

III - Garantir às tribos indígenas a assistência médica, social e educacional 
indispensável para assegurar sua sobrevivência, com a preservação de seus atributos 
culturais. 

IV - Favorecer a realização de pesquisas em todos os campos das ciências 
naturais e sociais dentro da área do Parque. 

V - Superintender as atividades turísticas na região, evitando que tragam 
prejuízos de qualquer natureza aos grupos indígenas ou que ponham em risco o 
patrimônio natural sob sua guarda 

Art. 2°. - A Direção executiva do Parque Nacional do Xingú caberá a um 
Administrador-Geral, escolhido e nomeado pelo Presidente da República. 

Art. 3º. -Compete ao Administrador-Geral: 

a) na qualidade de delegado especial do Serviço de Proteção aos Índios, fazer 
cumprir, na área do Parque, a legislação brasileira de amparo ao indígena; 

b) na qualidade de delegado especial do Serviço florestal e da Divisão de Caça e 
Pesca do Ministério da Agricultura, proteger a flora, a fauna e as riquezas naturais da 
área do Parque, nos têrmos da legislação específica, concernente á matéria; 

e) fazer respeitar a lei e manter a ordem na área do Parque, podendo, para isso, 
requisitar fôrças armadas, quando indispensáveis à proteção dos índios, da flora e da 
fauna; 
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d) autorizar, depois de cumpridas as formalidades legais, a entrada de pessoas 
ou grupos na área do Parque e providenciar a retirada dos invasores; 

e) movimentar as verbas consignadas ao Parque e prestar contas de sua 
aplicação a quem de direito; 

f) representar o Parque ativa ou passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

Art. 4°. - O quadro do pessoal do Parque será organizado com conformidade 
como disposto no art. 10 do decreto n°. 50.455, de 14-4-1961, ou através de contratos 
ou convênios, regendo-se os mesmos pela Legislação do Trabalho. 

§ único - Os vencimentos do administrador geral do Parque serão fixados pelo 
Presidente da República. 

Art. 5°. -Além dos recursos que lhe forem destinados no orçamento da União, 
é facultado ao Parque receber dotações de pessoas ou entidades de direito público e 
privado. 

Art. 6°. Compete ao Administrador-Geral representar o Parque e firmar 

r: 
acordos e convênios em seu nome, com entidades públicas e particulares, para a 
consecução dos objetivos humanitários, científicos e de proteção à natureza. 

Art. 7°. - A sede do Parque Nacional do Xingu será instalada dentro de seus 
limites geográficos. 

§ 1 º. O Parque manterá, na Capital Federal, uma representação. 

§ 2º. - A Força Aérea Brasileira firmará convênio com o Parque para a 
manutenção dos serviços de proteção ao vôo instalados na região. 

§ 3° - A Fundação Brasil Central firmará convênio com o Parque para a 
manutenção dos seus postos avançados localizados na área sob sua jurisdição. 

Art. 8°. - O Administrador Geral poderá, no interesse da administração, ser 
assessorado por coordenadores de sua livre indicação, para os serviços administrativos, 
a assistência médico-sanitária, a orientação educacional e contrôle das atividades 
científicas da região. 

§ único - O Administrador do Parque escolherá, dentre seus auxiliares, o seu 
substituto eventual. 

Art. 9°. - O Parque atuará sôbre sua área de jurisdição através de uma rêde de 
postos de assistência e de vigilância e de abrigos para observação científica. 

Art. 10°. Integrar-se-ão ao Patrimônio do Parque todos os bens que se 
encontram dentro de sua área, exceto os que se incluírem no âmbito da segurança 
nacional ou os que forem objeto de convênio. 

Art. 11 °. - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

r>. 

r: 

r 

Brasília, D. F. 
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DECRETO N°. 63.082- DE 6 DE AGÔSTO DE 1968 

r: 
Altera os limites da área em que se situa o Parque Nacional do Xingu 

e dá outras providências. 
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 83, 

item II, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 4°., item IV, e 186 da 
Constituição e no artigo 1 º., item VII da Lei nº. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, 
decreta: 

Art. 1°. - O Parque Nacional do Xingu, criado pelo Decreto nº. 50.455, de 14 
de abril de 1961, área exclusivamente reservada aos silvícolas, na forma do artigo 186, 
da Constituição e para os efeitos do artigo 2°., item VII, do Decreto nº. 62.196, de 31 
de janeiro de 1968, passa a ter os seguintes limites: 

Ao Norte: partindo do salto Von Martius, que se situa acima do paralelo de 10º 
e abaixo da confluência dos rios Jarina ou Juruna e Xingu, nos sentidos Oeste e 
Leste verdadeiros, até a distância de 40 quilômetros em cada sentido, no respectivo 
paralelo; 

Ao Sul: o paralelo de 10°30' nos sentidos Oeste e Leste, medindo-se 40 
quilômetros, a partir dos Rios Kuluene e Xingu, para cada lado; 

Os limites Leste e Oeste do polígono que constitui o Parque Nacional do Xíngu 
serão traçados por linhas poligonais, que ligarão os extremos nas divisas Norte e Sul, a 
40 quilômetros de cada lado do eixo dos rios Kuluene e Xingu, ligando os pontos 
extremos a 40 quilômetros dêsse eixo, determinados em função das normais tiradas das 
margens direita e esquerda dêsses rios, nos pontos das curvas que definem os seus 
cursos. 

Art. 2º. - Fica a Fundação Nacional do Índio autorizada a entrar em 
entendimentos com o Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os 
legítimos proprietários, se eventualmente existirem, para o fim especial da obtenção de 
doações, bem como a efetuar as desapropriações indispensáveis ao cumprimento dêste 
Decreto. 

Art. 3°. - Deverá a Fundação Nacional do Índio, em cooperação com o 
Ministério do Exército e o Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de 
Polícia Federal, promover a evacuação das áreas ocupadas indevidamente, tomando as 
medidas aconselháveis. 

Art. 4°. - O Serviço Geográfico do Exército, com a colaboração da Fundação 
do IBGE, procederá a demarcação da área estabelecida no artigo 1 º. 

Art. 5°. - A intrusão na área compreendida nos limites fixados no artigo 1 º. 
dêste Decreto sujeitará seus autores às penas previstas no artigo 161 e seus parágrafos, 
combinado com os artigos 47,329 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro. 

Art. 6°. Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Brasília, 6 de agôsto de 1968; 147° da Independência e 80°. da República. 

A. COSTA E SILVA 
Luís Antônio da Gama e Silva 
Aurélio de Lyra Tavares 
Afonso A. Lima. 
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DECRETO Nº. 68.909 - DE 13 DE JULHO DE 1971 

,-.._ 

Altera os limites do Parque Nacional do Xingu criado pelo Decreto n°. 50.455, de 14 
de abril de 1961, regulamentado pelo Decreto nº. 51.084, de 31 de julho de 1961 e 

alterado pelo Decreto nº. 63.082, de 6 de agôsto de 1968 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, 
item IIl, da Constituição e tendo em vista a Exposição de Motivos nº. 1.119, de 6 de 
julho de 1971, do Ministério de Estado do Interior, decreta: 

Art. 1 º. - O Parque Nacional do Xingu , criado pelo Decreto nº. 50.455. de 14 
de abril de 1961, regulamentado pelo Decreto nº. 51.084, de 31 de julho de 1961, e 
alterado pelo Decreto nº. 63.082, de 6 de agôsto de 1968, área reservada 
exclusivamente aos índios, na forma do artigo 198 e seus parágrafos, da Constituição e 
para os efeitos do Decreto nº. 68.377, de 19 de março de 1971, passa a ter os seguintes 
limites: NORTE: partindo do cruzamento da BR-80 com a cabeceira do rio Jarina ou 
Juruna, segue acompanhando aquela rodovia, rumo leste, até um ponto a quarenta 
quilômetros da margem direita do rio Xingu; LESTE: dêste ponto, segue no rumo geral 
sul, acompanhando o rio Xingu, sempre eqüidistante quarenta quilômetros da margem 
direita daquele rio, até a cabeceira do rio Xacoti ou Parnaiba; daí por uma linha reta, 
até a coordenada de 53º 00 W e 13º 00 S; SUL: dêste ponto, segue rumo oeste 
exatamente acompanhando a linha do paralelo de 13° 00 até encontrar o rio Antônio 
Bacaeri, acompanhando êste curso d'água até seu ponto de encontro com o rio Batovi 
(Tami-Tatoala), e daí subindo até reencontrar a linha do paralelo de 13º 00 e por êste 
seguindo até o ponto de intersecção com o meridiano 54° 00; OESTE: dêste ponto 
segue o meridiano de 54° 00, no rumo norte, até o seu cruzamento com o rio Arraia; 
daí, desce êste rio até a sua foz no rio Maritsaná-Missu; dêste ponto, por uma linha 
reta, até a cabeceira no rio Jarina ou Juruna, no ponto de seu cruzamento com a BR- 
80. 
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Art. 2°. - A Área remanescente da delimitação constante do Decreto número 
63.082, de 16 de agôsto de 1968, localizada ao norte do traçado atual da rodovia 
Xavantina-Cachimbo (BR-80) e excluída do Parque Nacional do Xingu, permanecerá 
sob o regime ao artigo 198 da Constituição enquanto habitadas, com caráter de 
permanência, pelas tribos indígenas que atualmente nela se encontram. 

Art. 3° - A Fundação Nacional do Índio promoverá a atração dos grupos 
indígenas arredios, localizados na área excluída ou nas regiões circunvizinhas, para o 
interior do Parque Nacional do Xingu, devolvendo à posse e domínio pleno da União 
as terras por eles habitadas. 

Art. 4°, - Éste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Brasília, 13 de julho de 1971; 150º da Independência e 83º, da República. 
EMILIO G. MÉDICI 
José Costa Cavalcanti 
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PORTARIA 369/N Fundação Nacional do Índio 

- Ministério do Interior 
r: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

Gabinete do Presidente 

r Portarianº 369 /N, de 26 de maio de 1976 

Cria Posto Indígena que menciona 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere os Estatuto 

r: CONSIDERANDO: 
r>. que a população Txukahamãi (Kayapó ), que habita a área é estimada em 200 

(duzentos) índios; 

que esse grupo permanece além dos limites do Parque Nacional do Xingu, em 
suas aldeias originais, ao norte do Parque, sem usufruir dos beneficios de urna 
assistência regular - por parte do órgão; 

a necessidade de definir os limites para as suas atividades de caça e coleta, 
necessárias à sua subsistência, 

r--, 

r: 

(' RESOLVE: 

r 
r- 

1. Criar o Posto Indígena JARINA, subordinado ao Parque Nacional do Xingu 
com as seguintes delimitações: 

tomar um ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von Martius à margem 
esquerda do Rio Xingu, traçando uma linha no sentido Leste/Oeste até 40 K, incidindo 
sobre o paralelo do 10° (dez graus), deste ponto, infletir para o Sul até a BR-080, daí 
acompanhar a BR-080, no sentido OESTE/LESTE até a margem esquerda do rio 
Xingu; deste ponto, seguir até o ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von 
Martius. 

II. Determinar ao DGO que adote as providências necessárias ao bom 
funcionamento da unidade ora criada. 

r: ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 

PRESIDENTE 

r 
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DECRETO Nº. 86.956. DE 18 DE FEVEREIRO DE 1982 

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

- O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, 
item III, da Constituição, e de acordo como disposto na Lei n°. 4.132, de lº de 
setembro de 1962. 

DECRETA: 

,-- 

Art. lº - Ficam declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, as 
áreas de terras, de propriedade da Agropecuária Xingu S. A. e de Ramze Abou Rizk, 
num total de 39.777 ha (trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete hectares), situados 
no Município de Colider, Estado de Mato Grosso, assim discriminadas: Lote 1, 
pertencente à Gleba Santa Helena, com a configuração de um polígono irregular e área 
total de 29.821 ha (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e um hectares), com os 
seguintes limites, roteiros e confrontações: sai do Marco MP I, margem esquerda do 
Rio Xingu; o Marco MP II está a 21,450m (vinte e um mil, quatrocentos e cinqüenta 
metros), rumo N.90° W, do Marco I. confrontando com terras de Eugênia Maria 
Coelho e Maria Luiza Coelho; e Marco III está a 8.000 m (oito mil metros), rumo 
NOºE, do Marco II, confrontando com terras de Maria Helena Pinheiro; o Marco MP 
IV está a 16.920, (dezesseis mil. novecentos e vinte metros) do Marco MP III, rumo 
11. 900 E.; o Marco MP V está a 8.000m (oito mil metros) do Marco MP III, rumo 
N 900 E.; o Marco MP VI está a 12.500m (doze mil e quinhentos metros) do Marco 
MP IV, rumo N. Oº E.; do Marco MP VI fecha o polígono seguindo Rio Xingu acima, 
até o Marco MP I, onde teve início e fim o presente roteiro, encerrando urna área de 
29.821 ha (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e um hectares) confrontando do Marco 
MP m ao Marco MP IV com terras primeiramente de Thais de Souza Pimenta e Sérgio 
de Souza Pimenta, posteriormente do Marco MP IV ao Marco MP V ainda com terras 
de Sérgio de Souza Pimenta e, :finahnente, do Marco MP VI com terras devolutas e 
ainda, do Marco MP VI ao Marco MP I com o rio Xingu, margem esquerda, por 
diversos rumos e distâncias. Lote 2, imóvel sem denominação, com urna área 
superficial de 9.956 ha (nove mil, novecentos e cinqüenta e seis hectares), com os 
seguintes limites, roteiros e confrontações: o MP I situa-se em comum ao marco de 
Manoel C. Mello, junto à margem esquerda do Rio Xingu, em frente à Cachoeira Von 
Martius; o MP II situa-se junto à margem esquerda do Rio Xingu, ao rumo magnético 
de 72°45' N. E, a 2.910m (dois mil, novecentos e dez metros) do MP I; o MP III situa 
se junto à margem esquerda do Rio Xingu ao rumo magnético de 29°45' NE, a 2.230 
(dois mil, duzentos e trinta metros) do MP II; o MP IV situa-se em comum ao marco 
de Agropecuária Xingu S.A., outrora de José Pinheiro da Silva e a 10m (dez metros) 
da margem esquerda do Rio Xingu, ao rumo magnético de 47º30' NE, a 7.200m (sete 
mil e duzentos metros) do MP III; o MP V situa-se em comum ao marco da 
Agropecuária Xingu S.A., outrora de João Batista Pinheiro, divisando com Maria 
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Luiza Coelho, ao rumo magnético de 90°00' W, a 16.460 m (dezesseis mil, 
quatrocentos e sessenta metros) do MP IV; o MP VI situa-se em comum ao marco de 
Maria Luiza Coelho, divisando com Manoel C. Mello, ao rumo magnético de 90º00' S 
a 8.000m (oito mil metros) do MP V e a 6.860m (seis mil, oitocentos e sessenta 
metros) do MP VI, ao rumo de 90º00' E., fechando o imóvel com 9.956 ha ( nove mil, 
novecentos e cinqüenta e seis hectares). 

Parágrafo Único. Os imóveis a que se refere este artigo acham-se matriculados 
. no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, perante os Cartórios do Segundo 
e do Sexto Oficios. sob n°.s 35.063, fls. 191, Livro 3-AA e R-01.1.731, do Livro 2, 

. respectivamente, e em nome, o primeiro, de Agropecuária Xingu S.A. e, o segundo, de 
Ramze Abou Rizk e sua mulher, dona Alzira Jafet Rizk. 

Art. 2° Fica a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, autorizada a dar 
. execução a este Decreto, promovendo as medidas amigáveis e judiciais necessárias à 
· efetivação da desapropriação. 

Art. 3° Os imóveis mencionados no art. 1 º. deste Decreto constituirão bens da 
União e se destinarão a servir de habitat ao grupo indígena Txukarramãe. 

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 18 de fevereiro de 1982; 161 º. da Independência e 94°, da República. 

