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Laudo Antropológico 

"Fale aos americanos sobre nós. 
Diga-lhes que não somos índios selvagens 
que abatem gente. 

Diga-lhes que nós somos bonitos" 

(Ketepe - Mehináku, apud Gregor, 1982: 13 ). 
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Apresentação: 

O presente trabalho constitui um todo na medida em que se 
consideram todas as re~postas aos diversos quesitos. Nem sempre é fácil 
separar os dados segundo a proposta dos quesitos, e por outro lado não 
convêm repetir os dados utilizados para a elucidação dos diversos quesitos 
apresentados pelos Autores e pela FUNAI. Mesmo assim não se evita de· 
todo a repetição de algum dado, seja de fonte bibliográfica, seja obtida em 
campo. 

As referências bibliográficas são apresentadas com parágrafo recuado 
à esquerda e com tamanho de letra menor. As falas dos informantes são 
destacadas com o formato itálico dentro do texto. 
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Da Fundação Nacional do Índio 

1 º. Se a área de terra .compreendida pelo Parque Indígena do Xingu é 
"habitat". indígena etno-historicamente _constituído?------------------------------------- 

Toda a área de terra compreendida pelo Parque Indígena do Xingu é 
habitat tradicionalmente indígena etnohistoricamente constituído. 

Os . índios que habitam o Parque Indígena do Xingu não ocupavam 
tão-somente a área circunscrita por seus limites, mas um território bem mais 
extenso. Esses índios dividem-se entre as seguintes tribos: Juruna, 
Kalapálo, Kuikúru, Kayabi, Suyá (e / Tapayúna), Trumái, Waurá, 
Y awalapiti, Kamayurá, Ipeng (Txikão ), Aweti, Mehináku, Matipú / 
Nahukwá', totalizando uma população aproximada de 3.100 (três mil e cem) 
indivíduos. 

,'ti 

"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. Para 
os Suyá, o contato significou a obtenção de produtos industrializados em troca 
do abandono de suas aldeias rio acima. Este é um ponto importante a ser 
lembrado na discussão que se segue" (Seeger, 1980:163-164). 

"O Parque Nacional do Xingu é claramente dividido entre as tribos Xinguanas, 
que dividem uma cultura comum e que se localizam na vizinhança do Posto 
Leonardo Villas-Bôas e as tribos diversas que são atendidas pelo Posto 

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 deles. As 
denominações: Panará que corresponde aos Kreen-akarore, ou índios Gigantes; e lpeng que corresponde 
aos Txikão, são denominações recentes, que se referem a essas tribos. 
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Diauarum. Em 1959 este último incluía os Txukarramãe (Kayapó Setentrionais)', 
os Juruna, os Kaiabi, os Trumaí e os Suyá. Posteriormente os Trumai 
abandonaram o norte para o sul. Em virtude da cultura inter-tribal muito fora do 
comwn que se encontra na parte sul do Parque, e devido a sobrevivência menos 
comwn ainda das culturas nativas ( apesar de somente aparentemente imutável), 
as tribos Xinguanas tomaram-se as mais conhecidas do Brasil e o Parque 
Nacional do Xingu a área· indígena mais conhecida. Isto provocou uma série de 
repercussões, especialmente para os grupos Xinguanos ( ... )" (Seeger, 1980:164). 

Diversos autores, desde o século passado, registraram esses grupos 
tribais, na bacia dos formadores do Xingu, do Alto e do 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 Waurá. 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 12º 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 12° e 13° Sul, área de seu domínio até os dias de hoje" 
(Franchetto, 1987:32) (gn). 

"Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana deixaram Cuiabá para 
urna viagem de quase sete meses, seguindo a 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, 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 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 Karnayurá. 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 

2 Os Txukarramãe (Metyktire) merecem (na década de 90) o atendimento de uma Administração 
sediada em Colíder, e sua Terra (Capoto/Jarina) constitui uma Área Indígena distinta, em termos 
administrativos. 
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• 

Akúku (Kalapálo ), mais afastados. Os Trurnái sobreviviam, após os ataques 
Suyáperto da boca do Kuliseu'' (Franchetto, 1987:43) (gn) . 

"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 Ipavu (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 urna na época atual" (Franchetto, 1987:54) . 

"Os Karíbe tem sido e continuam sendo os senhores do Kuluene, formando 
um subsistema definido territorial, lingüistica e também, em certa medida, 
culturalmente. Trataremos dos grupos Karibe do Alto Xingu em conjunto, antes 
de falarmos deles separadamente, seguindo o esquema por nós apresentado em 
outro trabalho (Franchetto, 1986:58ss) (gn). 

"Dos quatro grupos Karíbe de hoje, dois mantém uma identidade homogênea - 
Kuikúru e Kalapálo .:., 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). 

Atualmente, os Nahukwá e Matipu residem em aldeias distintas, em 
virtude do incremento demográfico. 

"No começo dos anos 60, com a criação do parque e do Posto Leonardo, um 
movimento geral rumo ao norte deslocou Kuikúru e Kalapálo 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). 
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Esses grupos exploram os seus territórios 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, 
reunem 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, corri isso, a 
vida da aldeia é reduzida ao mínimo, para retomar a vitalidade com a 
realização dos ciclos cerimoniais coletivos nos meses de setembro a 
novembro. Para ilustrar: 

11A disposição espacial das 'fazendas' configura o território Kuikúru, 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 Tahunúnu'; a de Sekú ao sul; outra ao leste da 
aldeia" (Franchetto, 1987:61) (gn). 

Apesar da dificuldade, decorrente da perda territorial, os Kuikúru, 
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 pequizais e os caramujos. O mesmo ocorre com os 
Kalapálo, que utilizam as regiões próximas das antigas aldeias. · 

"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, 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. Mono d (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. 

3 Corresponde ao lago ltafununo, mencionado abaixo, de acordo com as referências de campo. Em 
tomo do lago encontram-se vestígios de antigas aldeias, uma em reconstrução e outra projetada, por 
parte dos Kuikuro, na palavra de seus líderes Tabata e Afukaká. 
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1924 (Hintermann) perto dos Nahukwá do Kuliseu. 

1931 (Petrullo) novamente entre Mehináku e N ahukwá. 

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 Xíngu, a meio caminho entre os Postos 
Diauarum e Leonardo, entre a confluência dos formadores e a aldeia Txikão" 
(Franchetto, 1987:64). 

"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 dos 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). 

•... • 

Quanto à região que inclue a área "sub-judice'', segundo informação 
in loco, a bacia do rio Tanguro, antigamente, era ocupada pelos Trumai e 
pelos extintos Y arumá. Hoje, após uma série de deslocamentos, como 
apontados acima, os Trumai estão espalhados, devido a carência de 
liderança e a bacia do rio Tanguro é área de ocupação dos Kalapalo e 
Kuikuro. 

A vizinha região oriental do vale do rio Suyá Missú (ou Paranajuva), 
afluente da margem direita do rio Xingu, é habitado pelos Suyá desde, pelo 
menos, o final do século XIX, quando Von den Steinen os encontrou no 
local onde mais tarde se estabeleceu o posto Diauarum. Do alto curso desse 
rio, os S uyá realizavam ataques aos Trumai e outros índios aldeados nas 
proximidades do rio Kuluene. Como foi registrado acima, por Seeger, os 
Suyá acederam ao convite de se aldear mais próximo do rio Xinguem troca 
de alguns favores. Mas não deixam de considerar essa terra como sua. 

"As primeiras observações de Von den Steinen revelam que a tribo (dos Suyá) 
mantinha contatos assíduos com as populações do Alto Xingu e que não tinham 
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sido impermeável a elas. Ele constata entre os Suyá numerosas intrusões culturais 
de origem alto-xínguana ... a própria aldeia no seu conjunto e na sua arquitetura 
assemelha-se às alto-xínguanas; 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 Míssú, onde havia muitos 
campos abertos e densas florestas, agora ocupados por fazendas. Sentem-se 
apertados 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 pequisais que estes mesmos plantaram" 
(Franchetto, 1987:103). 

Os povos tribais que ocupam o Parque Indígena do Xingu, a partir da 
penetração da sociedade nacional em seus territórios tradicionais passaram a 
viver em espaço mais reduzido, tendo que dividir recursos com povos 
vizinhos, mas mantêm consciência de seus territórios de ocupação 
imemorial; sofreram diversos deslocamentos de suas aldeias, em parte 
sugeridos pelo órgão tutelar, com a finalidade de assegurar atendimento à 
saúde e proteção contra agressões possíveis de elementos não-índios. Os 
índios, contudo, buscaram retomar também com as aldeias para seu 
território tradicional ou pelo menos, o mais próximo possível. Esses 
deslocamentos que reduziram seus territórios, levando-lhes 
conseqüências graves, causando forte depopulação conforme Franchetto 
(1987:129). Esse registro é oferecido por diversos autores. 

"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, Kalapálo 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). 
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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. Para algumas sociedades 
indígenas o impacto da sociedade nacional sobre suas vidas foi tão nefasto, que 
as levou à extinção. Entre os foram extintos são mencionados os Y arurná, povo 
de língua Karib que estava ao leste do Kuluene e no rio Suyá Missu, e dos 
Kustenau, grupo Aruak'1 (Franchetto 1987:130) (gn). 

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

"a grande área de refugio de índios de todos os quadrantes, pressionados pela 
invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje vivem nesta região foram 
populosas no passado. 

"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 
Bôas, 1994:261). 

Os povos que habitam imemorialmente a região dos formadores, 
apresentam uma característica peculiar, de unidade e diversidade ( como 
analisam diversos autores) que pode ser decorrente dessa acomodação, 
conforme escreve Silva. 

"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 originahnente 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, 1993:238). 

''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). 



~. 
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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 como 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). 

9 

Após a criação do Parque em 1961, os irmãos Villas Bôas 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 a bacia do rio Xingu. São eles os Panará (Kreen 
Akarore) e os Tapayúna (Beiço-de-Pau). Os Panará retomaram, duas 
décadas após, para uma parte de seu território tradicional, na bacia do rio 
Iriri, no sul do Estado do Pará. Os Tapayúna continuam no Parque Indígena 
do Xingu. 

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 quê tomam 
determinadas atitudes. 

"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 legalmente 
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 
13º 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). 

- .i., 
A respeito dessa percepção da terra, diversa da concepção não-índia, 

uma antropóloga registrou uma fala, que é, pelo menos, significativa: 
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,, 
Canísio, o chefe da aldeia Capivara que tinha acabado de viajar quando chegamos 
na aldeia dele, deixou registrada esta fala sobre a situação atual do PIX: 

"Como a gente está aqui no Xingu, a gente quase não tem invasão de terra, 
principalmente da terra que a gente está. Pelo jeito que a gente está vendo, não 
tem mais invasor. Mesmo assim tem gente aí meio pesquisando a gente, né, 
principalmente os garimpeiros, né, e os madeireiros. Porque de onde os Kayabi 
vieram para o Xingu, do rio Teles Pires, eu estou indo lá visitar uma vez por ano 
e eu vejo que, cada vez mais, os garimpeiros estão invadindo, os madeireiros 
estão acabando como tudo. Acabando com os paus, com a floresta. 

São essas coisas que eu falo para os brancos. Porque eu vejo essas coisas, eu vejo 
essas coisas tristes e eu penso: será que não vai sobrar nada para nós? Será que 
nós não vamos ter nada mais tarde? Será que não vai mais ter água limpa, 
principalmente água limpa, porque qualquer sujeira que vem suja a nossa água? 
Será que não vai mais ter caça, mais macaco, mutum, principalmente peixe? 
Porque para hoje tem bastante ainda, bastante. Mas mais tarde, pelo que eu estou 
vendo, vai estar cheio de madeireiras ... 

... com aquelas sujeiras das madeiras, que a máquina faz e joga dentro da água, vai 
poluir o rio. E a mesma coisa do que construir uma usina, eles vão começar a 
poluir a água, estragar a água. Aí como nós moramos abaixo do rio, nós vamos 
ter que tomar aquela água suja. Aí todo mundo fica doente, as crianças 
principalmente. Essas coisas que me deixam preocupado ... 

Os fazendeiros também, e principalmente eles, roubam as nossas matas, acabam 
-com o mato. Onde os Kayabi moravam, no rio dos Peixes, na aldeia antiga tinha 
mais de 2000 índios. Cadê os mais de 2000 índios que moravam naquele local? 
Não tem mais. Hoje você vai ver só cabeça de boi. Se lá teve aldeia de índio bem 
grande, hoje tem só fazenda. Acabam com o mato, parece que era só campo. Na 
verdade, era mato mesmo. Hoje os Kayabi passam lá com a maior tristeza, eu 
mesmo passo lá com a maior tristeza." (Lea, 1997:120). 

Tendo presente os dados acima, bem como os dados contidos em 
outras respostas, pode-se concluir que a área de terra compreendida pelo 
Parque Indígena do Xingu é "habitat" indígena etno-historicamente 
constituído. 
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2\· No .. caso de 'resposta afirmativa ao quesito anterior de quando data a 
ocupação da referida área, pelos índios que ali vivem e/ou ainda vivem? 

A ocupação da referida área 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 totalmente habitada por diversos grupos tribais. 

O etnólogo 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: suíá-míçu, - 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 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" (Steínen, 1942:254). 

Schaden, ao comentar o registro de Karl von den Steinen, observa a 
singularidade étnica do Alto Xingu, confirmando sua antiguidade. 

"Karl von den Steinen 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 
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• 
obstante marque sua distinção, só pode ser entendido enquanto 
interrelacionado com os demais. Exemplo disso é o ritual do 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 anfitriã, 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 ritual Kwarup, marco da origem mítica desses povos, segundo 
afirmam os grupos Karib, foi iniciado numa antiga aldeia junto à cachoeira 
do Kuluene, a sul do Parque. Aí os diversos grupos abasteciam-se com 
pedras para várias utilizações. Esse local, corresponde a lugar sagrado, 
dentro da cosmovisão deles. Temem pela profanação por parte de não 
índios. Ainda quanto ao ritual Kwarup, seus 

'" 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 (huka 
huka), características das tribos do Xingu, são realizadas por 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 antecedência ... Outro preparativo muito importante, essencial para 
a realização da festa, é a pesca do timbó. "Partem para o timbó", 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 (pariá) 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 família·do morto"' 
(Viertler, 1969:81-82). 
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• 
Há um consenso quanto à imemorialidade de habitação dos grupos 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, estabeleceram-se em áreas que eram de habitação 
imemorial/ tradicional de outras nações, exigindo uma reacomodação, que 
foi alcançada não sem conflitos. 