João Figueiredo 

Mário Andreazza 
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PORTARIA 291/P, DE 16/04/84 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), no uso 
de suas atribuições e no exercício do poder de policia que lhe é conferido pela Lei n°. 
5.371, de 1967, 

r 
r 
r: 

CONSIDERANDO o clima de tensão existente na área do Parque Indígena do 
Xingu; 

CONSIDERANDO que os dois dirigentes e um sertanista enviados pela FUNAI 
à área, visando uma solução harmoniosa para a situação, foram aprisionados pelos 
silvícolas; 

r. 
CONSIDERANDO que os precedentes dos costumes e tradição do Grupo 

TXUCARRAMÃE autorizam a crer nos graves riscos de vida a que estão expostos os 
reféns; 

r. 
r: CONSIDERANDO que o artigo 2º. do Decreto n°. 68.909, de 1971, 

determinou que a área excluída dos limites do Parque Indígena do Xingu ficaria sob o 
"regime do artigo 198 da Constituição enquanto habitadas, em caráter de permanência, 
pelas tribos que atuahnente nela se encontram"; 

r: 
r: 

CONSIDERANDO que o Relatório dos Sertanistas Cláudio Villas Boas, 
Orlando Villas Boas e Antropólogo Olympio Trindade Serra, afirmam como "habitat" 
dos TXUCARRAMÃE a área localizada à margem esquerda do Rio Xingu, posto que 
o Grupo é originário das cabeceiras do Rio Jarina, afluente da margem esquerda do Rio 
Xingu; 

r: 

r 
r: 

CONSIDERANDO que a faixa de 15 quilômetros reivindicada pelos indígenas, 
visando resguardar a pesca àquela comunidade, está localizada na margem direita do 
Rio Xingu; 

CONSIDERANDO que inobstante esse fato é dever da FUNAI promover a 
defesa do interesse dos indígenas, prevenindo conflitos com a sociedade envolvente; 

CONSIDERANDO, :finaJm.ente, a necessidade de verificar se as terras na área 
em litígio, são, ou não, de propriedade da União, de acordo com o artigo 4° da 
Constituição Federal, 

r: 
r- 

r: 
RESOLVE: 

,-- 
/ 

I - Interditar a área de terras localizada na margem direita do Rio Xíngu, assim 
delimitada: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado no encontro da margem direita da 
BR-80, sentido XA V ANTINA-CACHIMBO, com a margem direita do Rio Xingu, de 
coordenadas geográficas aproximadas de 10º46'43" Latitude Sul e 53°05'15" Longitude 
Oeste. Segue rumo leste pela referida rodovia, até o Ponto 2 (dois), de coordenadas 

r 
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geográficas aproximadas de 10°46'49" Latitude Sul e 52°56'59" Longitude Oeste, que 
dista 15 (quinze) quilômetros, em linha reta, do Ponto anterior; LESTE: deste Ponto, 

. percorrendo urna distância aproximada de 76 (setenta e seis) quilômetros, até atingir o 
: Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas de 10°06'05" Latitude Sul e 
: 52º49'46" Longitude Oeste, situado à margem esquerda de um igarapé, afluente da 
. margem direita do Rio Xingu, que deságua próximo à Cachoeira VON MARTIUS; 
, NORTE: deste ponto, pela margem esquerda do referido igarapé, até atingir o Ponto 4 
(quatro), de coordenadas geográficas aproximadas de 10º03'0611 Latitude Sul e 

: 52º57'28" Longitude Oeste, situado na foz deste igarapé, com a margem direita do Rio 
· Xingu; OESTE: deste ponto, segue pela margem direita do Rio Xingu, sentido 
montante, até atingir o Ponto 1 (um), Ponto inicial da área. 

II- Determinar à Diretoria do Patrimônio Indígena - DPI - que proponha as 
medidas administrativas cabíveis solução da questão. 

III - Vedar o ingresso, na área ora interditada, de não Índios, sem expressa 
autorização da FUNAI. 

(, 
r: 

OCTA VIO FERREIRA LIMA 
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DECRETO N°. 89.618 DE 07 DE MAIO DE 1984 

,.....__ 
1 

Declara de interesse social, para fins de desapropriação, propriedades particulares situadas na 
área que especifica, localizada no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências 
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, 

item III, da Constituição, tendo em vista o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei n°. 
6.001, de 19 de dezembro de 1973, e de acordo com os artigos 1º. e 5°, da Lei n°. 
4.132, de 10 de setembro de 1962, combinados com o Decreto-Lei n°. 3.365, de 21 de 
junho de 1941, 

DECRETA: 
Art. 1 º - São declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, as 

propriedade particulares existentes na área, localizada no Estado de Mato Grosso, com 
a seguinte delimitação: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado no encontro da 
margem direita da BR-80, sentido XA V ANTINA-CACHIMBO, com a margem direita 
do Rio Xingu, de coordenadas geográficas aproximadas de 10°46'43" Latitude Sul e 
53°05'15" Longitude Oeste. Segue rumo leste pela referida rodovia, até o Ponto 2 
(dois), de coordenadas geográficas aproximadas de 10º46'49" Latitude Sul e 52º56'59" 
Longitude Oeste, que dista 15 (quinze) quilômetros, em linha reta, do Ponto anterior; 
LESTE: deste Ponto, percorrendo uma distância aproximada de 76 (setenta e seis) 
quilômetros, até atingir o Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas de 
10°06'05" Latitude Sul e 52°49'4611 Longitude Oeste, situado à margem esquerda de um 
igarapé sem dominação, afluente da margem direita do Rio Xingu, que deságua 
próximo à Cachoeira VON MARTIUS; deste ponto, sentido jusante, pela margem 
esquerda do referido igarapé, até atingir o Ponto 4 (quatro), de coordenadas 
geográficas aproximadas de 10º05'20" Latitude Sul e 52°55'45" Longitude Oeste, 
situado na margem esquerda do referido igarapé, a uma distância de aproximadamente 
5 (cinco) quilômetros em linha reta da margem direita do Rio Xingu; deste Ponto rumo 
Nordeste, na distância de 31,5 km (trinta e um quilômetros e quinhentos metros), até 
atingir o Ponto 5 (cinco) ), de coordenadas geográficas 09º52'20" Latitude Sul e 
52º44'30" Longitude Oeste, situado à margem esquerda de um igarapé sem 
denominação, afluente da margem direita do Rio Xingu, que deságua próximo à 
Cachoeira Travessão; NORTE: deste ponto, sentido jusante, pela margem esquerda do 
referido igarapé, até atingir o Ponto 6 (seis), de coordenadas geográficas aproximadas 
de 09°55'40" Latitude Sul e 52°46'35" Longitude Oeste, situado na foz do referido 
igarapé com o Rio Xingu, próximo à Corredeira do Travessão; OESTE: deste ponto, 
sentido montante, pela margem direita do Rio Xingu, até atingir o Ponto 1 (um), Ponto 
inicial da presente descrição perimétrica. 

Parágrafo único. As coordenadas indicadas neste artigo foram extraídas da 
Carta Plani-altimétrica confeccionada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), na escala de 1 :250:000 (lª Edição IBGE/1982). 

Art. 2°. - A área descrita no artigo anterior é destinada a servir de habitat ao 
Grupo Indígena TXUCARRAMÃE, passando integrar a Reserva Indígena Jarina. 

Art. 3° - O Ministério Público Federal promoverá as medidas amigáveis e 
judiciais necessárias à desapropriação das propriedades particulares legitimamente 
tituladas, existentes na área descrita no artigo lº deste Decreto, podendo alegar 
urgência para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei n°. 3.365, de 21 de junho de 
1941, comas alterações da Lei n°. 2.786, de 21 de maio de 1956. 

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 07 de maio de 1984; 1630, da Independência e 960. da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Mário David Andreazza 
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DECRETO N°. 89.643, DE 10 DE MAIO DE 1984 

Declara de ocupação dos silvícolas área de terras, no município de Colider, 

no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências 

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

DECRETA: 

- 

Art. lº - Ficam declaradas de ocupação dos silvícolas, para efeito dos artigos 
4°, IV e 198 da Constituição, as terras localizadas no município de Colider, Estado de 
Mato Grosso, com a seguinte delimitação: SUL: partindo do Ponto 1 (um), situado na 
divisa das terras desapropriadas nos termos do Decreto n°. 86.956, de 18 de fevereiro 
de 1982, com a Área Indígena Jarina, a uma distância aproximada de 6 (seis) 
quilômetros da margem esquerda do Rio Xingu, de coordenadas geográficas 
aproximadas de 10°02'50" Latitude Sul e 53°02'15" Longitude Oeste, segue rumo 
Oeste, no alinhamento do limite Norte da Área Indígena Jarina, até o Ponto 2 (dois), de 
coordenadas geográficas aproximadas de 10º02'50" Latitude Sul e 53º20'34" Longitude 
Oeste, situado a uma distância aproximada de 40 ( quarenta) quilômetros, também na 
margem esquerda do Rio Xingu, no cruzamento da Linha Norte com a Linha Oeste da 
Área Indígena Jarina; deste ponto por uma linha reta e seca com a distância de 
aproximadamente 600 (seiscentos) metros, até atingir o Ponto 3 (três) de coordenadas 
geográficas aproximadas de 10°02'32" Latitude Sul e 53°20'28" Longitude Oeste, 
situado à cabeceira de um igarapé sem denominação; deste ponto, sentido jusante, até 
atingir o Ponto 4 (quatro), de coordenadas geográficas aproximadas de 09°59'56" 
Latitude Sul e 53º21'19" Longitude Oeste, situado na confluência do referido igarapé, 
com outro, também sem denominação; deste Ponto, no sentido montante pelo igarapé 
sem denominação, até atingir o Ponto 5 (cinco), de coordenadas geográficas 09º59'07" 
Latitude Sul e 53°27'46" Longitude Oeste, situado próximo à sua cabeceira; deste 
Ponto, por uma linha reta e seca na distância aproximada de 1.400m (um mil e 
quatrocentos metros) até atingir o ponto 6 (seis), de coordenadas geográficas 
aproximadas de 09°58'41" Latitude Sul e 53°28'25" Longitude Oeste, situado na 
cabeceira de um igarapé afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; deste ponto, no 
sentido jusante, até atingir o Ponto 7 (sete), de coordenadas geográficas aproximadas 
de 09º58'14" Latitude Sul e 53º30'10" Longitude Oeste, situado na confluência do 
referido igarapé, com outros dois, também sem denominação; OESTE: deste Ponto, 
por uma linha reta e seca, sentido Norte, na distância aproximada de 26,6 quilômetros, 
até atingir o ponto 8 (oito), de coordenadas geográficas aproximadas de 09°43'50" 
Latitude Sul e 53º30'00" Longitude Oeste, situado na cabeceira de um igarapé sem 
denominação, afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; deste ponto, no sentido 
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jusante, até atingir o Ponto 9 (nove), de coordenadas geográficas aproximadas de 
09°39'4211 Latitude Sul e 53°27'57" Longitude Oeste, situado na confluência desse 
igarapé, com outro sem denominação, afluente também da margem direita do Rio Iriri 
Novo; NORTE: deste ponto, no sentido montante do referido igarapé, até atingir o 
Ponto 10 (dez), de coordenadas geográficas aproximadas de 09°43'24" Latitude Sul e 
53°11'13" Longitude Oeste, situado na sua mais alta cabeceira; deste Ponto, por uma 
linha reta e seca, com distância aproximada de 1.100 (um mil e cem metros), até atingir 
o Ponto 11 (onze), de coordenadas geográficas aproximadas de 09°43'37" Latitude Sul 
e 53°10'39" Longitude Oeste, situado em uma das cabeceiras do Igarapé de Pedra; deste 
ponto, no sentido jusante, pelo referido igarapé, até atingir o Ponto 12 (doze), de 
coordenadas geográficas aproximadas de 09°43'35" Latitude Sul e 53°07'39" Longitude 
Oeste, situado na confluência deste, com outro; deste ponto, sentido montante, pelo 
último igarapé, até atingir o Ponto 13 (treze), de coordenadas geográficas aproximadas 
de 09°47'36" Latitude Sul e 53°07'40" Longitude Oeste, situado na sua mais alta 
cabeceira do Igarapé de Pedra; deste Ponto, por uma linha reta e seca, sentido Norte, 
na distância aproximada de 23,5 quilômetros, até atingir o Ponto 14 (quatorze), de 
coordenadas geográficas aproximadas de 09º50'2011 Latitude Sul e 52°55'10" Longitude 
Oeste; LESTE: deste ponto, seguindo os limites das terras desapropriadas pelo Decreto 
nº. 86.956, de 18 de fevereiro de 1982, já na posse dos indígenas, até o ponto inicial do 
presente descritivo. 

Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área Indígena 
Capoto, será demarcada administrativamente pela Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI. r 

,,- - ' 

Ali. 2º - Fica ressalvado o direito da União de questionar o domínio de áreas 
das terras de que trata o artigo anterior, na hipótese de terem sido tituladas 
irregularmente. 

Art. 3° -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de maio de 1984; 163º da Independência e 96º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

r- Mário David Andreazza 

Danilo V enturini 
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RELATÓRIO 
A expedição foi constituída para examinar a situação da área norte desmembrada do 
Parque Indígena do Xingu em razão da rodovia BR-080 e propor medidas que 
minimizem os efeitos dessa estrada sobre a facção Txucarramãe que permanece na 
banda esquerda do Rio Xingú, às margens do Jarina, no território seccionado. A 
conclusão, fruto das suas observações, segue discriminada em ítens específicos à saber: 
1 - Txucarramãe do Jarina 
A impossibilidade imediata de contornar os problemas decorrentes do faccionalismo 
Político Kaiapó que anulam a solução ideal - reunião de todo o grupo nos limites 
internos do Parque, assim como também, os fatores divergentes da situação típica do 
contato desses Txucarramãe com o segmento nacional, aqui representado por 
aventureiros arranchados em Piaruçu e peões das fazendas vizinhas que os manipulam 
contra o Parque e contra a própria FUNAI, recomendam a adoção das medidas que 
seguem: 

1.1 - Delimitacão da reserva, compreendendo os seguintes limites: tomar um 
ponto de partida na primeira queda da Cachoeira von Martius, à margem esquerda do 
Xingú traçando uma linha sentido leste/oeste incidindo sobre o paralelo de 10º (dez 
graus) até 40 km; deste ponto inflectir para o sul até 50 Km; para leste até encontrar a 
margem esquerda do Rio Xingu. 

1.2 - Criação do Posto Indígena Jarina subordinado ao Parque e indicação 
urgente de um Auxiliar Técnico de lndigenismo. 

2 -Índios isolados a Nordeste da Fazenda Agro-Peixin. 
Em face da venda recente dessa fazenda para novos proprietários houve, 

igualmente renovação do quadro do trabalhado. 
Assim não se obteve informações além das conhecidas há um ano atrás. De qualquer 
modo o Chefe da expedição localizará o dono anterior da Agro-Peixinho, para colher 
dele os dado de área que permitam localizar a aldeia, já sobrevoada, casualmente, pelo 
referido proprietário. 

Feito isso, importa efetuar-se os sobrevoas necessários e, em seguida, organizar 
uma frente de atração com base no Diauarum e pista de pouso nas proximidades da 
zona de freqüência desses índios. 

Enquanto isso, recomendamos não sejam fornecidas certidões negativas no 
perímetro que vai de lOºS e 53°W a lOºS e 54ºW e 9ºS e 53º W. a 9° Se 54ºW.2 3- 
Índios arredios no Igarapé Porori 

A investigação da presença, de índios na área em apreço partiu das referências 
constantes dos índios xinguanos (alto e quase médio Xingu) e Tapirapé do Araguaia a 
um grupo que habitava as cabeceiras desse tributário do Xingú. 

A violência da penetração brasileira na região, cujos sinais foram os únicos 
encontrados, pode ter compelido esses índios para outra área ou, ainda, para uma 
perambulação constante, dentro do espaço territorial já restrito, como alternativa de 
sobrevivência. 

Nesse sentido, em que pese a falta de indícios da sua presença, verificada pela 
expedição, continuam sendo observadas colunas de fumaça e, vez por vez, as aldeias 
da margem direita da parte setentrional do Parque, registram roubos em suas roças. 

Recomenda-se, neste caso, prosseguirem as investigações agora, visitando as 
fazendas que circundam a faixa de terra e que, presumivelmente perambulam. 

4 - Kranhakarore 

- 
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2 No original inverteram N e S. 
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A presença dos Kranhaka.rore entre os Txucarrarnãe do Kretire, embora tenha 
solucionado o grave problema de alimentação do grupo, trouxe, por outro lado, óbices 
consideráveis à sua sobrevivência. 