As observações são 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" (Kreen-Akarore ), localizados no início da década de 
50, pelos Villas Bôas, na bacia do rio Peixoto de Azevedo, em sua missão 
exploratória, foram por esses, 20 anos depois, "pacificados". Desencadeou 
se, com isso, uma série de acontecimentos trágicos para o grupo, que 
resultou, poucos anos depois, na transferência dos sobreviventes para o 
Parque Indígena do Xingu, após obrigá-los a abandonar seu território 
tradicional, que sofria como intrusão marcante: o corte imposto pela abertura 
da estrada Cuiabá-Santarém. Para ilustrar: · 

"Em seguida à publicação do relatório da APS, as atenções voltaram-se para a 
· pacificação da tribo Kreen-Akarore, ao longo das margens da Rodovia Santarém 
Cuiabá. Exatamente chamados "índios gigantes do Brasil", os Kreen-Akarore 
habitavam uma área vizinha ao Rio Peixoto de Azevedo, nas florestas de 
Cachimbo, ao norte de Mato Grosso. O famoso filme documentário de Adrian 
Cowell, A Tribo que se Esconde do Homem (The Tribe That Rides From Man) 
revelou esse índios ao mundo através de uma ampla cobertura pela televisão na 
Europa e nos Estados Unidos. O que aconteceu a eles, desde a filmagem de 
Cowell, é um dos episódios mais trágicos da moderna história do Brasil", 

"Já em 1950, os irmãos Villas Bôas haviam avistado oito aldeias dos Kreen 
Akarore, de avião. Depois, durante anos, eles tiveram notícias de seus 
movimentos através dos inimigos tradicionais dos Kreen-Akarore, a tribo 
Txukahamãe. Durante a década de 50, porém, os irmãos Villas Bôas sentiram 

4 Embora esse grupo tenha retornado para seu território tradicional, apresentam-se mais detalhes a 
respeito do processo de transferência dessa tribo para o Parque Indígena do Xingu, de modo quase 
exemplar. As observações em relação aos outros grupos são mais breves. 
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não haver motivos para fazer contato com a tribo, e assim, durante muitos anos, 
os Kreen-Ak:arore foram deixados em paz em seu território tribal". 

"A primeira tentativa de contato com a tribo ocorreu em 1967, quando um 
pequeno bando Kreen-Akarore foi visto perto da Base Aérea de Cachimbo. A 
presença dos índios causou uma onda de histeria no pessoal militar da base, e 
urna esquadrilha de caças vasculhou a selva à procura da tribo. Essa atitude 
deixou Orlando Villas Bôas furioso. Ele explicou que o medo dos militares diante 
dos índios era totalmente infundado. Os Kreen-Akarore aproximaram-se da base 
por curiosidade, como indicava o fato de estarem acompanhados por mulheres e 
crianças, e haverem deixado arcos, flechas e cestos numa das extremidades da 
base. Foi citada na época a seguinte declaração de Orlando Villas Bôas: 

"Basta gritar 'Índio!' e todo mundo enlouquece. Os civilizados atiram. Voam de 
avião sobre a selva toda. Um brigadeiro é fotografado atrás de uma 
metralhadora" (Davis, 1978: 96-97). 

"Diante de uma situação tão delicada, em 1968 os irmãos Villas Bôas viram-se 
obrigados a fazer sua primeira expedição em busca da tribo Kreen-Akarore. 
Inicialmente, a FUNAI lhes deu apoio para essa expedição, mas seria difícil e 
levaria mais tempo do que se pensava, o Governo brasileiro cortou os fundos 
para a expedição. O resultado foi o fracasso dessa primeira tentativa. Em 1970, 
os Kreen-Akarore haviam recuado para as profundezas da floresta de Cachimbo e 
queimado seus campos e aldeias". 

"O início da construção da estrada Santarém-Cuiabá, em 1971, deu o impulso 
final para o contato com a tribo Kreen-Akarore. Novamente, a FUNAI recorreu a 
Orlando e Cláudio Villas Bôas para dirigirem a expedição. Ao longo de 1971 e 
1972, a aproximação entre os irmãos Villas Bôas e os Kreen-Akarore encheu as 
páginas da imprensa brasileira e internacional". 

"Para construir a Rodovia Santarém-Cuiabá, se estava praticamente forçando os 
Kreen-Akaroré a deixarem seu santuário. De um lado a tribo tinha o rio Peixoto 
de Azevedo e o Parque Nacional do Xingu. Do outro estava seu inimigo 
tradicional, a tribo Apiaká. Vindos do Sul e do Leste, às vezes com poucos dias 
de diferença, avançavam os 40 membros da expedição dos irmãos Villas Bôas e a 
equipe de topografia da estrada Santarém-Cuiabá". 

"Durante o verão de 1972, um dos bandos Kreen-Akaroré, mais próximos da 
nova rodovia queimou sua aldeia e tentou uma retirada final para a floresta de 
Cachimbo. Mas essa fuga falhou e, em 5 de fevereiro de 1973, 30 índios, com as 
cabeças raspadas e os corpos pintados de preto, entraram no acampamento de 
Cláudio Villas Bôas. Um a um, cada Kreen-Akaroré abraçou os exaustos agentes 
indigenistas e, em seguida, os dois grupos trocaram presentes. No mesmo dia, 
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Cláudio Villas Bôas mandou uma mensagem de rádio contando o encontro com 
os Kreen-Akaroré a seu irmão, Orlando, que estava em São Paulo. 
Imediatamente, telegramas foram enviados ao mundo inteiro. "A civilização", 
escreveu um jornal norte-americano, finalmente havia "acolhido" a fugidia e 
hostil tribo dos Kreen-Akaroré" (id.:97-98). 

"Alguns dias depois do encontro de fevereiro de 1973, Orlando Villas Bôas deu 
uma entrevista coletiva. Para dar uma idéia da gravidade e da premência da 
situação, ele explicou minuciosamente a história de sua experiência com a tribo 
Kreen-Akaroré: a descoberta de oito aldeias em 1950; as expedições 
malsucedidas de 1967 e 1968; as dificuldades, frustrações e propósitos da 
expedição recente; os temores atuais e as promessas feitas aos índios. Orlando 
Villas Bôas, lembrou ter dito à imprensa, no início da última expedição Kreen 
Akaroré, que um "crime" estava prestes a ser cometido, e que os esforços dele e 
de Cláudio pretendiam apenas reduzir o grau de violência desse "crime". Nas 
palavras dele, os Kreen-Akaroré: "viveram felizes até o dia em que foram vistos 
por aquele avião. Nesse dia começou mais uma tragédia para uma nação 
indígena. O que em parte nos consola, e nisso estamos concentrando todos os 
esforços, é que o crime seria maior se não houvesse uma força mediadora como 
esta, tentando impedir o inevitável choque de duas civilizações" (id.:98-99). 

"Finalmente, Orlando Villas Bôas voltou-se para os repórteres presentes e suas 
palavras, escolhidas com dificuldade, ganharam um tom comovente. "Se uma 
reserva indígena não for demarcada imediatamente para os Kreen-Akaroré, 
e se uma política positiva de proteção não for desenvolvida em colaboração 
com os responsáveis pela construção da rodovia Santarém-Cuiabá", disse 
ele, "então os Kreen-Akarorê, como tantas outras nações indígenas, 
desaparecerão inexoravelmente. isso significará sua destruição final" (gn) 
(id.:99). 

''Um mês depois dessa entrevista, o Presidente Médici assinou um decreto 
criando uma reserva Kreen-Akaroré. Contrariando porém, os conselhos dos 
irmãos Villas Bôas, esse decreto não incluía na reserva o território tradicional da 
tribo Kreen-Akaroré, Além disso, fazia da Rodovia Santarém-Cuiabá uma das 
:fronteiras da reserva. Em poucos meses, esse gesto mostrou-se devastador para 
os 300 remanescentes da tribo Kreen-Akarore" (id.:99). 