Em primeiro lugar, destacaríamos a excessiva proximidade da BR-080, fato que 
pode favorecer a retomada dos hábitos anteriores adquiridos durante a nefasta 
experiência com as frentes de traba1ho da Cuiabá/Santarém. Além disso, o impacto do 
etnocentrismo Txucarramãe sobre o sistema cultural Kranhakarore provocou, 
obviamente a tristeza e pessimismo do grupo, tolhendo-lhe as iniciativas, com ameaça 
de seu futuro desaparecimento cultural. 

Destarte a expedição decidiu reaproximá-los do Diauarum, plantar-lhes roças 
próprias e, no período de espera da colheita, adquirir roças prontas dos Kayabi. 

Repete-se, evidentemente, o esquema anterior; cujas falhas ocorridas espera-se 
sanar através de um elenco de providencias destinadas à segurança da operação. 

Tais providencias, além daquelas internas e próprias do Parque, envolvem a 
urgentes liberação de recursos financeiros para esse fim e que se resumem no seguinte: 
a) Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) para indenizar as roças Kayabi; 
b) Cr$ 2.000,00 (dois mil, cruzeiros) mensais durante dois anos, destinados a 
cobrir qualquer eventual necessidade de alimentação, etc. 

~-- 

5 - Demarcação da área do Parque 

As observações realizadas pela expedição no que tange à penetração das frentes 
agro-pastoris em redor de todo o território do Parque Xingú levam a reiteração da 
urgente necessidade de demarcar a sua área a curtíssimo prazo. 

Recomenda, porém, seja mantida a parte meridional, anexada à área do Parque 
pelo Decreto-Lei nº 68.909, de 13 de julho de 1971, D.O. de 14 de julho de 1971. 

Por outro lado, toda a estrutura do Parque, no interesse da tranqüilidade que a 
posse efetiva das suas terras trará, fica mobilizada para apoio às equipes de topógrafos, 
sugerindo sejam imediatamente demarcadas as linhas criticas, cujas prioridades 
apontamos na ordem seguinte: 

la.)- Linha Leste, partindo do leito da BR-80 até o Suyá pelo menos; 
2a. )- Linha Oeste, partindo do Maritsawá-Missu até encontrar o Ronuro; 

3a.)- Linha Sul, por inteiro conforme o estabelecido em Lei. 
Tais prioridades são decorrentes da maior incidência de invasões que, na 

totalidade só poderão ser rechassadas com a energia proporcional ao abuso, uma vez 
estabelecida a linha demarcatória. 
OL YMPIO TRINDADE SERRA 
CLÁUDIO VILLAS BOAS 
ORLANDO VILLAS BOAS 
(Agropecuária Santa Rosa S.A. 16.11. 77 
Apud Proc. 2660/80 Fls.04-07) 
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,STA t A HISTÓRIA DE UM POVO INDIGENA QUE QUASE FOI 

r:xTINTO. AO SEREM DESCOBERTOS PELOS BRANCOS, HA 
r-- ' . 
.•ouco MENOS DE 30 ANOS, os PANARA RECUSARAM O r - 

,,_ÇONTACTO E EMBRENHARAM-SE NA FLORESTA. DURANTE 

r\YIUITO TEMPO PERMANECERAM ARREDIOS, RESISTINDO ÀS 

'TENTATIVAS DE APROXIMAÇÃO. EM 1973, AO RECOLHEREM 
('. 

PRESENTES COl'rl QUE OS INDIGENISTAS QUERIAM PROVAR r: 
SUAS INTENÇÕES PACIFICAS, FORAM CONTAGIADOS E r-, 

f"""OIZIMADOS POR EPIDEMIAS. OS SOBREVIVENTES ACEITARAM, 

r,s.E:NTÃO, O CONTACTO. O QUE ACONTECEU DEPOIS PARECE TER 
(' 

CONFIRMADO A AFlhMAÇÃO DOS ANCIÃOS DE QUE OS r: 
,.-BRANCOS, SIM, É QUE SÃO "SELVAGENS", QUASE REDUZIDOS 

r\ MENDICÃNCIA, FORAM TRANSFERIDOS PARA O PARQUE DO 
(' 

)(INGU, ONDE NUNCA SE ADAPTARAM. MESMO ASSIM, A 
r- 
POPULAÇÃO JOVEM AUMENTOU E A LEMBRANÇA DA TERRA 

(' 

rfRADICIONAL MANTEVE-SE VIVA. POR ISSO, HÃ POUCO MAIS 

">E CINCO ANOS, TOMARAM UMA DECISÃO HISTÓRICA: 

r- 
~OMEÇARAM A IDENTIFICAR OS LUGARES DE SUAS ANTIGAS r- 

~LDEIAS E A VOLTAR. IIOJE, UM PRIMEIRO GRUPO JÃ SE 

rt.iSTALOU ALI E A DELIMITAÇÃO DA RESERVA ESTA EM 

.r-·NDAMENTO. A PEOSISTtNCIA DOS PANARA LHES PERMITIU 
r: 
..:OMPLETAR O CICLO: DE VITIMAS DA INVASÃO DOS BRANCOS r, 

~ PROTAGONISTAS DA RECRIAÇÃO DE SUA PRÓPRIA CULTURA 

~ SOCIEDADE. A PROEZA FOI POSSIVEL, EM GRANDE PARTE, 

,-_ORQUE A CONSTITUIÇÃO GARANTIU O DIREITO INDIGENA À 
,....... 

, tERRA. ESSE DIREITO ESTÁ AOORA AMEAÇADO POR RECENTE r>. 

~ECRETO GOVERNAMENTAL, QUE PERMITE A CONTESTAÇÃO 

r")E DEMARCAÇÕES JA REALIZADAS, SERA QUE A SAGA DOS 
r-, . 
. .,..ANARA NÃO TERA FIM? 
r. 

No llnal da dl!cada de 60, o contncto 
voru us lmllos l':mnr:l - nu Krenakorore, 
n11111, l"r:1111 ninlwddos - tornou-se um 
dram:1 nadnnal no Ur;1:;tl. l)li:l:1-sc que 
vnuu lndlos 1,11!1:mtcs, \':tkntl•:;c esquivos. 
t,.>m1mlo :1 l'X!)1:dl\·:lo d!.' coruncto, d11: 
ll:1d:1 por Cl:iudlo e Orlando \'11.l:ts l\oas, 
:1pmxl111ou-sc tlc suas :11ddas, com pe 
(Jlll'l\:1 dl:mtl'irn sohrc os engenheiros 
que l':;t:irnm :1h1h1dn :, cstr:1el:1 C:t1i:1h~ 
~:1nt:m:111, cks Íl1íllr:11n. lkpols de cem· 
l:il'tatlus, fornm dl•,·:1s1:1dos por dnen 
r:1s lllll' n:)n 1:1111hcd:1m l' rl·dulidos i'I 

111t·mlldlnd:1 :m l:1tlo d:1 novn esu :1d:1 
que nnlou seu lcnitürlo lradldonal. 1:m 
fl-n•rl'lro dl' l l)i'i, 1111:nos dt· dois nnos 
1k-pul:1 tio t·o111:11·tu otld:11. 79 sobrevl 
,·1·nll':I 1k-smrn:1llz:1dos íoram 11:111skrl· 
dos p:rrn o I'arquc N:1don:1l do Xlngu, 

Aw11:1, m:1ls de .20 nnos dqmls, com 
:1 malrn p:111c dl' Sl'II teu l!c'11 l11 lnrnclido 
pda rnlrwr:1(:)n dl! ouro, nl:1\·:10 cll· A:I· 
do t' 111:1dd1d1 ns, os Pnn:,r;I vohnrum :1 
Ilmvstu rl'll1:lnl'Sn·nh: de :m:i ll'lr.l nn 
ccstrul, 11:1 li:1rl:1 do :1hu l!lo h lri, lora 
liz:1<1:1 ao norte do 1\1:110 Grosso l' :IO sul 
du l':1r:I. Nos iihlmos quntm anos, o 
g1upo l'Sl11dut1 svu ll'lrihirio, l1kn1ilkot1 
11111:1 :lu·a ,k· ·190 mll hvrtnrcs alnd:1 de 
sm·up:111:1 l' n,m llon·st:1s, n·s1:1hch:Tl'U 
:1 on1p:11·:)11 pcrm:lnl!nll' ti:, n•piilo l' 
nh, ln um prut·l•sso nu J11s1lr:1 l,:1krul pe 
tllndo lmk•nl%:1r:rn por pt•l'tl:1s l' d:1nos 
1kn ,rrl'llll'S do comnvtu e da 1111nsÍc· 
1C·nd:1. h,.•m n,1110 :1 dl'm:1r1·:11·i111 d:1 rerrn 
, l'lll:llll':-n·nte. l:m dl'Zl'lllhro dl• 199-l, n 
1'1111:rl ldt·111llk1111 :1 :hl!u, d:1nt11, lnklo ao 
p111n·sso dl· lt'l'1mlwdml'lllo nlkl:tl. 

,\ hb1,i1 l:1 ''-'l'l'llll' dos l'an:11:I •. ~ pura 
dlg111:ltlrn tk prorvssos :ilnd:1 111:1lorl'S 
vm nmm vntre os pm os lmligcn;is do 
U1:tS1l - JUOl"l'SSOS tlt• fll'f\la dvmogrrifl 
ru t' íl'l'IIJWl:1\"00, de fl':tlh rn:1\·:10 étnlcn 
v culnn :11, ilc rdnlt',tr:1rilo t1·rritorl:1l. A 
hl~1,irl:1 tios l':111:u:\ Ilusrru 11·ndc:nclas 
1·01111111.~ a ,·s~l·s puros l' 1:1111h(·m runtrl 
hui p:11:1 11111 i111po11:mll' pmgll'SSo nu 

a 1111, ,polo,µi:1. 
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r-- 
Ouern são os 

rp-anará? 
r: 

Quando os l':mur:l Iouun contactados, 
/> no IUo Pelxoto de Azevedo, em f:melro 
,,de 1973, os [ornnts os descreveram como 
r-. lndlos lsolados, remunescemvs da ldude 

d:1 l'cth:1- Ci1:111tk' pnrll' dos :1111ropi;1t,~us 
r· da épocn vln grupos sc111dlu111t1.·s nos 
r"> l':m:uã mals ou menos do mesmn mudo: 

0 
como i;oclt·d:itk•s 'de :.uhslst{·nd:t', ct1l:1 
cultura e sociedade serhnn 111dhor en 

r: tendldus como uma :m1lp:1 :1dapta\·:lcn1 
r clrcuustãuclns ccol<iJtlc:ts p:11 tlrulures. 

Al~uns estudiosos pensnvnm que as so 
r cledndes, culturas e economias d:;s so- 
0 cledncles cont1.·111po1ílne:1s ela 1\111:11.ônia 

eram ns 111cs111t1S dos grupos do período 

"· 

p1é-tolomhl:1110 l' assim poderlam servir 
de b:1se pnra cxpllc:1~·6c:1 ~~iuls sobre 11s 
soclcd:u..lcs lndlgenus, como ud:1pt:1~·ôl'S 
uos ecosslstemes 11111111.ônkos. 

A hlstprl:1 recente e a pcsqul:1:1 etno 
hlslc'.il lcn demousnurum, :10 contnlrlo, 
que :1 ntual cllsposl{:lo 1.· us drn111st:lt1· 
dm1 dm1 sodl·tlmk·~ lmll,:v11:1s rvsuhn- 
1:1m de sua cxpcrli!ndn hislútlt:11 llc con 
tnt·to com :1 soclednde clrcund:tnh:, hem 
como de sua tllnílmlc:1 lnternu, i;odal e 
hlstúrk·:1. Os P:tn:ir:t sflo um caso tlpirn. 

"Nunca os ttnba uisu), mas 111<'11 m~J 
me canunu 'Os brancos .wio 
muito maus. T:lc•.~ mataram muitos 
do.ç nossos com c>,ÇJ>inumrlas. 
Se oierem à aldeia, mate-os 

com d lx,nl1111,1, C'lt's selo 11111ilo 
/JC!l"(IJ,Cl.~I ~ "' 
J\tdl f>,\Ni\111\, 1:N 1111:\"ISTAllt> 
l:M NO\"ltMllltO Ili: 1991 
NO P i\lUJIIH fJO XtN<ll'. 

{\ 111:11111 l:1 dos 1';111:11 :i qllc :1 expcdl 
\':111 dos Vlllas Ih ,:,s ,·1K01lltull :111 d1q~:1r 
:m ltlu l'd:mw d,.: J\r.l·n·do nuncu tinha 
vlsto u,11 hr:111(0. Mas ~u:1nlan1 :1 memõ 
rl:1 de pelo 11wnos 21JCI :mos dl· gucrr:1 
nmtr:1 us 1m1111guc:;l·S. ,\s nove :1ltlcl:1s 

tios t>:111:mi l0Xlstt·111l·s 1.·nl 19Cí7 1rnquclc 
110 l' nu alto lrtrl, somundo entre 350 e 
(100 pessons, 1.·r:1111 na n·rtl:ttlt' postos uvnn 
t·:1tlos de um povo muito mais numero 
so, 1 ll'm t·onh~·cido dos nonisl:111 dos sécu 
lo~ X\'111 l' XI~. T~:1dlçô1:s orais tios Puna· 

A s~1g~J dos Indios gigantes 

r>. 

.r 
r: 

Pa1quo tndlcena 
dG Xlngu 

r 

P11r6 

:-;.:----·-.·--- - - 

MntoG,ono 

Mato 010110 

l;'arqut lndl,Jena 
do x11111u 

Al6 1972: à esquerda, o lerrlló1lo tn1dlclo11ol Panarll 
,,-, e, 6 dlrelh1, o Parque do Xlngu. 

1972-1975: A eslrndn Culabã-S1111lnr6n, corlll o 
território Panarli. O Xlngu ganha a Area do larhu1, 

1975: 011 Panará 110·111 
Parque do Xlngu, 

r: 
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r:i rd:11;1m Cjlll' t·ks vícuun do l.l'Sll', de 
u~m re~h,o de s:1,·:1n:1s, onde huar:1111 con- 
1r:1 m1 hrnnros, que tlnhnm n11n:1s til• fn. 
~o. A pl·squhm lln~llb1 lnt l' l'lllo-hlsllírl· 
cn mosl 1:1 :1 Jt• 11 :1 q111 ·, 1.'l 1':111:11 :\ s: 1 o cll 'St t -n 
lt<:nll'S dn-i K:1y:1pri do !-i11I, q11t· nos sê 
ntlos :"<\'li. x,·111 t' ~IX o< 11p;1rn111 \1111 
\":ISIO ll'rri1ürlo l'IIIH' u ·11 l:111~1110 Mlndt o, 
o rn:ste til- S:lo 1':11110, M:110 ( i1 os'lo do 
Sul, Ciol;i:i l' o sul tio ~!:no ( ;11,sso. 

\':hi:1s h:1mld1as frn:im l'm·iad:1s con 
tru eles, Sl·nclo a mais lmprnt:intl' ;1 de..· 
Antonio l'itl'S d..: C:impm:, que mui 1ill;:m1 
ínclios Hororo conuu os l':m:11:i l', dtz-sc, 
lt·,·011 1.flfl(} K:1p1pti p;11:1 C.ttlnh:l como 

c~<.:ravrn:. No monum1·nr:11 lln11,ll1111Jt• ,1( 
Sr,111/1 Am1•rí~·mÍ /lulin11.,· t Suma do., /11- 
c//11,ç."i11/-, 1111c•1-ft'mrm), publlcurlo l'III 19 lR, 

r- 

r: 

r 
r> 

r: 
r> 

,-. 
r>. 

r: 

1: ~!' ./ 
,-... 

'···r-·····-- ... ,. 

r=. 

r 
FV""'ue lndlgena 

do Xlneu ,.. 

ildora avião rnrra o 

1.. Posto Olauarum 
2. Alc!c:la Prcporl 
3. Ahlclo l<rethe 
4. Posto Dlauarum 
5. Aldele Suyà 
8. 1• aldeia Penarê 
7. 2• eldcl11 Penar é 
8. J• oldele Pan11rê 

<,. i ,)•:ipô do Sul euuu tl:1dos como ex- 
111110:1 desde :i \'lrndn do século. 