"Em janeiro de 1974, menos de um ano após a pacificação dos Kreen-Ak.aroré, 
jornais brasileiros citaram um relato de primeira mão do que estava ocorrendo 
com a tribo, escrito por Ezequias Paulo Heringer, agente indigenista destacado 
para investigar as condições na frente do contato com os Kreen-Ak.aroré. 
Segundo Heringer, os Kreen-Akaroré estavam espalhados ao longo da rodovia 
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Santarém-Cuiabá, confraternizando com os motoristas de caminhão e 
mendigando comida" (id.:99-100). 

"Heringer disse à imprensa brasileira que os Kreen-Akaroré haviam abandonado 
suas lavouras e estavam em situação de doença, fome e desespero. Numa das 
matérias ele era citado como tendo dito: 

"Encontramos duas casas improvisadas ao longo da rodovia Santarém-Cuíabá e 
urna população de 35 pessoas, todas sofrendo de resfriados, inclusive o chefe 
Kreen-Akaroré, Iaquil, que não sabia onde estava ... Os costumes da tribo 
desapareceram, o tabaco e o álcool fazem parte de seus novos hábitos" (Davis, 
1978:100). 

"No espaço de um ano, a população da tribo Kreen-Akaroré havia sido 
reduzida de aproximadamente 300 para menos de 135. Daí então que, em 
1974, Orlando Villas Bôas iniciaram uma campanha pela remoção dos 
Kreen-Akaroré para o Parque Nacional do Xingo (gn). Desde o início de seus 
esforços para entrar me contato com os Kreen-Akaroré, os irmãos Villas Bôas 
eram contrários a essa remoção. Esperavam que o Governo brasileiro demarcasse 
urna reserva para a tribo e protegesse os índios contra os trabalhadores da 
estrada e outros elementos ao longo da Santarém-Cuiabá. Quando ficou claro 
que isso não aconteceria, os irmãos Villas Bôas foram forçados a intervir e 
transferir os Kreen-Akaroré como haviam feito antes, no final da década de 60 e 
início da de 70, com as devastadas tribos Txikão e Beiço-de-Pau" (id.:100-101). 

"Em outubro de 1974, os irmãos Villas Bôas conseguiram um avião para 
· transferir os Kreen-Akarore para o Parque Nacional do Xingu. No momento da 
transferência, soube-se que outra epidemia estava dizimando os 135 membros 
remanescentes da tribo. Um médico brasileiro a bordo desse avião contou que as 
mulheres Kreen-Akarore estavam abortando propositalmente, para não fazerem 
filhos que teriam que enfrentar a nova situação da tribo. Desde essa data, os 
Kreen-Akaroré estão vivendo ao lado de seus inimigos tradicionais, os 
Txukahamãe, na parte Norte do Parque Nacional do Xingu" (id.: 1 O 1 )5. 

"A experiência "democrática" dos Kreen-Akarore fracassara: eles "terão que 
deixar o lugar que consideram sagrado, pois acreditam que ali (na cachoeira do 

5 "A dizimação das tribos Parakanân e Kréen-Akaroré descrita não foi um conjunto de incidentes 
isolados, mas fez parte de um esquema mais amplo de destruição étnica que desde l 970 incluía toda a 
Região Amazônica do Brasil. Entre 1970 e 1974, o Governo brasileiro tentou acelerar o processo de 
"integração nacional" construindo uma série desastradas que cortavam os parques e reservas indígenas. 
Os efeitos traumáticos e desastrosos desse programa de "integração", sobre as tribos indígenas, foram 
documentados nos relatórios da cruz Vermelha Internacional, da Survival International, e da Aborígenes 
Protection Society (APS) sobre a política indigenista do Brasil" (Davis, 1978: I O 1) 
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krokotó) se ongmou sua tribo, mas serão gratificados por migrarem para o 
Xingu: no Parque terão a proteção dos irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas, 
estarão livres da nociva vizinhança com a rodovia Cuíabá-Santarém e já 
encontrarão prontas roças de milho, seu alimento preferido, semeadas pelos 
kajabis em homenagem aos novos vizinhos. De uma tribo de mais de 1.500 
pessoas, segundo alguns, ou mil, segundo outros, os outrora altivos e lendários 
kranhacãrores, antigamente chamados de índios gigantes', não passam hoje de 
150 índios doentes"(ESP, 11-01-75). Afinal, são apenas 79 - "40 homens e 39 
mulheres" - que, segundo os médicos, "estão em condições razoáveis de saúde, 
apesar dos 15 dias que passaram quase sem alimentação à espera de transporte, 
pois se adiantaram aos planos assim que souberam da confirmação da mudança" 
(O GL, 15-01-75)" (id.:122-123). 

Em artigo de Schwartzman, encontramos uma notícia a respeito da 
volta dos Panará a sua terra: 

•. 

"Agora, mais de 20 anos depois, com a maior parte de seu território invadido 
pela mineração de ouro, criação de gado e madeireiras, os Panará voltaram à 
floresta remanescente de sua terra ancestral, na bacia do alto rio Iriri, 
localizada ao norte de Mato Grosso e ao sul do Pará. Nos últimos quatro anos, o 
grupo estudou seu território, identificou uma área de 490 mil hectares ainda 
desocupada e com florestas, restabeleceu a ocupação permanente da região e 
abriu um processo na Justiça Federal pedindo indenização por perdas e danos 
decorrentes do contato e da transferência, bem como a demarcação da terra 
remanescente. Em dezembro de 1994, a FUNAI identificou a área, dando início 
ao processo de reconhecimento oficial" (1996:27). 

"A história recente dos Panará é paradigmática de processos ainda maiores em 
curso entre os povos indígenas do Brasil - processos de perda demográfica e 
recuperação, de reafirmação étnica e cultural, de reintegração territorial. A 
história dos Panará ilustra tendências comuns a esses povos e também contribui 
par um importante progresso na antropologia" (1996:27). 

2. Antes dos Panará, os Tapayúna, sobreviventes do processo de 
pacificação, concluída 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 do Juruena). Até o momento não recuperaram o acesso a sua 
terra, totalmente tomada por fazendas. 
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"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'1 (Franchetto, 1987:111) (gn). 

"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.). 

3. Outro grupo que se mudou para o Parque Indígena do Xingu foi o 
Kayabi. A maior parte dos Kayabi que habitavam o vale do Teles Pires, a 
convite dos irmãos Villas Bôas, passaram para o Parque Indígena do Xingu, 
na década de 50, com a intermediação de alguns Kayabi que já viviam no 
vale do Xingu. Uma parte desses Kayabí estabeleceram-se mais ao norte no 
rio Teles Pires, já no Estado do Pará, em resposta à invasão de suas terras. 
Somente os Kayabi do Rio dos Peixes permaneceram em sua terra de 
ocupação imemorial. Desses, que somavam 81 em 1966, 3 O aceitaram 
transferir-se para o Parque Indígena do Xingu, (numa operação 
denominada: "Operação Resgate") 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 Bôas no rio Peixoto de Azevedo 
em 1950 e convencidos a migrar para o Parque; em 1955 esse grupo já estava 
morando perto do Posto Diauarum. Outros duas levas chegaram em 1966 e em 
1970" (Franchetto, 198 7: 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). 

4. A entrada dos Juruna remonta à época do final do século passado, 
quando em fuga do contato com sociedade nacional, particularmente dos 
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seringueiros. Retraíam-se também das acometidas dos Kayapó que por sua 
vez cediam a pressões de frentes de expansão da sociedade nacional sobre 
seu território. Os Juruna, provindos do baixo curso do mesmo rio, do Médio 

· Xingu, estabeleceram-se, não sem atritos, próximo à confluência do 
Manitsauá-missu com o Xingu, porque passaram a ocupar terras de outros 
grupos tribais. (Ver mapa ilustrando a migração desse povo). 