Nn rcnlld11dc, os P11mir:\ dos rios Pel 
xoto e lrlrl são descendentes do wupo 
111:tls odtknwl do:i K:1r:1116 do Sul, (llll' 
recusou o contucto p:tt:lflco e o nssl·lll:I· 
111n11n, e rvtlrou-sc 110 íln:11 do Sl\·ulo 
XIX ou Inicio do séculu XX pum a rq~l:lo 
na qual o ·prhm:lro contacto' ocorreu no 
lln:il d:1 déc:1d:1 de 60. A etno-hlstórtn 
tnruo tio:: K:1y:1p6 do Nortt! <um grupo 
dlícrcnlc, 111:1s pertencente il mc:mm sub 
í:tmllin lln!(illstkn Jê do Nottt:l quanto 
dns l':tn:ml utestu que estes hnbltuvarn 
11!1 h:1dus do lrlt-l e tio l't:lxotu por volta 
tlc 192!1, t1u:1ntlo suu guerra com os 
Knynpô - umn h:111111:111~·;1 vlvn pnru os 
dois grupos - comerou. 

P111que lndlgena 
do Xlngu 

As tenuulvns de explicar ris formas 
culturais dos Pamm\ (nigumns das quais 
remonmm n ntl':tdos do século XIX em 
asscntumenros em Gui:ts, como n corrida 
til· to1:1s e cenas prãtlcns curatlvusr.como 
'nduptucões' :10 ecosslstemn florestal das 
h:rclas dn l'dxolo l' do lrlrl seriam, então, 
Ílill'ls. As lcntmlv:is de retlrur Informa 
\'Õl:s sobre as populações pré-colombla 
nas das pr:íticm, de subslstêncla dos Pana 
r:l são lgunhnente equlvocndas. No flnal 
dos anos 60, os l':m:ira estavam multo 

bem 'ndnptndos' no ecosslstema dn flores 
Ut troplc:11 dos rios Pelxoto e hlrl, prntl 
caudo umn :t~rlcuhurn dlverslllcadu, com 
rlcn elnhornçün slmbóllca, como as roças 
1rm;:1d:1s gl!omctrlc:tmcnte e locals Ilxos 
par:1 deh:1111ln:1dos cultlvos, nlém da pes- 

. •; 

MaloOrouo 

Parque lndlgena 
do Xlngu 

1975-1991: No Parque do Xlngu, os Panarê lentam 18 1991·1994: 01 Panarê, flnalmenle, relornarn .A uma 
adai,lar a diferentes aldelas, sem êxllo. êrea situada ao norte de HU território lradlc:tonal. 

r": A Bllll Oe 1918 
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,-. 

rr- 
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r: 

CI, d:1 1 :IL :1 t· d:1 t•1l1·l:1 dt· gi:lflt 1.- 1 .u in l:1- 

de dt· (11 IIIJS ~jl, t'.'•lll'S. 1 h' :1, 1 >I cJ., t t 1111 ll~ 

rd:11,,~ d.,, l':111:11:i 111:1b "·11111,, , ii:1d11, 

11:ltJlld:I ltgl:lo, xuu lLTIH1it1gl:1 ;-;l11111!v, - 

111:1th:1th1~ dt· pcdr:t. :1111,., ,. tk, lt:1s, 
lxu dunns. pt'\':IS dt· n·~l:111:t, ll'lflt11lt:1 

rudh11t·111:11 -. q11t• 11:10 l11d11f:1 t:1110:1,. 

p1opo1 t lt 111:11 :1 llw:s ul i1111d:11llt·s nuh 1s ti,· 
s11hslst(·11tl:1. f\l:1s 11:1 dú·:1d:1 ,k r,o 11:10 

fazia :1i11d:1 101) nnos quv l'ks \ h i:tin nll. 
Ent11·1:11110, o-; 1\'gis1111s hi~11i1 iu,s dd 

x:1111 d:110 quv (1s 11:111:11:i dt· r,0 11iio ,·1:1111 
\"Ílllll:l'l p:1-;sj\ :IS dn l)IOll'~SO til' r11lo11i- 

7.H(ilo L' t 011quisl:1, 11t·111 ,·st:11 :1111 s11jt-ih ,-; 

;1 u111:1 :1d:1pt:1t :lo dl' suhsistt"·11d:1 i11lle 

:1:h d. Aon111t1:irlo. ll·jl'i1:11:1111 :11h·;1111t·11- 

te o asst·nt:1111l·1110 v :, usshnil:« :lo. t' st' 
uj11st:ir:1111 dpitl:1 ,. dt·lh :1111,·111,• :1 11111 

1111..'io :11nl>it·11k p1ol 11mla111~·111,· dh ,·,s,, 

purn µ:11:1111lr :1 ~11:1 li1,k-pL"t1dC·11d:1. A 

llOd<:'.d:ld\: t' :1 u1h111:1 p:111:ir:i tlL'III01lS· 

tr:1111 lµu:11111,·111,• t·s~:1 q11:tlld11dt.' dl11!l- 

111ka: os dt."11W11IO'l do 110\ li l'COSSiS\\'· 
ma da llo1l'st:1 tropictl !t• :i t·co110111ia 

que os 1':111;11 :1 t·o11n•f>l'1:1111 p:11 :1 p1.nk-r 

\ht·r :1111 St' l11tq~1:11:1111 tl:11:1111,·111t· :11, 

seu rltunl t' :1 s11:i n,smologi:1, lit·111 n111111 

no pr,x·t·s~o d,· s11;1 11:111slci1111:1,:lt1, 1\ 

c1s1:111lt:1-do-p:11 :i. por ex,·mpl, ,. q11t· 11:11, 
t':<l.~ll· 11:1 s;I\ .111:1, ti 11111:r 1d·,·1C·1wl:1 sl111- 

húllc1 d1:I\ L' no~ mitos 1':111,11:i. :1s,i111 

l'tllll<J li(] ti,1,, 1il11:1I. 

111>1 1n111,1 l:1tl11, ,i 1, 111ln:111,:1 d,>' 21111 

:nu'" til' gu, '"" q11, · 11 ·1 ""'"' , ,~ l':111:11 :i d,· 
:-:111 1•:111111 p:11:1 li 1111111' d,, /ll:1101;11,"tl 
\fll:1 :i \\·1 11111:1 h1lh1C·11t l:1 dn r~l\:1 p:11:1 

.~u:, u1111pn·,·11s:lo do ,·11111:1, 111 u ,111 :,-. 

l''<l'l'llil'Ol':S I lt IS \ llf:1:-< 111 l:IS L' d:t 11:lg(tll:I 
'llll' St' Sl'),lllhl :t l'i:is. 

Novo 'primeiro 
contacto' 
t Js 11:111:11:i p1m:l\d111l'nlt· st· ,·~a:ilidt·· 

u·1:1111110-; iios l'd:,;oto 1· l1hl p111q11,· l'1:1 

11111:1 l t'gfii1 > f-;11!:1d:1 l' 1 it:I l'111 ll'l lll:SIIS 

11:11111:ris. <.)11:111du, ,.~ 111:1is \ t'IIH•S ,·, ml:1111 

:1s su:is \ idus, Ili\ :11 i:1, d111t·11t,· ltn h1t·111 
11:111 :tlh us d,· lo11g:1s t·xp,·tlin1t·s p:11:1 

vlsttur p:11 t•nlt•s. h1gi1 d,· n 111l1i1ns (111\'111, ,s 
011 h111d:u 110, :rs :cltld:is. :1111,·s da d1t·g:1- 
d:1 tl1111 Vlll:1s 1l11:1s. Os h<J1t1t·11s e rn11:1111 

quv, :lll tltl'J!:Ht'III a uru IHl\'O lnc:11, Jlltl· 

cumvnm na ll111t·s1:, sl11:1is tk i11i111igw:. 

l>l'pnls de SL' assq.1111:11 ,·111 dv quv 11:111 

lt:n lu h11!11lgos 111·111 Ir llh:ts dt· lnlr11l~:11s 
nus pro:d111itl:1dt·s, t'lt·s :1rm11p:I\ :1111 ,. 

pl:111t:I\ :1111 s11:1s I u~ :r-<. 

Em l'Jh7, tl11ls :1n,111t·t·ir11l'lll11s l"l''-· 

s:1µ1:11 :1111 o l'h11 tl:i :1111, 111, 1111!:1 ti,'" l':111:1- 

d.1'1 l111l'i10, e ,s K:t) :ip,i :il:rt :11:1111 :t :ildd:r 

30 

As típicas 

onde os 
Panará 
praticavam 
agricultura 
diversificada, 
no final dos 
anos 60 . 

p:111:11:i 111:d, ~l'll'llllion:11, ,\cmki.•11c,,w,11, 

11:r l>:tl l:1 d11 h h l, pda prl111clr:1 \'l'7. 

11tt111id11-< til' µ1a11dt· q11:111tld:1dc de ur- 
111:1" l' 111u11lt :ln. 1:mhoiu 0:1 l':1n:1nl e os 

1,:1\ :1J11'1 lt'llh:1111 (11t:1tl11 Ull/1 contru O:! 

, 11111 "" , h11 :1111 t• 1utl:1 u111u µci:t\·flo, esta 

q11:1111ld:1d,· dt· :1111,:,s tlL' fogo trunsfor- 

1111111 o 111111'1:llo.: l'lll lltll 111:tSS:lt'lt!, Pelo 

1111·1ms 21, 1':111:11:l ln1:1111111011osl':1 :1ldl'i:1 

lni qud111:1d:1. Os soluevlventes Iugínuu 
p:11 :1 1111!1:t :1ldd:1, t' q11:111do conscgul- 
1:1111 lrn 111:n 11111 !,(Hlpo uuerrvlro pura se 
\ i11g:11. os K:1y:ipô tinluuu por sua Yl'7. 

l11gid11. e> i11dd,.·n1,• d1:1111ou a :llcnç·:lo 

do, ir 111:11,s \'ill:ts ll11:1s, qut· nessa época 

dii!µl:1111 ,1 l':11qut· N:1111111;11 dn Xlngu, e 
t·ks 111 g:111 iz:11:1111 \ttn:r t·l!pt·tll~ :1o de con- 
1:,,. 1 o. <,.>11:111d11 os pr l111d1 os nvlúes d11:· 

g:11 :1111 ;IS :11dl'Í:IS l':111:lt:l l' cornvcnruru 

:1 i• ,g:11 111:111·1 l:cl, dt· 1111,·:1 - lnc1s, fot·ücs, 

llli-<,:111µ:1.~ -, lf1idt1U·Sl' t:lllll' OS 1':1mtr:\ 

11111 dvl 1:111• q11t· :s,· prolonµ:11 lu por cinco 
:11111s: :-,·1 :i qm• o~ :n·lôl!S te depois a 

t·:-pt·di(·:u I l ,., :1111 'sd\·:,~l'ns'? Sl'1:í que 
vlvs p1,·1t·11,ll:1111 111:11:ir os l':mm:1, corno 

:1 t'~p,·1 li·11d:1 hls1t',rit'n lvvuvu a crer, ou 

os I m·,t·11lt·s t·r:1111 u111:1 p1 m·a de lntvn 
~ot·s l':lt ilk:1.,? 

( ls :1 m l:"1ns C 1,1111111111,ll'o) 111.si:;tir:1111, 

1·, 1111:1111 "~ 1 ltdn: :11u:1fs, corno Ake- e. 
·1 t·,,·,·:1. q111· "~ l,r:rnn,s l't:1111 111:n1s e 

vu~ 1U•N' 11, c1t11crA HOJE 



,A·rlJlOSOS, l' :1n111sdh:11:1111 :11:1t:i-l11s 011 

r> tJtlt, c11q1111111u 1 ,s 1, ,n·nii I J1ii•11111·,11~,, 

,..aflrm:m1111 qut· os l"t'St·nh:s tldx:11 los 
;-1?d:l 1.'l<1'1.'llk:le> IJHISll:l\':1111p111p1i:-llt111k• 

,,:1r., opln:111do :1 l:1"111 1lt· ;1p:111h:l-lr1s l' 

/""\· foz1:r <:on1:1rto l 0111 :1 t·:<pl'lfü :lo. 

r"> lk l 9'17 :1 IIJi,i, :1 po.slr:l11 ti, is :1m l:i11s 

_,Prt.•,·:1lt·11:11. /1. prl111d1 :1 t·Xpt·tlit :ln h ·t ml- 

,CJU 1.·111 19íi'l, q11:111du os 11·c111:;11:,; lrnam 
ro11atlos, t· 11111:1 sq-111ml:t s,i 1111 hiid:1d:1 
,.cm l'r:' l, qt1:1ndo rnn:1 1.·qt1ipL' tk· sou- 
._/:1Jlt:'11 lr:lt':1\ :t 11 c.:SII :1tl:1 ( :111:tl ui-Snmu 

/": ~111. Os 1':111:11:i, que j:\ h:td:1111 :1h:111d11- 
_.,....,:,1.lo s11:1s :1ldl'i:1s si111:1d:1s 111:ils :1 !1·~11.·, 

,,..!t:llr:rr:1111-st· p:11 :1 u sul nntcs tl:1 1 1 wµ,u l:1 
ht t.'ll!)l'C.lk:ln, q11,: p:111)\1 tl:1 l,;1:,1• :1L11c.•:1 

,,.....,<-' C:ichl111ho. C:<1111 o S\lt'0c.•s~h o :1'1:111,lo 

r''º de :1 ltld:1s t' 1 ot·:1s. 11111 ntim,·11 > 111:1 lur 
de lndlos 1.·om·v111n1t1·St' 11:1s aldd:1s ,,..... 
i-stuntvs. CJll:tndo 11~ \'lll:1s 1111:1~ :1lt-:111- 

.-ar:1111 o l!lo l'dxo1o tlc.· A,w\l·d11, os 

l':111;11:i, di:puls til' 11.·1.·ollu:r os pr1:s1.·11t1.·s 
110 posto ll\'Ull\':1110 1!:1 1.•xpt:dl~·i1n, atru 
n·ss:m1m o rio e.: orupnrum :1 :tldt:1:1 th• 

J"r•/111.ri11aw. A [u lmclru t•pllk111la uhu 
ll'l1-t1s :111. T:1111os fo, :1111 os tJlll.' nm11 t·r:11n 

l.' 1:ln dd,illtados llcnram os solueviven 
ll'S (l\ll' 111.'lll t'llllSl'J-lltfr:1111 eutvrrnr llS 

mrntns: 0:1 :1hull'l'S os t·omi:1:1111. Dqmis 

dt• St' rt't'\11)1.'Wíl'lll, os soh1t•\'ln·n1t·s 
\'oh:11:1111 110 lllu Pclxc.1t11 e.: 11n·h:11:1m o 
contucto. 

E111 197•1, :1 1.•s1r:1tl:1 c.:s1:1,·11 11hl·11:1. Os 
1':111:u:l, fosd11:1clos pelo tr:ifc.:1-10 n:t t·s 

ll':1tl:1, pt·!'IUthm:1111 os t•slort·os cl:1 l'\111:11 

pnru lmpt•lllr tllll! :,;c.: 111lsturnsst·t11 c.:11111 0,1 

c.·n~t·nhdros tio Esêrdln t.' co111 rn11.·:1111l- 

11hont:h w1. A111111111i:11 c.ltTUt1t·ntt·:1 tkss:1 

p111xhnld:11lc.: p,o,·ot·:umn :1t:11s:l\'Ót'S dv 
íd1lc.-r11 ln, pol:i t·ss:1 1.·r:t :1 l'Xplk:tdm 11:1- 

dll'lon:11 pma :1:. 1lm·11rn:; w:1\"l'!'I, l'vlo 
munus l 7Ci 1':m:11:I 1111111'1:1:1111 tlt· dovn- 

c.·:1s q1ldí·111h::1:' l'lllll.' 197,-\ e 197;, quuu 
do os 79 ~ohrt:,·h 1.•ntt·s fc.11 :1111 trunsfcrl 
dl!s pd:1 l'un:11 parn o P:1u111~ 1'1:1clonal 
d11 Xingo. O !tio l'1.·bm10 e.li.' Azevedo íul 
:1ht:1to :1 111i11t·rnnh1 til' 011.-0 '-', logo 
c.11.:pols. :1 t.:nlonlzac.·:lo, e: 11 pequenn :irc:a 
11:st·l\·:1d:1 p:11:1 ,,s lmli11s durnntv u con- 
1:1t lo foi 11:111skrhh1 110 l1w1:1, puru rvlur- 
111:1 :1µ1:iti:1. 

A diáspora 
Os 1':111:1nl d1t·µ:m1111 :10 Xl111111 c.lcx.:1111.'S, 

d1:~m111:1ll;,~1c.los ,_. tlcst11 ll.'nl:ldus. U ~nip,, 

foi l11:s1:11:1tlu t·m 11111:1 :11dc.:l:1 K:1r:1ul, ondt'. 

,·:lllo~ 11111,os :1l11da 1111111c.:mm nos p1h11d- 

1us 11\l':;t·:;. 0:1 l':m:11:I rrn1w,·ar:1111 u l:ilar 
t'lll voltnr p:11:1 s11:1 11:11:1, em vrz dissu, 
liir:1111 t1:111~li.·1 ltlos p:11:1 :1 :thkl:t K:1r:1pchlc 

K1l'lill' l' lirn1:1111 i1 llll'lt't: de s1·11s Inimigos 

Nos primeiros contactos, os nnciãos vi~1111 os brnncos corno 111~1us e perigosos. 
,..., Parn eles, n altcrn.u lva era atacá-Ios ou fugir. J:"í os [ovcns acrcclitnvarn que os 
,~ presentes deixados pdn expcclíção 111o~tr~1 v~1111 propósito de paz. 
r: 
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Anexo03 

Parque Indígena do Xingo 

Caracterfsticas geográficas e humanas - algumas anotações. 
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A bacia do Xingu, no Mato Grosso, limita, ao sul e leste com as bacias dos rios 
das Mortes e Araguaia, e a oeste, o Paranatinga (Teles Pires), todos tributários do rio 
Amazonas, como o Xingu. 

O aspecto da bacia do Rio Xingu se transforma no decorrer do ano. Há duas 
estações climáticas: a seca (verão) que inicia em abril/maio e termina em Setembro, com 
o início da outra estação, das chuvas (inverno), ou a estação das cheias. No começo da 
seca, as roças são abertas. Durante os meses de seca restantes, a pesca é gradativamente 
produtiva, na medida que os lagos "secam", apresentam maior concentração de peixe, 
facilitando sua captura, mediante várias técnicas. Agosto é o auge da estação seca; os 
rios baixos, em alguns pontos as margens chegam a cinco metros de altura. A terra 
alagada nas chuvas torna-se agora dura e seca, que para uma pessoa acostumada ao 
sapato, chega a ser penoso andar descalço. Em Setembro, antes do fim da estação das 
secas, com o "anúncio" das primeiras chuvas, faz-se a queimada; com o início das 
chuvas, em Outubro, plantam-se as roças de mandioca e milho, que representam os 
cultígenos dominantes. Em Dezembro os rios já extravasam seus leitos, alagando as 
plarúcies vizinhas. Numa vista aérea, na época das águas, a bacia do Xingu parece ser 
metade pântano, metade floresta, dificultando a localização do leito principal de cada rio. 

A região do Alto Xingu se insere na transição do cerrado característico do Brasil 
Central, que inclui florestas ciliares, para a floresta amazônica. 

"'Os camaiurás, índios tupi-guaranís, possuem duas aldeias do tipo que 
descrevemos. A aldeia de verão está situada nas margens de uma enorme lagoa, de 
contorno enorme, por pantanais e declives de dificil acesso. Para ser atingida, os 
índios devem vir buscar os visitantes de barco. É assim que os índios protegem 
suas moradias, localizadas sempre perto d'água que representa um papel 
importantíssimo para sua alimentação e para a higiene pessoal, pois a cada instante 
estão se banhando" (Mendes, 1988:108). 

No período da seca, grupos domésticos inteiros se transferem para os 
acampamentos de verão, de modo que no auge desta estação, praticamente a metade das 
casas se encontra fechada e a vida da aldeia (principal) fica reduzida ao mínimo, 
retomada com os ciclos cerimoniais coletivos nos meses de outubro a novembro. 
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As estações climáticas determinam, em parte, o ciclo anual de atividades 
. {Hartmann): 

r-. 
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Jan. 1 Feb. 1 Mãrz I April I Mal I Juni I Juli I Aug. 1 Sepl. 1 0kt. 1 Nov. 1 Dez. 
Jahreszeiten 

•11111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111111 (Regen-und 
Trockenzeil) 

1 1 . 
Sammelwirlschaft . . 

Schildkrõten Schildkrõteneler Piquifrüchte 

' Jagd 1 1 1 1 

Fischfang .__-1 t-----1: -1--------- 

Ernten aus ~ 1 _ SüBkartofleln 1 gruner 
Pllanzungen Mais . Maniok 

t t 
Hoch- Niedrig- 
wasser wasser 

1 1 1 leichler Regen 
1111111 starker Regen 
- - wenig Fisch 

Hauptnahrungsangebot der Stãmme des Alto Xingú (vereinfacht) 
--- 
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Os índios do Xingu são capazes de indicar, hoje, com uma grande precisão, 
muitos sítios de aldeias antigas por eles ocupadas, reconhecíveis pela vegetação 
secundária e pelos bosques de pequi, ou de outras :frutas, e por terem vivido em 
determinada aldeia. Exemplo disso, serve a referência apresentada por Zarur: 

"As nascentes do Tuwatuwari, às margens das quais fica a aldeia, consistem em 
uma série de remansos, poços e lentos cursos d'água de um buritizal, um pântano. 
A aldeia fica em uma faixa de terra alta, de cerca de 6 km, que separa o buritizal do 
Curisevu. Esta faixa é tomada pela floresta ciliar característica da região. A água 
do Tuwatuwari, da qual a aldeia se serve, fica a 1500m das casas. A aldeia há 
muito tempo se situa ao longo da trilha que une as águas do Tuwatuwari às do 
Curisevu. Nela contei 6 sítios de antigas aldeias Aweti" {1975:7). 
As expedições do período da seca podem ser vistas, por alguns, que 

desconhecem o contexto acima descrito, como se o índio 'vagasse', sem rumo e nem 
destino. Ao contrário, sua locomoção é guiada por um objetivo claro e orientada por 
razões específicas. 

r: 
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Os índios do Alto Xingu, a par da vida intratribal, desde muito tempo, 
desenvolveram um sistema intertribal, de modo que cada tribo se entende enquanto 
relacionada com as demais. A interação dos grupos do Alto Xingu, não se apóia somente 
na proximidade tisica, já que os índios precisam se empenhar para estabelecer os 
contatos freqüentes entre si. 

"Há trinta anos quando Eduardo Galvão designou a bacia do Alto Xingu como 
uma área cultural distinta, os grupos nativos ali localizados estavam separados uns 
dos outros por distâncias aéreas que variavam de 15 a 100 km. Mas, como os 
nativos não viajam de avião e sim de canoa, em rios muito sinuosos, ou a pé são 
necessários muitos dias para atravessar essas grandes distâncias" (Dole, 1993:377). 
"Apesar das consideráveis distâncias que separavam essas tribos, havia muito 

contato pacífico entre elas, mantido através de casamentos, comércio e cooperação 
cerimonial. Corno resultado dessa interação, os vários grupos desenvolveram 
notáveis semelhanças culturais, fato observado por Von den Steinen, em sua 
primeira visita à região, na última metade do século XIX (von den Steinen, 1894)" 
(Dole, 1993:377). 
"Isto não quer dizer que as tribos do Alto Xingu não devam constituir algum tipo 

de unidade social, com base em sua rede de laços intertribais. Como foi sugerido 
por Menget, as várias tribos mantém um sistema social através de casamentos, 
interdependência econômica e cooperação cerimonial (1977: 42, 45 e ss). A noção 
de que elas formem uma "nação" foi considerada e rejeitada pelos Villas-Boas, que 
se referem a elas antes como uma legítima sociedade de "nações" (1973: 17). Mais 
simplesmente, nas palavras de Murphy, "os grupos componentes representam 
muito mais que uma área cultural - eles formam uma sociedade" (Murphy e Quain, 
1955: 10). Mas as fronteiras de tal unidade social não são necessariamente co 
terminais com as de uma única cultura, e nem os mecanismos interativos trazem 
imediatamente ou necessariamente a homogeneidade cultural" (Dole, 1993:380). 

Desde o século passado, o Alto Xingu, em termos da ocupação indígena era 
retratada como formando um sistema intertribal, não obstante as distinções culturais. 

"Por ocasião dos primeiros contatos com o mundo civilizado, em fins do século 
passado, existiam no Alto Xingu trinta e nove aldeias pertencentes a representantes de 
cinco famílias lingüísticas diversas, perfazendo um total de 3.000 índios. Assim, a 
família lingüistica dos Carib era representada pelos índios Bakairí (oito aldeias) e 
pelos índios Nahuquá (quinze aldeias); a dos Aruak era representada pelos Waurá 
(duas aldeias), Mehináku (duas aldeias), Yaulapiti (duas aldeias) e Kustenáu (uma 
aldeia); a dos Tupi-Guarani pelos Kamayurá (quatro aldeias) e pelos Aueti (uma 
aldeia); a dos Jê pela aldeia Suyá. Deve-se acrescentar ainda duas aldeias Trumai, que 
pertencem a uma família lingüística isolada (cf. Galvão e Simões 1964: 136-137)" 
(Viertler, 1969:9). 

Essa concepção de, além de pertencerem a uma tribo, uma aldeia, participarem de 
um sistema intertribal fica patente a qualquer observador que passe algumas horas numa 
das aldeias do Alto Xingu. As menções aos outros grupos, os casamentos intertribais, a 
série de rituais de cunho especificamente intertribal, além do modelo arquitetônico que é 
compartilhado por eles, são evidências suficientes dessa cultura alto-xinguana. 
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Meios de subsistência 
Os índios do Alto Xingu alcançaram uma unidade em diversos aspectos, dentre 

os quais, o que diz respeito aos meios de subsistência. Entre algumas, contudo, 
verificam-se apreciáveis diferenças. 

"Os trumaís, que chegaram ao Alto Xingu em tempos relativamente recentes, 
tinham originalmente muitos traços diferentes dos padrões do Alto Xingu, que, 
como poderemos ver, pareciam-se muito com aqueles de seus vizinhos próximos. 
Excetuando-se os txicãs, estabelecidos há pouco tempo, eles ainda permanecem 
como os mais atípicos. Em contraste com os outros xinguanos, que baseiam sua 
subsistência em peixes e comem a carne de marrúferos de pequeno porte, os 
trumaís originalmente comiam "quase todas as variedades de carnes existentes" e 
ainda consomem animais de pelo, com exceção do macaco (Villas-Boas, 1973: 
27). Diz-se que os uaurás também comem paca, o mesmo sucedendo com os 
velhos entre os camaiurás (Schultz, 1966: 146; Schultz e Chiara, 1971:295; Oberg, 
1953:29; Junqueira, 1975: 51). Os grupos caribes diferenciam-se disso, pois 
tradicionalmente evitaram a carne de todos os animais, com exceção do macaco, 
que consideram uma comida muito apetitosa e a única fonte de proteínas adequada 
para mulheres parturientes. Por outro lado, entre os camaíurás estes animais só são 
consumidos pelos homens velhos (Oberg, 1953: 29)" (Dole, 1993:384-386). 

"O milho representado entre os Suyá por uma espécie caracterizada pela 
pequenez das espigas e pela cor áurea dos grãos, e a mandioca não faltavam em 
nenhwna tribu; a cultura da mandioca alcançava decididamente maiores 
proporções entre os Mehinakú. Estes eram os agricultores mais abastados do Alto 
Xingu; o nome por eles dado à mandioca passou também para a língua trumaí. De 
plantas bulbosas vimos além da mandioca, inhames, representados por duas 
espécies, e batatas doces. Estas só existiam em abundância entre os Mehinakú. Ao 
feijão, plantado pelos silvícolas, os nossos camaradas chamavam de ''feijão de 
vara" e "feijão de roça". De abóboras só vimos as sementes, que em 1884 os Suyá, 
ao que compreendemos, nos trouxeram para comer. O amendoim era representado 
por uma espécie pequena. Goiabas e bananas seguramente não existiam no Xingu" 
(Steinen, 1940:261). 
"A mandioca é o trabaJho diário das mulheres. Arrancada, é raspada com concha 

só para tirar a casca. Feito isso, ralam-na e lavam-na em muitas águas'. É 
exclusivamente a mandioca-brava que cultivam. Sua água é venenosa, daí as 
inúmeras lavaduras que fazem. Da massa apurada fazem pães, que endurecidos ao 
sol, constituem a reserva. Essa massa, porém, o teperatô, não é a parte principal do 
fabrico. A principal é o tepeap, que é o apurado nas muitas lavagens feitas na 
massa e que indo ao fogo em enormes panelas de barro ferve até ficar fina e bem 
branca. É o polvilho. À mu1her compete todo esse trabalho caseiro. Aos homens as 
atividades da pesca vêm logo em seguida ao trabalho da roça. A pesca pode ser 
individual, com arco e flecha, ou coletiva, batendo o timbó. Para isso represam 
"furos" no rio, sangradouros de lagoa e, na água represada, lavam o cipó-timbó, 
depois de macerá-lo para melhor desprender a seiva que "narcotizará" a água. O 
peixe fica entorpecido e vem à tona, onde é facilmente colhido ou então flechado, 

.r 

r> 

,,..... 

.r: 

1 Essa tarefa pode ser observada (maio/ 1996 e julho de 1998) em diversas casas, nas 
várias aldeias. Parece constituir a principal atividade no decorrer do verão. É uma 
atividade que cabe à mulher, desde menina. 
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se ainda estiver com movimentos. Os peixes das pescarias coletivas são moqueados 
emjiraus feitos no mesmo local da pesca" (Villas Boas, 1994:314). 

Tive oportunidade de surpreender um moquém desses, na viagem pelo Kuluene, 
quando fomos conversar com pescadores da aldeia Tanguro, onde reside o piloto Loike. 
O hábito alimentar determina o gosto e a sensação de estar alimentado. Parece que o 
registro de Villas Boas refere-se a esse detalhe. 

"Os índios, com exceção de Taconi e Aru - camaiurás - regressaram à aldeia. 
Estavam com saudades de beiju e cauim. A mandioca é o alimento-base destes 
índios. O peixe é o reforço obrigatório, mas é na mandioca que encontram a 
alimentação diária em forma de beiju ou cauim. Cultivam também, em menor 
escala, a batata, o milho, o cará e outras plantas. O milho consomem quando 
verde, deixando sempre uma reserva como semente para o próximo plantio" 
(1994:314). 