5. A respeito dos Suyá, senhores do rio Paranajuva e Suiá-miçu, 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. 

"O camaiurás residiam a 10 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 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 daquí" (Steinen, 1942:250). 

"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, pelo menos, a segunda metade do século XIX. Nesse 
limite setentrional, os Suyá mantinham contato muitas vezes belicosos com os 
Juruna, que do Manitsauá Missú controlavam o rio Xingu até, aproximadamente, 
a Cachoeira Von Martius (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, 1987:10). 

A acomodação pacífica dos Suyá alcançou-se mediante intervenção 
dos irmãos Villas Bôas, a partir de 1948, ao atraí-los mais, em termos de 
aldeia, para as proximidades do Posto Diauarwn, que fora sua antiga aldeia. 

"Os Villas Bôas 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, dá-se, a 
seguir, atenção singular a essa parte. De modo que, para o deslinde é de 
interesse apresentar mais informações. 

Para explicar as mudanças de aldeia, a partir da década de 50, índios 
Kuikuro do Alto Xingu referem-se num depoimento sintetizado,: a) Onde é 
a aldeia atual dos Kalapálo, era antiga aldeia Kamayurá. b) Os Suyá 
também freqüentavam aqui. e) Os Karajá também. Os Xavantes brigavam 
com os Karajá. e) Ipeng (J'xikão) atacava as pessoas dos Nahukwá, Waurá, 
e Mehináku. 

Esses conflitos manifestam que a acomodação entre os diversos povos 
é resultado de um processo dificil e, mais recentemente, agravado com as 
pressões desproporcionais da sociedade nacional. 

. A mudança dos Kalapálo de J acuí para local próximo ao Posto 
Leonardo, (finalmente para Tanguro, lugar menos distante de sua terra 
tradicional) por exemplo, obedecendo à sugestão dos Villas Bôas, implicou 
um condensamento da (espaço) área ocupada pelos povos do Xingu, 
liberando outras áreas, que foram objeto de expansão da sociedade nacional. 

Tomando como referência essa aldeia Jacuí, a mais ou menos 15 Km 
para o centro (afastado da margem esquerda do Kuluene) situava-se a 
grande aldeia dos Kalapálo - Kunuria'hyty. Próximo à essa aldeia 
encontrava-se Kwá'pyry, igualmente à margem direita de um córrego (ver 
croqui). O depoimento de alguns adultos explicam há quanto tempo 
mudaram dessas aldeias para Tanguro. Eles indicam o período entre final da 
década de 50 e o início da década de 60. 

Da aldeia Kunuria'hyty, a uns 15 Km, rio Kuluene abaixo, os Kuikúru 
tinham uma aldeia junto à lagoa Ipá. 

Já na região próxima ao Posto Indígena de Vigilância Kuluene, numa 
fazenda próxima (Saionara), havia uma aldeia Kalapálo - Ky'ana, que era o 
nome do cacique, onde moravam os avós dos depoentes adultos. No vale do 
rio Sete de Setembro moravam Kalapálo, reunidos na aldeia Afyma. 

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 
acima6 a partir do Posto Indígena de Vigilância do Kuluene. Na região 

its· 

6 (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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próxima à cachoeira, os índios abasteciam-se de pedra apropriada para fazer 
as pontas utilizadas na perfuração das conchas e caramujos, na indústria dos 
objetos de uso e ritual. Nesse lugar teve início a festa do Kwarup e a luta do 

. huka-huka, segundo informação de Kalapálo. 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. 

Considerando essa direção de ocupação territorial e 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 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 corno· 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 
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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 da área que 
corresponde ao Parque e circunvizinhança, incluindo as transferências, 
esconde, em parte, as condições pelas quais passaram os índios 
(parcialmente mencionadas acima), ou então, as conseqüências que essas 
mudanças implicaram para a vida dos respectivos grupos, compreensíveis 
somente para quem por tal passou. 

"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 via transferência ou mudança, passaram a ocupar áreas 
de outros grupos que as ocupavam. 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. 
Atuahnente alcançaram uma relativa acomodação, reduzindo os conflitos 
intertribais para congregar forças ante problemas comuns. 
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3º .. Esclareçam os Senhores Peritos - quantos grupos étnicos de origem 
ameríndia 'vivem nas terras que compõem o Parque Indígena do Xingu? 

Ao todo são 15 grupos étnicos distintos que vivem no Parque 
Indígena do Xingu: 
TOTAL 3. 097 índios 

Tribo tronco/ família Cf Lea, 1997: Cf dados de 1999 

Aweti Tupi 80 91 

Juruna família Juruna, 132 175 
tronco Tupi 

Kalapalo Karíbe 249 311 

Kamayurá Tupi-Guarani 279 329 

Kayabí Tupi-Guarani 526 6037 

e 1 Kuikuru Karíbe 277 327 

Matipu/Nahukwá Karíbe 102 58/72 ,. 
1 

Mehináku Aruák 121 144 

Suyá Jê Setentrionais 165 208 (inclui Tapayuna) 

Tapayúna Jê Setentrionais 48 

Trumai língua isolada 78 

Ipeng, (Txikão) Karíbe 146 176 

Waurá Aruák 187 218 

Yawalapiti Aruák 140 165 

7 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 

o 
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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A maior parte desses grupos concentra-se na região do Alto Xingu. 
"O Alto Xingu compreende as terras que margeiam os formadores do Xingu, os 
rios Ronuro, Batovi e Culuene. Estas terras tem ao sul, o cerrado característico 
do Brasil Central, interrompido por florestas ciliares. Ao norte a área é formada 
por uma floresta de transição para o tipo amazônico, embora com árvores de 
menor porte. As estações da seca e da chuva são bem marcadas, começando as 
chuvas em outubro e terminando em maio" (Zarur, 1975:3). 

"Os grupos Karib habitam a leste do rio Curisevu, afluente do Culuene. Já os 
Tupi e os Aruak habitam a oeste desse rio. A localização dos grupos é a seguinte: 

n 

Os Tupi e Aruak habitam a oeste do rio Kuluene. 
Kamaiurá (Tupi) nas margens da lagoa Ipawu; a 9 Km do posto Leonardo 

Villas Bôas. 
Aweti (Tupi) na nascente do ribeirão Tuatuari, afluente do Kuluene, 

no divisor de águas desse ribeirão com o Kuliseu. 

Waurá (Aruá) próximos ao rio Batovi. 

Mehináku (Aruá) curso médio do ribeirão Tuatuari. 

Yawalapiti(Aruá) ribeirão Tuatuari, a 1500m do posto Leonardo Villas 
Bôas 

Kuikúru (Karib) margem esquerda do Kuluene8• 
Kalapálo (Karib) margem esquerda do Kuluene. 
Matipú (Karib) margem esquerda do Kuluene. 
Trumái,(Isolado) Posto Indígena Leonardo Villas Bôas" 

Confrontando esses dados com a tabela acima, verifica-se um 
aumento populacional promissor, revelador da esperança de vida desses 15 
povos que habitam o Parque Indígena do Xingu. 

8 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. 



População do Parque Indígena do Xinguem fev. 1996 
(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:599) 

PARQUE INDÍGENA DO XINGU 
Terras indígenas reconhecidas oficialmente 
lnstitutn Socioambiental fevereiro 1996 

Ref. Terra indlgene 
mapa 

Povo Populaçilo 
(n', íonte, data) 

Situação iurldica Exlensão Município UF Observações 
(ha) 

4BB 000 Guarani• do No110 MT P1odeagra/leque11menio de 
Allami,a PA pesquisa m1ne,a1/;11c1dênc1a n,1 

area Cachimbo das Forças Armadas 

813 AI Panara Panará ldenlrhcada Encaminhada ao MJ 
Port Funai n• 834 de 19/09/94 erra GT para 
identihcar • área [OOU 20/09/941 
Despacho Presídenc,a Funa, n' BO de 09/12/94 
encaminha área ao MJ (DOU 14/121941 

346 PO Xmgu Aweli 93 EPM 95 
Kalapalo 326 
Kamavurá JOJ 
Kuikuro J4J 
Ma1ipu 62 
Mehinako 149 
Nahukwá 64 
Suyá 213 
Tapayuna 56 
lrumai B9 
hitõo 214 
Wau,a 226 
Yawalapití 196 

~ Kayabi 655 
Juruna 181 
Panará 159 r = J 331 .• 

Homolooada Reg. CRI e SPU 2.642 003 
Dec s/n' de 25/01/91 homologa a demarcação 
admrnislralíva [DOU 26/01/911 Reg CRI de Sinop. 
Mátr 3864. l1v 2. FI O 1 em 27 /07 /87. Reg. CRI de 
Jurna, Malr 31351, liv 2-DH FI 160v em 05/11/87. 
Rcg CAI de Canarana, Malr 3293, liv 2-8. fl 01 em 
22/07 /87. Reg CRI de S Félu do Araguaia. Mau 
7401. Liv 2. FI 01 em 21/09/87 Reg CAI de lucrara. 
Matr 7402, lív 2. FI 01 em 11/09/87. Reg CRI de 
Paranatrnga. Malr 31350. lrv 2-DH. fl 159v em 
15/11/87. Aeg. SPU MT Certidão s/n' em 18/05/87. 

S Féli, da Alagua,a 
Sinop 
luciara 
Paranaimg1 
Canarana 

PARQUE INDIGENA DO XINGU 
Terra indígena a idenlilicar 
Instituto Socioembiental fevereiro 1996 

Rei. Terra indlgona 
mapa 

Povo Situação jurldica Histórico Observaçõss 

518 n,o liberdade Isolados A iden1,r,car. 
(Cll/funai 891 

Há anos os Me,uktire duem que e11stem KayapO ·b,abo· na 
região do no liberdade. onde tnconlraram "'esU91os desses 
lndios Parece se, o mesmo grupo que loi vrslo pelos 
Me1uktir1 na cachoeira Von Mamus. a poucas horas do rio 
liberdade. Foram vistos trh lndro, da cabelos compridos 
que flecharam os Meluklire com uma llecha igual a do, 
Kayapó, no dra 25/10/90 Nos munklp,os de l eclara e Vrla 
Rica/MI e possivelmente São fdli, do Xingu/PA 
(Rodligues 901 

P,odeagro/1solado1 
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o 
14º. Se tais grupos étnicos, utilizavam-se e vêm se utilizando de toda área que 
compõem o PIX no sentido de aquisição e/ou apropriação de seus meios de 
subsistência e preservação de sua vivência sócio-cultural? 

.. 
Esses grupos indígenas 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. 

Merece ser recordado que o índio elaborou uma forma distinta de se 
relacionar com a terra, de se sentir e viver na terra, se comparada com a 
predominante na sociedade nacional. 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. 

"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 em citação de 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. 

Quando em visita à aldeia Kuikúru, um dos homens queixava-se das 
perdas de áreas de terra que sofreram, e afirmou, de diversas maneiras, que 
não vão admitir mais isso. Isto é, os limites definidos pelo Posto Indígena 
do Xingu não podem recuar, comprimindo o espaço de terra exclusivamente 
acessível a eles. Nesse depoimento esse homem lembrou que os Vi/las Bôas 
insistiram para eles (os Kuikúru) descerem o rio por causa dos brancos. 
Com isso foram afastados de parte de seu território, o que sentem como 
perdas significativas. Significativas em termos de dimensão, como, em 
termos de referência histórico-mítica. Mas agora, segundo ele, não admitem 
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o 
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 o mapa do Parque Indígena do ~ingu, 
em relação ao qual revelaram consciência do espaço geográfico disponível, 
que foi reduzido, graças à ação da sociedade nacional. A maior parte do 
habitat dos Kalapálo e Kuikúru 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 totahnente 
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 
xinguano é portador de dignidade comparável ao de qualquer outro povo. 

9 

"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 minguamente e 
desaparecimento de grupos indígenas da região. A 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 Bôas, 
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 Folhà de São 
Paulo no início de junho de 1996 . • 
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Os grupos indígenas Karib - os Kalapálo, Kuikúru, Nahukwá e 
Matipú - utilizam-se mais dessa área que inclue a área "sub-judice". 

Não é demais lembrar que o habitat indígena 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. ( cf. Franchetto 
(1987:4). 

Assim, além das aldeias com suas habitações, pomares, roças, o 
habitat inclue a região necessária para a caça, para a coleta de frutas e raízes 
medicinais, lugares sagrados (vinculando com a representação simbólica), 

Dentro dessa concepção, após explicar aos índios a localização da 
área "sub-judice", esses, entre outras informações, esclareceram que essa 
área específica integra: 

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. 

b) plantas medicinais: (utilizam raiz ou tronco) 

Nesse propósito de coletar determinadas plantas que ofereçam 
propriedades medicinais descobertas por eles, para ilustrar mais, Manuá, 
homem jovem da aldeia Tanguro, informou que utilizam muitas plantas para 
fins medicinais. Alguns fazem chá cujas primeiras doses são vomitadas e as 
subsequentes ingeridas lentamente; assim, a primeira é para purificar e as 
demais para fortalecer. 

Preparam chás que passam nos braços e pernas escarificados, para 
ficar mais forte, mais resistente. Comentou isso a partir da coleta da raiz de 
marupá, da minha parte e ele quis saber para que servia. Para exemplificar, 
citou algumas plantas com a finalidade terapêutica: 

Para dor de cabeça: tem três tipos de remédios. 

Finguri - tira o caldo e pinga no olho . 

Kyruim - serve para coluna: primeiro arranha, depois esfrega o sumo da 
casca da raiz, faz um caldo e passa na coluna. 
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Háme - é um tipo de pimenta; utiliza a raiz da qual extrai o caldo para tirar 
a fraqueza. 

Iku - para passar o caldo da casca da raiz para curar manchas brancas na 
pele. 

Nuin - raspa a raiz e passa o caldo na cabeça, o que evita queda de cabelo. 

Outras informações acrescentaram: 

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. 

c) outras coletas: 

extração de teniiia - 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 canoa9• 

Essa informação não pretende ser exaustiva, mas suficiente para 
comprovar que essa terra integra o habitat indígena, singularmente dos 
grupos Karib do Alto Xingu. 

9 Pude ver uma destas canoas no PIV Kuluene, em maio de 1996. 
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f 5º. · Dig~ o~· Senhores Peritos: 'Se· as glebas adquiridas pelos autores da 
Í presente ação ao Governo : do Estado de Mato Grosso, estão ou não 
! encrav'adas 'em terra indígena, 'qual-~ Parque Indígena_do Xingu? ------·-.-·-------- 

Sim. Apoiados na informação registrada pelo Engenheiro Agrônomo 
(fl 2251 ), as glebas adquiridas pelos autores da presente ação estão 
encravadas na área do Parque Indígena do Xingu, precisamente entre a 
margem direita do rio Kuluene, pouco abaixo da confluência com o rio 
Tanguro, até próximo ao lado oriental do lago Itafununo. No mapa que 
retrata o mosaico de loteamento da margem direita do rio Kuluene - Xingu, 
pode-se identificar iguahnente a área "sub-judice". 
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Localização da área "sub-judice" 
no mapa coro os títulos incidentes no Parque Indígena do Xingu 

(Lea, 1997b) 
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Títulos incidentes no Parque Indígena do Xingu 
(Lea, 1997b) 
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r·-----·-··-···- 

i 6º. Após os levantamentos necessários, com confronto dos mapas cadastrais 
; dos municípios de Barra do Garças e Chapada dos Guimarães, queiram os 
i Senhores Peritos responder: Se a área do Parque Nacional do Xingu foi 
j realmente vendida a particulares pelo Governo do Est~do de Mato Grosso. 
i No caso afirmativo, quantos títulos definitivos, mais ou menos, foram 
L expedidos pelo Governo_ abrangendo referida_área? ------------------------------------· 

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 uma 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 conceitual, para que, quando 
você leva o juiz tuna 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). 