Se, em terra, para atividades como caça e coleta, percorrem grandes distâncias a 
pé, é pelos cursos fluviais, em canoas, que os índios se afastam mais de suas aldeias, a 
ponto de os cursos de rio maiores serem considerados de uso comum. O rio é lugar de 
pescaria freqüente, além de ser um caminho que os conduz a sítios de coleta e caça, mais 
afastados, além de os conduzir às aldeias de seus vizinhos. Pelo rio, hoje andam em 
embarcações movidas a remo, em barcos a motor, em lanchas. Antigamente, as canoas 
eram, praticamente, de dois tipos: a de tronco escavado, ou a canoa feita de casca de 
jatobá', Segundo Villas Boas, 

"os índios do Alto Xingu fazem suas canoas exclusivamente da casca do jatobá. Na 
árvore em pé, levantando os jiraus em tomo do tronco, sulcam com machado o 
formato exato da canoa. Com espátulas de madeira de cerne rijo, vão com muita 
paciência e cuidado desprendendo a casca. Quando ela está quase toda solta, 
amarram-na com cipó para que não caia. Continuam desgarrando-a do tronco. 
Quando totalmente solta, fica presa pelos amarrios. Rente ao tronco, deslizando a 
parte inferior, a casca já desprendida toca o solo. Para desmontar o jirau é preciso 
muito cuidado, porque é ele que está segurando a canoa, já praticamente moldada 
e solta. Segura com muita embira e cipó, que vão sendo lentamente afrouxados, a 
canoa vai se inclinando até tocar o solo. A casca, a dois ou três palmos da popa e 
da proa, é cuidadosamente raspada até se atingir a fibra. Esta, aquecida, deixa-se 
moldar: levantam-se levemente as duas extremidades - a proa, arrebitando a ponta, 
e a popa molda-se à semelhança de um gomo, de forma que ficando alta resiste 
melhor na água. Uma canoa de casca costuma durar em média uns dois anos. Não 
está sendo fácil encontrar jatobá aqui por perto" (1994:293). 
Ainda vi uma dessas canoas em 1996. Em 1998 vi somente canoas feitas de 

tronco escavado. Notei a multiplicação de cascos de alwnínio apropriados para motor de 
popa, cujas embarcações são igualmente utilizadas em suas expedições - com ou sem 
motor. Os índios locomovem-se a partir de sua aldeia. As aldeias do Alto Xingu são 
semelhantes, como se assemelha a arquitetura das casas, que pode ser ilustrado com os 
quadros de Hartmann, como seguem. 
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2 "Embarcações: Os Suyá possuem dois tipos de embarcação: a canoa de casca 
tipicamente xinguana e a ubá de tronco escavado semelhante as usadas pelos 
Juruna" {Schultz, 1960:327). 
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Arbeitsbereich der Frauen 

o 5 10 

Aufenthaltsraum der Frauen 

®® 
• • • @ o 

o 
Aufenthaltsraum der Mánner 
Raum íur Emplãnge und Tãnze 

Meter 

Auftei lung der Hútte 

O Behálter fúr die Küche 
IUIIIJ Lagerung des Maniok 

~ Herstellung und Verzehr der Nahrung • 

• Panelas mil Wasser 

~ Hàngemattenbereich 

l'?m Bereich der Besucher und Tãnze 
~ Hauptsàchlich mánnlicher Bereich 

Eingang 

• Hauottragebalken 

X Feuer 

o Wasserbehalter 

@ Maniokvorrat 

® Feuer mil Panelas 

Hartmann: planta da casa Xingu, indicando a área de trabalho da mulher próxima à porta 
dos fundos. A área interna, próxima à porta do lado do pátio, é "sala de estar" dos 
homens, oposta à das mulheres. No meio da casa encontram-se o produto da mandioca 
utilizado para beiju. 



{' 

r-- 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

Plantas de casas no Alto Xingu. 
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Hausformen im Alto Xingú 5 O 30 Meter 10 

Construção de uma casa xinguano. 
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Konstruktion 
einer Hütte der Xinguanos 
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Estruturas de aldeia, conforme Hartmann encontrou na década de 80. 

r: 

Dorf der Nafuquá 
li Mllnnerhaus mll Bank 

UI 

- Chef 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

•• 
r: 
r- 

r: 
r: 

íÍ Mãnnerhaus 

Dorf der Txikão s 

r: 
r- 

r: 

r· 
r: 

11\. Mlnnerhaua 
ffl Manlokgeslella 
}::::J Grabanlage 

r 
' 

Dorf der Yaualapiti s 
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- D I Milnnarhaus mil Bank 

11111 Manlokgeetella 

Dorf der Waurã 
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Dorf der Auiti 
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Foto de algumas casas do Alto Xingu, maio/96. 
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Casas em construção, no Alto Xingu, julho/98 

Aldeia T auguro - Kalapalo 
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A estrutura das casas e aldeias, repito, é semelhante nos diversos grupos tribais, 
de modo que se pode generalizar, com grande grau de acerto, estendendo a compreensão 
para os índios do Alto Xingu. 

"A vida do Kamayurá principia no chão de sua casa Esta, de forma ovalada, 
possui duas portas, uma de frente a outra, e é dividida internamente por meio de 
um corredor, parte de um espaço central, limitado pelos dois esteios principais da 
casa. As duas seções adjacentes ao espaço central são destinadas as redes de 
dormir, que "são armadas em leque e se abrem desses dois esteios principais para 
os laterais", deixando livre o centro da casa, utilizado para guardar petrechos 
cerimoniais e diversos utensílios (cf. Galvão 1953: 17-18 e Oberg 1953: 13-15)" 
(Viertler, 1969:17). 

"É no âmbito da casa que se desenrola a primeira fase da vida social da criança e 
é com os membros de seu grupo doméstico que ela se torna um homem ou uma 
mulher Kamayurá. Ora, ser homem ou mulher não significa atribuições diversas 
apenas quanto as atividades reprodutoras, mas também no que concerne as 
atividades produtoras. Neste sentido, a casa representa a fonte da qual brota a 
contingente de homens e mulheres que, produzindo a reproduzindo-se deverão 
dinamizar os quatros da sociedade mais ampla" (Viertler, 1969:17-18). 

No Parque Indígena do Xingu, os índios em diversos aspectos manifestam uma 
dimensão intertribal: na economia (comércio), relação de parentesco, práticas rituais. 
Desde os registros do século passado, aparece esse complexo interrelacionamento entre 
as tribos, a par da marcante diversidade cultural. Essa diversidade nem sempre é 
evidente, observando-se apenas os aspectos externos. Estes grupos podem ser vistos no 
conjunto, também quanto à confecção de diversos objetos artesanais com as mais 
diversas finalidades, os alimentos básicos, e correspondente obtenção, transformação e 
consumo. 

Segundo informantes Kalapálo adultos, a mulher senta em esteira de talo de 
buriti; os homens sentam em bancos zoomorfo, sendo que, segundo eles, antigamente 
fazia banco não-zoomorfo. Hoje faz imitando um animal - jacaré, sapo, urubu -, para 
vender. Essa informação contradiz observações feitas por pesquisadores no século 
passado, que registram. bancos zoomorfos; a não ser que os Kalapálo tenham sido uma 
exceção. Seguem algumas ilustrações extraídas de Steinen (1884). 
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Sistema intertribal 
A diversidade e semelhança verificada entre os índios do Alto Xingu é singular. 

Cunha elenca as tribos, segundo sua localização, não mencionando solução de 
continuidade, em termos de ocupação territorial, com os Xavante e Bakairi. Esses 
últimos, habitavam o vale do rio Batovi, no século passado. 

"No vale do Kuluene, que é o principal formador do Xingu, vivem os índios 
Kalapálos, Kuícúros, Aipátses, Camaiurás e Trumaís. Nas margens do Kurisevo e 
pelas suas vizinhanças movimentam-se os Kurisevo e pelas suas vizinhanças, 
movimentam-se os Nahuquás, Auetis, Matipuhis, Yawalapitys, Meinácus e alguns 
representantes de grupos que se encontram em via de extinção. No rio Batovi, 
habitam os Vaurás e os Xicães. No curso médio do Xingu estão os Jurunas e os 
Xukahamães; no alto Paranajuva, os Suiás; no rio Tanguro, os Yarumás; 
finalmente, ao sul, nas cabeceiras do Batovi, vivem os Bacairis e os Xavantes, que 
se espalham pelas Serra do Roncador e pelas margens do rio das Mortes e do 
Araguaia" (1954:22). 

Os índios do Alto Xingu, alcançaram, mediante um longo processo aculturativo, 
supostamente, uma unidade e semelhança marcantes. Essa unidade é tal, que há os que a 
mencionam como sendo uma sociedade. 

"Das tribos indígenas que ocupam a área do Alto-Xingu, onze vivem hoje tão 
intimamente interligadas que poderiam ser consideradas uma única "nação", 
embora quase todas falem língua própria. Seus hábitos são os mesmos; organizam 
se identicamente; possuem em comum as mesmas crenças e superstições; realizam 
festas e ritos cerimoniais perfeitamente semelhantes, no fundo e na forma; e tem 
sobre todas as coisas e aspectos da vida e do mundo, as mesmas concepções. O 
ritmo, a natureza e o ciclo das atividades em geral, são praticamente um só em 
todas as aldeias. Há até mesmo uma estreita semelhança psicológica e 
temperamental entre os membros de umas e de outras. As poucas diferenças de 
comportamento que se constatam entre elas, quando consideradas isoladamente, 
nunca passam de uma leve acentuação de determinado traço de caráter ou de 
temperamento que esta ou aquela tribo revela. Mas sempre em grau 
insuficientemente profundo para justificar a admissão de índoles realmente 
distintas. Poderíamos, assim falar de um ''mercantilismo" dos Auetí, de uma 
"premeditação" dos Kamaiurá, de um "retraimento" dos Trumái, de uma 
"singeleza" dos Waurá, ou de uma "espontaneidade" um tanto rude dos Kuikúru" 
(Víllas-Bôas, 1986: 19). 

"O Alto Xingu constitui uma área cultural bem definida. Os índios dessa 
interessante região constróem aldeias perfeitamente idênticas, com casas de forma 
oval, dispostas em circunferência; conservam preso numa gaiola cônica o gavião 
real; fabricam as canoas, os adornos, as redes de dormir, os arcos e as flechas do 
mesmo modo; pintam o corpo de urucu e carvão; caçam e pescam com os mesmos 
processos; usam enfeites na cabeça e nos membros; cortam o cabelo da mesma 
maneira, ou seja, em forma de coroa; tem mais ou menos idênticos os seus rituais 
guerreiros e religiosos; também iguais são as suas festas; enfim, as tribos possuem 
a mesma organização política e social, os mesmos hábitos e costumes, e todos os 
seus objetos de utilidade prática apresentam semelhantes características" (Cunha, 
1954:22-23). 
Segundo,Franchetto 
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"A sociedade alto-xinguana é tradicionalmente definida, tanto na literatura 
etnográfica quanto em artigos de divulgação destinados ao grande público, como 
um conjunto de grupos locais interrelacionados que compartilham traços culturais 
em diversos domínios-economia, parentesco, cosmologia, valores, cerimônias, intra 
e inter-tribais e que se distinguem por outros traços, sendo os mais evidentes a 
especialização na manufatura de artefatos para troca, o território de ocupação 
histórica e a língua. Antes da evolução que se iniciou a partir das primeiras décadas 
deste século, um mesmo grupo lingüístico compreendia diversas aldeias. 
Atualmente, cada grupo lingüístico corresponde a um grupo local ou aldeia" 
(1987:17). 
"É impossível fixar uma data ou época passada em que estes índios ingressaram 

na região do Alto-Xingu; mas não parece haver dúvida de que isso ocorreu há 
muito tempo. Dificil também é determinar com certeza absoluta qual, entre os 
grupos hoje existem, é o mais antigo da região. Nenhum desses grupos - com 
exceção do Trumái, que falam do movimento que os trouxe até aqui - se refere 
com clareza sobre esse ponto. Aliás, mesmo os Trumái - talvez os mais novos 
xinguanos - tem no Alto-Xingu um grande e extenso passado, o que se deduz da 
narrativa que fazem de sua já lendária imigração" (Villas-Bôas, 1986:21). 

"Os Trumái falam mesmo que as suas aldeias antigamente eram freqüentadas por 
uma nação que vinha de muito longe, dos lados do nascente, para realizar com eles 
a festa do Javari. Esta festa cerimonial, com a única exceção dos Meináco, é hoje 
praticada por todos os demais índios xinguanos" (Villas-Bôas, 1986:28). 

"Além dos índios atuais, várias outras tribos localizavam-se no Alto-Xingu. Umas 
desapareceram totalmente, em conseqüência de guerras com grupos vizinhos, 
restando delas apenas os nomes e melancólicas histórias dos seus desastres finais. 
Outras mais recentemente dizimadas por surtos epidêmicos irrompidos na região 
há uns trinta ou quarenta anos, atualmente estão reduzidas a alguns poucos 
indivíduos que se encontram espalhados por várias aldeias. 
"Os Anumaniá, Arupatí, Maritsauá, Iarumá e Aualáta alinham-se entre os 

primeiros, entre os que estão completamente extintos. Tsúva, Naruvôt, Nafuquá e 
Kutenáhu, entre os segundos. Estes últimos eram membros do bloco de tribos 
amigas radicadas nos formadores do Xingu" (Villas-Bôas, 1986:31). 

"Os índios classificados como hostis que, embora habitando a região, não se 
alinham nem se relacionam normalmente com a área cultural dos formadores do 
Xingu, são os Suiá, moradores do rio Paranajuva; os Txukarramãe, ocupantes da 
margem esquerda do Xingu, na altura das corredeiras de Von Martius; os Juruna, 
aldeados na foz do rio Manitsauá-Missú; e, finalmente, os índios Txikão, que 
embora localizados nas águas do rio Jatobá, em pleno Alto-Xíngu, portanto, 
assaltam freqüentemente as aldeias xinguanas de acesso mais fácil para eles. Para 
nossa exposição, dos grupos citados são os Suiá os mais importantes, dadas as 
estreitas relações que mantiveram com os índios da área xinguana, dos quais 
assimilaram, durante os largos períodos de contato amistoso, vários costumes e 
maneiras de viver" (Villas-Bôas, 1986:35). 

.••..... 
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Todas as sociedades do Alto Xingu, quanto à estrutura social, são relativamente 
igualitárias, como foi observado por diversos autores, segundo Dole. Há algumas 
diferenças na estrutura social. 
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11A liderança é mais complexa entre os aruaques e tupis do Alto Xingu, do que 
entre os caribes ou trwnaís. Entre os meinácus um chefe é iniciado por meio de um 
rito intrincado e de uma festa intertribal, e seus discursos para exortar e instruir a 
comunidade são obrigatórios, e 'de certa maneira mais elaborados do que entre 
outros índios sul-americanos' (Gregor, 1977: 80, 311). Os chefes camaiurás, auetís 
e trumaís também fazem discursos formais (Oberg, 1953: 51; Zarur, 1975: 41; 
Murphy e Quain, 1955: 55). Entre os caribes, por outro lado, a liderança tende a 
ser mais ocasional. Embora Basso ouvisse dizer que se espera de um chefe 
calapalo um discurso diário ao crepúsculo, ela observou que de fato ele raramente 
faz isso (1973:133). Em 1953-1954 não havia tais discursos públicos feitos pelo 
chefe cuicuro, embora se afirmasse que um antigo chefe, que era lembrado como 
um grande líder, desse ordens e fosse obedecido. E, além do mais, em 1975, um 
pretendente ao papel de líder fazia discursos para a aldeia" (Dole, 1993:386). 

"A sucessão cuicuro não é marcada por nenhuma formalidade, e um homem pode 
assumir o papel de chefe gradualmente, através do reconhecimento geral de seu 
povo, não apenas de sua elegibilidade mas também de sua efetividade. Nesse meio 
tempo, mais de um aspirante pode competir silenciosamente por reconhecimento 
de legitimidade (Dole, 1984; Basso, 1973:133-134)" (Dole, 1993:386). 

"Os padrões de trabalho também diferem de um grupo alto-xinguano para 
outro. As unidades de produção mais correntes entre os cuicuros são as famílias 
nucleares. Quando precisam de um número maior de pessoas, para tarefas como a 
colocação de postes das casas, construção de armadilhas de taquara para apanhar 
peixe, ou ajuda na roça em raras ocasiões, o trabalho é mobilizado através do uso 
secular de cerimônias. Entre os calapalos, o trabalho pode ser empreendido por 
famílias extensas ou mesmo por grupos comunais, com uma freqüência um pouco 
mais alta do que entre os cuicuros, (Basso, 1973: 31, 48, 61, 108 e ss). Entre os 
aruaques e tupis, os membros das familias extensas são as unidades de produção 
mais comuns, e muitas atividades desses grupos são formalmente organizadas por 
donos de casas ou pelo chefe de aldeia. Mesmo os grupos de trabalho maiores, 
algumas vezes verdadeiramente comunais, são freqüentemente organizados para o 
trabalho de roça, pesca e construção de casas. Há referências de outros estarem 
mobilizando todo o trabalho coletivo através do uso de flautas secretas (Zarur, 
1975: 76). Pode ser significativo, nesse contexto, que grandes partidas coletivas de 
trabalho, para a construção das casas, trabalho de roça e preparação de alimentos, 
sejam comuns entre os grupos tupis fora dessa região (Wagley, 1977:53, 56; 
Murphy, 1956: 416; Caspar, 1956: 88 e ss)" (Dole, 1993:388). 