Ainda quanto ao ante-projeto de criação do Parque Indígena do 
Xingu, a antropóloga Franchetto esclarece: 

''Enquanto, em 1953, tramitava no Congresso Nacional o anteprojeto de lei que 
visava a criação do Parque Indígena do Xingu, com uma área muito maior do que 
o atual, o Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso começou a vender 
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terras em todo o Estado para a realização de urna '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 
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 algwnas poucas companhias e pela venda de 
glebas até nos pontos de maior população indígena, como é o caso da região dos 
formadores do rio Xingu. O escritório do advogado Armando Conceição, que 
defendeu o autor desta ação, funciona em São Paulo e está tratando também na 
parte dos processos relativos aos outros proprietários" (Franchetto, 1983:25). 

Sugere-se a leitura do anexo O 1 "Relatório de uma Investigação sobre 
Terras em Mato Grosso" feito pelo Antropólogo Roberto C. de Oliveira. 
Sem ter o número exato, mas com a imagem do mosaico de lotes que 
ocupam todo o lado direito do rio Kuluene-Xingu, no Parque Indígena do 
Xingu, o mapa da INTERMAT merece ser observado, pelo menos. Ele 
responde por si a indagação da quantidade ( e dimensão) dos lotes 
concedidos/ vendidos pelo Estado de Mato Grosso, incluindo a área "sub 
judice". 
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Área de Terras que limita com o Parque Indígena do Xingue 
com a Área Indígena Capoto/Jarina 

(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:615) 
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----·-----------------------~~--------------------------------------------------------------------------------- 
Queiram os Srs. Peritos prestar 

necessários. 
outros esclarecimentos julgados 

~-----------------~------------~~-----~------------------------------------------------------------------------- 

No intuito de compreender um pouco mais a questão da relação entre 
a sociedade nacional e os grupos indígenas, pode ser útil anotar algumas 
observações, iniciando com as de Davis, que complementa a resposta ao 
quesito anterior: 

r. 

"Repetindo as conclusões do relatório da APS, Brooks escreveu que "quando 
estão em jogo os interesses do desenvolvimento, as Reservas Indígenas mal 
valem os mapas nos quais estão traçadas" (Davis, 1978:103) 

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

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

Um exemplo clássico dessas estradas é a BR 080 que cortou o Parque 
Indígena do Xingu, e a Cuiabá-Santarém, acima mencionada, que cortou a 
terra dos índios Panará (Kreen-Akarore ou Índios Gigantes), reduziu-os a 
mendigos, quase os extinguindo, mas obtendo o "êxito" de liberar seu 
território para a expansão da economia da sociedade nacional. 

" . 
Ao considerar a terra indígena, esta inclui o ritual, como o referido 

Kwarup. Neste ano (de 1999) foi realizado em agosto, na aldeia Tanguro 
(Kalapalo ), participaram: Kalapalo, Kuikuro, Matipu, Nahukwá (isto é, ficou 
restrito aos grupos indígenas Karib ). 

Na organização do Kwarup, realiza-se primeiro a coleta de piqui, que 
exige como pagamento, peixe. Depois o pessoal é convidado a providenciar 
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polvilho, que também é pago com peixe. Tanto o piqui quanto o polvilho são 
fornecidos pelas famílias da própria aldeia. Os peixes (moqueados) que 
servem como pagamento são peixes especiais, segundo eles, entre os quais 
enumeraram: 

Matrinchã (primeiro); 
pacu (segundo), 
piau (terceiro) 
cachorro, 
curuvina, 
pintado, 
bicudo, 
tucunaré, 
trairão (robafo) 
carimba, 
jaraqui (fica na flor da água). 

Poucos dias depois do K warup ( de 1999), o fogo consumiu com mais 
da metade das casas (novas - construídas no decorrer do último ano e meio) 
da aldeia junto à foz do rio Tanguro e com os pertences nelas guardados 
(ver fotos - anexo 02), incluindo a massa de mandioca e polvilho aí 
armazenados durante o período da estiagem que estava finalizando. Nesse 
momento ( out/99) buscam recursos e auxílio para contornar essa 
dificuldade. 

Por falar em casa, essa se compreende no conjunto arquitetônico que 
forma a aldeia respectiva. O local da aldeia é escolhido com muito cuidado. 
A construção da casa, além de exigir conhecimento de materiais, trabalho 
cooperativo, também inclui distribuição de espaços e elementos de 
significação especial. Assim por exemplo, uma casa pode ser dedicada a um 
líder. Nesse caso tem os esteios e estacas da porta selecionados entre 
madeiras especiais. O atual cacique de Tanguro (fundada em 1980), teve 
uma casa dedicada para ele na aldeia velha ( anterior e mais próxima do rio) 
mas, segundo alguns, ainda é jovem para se afirmar como líder. A mãe de 
Loike, um dos informantes principais, também é de família de líderes e ela 
só comentou com ele quando foram morar em Tanguro. 

Como a construção de uma casa exige muito trabalho, a pessoa 
beneficiada recompensa a colaboração, demonstrando esforço, procurando 
trazer peixe de um lugar distante, demorando uma semana, quando vem 
retribuir o trabalho dos construtores. 
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Assim se interligam: terra - ritual - interações com outros grupos 
indígenas - casa - seleção e coleta de materiais - cooperação estruturada - 
armazenagem de alimentos - pesca - reciprocidade ... 

Como os Kalapalo realizam suas pescarias maiores rio Kuluene para 
cima - tomando como referência o rio Tanguro, a sul do Parque Indígena do 
Xingu, afirmam que o que atrapalha são os hotéis, que acolhem turistas que 
transitam pelo rio. A cachoeira é o lugar mais distante, rio acima, onde 
atualmente vão pescar. Por exemplo, o cacique Luiz este ano foi pescar duas 
vezes próximo da cachoeira. Muita gente participou em sua pescaria. Trata 
se de uma forma ritualizada, numa dimensão de reciprocidade, como 
menciona Zarur: 

"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 uma 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" (1975:62). 

Num outro ritual, destacam-se as pinturas corporais como formas de 
expressão ritualizada. 

"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 individuos 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). [ver quadro de motivos de pintura]. 
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Pinturas corporais e alguns símbolos 
(Hartmann, 1986:180s) 
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Pinturas corporais e alguns símbolos 
(Hartmann, 1986: 180s) 
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142 Kopíl1aar-Bcmalungcn mit 
Urukú und Genipapo. 
Kalapálo 
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Hãuptlinge und Medizinmãnner. 
Mehináku 
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Com a delimitação que houve com a definição do Parque Indígena do 
Xingu, os índios alteraram sua concepção territorial. Hoje ainda mantêm 
distinção de ocupação, quando afirmam: para pescarias maiores, nós 
(Kalapalo) seguimos rio acima, enquanto os Kuikuro pescam daqui para 
baixo; mais para baixo ainda é explorado pelos Matipu e Nahukwá. O lago 
Itafununo é mais frequentado pelos Kuikuro para suas pescarias. Algo 
semelhante, quanto à limites territoriais, registrara Von den Steinen no final 
do século XIX. 