,r-• 

"( ... ) os trumaís participaram da introdução de uma grande contribuição ao ciclo 
cerimonial do Alto Xingu, que é a competição de arremesso de projéteis, chamada 
javari (ou ifagaka entre os caribes). Segundo suas próprias tradições e as tradições 
dos grupos caribes, foram os trumaís que ensinaram esta cerimônia para os outros 
grupos na região (Galvão, 1950: 354; Villas-Boas, 1973: 24 e ss.; Basso, 1973: 
152; Monod-Becquelin, s/d:9). O relato recolhido por Monod-Becquelin refere-se 
a uma cisão em uma comunidade trumaí; uma facção uniu-se a outro grupo, os 
paeitans (ou panhetás, segundo Villas-Boas, 1973: 26), os quais eram 
lingüísticamente relacionados com os trumaís e aprenderam o javari destes" (Dole, 
1993:390-391) 
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- "Os trumaís acreditam que viviam antigamente junto a um grande lago, a leste do 
Xingu ou do Culuene", que lá eles foram atacados por invasores e 
subseqüentemente mudaram-se para as cabeceiras de um rio tributário. Os 
camaiurás também têm uma história lendária de conflito, nas cabeceiras do 
Paranajuba e nos outros tributários do Xingu, próximo da confluência (Villas-Boas 
e Villas-Boas, 1973:24-26)" (Dole, 1993:292). 

A dimensão intertribal das tribos :xinguanas reflete-se na dimensão intratribal. 
Talvez seja difícil dissociar ambas as dimensões, enquanto urna alimenta a outra, uma 
não pode ser entendida sem a sua par. 

"O :funcionamento da sociedade Kamayurá não seria concebível sem a recorrência 
de laços intertribais extra-cerimoniais forjados principalmente pela história 
concreta dos diversos grupos domésticos na medida em que, constituindo a fonte 
de urna diferenciação de prestigio, estes laços com o mundo de fora dinamizam a 
própria vida tribal através da luta pelas mais altas posições na escala de prestígio 
social" (Viertler, 1969:66). 

"Ser membro de um grupo doméstico representa não só desfrutar de uma 
localização espacial, social e ritual concreta como também de certos movimentos 
espaciais, sociais e rituais. Portanto, ser membro de um grupo doméstico 
corresponde a poder desfrutar de todas as qualidades humanas estabelecidas por 
mavutsiné" (Viertler, 1969:67). 
"Estas qualidades do ser humano atingem sua expressão máxima dentro do 

espaço de uma casa. É na casa que o indivíduo se torna física e socialmente vivo 
( couvade ), homem ou mulher (iniciação pubertária), pai ou mãe ( couvade de seus 
descendentes) morre parcialmente ( a doença, cura e iniciação xamanística dos 
indivíduos de sexo masculino: a doença e cura dos indivíduos de sexo feminino) e 
definitivamente (primeira fase dos rituais :funerários). A casa também é o principal 
ponto de referência para suas atividades profanas, o seu cotidiano, o seu alimento e 
o seu trabalho. Por conseguinte, aos olhos do kamayurá, os membros do seu grupo 
doméstico ( em geral parentes próximos) possuem as qualidades humanas que lhe 
parecem mais concretas e conhecidas" (Viertler, 1969:67). 
Os xinguanos se entendem como participantes da humanidade, dentro de uma 

diversidade continuamente reinterpretada. Hoje, todos os elementos das diversas tribos 
são mutuamente reconhecidos como humanos, o que era estruturado de forma diversa 
(membros da família, amigos e inimigos) como analisa Viertler, ao analisar diversas 
pesquisas realizadas no Xingu. 

"As atribuições humanas vão se diluindo gradativamente no próprio âmbito da 
aldeia a medida que os laços de parentesco vão-se tornando cada vez mais 
distantes, e, com isso, vão aumentando, paralelamente, as suspeitas de feitiçaria. É 
no âmbito intertribal que estas suspeitas se tomam realmente viáveis e intensas, 
dada a pouca importância dos laços de parentesco intertribal" (1969:68). 
"O pólo máximo da negação da humanidade é constituído pelos representantes de 

tribos "inimigas", a cuja falta de localização aos olhos dos Kamayurá corresponde 
uma grande flexibilidade dos padrões de conduta, advindo daí a possibilidade de 
realização de saques, raptos e assassinatos que, de certo modo, contrabalança a 

,~ 
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3 Provavelmente trata-se do lago Itafununo, mencionado como lugar de origem, 
segundo tradição Kuikúru. 
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- rigidez dos padrões de etiqueta intertribal entre Kamayurá e tribos "amigas". 
Assim, os Kamayurá poderão matar um inimigo ou integrá-lo como cativo no 
contexto da vida tribal, poderão roubar ou queimar os seus bens, sem que estas 
práticas impliquem em sanções sobrenaturais ou em avaliações éticas negativas" 
(Viertler, 1969:68). 
"No contexto das tribos "amigas", os Kamayurá matam por feitiçaria enquanto 

que no das tribos "inimigas" eles o fazem pela força :fisica, já que o emprego da 
força física entre tribos "amigas" é minuciosamente sancionado por regras lúdicas 
e seu desfecho não pode acarretar mais do que uma morte simbólica. Os Kamayurá 
só poderão "matar" representantes de tribos amigas transferindo a luta real, 
baseada na violência manifesta, para um plano de luta encoberta, baseada em 
técnicas mágicas de manipulação do sobrenatural" (Viertler, 1969:68). 
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Hoje, os xinguanos se consideram amigos, tendo em comum a oposição com a 
sociedade nacional como mais marcante. 

"O sistema intertribal alto-xinguano encompassa a diversidade dos grupos que 
o compõem e o reconhecimento do território ocupado se dá nos dois níveis. Num 
primeiro plano, todos os grupos definem a si mesmos como sendo 'alto-xinguanos' 
e, com isso, definem como seu território aquele marcado pelos formadores e 
incluído entre os paralelos 13º e 12º de latitude SUL, ou seja, desde os cursos 
superiores do Batoví, Kuliseu e Kuluene até sua confluência Num segundo plano 
se reconhecem, no interior dessa área maior, os territórios ocupados pelos 
diferentes grupos locais" (Franchetto, 1987:18). 

Na dimensão intertribal em que os xinguanos se reconhecem, manifesta-se em 
diversos aspectos, como no comércio, na estrutura intertribal que conta com "cacique 
geral" (Aritana) e em determinados rituais. 

No comércio intertribal, formalizada no moitará, trocam várias especialidades. 

"Uma delas era o sal extraído do aguapé e armazenado pelos uaurás, meinácus e 
trumaís (Schultz e Chiara, 1971: 299; Gregor, 1977: 310; Murphy e Quain, 1955: 
18). Segundo os uaurás, somente eles próprios e os meinácus sabem fabricar e usar 
este tipo de sal, utiliz.ado diariamente na sua comida (Schultz e Chiara, 1971: 296)" 
(Dole, 1993:383). 
"O sal dos Suyá Kasoá ou Kaloá é obtido pela incineração do aguapé 

(Euchhorma azurea), destilação de sua cinza e condensação da solução resultante" 
(Schultz, 1960:325). 
"Outra especialidade muito importante é o virtual monopólio dos grupos caribes, 

notáveis pela fabricação de colares e cintos de vários materiais, inclusive garras de 
onça e caramujos aquáticos e terrestres. Os discos cortados de caramujos 
terrestres, perfurados de maneira uniforme, são usados como uma espécie de 
dinheiro, com equivalentes bem padronizados, pela região (Dole, 1956-1958; 
Junqueira, 1975: 101)" (Dole, 1993:383). 
"Panelas de barro cozido: Os Waurá são os oleiros do alto Xingu. Seus 

vasilhames de barro cozido são objetos de troca cobiçados por todas as demais 
tribos da região" (Schultz, 1960:326). 
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Villas Bôas registram urna ocasião em que os índios iam realizar o comércio 
formal. 

r>. 

"Poucos índios no acampamento. Soubemos que os camaiurás estão aguardando 
na aldeia a visita dos cuicuros para um moitará. O moitará é uma prática 
importante da cultura xinguana. É um comércio todo ele na base da troca. E o 
valor dos objetos negociados é calculado pelo tempo de trabalho despendido em 
cada um. Cada tribo tem sua especialização numa determinada atividade. Os 
caribes - cuicuros, calapalos, nauquás e outros dessa família lingüística - são os 
donos da fabricação de colares de concha (uruca) e de caramujo (urapeí). Outros 
índios não fazem esses colares. O uruca é usado no pescoço das mulheres ou na 
cintura dos homens. Todos os homens da cultura xinguana, sejam de que tribo for, 
têm na cintura um colar ou, então, qualquer coisa que o substitua, o que não é 
nada fácil. O urapeí é usado por todos os moços e homens, e quase todos os 
meninos. No casamento, o moço presenteia o sogro com um colar de urapeí, que 
tira do pescoço. Ambos os colares são trabalhosos e consomem na confecção 
nunca menos de seis a oito meses. Geralmente as mulheres só usam o urapeí nos 
dias do Iamuricumá (cerimonial exclusivo das mulheres). Com esses colares os 
caribes participam do moitará" (1994:315). 
O comércio intertribal foi registrado por Von den Steinen, no século passado. 

"É certo que seus trabalhos mais dificeis, a derrubada, a construção de casas, o 
fabrico de canoas, a confecção de banquinhos e coisas semelhantes cabem ao 
machado de pedra. Todavia as diferentes tribus dependiam completamente de 
determinada jazida, e esta pertencia aos Trurnaí. Nem os Bakairí, nem os Nahuquá, 
nem os Mehinakú e seus parentes, nem os Auetõ e os Kamayurá tinham machados 
de pedra de fabricação própria. Exatamente o mesmo se verifica em relação às 
épocas antigas dos Bakairi mansos do Paranatinga. Nesta região o monopólio dos 
machados de pedra pertencia aos Kayabi, seus vizinhos, deviam adquiri-los deles e 
mais tarde iriam tornar-se seus inimigos :figadais. As tribus do Batoví, do Kulisehu 
e do Kuluene recebiam seus machados de pedra dos Trumaí (gn); ( os Suyá, que 
habitavam junto ao rio principal, fabricavam-nos de pedras de seu próprio 
território). O machado de pedra, portanto, aparece aqui como artigo de 
importação" (Steinen, 1940:248-249). 
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A relação intertribal no campo do parentesco, verificada em todas as tribos 
manifesta-se pela integração de elementos de outras etnias, via casamento. Zarur 
classifica isso como sendo o dualismo, isto é, o indivíduo com duas ascendências tribais 
distintas. 

"O dualismo presente na sociedade Aweti atinge provavelmente, o Xingu inteiro. 
Na aldeia Aweti, apenas duas pessoas são Aweti genealogicamente 'puras'. Ambos 
os indivíduos possuem, no entanto, relações de parentesco :fictício com uma série 
de familias Kamaiurá e Iawalapiti. São os dois, os indivíduos 4 e 5 do diagrama 3, 
ambos casados com Kamaiurá, de forma que não há nenhuma criança Aweti 
"pura". Os casamentos intertnbais unem os Aweti aos Kamaiurá e Iawalapiti. 
Existem na aldeia Aweti, uma mulher e dois homens considerados Kamaiurá e 
quando chegamos à aldeia haviam três mulheres Iawalapiti, tendo urna delas 
morrido enquanto lá estávamos. Essa seis pessoas, em um total de 19 adultos, dão 
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a importância da afinidade ao nível intertribal, que vai além atingindo as gerações 
superiores" (Zarur, 1975:31). 
"Moravam entre os Suyá algumas mulheres waurá, raptadas em incursões contra 

os povos do Alto Xingu; essas mulheres tinham introduzido a cerâmica, técnica 
desconhecida aos Suyá que estavam num processo de "xinguanização", mas, até 
hoje, reproduzem-se como sociedade Gê: uma estrutura social complexa com 
grupos e metades cerimoniais, com o sistema típico de transmissão de nomes dos 
grupos Gê. Os Suyá habitam atualmente uma aldeia de 114 pessoas perto da boca 
do SuyáMissu" (Franchetto, 1987:146-147). 

r: 

As relações intertribais se mostram mais complexas e mais evidentes na 
realização de cerimoniais, dentre os quais se destaca o Kwarup. 

"A principal dessas cerimônias é a que ainda se desenvolve e é conhecida sob o 
nome guarup, de origem camaiurá. É uma cerimônia realizada anualmente, em base 
mais ou menos rotativa, em uma das aldeias que permanecem no Alto Xingu. Seu 
propósito declarado é o de homenagear os membros falecidos da aldeia anfitriâ, 
cortando e decorando um poste de madeira, o guarup, que representa um deles. 
Realiza-se no fim da estação das secas, em uma das aldeias, sendo assistida por 
habitantes da maioria, se não a totalidade, das outras" (Carneiro, 1993 :407). 
"O Quarup é a encenação da lenda da criação. Só se justifica a cerimônia 

quando morre um índio de linhagem que outro não é senão aquele que foi criado 
pelo herói Criador, Mavotsinin. O toro de madeira que representa o morto tem 
mais ou menos um metro e sessenta de altura, sendo que os trinta a quarenta 
centímetros do topo são de uma madeira que os índios chamam de mavunhá - a 
mesma usada pelo Criador" (Villas Boas, 1994:281). 
Viertler, analisando as pesquisas a respeito dos Kamayurá, verifica a centralidade 

das festas intertribais. 
"Nota-se que o momento decisivo para a consolidação do status é aquele que 

congrega a tribo Kamayurá e uma ou mais tribos vizinhas. Assim, as festas 
religiosas mais importantes (javarí, kwarup) e a maioria dos ritos-de-passagem não 
podem prescindir da presença de representantes do mundo "de fora" algo 
xinguano. É principahnente durante estas festas que são realizadas as grandes lutas 
esportivas e que os diversos chefes cerimoniais desempenham suas atividades 
rituais; é por ocasião dos grandes rituais de cura intertribais que se consolida o 
prestigio de um grande payé; é por ocasião das incursões contra tribos inimigas 
que o jovem pode chegar a uma posição de destaque e obter uma esposa que lhe 
possibilite alcançar o status de "pai" pela geração de um filho" (1969:36-7). 
''Não há época para a realização de um kwarüp; entre um e outro intercala-se as 

vezes um período de vários anos'" (Viertler, 1969:81). 
"'Os preparativos processam-se com vários dias de antecedência. É durante este 

período que os guerreiros pintam o corpo com urucum ( cor vermelha) e carvão 
resinoso (cor preta). Alguns deles usam também vários enfeites. As lutas (ruka 
ruka), características das tribos do Xingu, são realizadas todos os dias e servem de 
treino aos guerreiros que irão lutar no dia da festa, como também de ensinamentos 
para os meninos. O capitão e os guerreiros da tribo fazem as demonstrações. Os 
ensaios dos tocadores de flauta (uruá) também são feitos com alguns dias de 
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antecedência... Outro preparativo muito importante, essencial para a realização da 
festa, é a pesca do timbó. "Partem para o tímbó", como eles dizem, todos os 
guerreiros da tribo, enquanto as mulheres ficam na aldeia, preparando os beijus, 
que são feitos em grande quantidade para o dia da festa. A volta dos que foram 
para a pescaria do timbó é esperada com muita ansiedade: logo após marca-se a 
data, geralmente para daí a uns três dias, para haver tempo de se enviarem os 
mensageiros (paríá) as outras tribos e se esperar a chegada destas. Um grupo de 
guerreiros parte para o mato a fim de cortar os troncos cerimoniais ... Na manhã da 
festa, pintam os troncos, cerimônia a que as mulheres não podem assistir ... cada 
kuarüp representa um indivíduo que morreu e vai ser comemorado na festa. o 
respectivo kuarüp é preparado pela familia do morto'" (Viertler, 1969:81-82). 

"Do ponto de vista da personalidade Kamayurá, o morto não é simplesmente 
alguém que deixou de existir, mas alguém que passou a outro status, definido e 
perpetuado na memória dos homens. Donde o reconhecimento cultural da 
semelhança, expresso no caráter WlO e múltiplo do kwarup" (Viertler, 1969:87). 
"Simbolicamente há, durante o kwarup, o consumo ritual do pequi (cf. Oberg 

1953: 56), que está associado a fertilidade humana e, consequentemente, a vida" 
(Viertler, 1969:87). 

"Além disso, a própria cerimônia é marcada de modo a coincidir com a época da 
desova da tartaruga tracajá ( cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36), também 
associada a fertilidade, segundo Oberg" (Viertler, 1969:87). 

Ao lado do Kwarup, destaca-se o Javari como cerimonial intertribal. 
"O Jawari consiste no confronto de uma tribo frente a outra, com o uso de 

propulsor de flechas. O confronto físico é individual, lutando sempre, de cada vez, 
dois indivíduos que possuem entre si, certo tipo de relações estabelecidas pelo 
sistema de parentesco. Indivíduos de tribos diferentes, que tenham entre si um 
relacionamento de irmãos, não se enfrentam. Batem-se apenas apeles que tem entre 
si uma relação real ou fictícia, pela qual se consideram primos cruzados, ou aqueles 
que não tem entre si nenhum tipo de relação" (Zarur, 1975:69). 

"As pinturas corporais tem grande importância no Jawari, definindo o tipo e 
relação entre os participantes do ritual. A pintura é sempre feita sob o ponto de 
vista daquele que a usa. Dois indivíduos que, por exemplo, considerem-se primos 
cruzados, bater-se-ão ambos, usando pintura que representa o gavião. Cada um 
deles considerará o outro como passarinho, apesar de ambos estarem pintados de 
gavião. Justifica-se o uso da pintura do gavião, pois o 'gavião come o passarinho', 
conforme me disse meu informante. Já quando não existe nenhum tipo de relação 
entre os indivíduos, a pintura é de uma onça, pois 'onça come todo mundo'" 
(Zarur, 1975:69-70). 
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Abaixo, algumas motivos decorativos e pinturas corporais. 
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Figura 17. Exemplos- de motivos de pintura de cabelo. Os desenhos foram 
feitos a lápis e a tinta por Akanai e incluem: 

A - Baiuâ, motivo usado pelos xamãs. 
B - Kulapeiyana, motivo repetido na decoração de cerâmica, 

bancos, pintura corporal e casas. 
C - Anapi. 
D - Pyuluma etewe, motivo do dente de piranha. 
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"Parece existir uma marcada preferência pelo primo cruzado como oponente do 
Jawari, devendo ser eles de tribos diferentes. O confronto entre primos cruzados, 
é uma conseqüência da oposição entre os sexos, como já vimos anteriormente. A 
superposição do confronto entre primos cruzados, com o confronto entre tribos, 
traz a hipótese de que na estrutura social do Xingu sejam as tribos classificadas na 
mesma categoria que os primos cruzados, trazendo todo um tipo e relacionamento 
entre elas, que se aproxima do existente entre afins ou afins potenciais. Becker 
(1969, 242) traz subsídios, demonstrando que as relações entre tribos parecem 
seguir o padrão de aproximação-evitação, existente entre afins. Isto parece ser 
confirmado por todas as normas de comportamento, que regulam as relações 
intertribais" (Zarur, 1975:70). 

"Entre os Aweti, está o segundo maior conhecedor do Jawari do Xingu, posição 
que lhe dá alto prestigio em todas as aldeias xinguanas ( ... ). O maior conhecedor é 
um Trumái, tribo que introduziu o Jawari no Xingu" (Zarur, 1975:70). 
Segundo Villas-Bõas "o Javarí consiste numa série de belíssimos cantos em coro 

e danças que se prolongam por vários dias, encerrando-se, com a chegada da tribo 
convidada, por uma cena de disputas individuais, com flechas de ponta romba e 
recobertas de cera, lançadas por meio de um propulsor. Na ocasião da festa, o 
último dia principahnente, os índios se pintam com urucu e pó-de-carvão, 
adornando-se com os mais vistosos e variados enfeites de pena, cintos e 
braçadeiras de couro de onça. O dono da festa, utilizando tabatinga, cinza e pó de 
carvão misturado com óleo de pequi, pinta o corpo, imitando os desenhos e as 
cores da plumagem de determinado gavião" (1986:28). 
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Quanto a rituais, a nível tribal, escreve Zarur: 

"Classificamos os rituais internos das comunidades xinguanas, em rituais de 
oposição sexual e rituais de oposição entre as gerações. Entre os rituais de 
oposição sexual consideramos o Karytu, que os Kamaiurá chamam de Djakui; o 
Iamuricuman, o Nupé-nupé, a Arucacan e o Jawari - que embora um ritual 
intertribal, pode ser considerado como um ritual de oposição sexual( ... ). O 
principal ritual de oposição entre gerações é o Auajá - o Anhangô da língua geral 
e dos Kamaiurá. A força maior dos rituais de oposição sexual, frente aos rituais de 
oposição entre as gerações - seja em número ou em significado :funcional - 
manifesta a maior importância da oposição entre os sexos, em relação a qualquer 
outra da estrutura social do Alto Xingu" (Zarur, 1975:59). 
"Os rituais xinguanos podem ser levados por razões diversas, seja para cura de 

doenças, seja visando a mobilização do trabalho masculinos, seja para simples 
divertimento, ou como medida preventiva de defesa da comunidade. Em qualquer 
caso, o conteúdo divertimento parece estar sempre presente. O maior objetivo de 
um ritual vai lhe dar um caráter mais ou menos formalizado. Se é realiz.ado apenas 
para divertimento dos participantes, será menos formalizado. Se realizado por 
outros motivos, além deste, o nível de formalização será maior (id. 1975: 59). 

"O ritual do Karytu pela freqüência com que é realizado, reafirma 
cotidianamente a inferioridade da mulher na sociedade xinguana. A proibição de 
que as flautas sejam vistas, implica na sua exclusão de diversas atividades 
comunitárias" (Zarur, 1975:62). 
"Karytu tem um sentido marcadamente econômico como ritual, que advém de 

sua associação com a coletividade masculina. Assim, Karytu vem a ser o 
mecanismo encontrado pela sociedade xinguana para a mobilização do trabalho 
coletivo masculino. Estas atividades, que exigem a participação de todos os 
homens da aldeia, são: a derrubada da floresta para roças, a construção e reparo 
das casas, pescarias coletivas, para a realização de outros rituais. Todas essas 
atividades, que dependem do trabalho masculino coletivo, são urna das bases de 
poder nas comunidades xinguanas. Quando alguém deseja algo que impede o 
trabalho de Karytu, deve, portanto, fazê-lo através do dono do ritual, fornecendo 
os alimentos para a realização do ritual. Assim, o dono do ritual, controla o 
trabalho coletivo dos homens. O dono de Karytu deve por outro lado, fornecer 
continuamente a comida do mamaé e, para isto, contar com um grupo doméstico 
numeroso. Quase todos os dias deve ser entregue aos homens da aldeia a comida 
de Karytu, oferecida pelo dono do mamaé. Ao por do sol, esses alimentos são 
consumidos pelos homens da aldeia, em frente a casa dos homens" (Zarur, 
1975:62). 
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"Iamuricuman impõe-se a Karytu, como expressão ritual da oposição entre os 
sexos. As mulheres em geral não usam instrumentos musicais, sendo as músicas do 
ritual apenas cantadas. Somente quando é levado com toda formalidade o grande 
ritual de Iamuricuman, aparecem as pequenas flautas do mesmo nome. Estas 
flautas podem ser vistas pelos homens. As canções de Iamuricuman são cantadas 
por grupos de mulheres abraçadas" (Zarur, 1975:65). 
"A grande festa de Iamuricuman implica em urna inversão dos papéis sexuais, 

ao contrário do Karytu, onde os papéis relativos a cada sexo são reafirmados. 
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Quando Iamuricuman é realizado", os homens ficam em uma franca situação de 
inferioridade frente as mulheres. O comportamento das mulheres passa por outro 
lado, a ser o normal dos homens. Colhi entre os Aweti, um desenho, feito por um 
homem, que representa Iamuricuman. Neste desenho as mulheres são 
representadas como mulheres, com a diferença de que, além dos cabelos 
compridos, mamas, colares femininos, possuem também pênis" (Zarur, 1975:65). 
Essa variedade de rituais, verificada por Zarur, foi registrada por Steinen em 

1884. 
"No largo da aldeia, os Kamayurá nos enumeraram, à noite, sete danças 

diferentes representando, pantomimicamente, certas particularidades das mesmas. 
1. yauari: a dança do propulsor. Com grande talento plástico representaram uma 
cena em que um guerreiro é ferido e cai morto. A este moribundo faltava somente 
o escudo. 2. mavuravuá: mascarada. 3. ivúraaú com adorno de plumas e tanga de 
buriti, a flecha sobre o ombro. 4. amuvikumá com pequenas maças próprias para 
dança. 5. tavúravaná. Ramos verdes nos braços touca com malhas de rede, plumas 
nas orelhas, diademas de plumas, tanga de buriti. Correspondente a dança de peixe 
dos Nahuquá. 6. namia.kóit, por ocasião da perfuração das orelhas dos meninos, 
quando este tem cerca de cinco anos de idade. 7. kunyá mara.ká, quando as 
meninas recebem o uluri" (Steinen, 1940:416). 
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Os índios do Xingu são conhecidos a partir do contato com a sociedade nacional. 
Esse contato implicou em transformações que se processaram ao longo do tempo, e 
continuam até o hoje. Algumas das mudanças que são registradas a partir da chegada de 
elementos da sociedade nacional à região, no cabendo um registro completo. 

"Em 1946, ano da nossa chegada aos formadores do Xingu, os seus povoadores 
indígenas eram, nas suas várias práticas e costumes, estritamente os mesmos 
encontrados pelo etnólogo alemão Karl von den Steinen em 1884, em sua 
expedição etnográfica. Era idêntica a distribuição das aldeias na região, o mesmo 
intercâmbio e relações entre elas" (Villas-Bôas, 1986: 17). 
"A única alteração constatável ocorria na região, de 1887 para cá, foi uma grande 

redução de quase metade do número de seus habitantes, tomando-se como 
verdadeiro o montante populacional calculado naquela ocasião" (id., 1986:17). 
"Atribuímos este real minguamente da população indígena do Alto-Xingu aos 

primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de outras moléstias infecciosas 
irrompidos na região há uns trinta anos aproximadamente, quando grupos de índios 
moradores do Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em contato com 
núcleos civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" (id., 
1986:17). 
Na relação com a sociedade nacional, o Parque Indígena do Xingu representa 

uma singularidade no âmbito da relação dos índios com a terra. Grande parte das 
Reservas Indígenas corresponde à uma única tribo, e da relação desta com a sociedade 
nacional. O Parque Indígena do Xingu implica uma forma singular de relação com a 
sociedade nacional. No Parque, nenhuma tribo entende-se isoladamente, mas enquanto 
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/ ••.... 4 Ao chegar em Tanguro comunicaram que, na manhã seguinte se encerrava uma 
festa lamuricuman na aldeia Kalapalo, mais abaixo, explicando a ausência de várias 
pessoas que foram lá participar r 
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relacionada com as demais. A interação com a sociedade nacional realiza-se de maneira 
conjunta. Isto é, para os índios de qualquer tribo é importante, nesse momento, 
salvaguardar, pelo menos a área demarcada como Parque Indígena do Xingu. Com isso 
não abdicaram de áreas significativas e importantes de terras imemorialmente habitadas, 
que ficaram no lado externo dos limites do Parque Indígena do Xingu, o que é percebido 
como perda, merecendo ser recuperado o direito sobre as mesmas. Os Panará, por 
exemplo, estão empenhados em retomar a seu território tradicional. 

Na conjuntura da atual relação intertríbal, conta-se com a presença de objetos da 
sociedade nacional para comercializar. Significa, nesse âmbito, um parceiro a mais. 

"Cumpre notar que a "especialização" econômica entre as tribos representa 
apenas a faceta mais evidente e concreta de uma "especialização" social mais 
ampla. Realmente, assim como os artefatos de ferro, além de seu sentido utilitário, 
simbolizam, sinteticamente, a superioridade do civilizado em muitos outros 
aspectos da vida social, assim também o arco dos Kamayurá, o pote dos Waurá, 
etc., funcionam na mitologia como símbolos que visam a expressar o 
reconhecimento de que existem situações de vida diferenciadas para cada tribo, 
dentro de um sistema social mais amplo: o das relações intertribais do Alto Xingu. 
Por sua vez, este sistema de integração intertribal se acha inserido num sistema 
mais amplo, constituído pelas relações entre "alto-xinguanos" e "civilizados" do 
Parque Nacional do Xingu" (Viertler, 1969:59). 

"O Parque Nacional do Xingu merece, por si só, um estudo cuidadoso como um 
sistema social complexo e como uma experiência de política indigenista. É uma 
arena complexa e bastante diferente da maioria dos lugares aonde ocorrem 
contatos entre sociedades indígenas e membros da sociedade nacional. Fundado 
com o intuito de criar uma área onde os índios estariam protegidos de doenças e da 
perda de suas terras, e onde lhes seria permitido continuar vivendo sua vida 
tradicional até que viesse o tempo quando seriam integrados em uma sociedade 
mais "civilizada" do que a da frentes de expansão. Poucas mudanças foram 
propositadamente introduzidas na vida sócio-econômica e cerimonial: os índios 
não foram encorajados a vender seus produtos excedentes e não foi permitido o 
trabalho missionário na região. Um dos fatores mais importantes na política do 
Parque foi a de ter permitido aos índios que tivessem bens manufaturados sem ter 
que entrar na força regional de trabalho. Graças a sua condição de "índio" 
recebiam miçangas, armas, facas, facões, tecidos, ajuda médica e remédios" 
(Seeger, 1980:163-164). 

"O maior pólo no Xingu está no posto indígena. O poder dos representantes 
civilizados na região surge, principalmente, dos bens que distribuem aos índios, e 
esses bens, os remédios, dos quais os índios tem plena consciência da eficácia e da 
importância. Além disto, os índios do Xingu conhecem a eficiência do homem 
branco na arte de matar e o poder de base tecnológica da sociedade caraíba, Sabem 
que no posto estão "caraíbas mansos", que os protegem e que, além disso, 
manipulam, na região, objetos que são símbolos de poder na sociedade caraíba. A 
estrutura de poder nas comunidades indígenas articula-se com a estrutura do posto 
pela dependência econômica frente a ele. O prestígio do homem branco, como 
dono de coisas preciosas, e o medo do homem branco, como homicida eficiente, 
são as bases de poder do posto indígena" (Zarur, 1975:39). 
"O gradativo deslocamento da maioria das aldeias em direção aos postos ( ... ), 

visando obter assistência médica, acesso a instrumentos e utensílios de ferro e 
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alumínio, plantas úteis (tais como a cana-de-açúcar, a banana), roupas, balas, 
miçangas, etc., e a garantia da posse de suas terras. O problema das terras tribais 
foi temporariamente resolvido pela criação do Parque Nacional do Xingu (1961). 
Os Kamayurá se encontravam espacialmente próximos dos núcleos estabelecidos 
pelo "caraíba" (nome dado ao homem civilizado). Esta contingência lhes permitiu 
acesso mais imediato aos tão almejados bens-do-civilizado e vantagens inegáveis 
em relação a seus vizinhos índios" (Viertler, 1969:9-10). 
"A presença do "caraíba" também implicou num gradativo rearranjo das próprias 

relações intertribais. Isto porque a política indigenista dos Irmãos Villas Boas, 
responsáveis pela manutenção e funcionamento do Parque, embora vise a 
conservação e a defesa das instituições tribais tradicionais face aos avanços da 
sociedade regional, tem agido não só no sentido de alterar as relações entre alto 
xinguanos e tribos por eles consideradas "inimigas" (Suyá, Juruna, etc.) como 
também no de propiciar intensa assistência econômica e médica, acarretando assim 
uma série de modificações nas práticas tradicionais ligadas a produção (a 
introdução de instrumentos de ferro, anzóis, etc.) e a cura de doenças ( o emprego 
de técnicas civilizadas de combate a epidemias que grassaram principalmente logo 
após os primeiros contatos - comprimidos, injeções, etc. - que acarretaram uma 
redução substancial da importância social dos pajés da aldeia). Em suma, os 
intentos pacifistas de conservadoristas da política indigenista adotada pelos 
dirigentes do Parque acarretarão, se já não acarretaram, profundas transformações 
na configuração da aldeia e de toda área Alto-Xinguana" (Viertler, 1969:10). 

Ante essas considerações quanto à situação dos índios no Parque Indígena do 
Xingu, cujo fim já foi profetizado por alguns, pode-se encerrar com uma 
consideração/apelo feita por Gomes, a respeito do índio no contexto nacional. 

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