"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 Nahuquá, a outra aos 
Mehinakú. A pesca no rio por meio de arco e flecha era permitida a todos" 
(Steinen, 1940:424). 

" 

Quanto à pesca, embora não falte peixe, a cada ano que passa sentem 
diferença: o peixe não chega a ser tão abundante como antes. 

As técnicas mais usuais atualmente na pesca são o anzol e a flecha. 
Às vezes usam rede (mas só para pescaria grande). A rede não é estranha na 
tradição pesqueira deles. Tradicionalmente trançavam cipó e envira 
resultando uma espécie de rede (caqui) que usavam como arrastão. Esse 
arrastão exigia o concurso de muitas pessoas, que comprimiam o espaço dos 
peixes em lago, onde eram finalmente flechados. 

· O timbó é por eles utilizado para pescar em lago menor, e assim 
assegurar o resultado necessário dessas pescas maiores. Utilizam timbó 
também em córregos. Essa técnica exige a cooperação de muita gente. 
Nesse caso capturam peixes como piau, cará, tucunaré, trairinha, ... 

A exploração de cada lugar depende de cada época do ano, conforme 
a expectativa para caça, pesca e para coleta. Ocorre que, por vezes, caçam 
numa determinada região por 2 ou 3 anos e depois escolhem outra região 
para essa atividade econômica. 

A área que circunda o lugar marcado com o numeral romano II, 
constante no mapa elaborado pelo Perito Agrimensor, fica próximo do lago 
Itafununo. Essa área é região de coleta de caramujo, por parte dos Kuikuro 
desde bem antes de 1950, quando não tinham contato com o branco, apenas 
com os Y arumá. Além disso, essa região é boa para caça e coleta e para 
suas roças, como já mencionado acima. 

A partir dos dados expostos nas respostas aos diversos quesitos, 
pode-se inferir que os índios do Parque Indígena do Xingu, mantêm seu 
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• 
modo de vida tradicional, intensamente vinculados a ~ua terra. Embora se 
sintam plenamente no direito, verificam a deterioração : de boa parte de seu 
habitat, devido à proximidade de ocupação por parte de :não-índios. 
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Dos autores 

Obs. Estes quesitos foram apresentados ao perito somente na data da 
instalação da Perícia: 

O 1. Pede-se seja assinalado em mapa quais os aldeamentos mais 
próximos, a que distância, da área dos autores, quando a titulação pelo 
Estado de Mato Grosso ao Sr. Mário-dos Santos e Graciano, em março de 
1957, é atualmente. 

A precisão exigida, de indicar os aldeías'" em março de 1957, não 
será atendida. Isso porque: 

1 º) faltam dados relativos a essa data; 

2°) a verificação da ocupação indígena dessa área de terras não se dirime 
com essa precisão cronométrica; 
3 º) a ocupação indígena não se reduz a sua aldeia; 

4 º) como os índios do Alto Xingu são pescadores e canoeiros, o curso 
fluvial não representa um obstáculo a ser transposto, mas um caminho 
aberto para se locomover, de modo que o argumento de que numa ou noutra 
margem não se verifica aldeia em determinado período não ajuda a dirimir 
esse questionamento. 

Na seguinte resposta serão apresentados alguns mapas que registram 
aldeias da região, mais com o intuito de elucidar a complexidade de grupos 
indígenas que vivem nessa região do que para circunscrever o território 
indígena. Para iniciar, pode-se reportar pelo menos para os registros da 
década solicitada (com diferença de três anos) onde se lê em Ayres Câmara 
Cunha: 

•• 

"No Vale do Kuluene, que é o principal formador do Xingu, vivem os índios 
Kalapálos, Kuicúros, Aipátses, Camaiurás e Trumaís. Nas margens do Kurisevo e 
pelas suas vizinhanças movimentam-se os Nahuquás, Auetis, Matipuhis, 
Y awalapitys, 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 

•• . , 10 No presente texto não se distingue conceitualmente aldeia de aldeamento. O significado que prevalece 
é o que corresponde a aldeia, formado pelo conjunto de residências organizadas em torno de um pátio, 
que comumente inclui a casa do centro ou a casa dos homens. 
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Tanguro, os Yarumás; :finalmente, ao sul, nas cabeceiras do Batovi, vivem os 
Bacairis e ~s Xavantes, que se espalham pelas Serra do Roncador e pelas 
margens do rio das Mortes e do Araguaia" (Cunha, 1954:22) (gn) . 

O seguinte dado, localizando uma aldeia Y arumá, por si indica que 
essa região: é ocupada por índios. 

"No rio Tanguro, afluente da margem direita do Kuluene, existe uma aldeia dos 
índios Y arumás, Estes são completamente selvagens e desconhecidos, pois nunca 
foram vistos por gente civilizada" (Cunha, 1954:26). 

"Os Kalapálos, de vez em quando, entram em lutas com os Y arumás. Faz muito 
tempo que atacaram a aldeia dos Y arumás, onde roubaram uma menina, muito 
criança ainda, a que deram o nome de Quevêsu. Pois bem. Quevêsu cresceu entre 
eles e hoje é mulher do cacique Kumatse, que atualmente governa a tribo 
Kalapálo" (Cunha, 1954:26). 

Essa região sediou aldeias Trumai, que, devido à hostilização dos 
Suyá, mudaram mais para baixo no rio Kuluene. Já foi sede dos Trumai. 
Além disso, essa região integra o território Kuikuro e Kalapalo, 
principalmente, de há muito até os dias atuais, como já exposto em respostas 
anteriores . 

•• 
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02. Nos relatos de Von den Steinen existe alguma referência à índios que 
• 1habitassem precisamente a área que, em 1957, foi titulada aos autores? 

Para iniciar, basta observar os mapas que localizam a distribuição das 
aldeias principais de que se teve notícia em cada registro. Observa-se que 
Von den Steinen não explorou a bacia do rio Kuluene, no percurso a 
montante da confluência com outros "formadores do Xingu". A inexistência 
de registro por parte de Karl von den Steinen não indica a não existência de 
grupos indígenas nessa região. 

"O Kulisehu desemboca no Kuluene. Bastam poucas horas de remo para 
chegarmos aos Trumaí!', instalados, em duas aldeias na margem direita desse rio, 
não muito acima de Xingu-Koblenz. Esta tribu, perseguida pelos Suyá tencionava 
fixar-se agora perto dos Auetõ. Mas acima, ainda, na margem do Kuluene, como 
também em pequenos afluentes que correm entre este e o Kulisehu, estão situados 
os Nahuquá, habitando uma série de localidades que tem nomes especiais. 
Travávamos conhecimento com alguns indivíduos dos Guapirí, Y anumakapü, 
Guikurú e Yaurikumá; os Y anumakapü, os Enomakadihü doa Bakairí, não moram 
no rio principal. os Bakairí mencionaram também os Guapirí que são encontrados 
em terras existentes entre o Kulisehu e o Kuluene. Na primeira aldeia Bakairí 
Paleko deu-me a relação das aldeias Nuhuquá do Kuluene, indicando os pontos 
cardeais pelos quais deviam ser procuradas, quando se parte de Miagéri. 
Começando pela região superior, são: 1 ° Anuakúru ou Anahukú SE, 2º aluíti ou 
Kanaluíti E, 3º Yamurikumá ou Yaurikumá de E para ESE, 4° Apalaquíri ENE, 5º 
Puikurú ENE, 6° Mariapé NE. Depois seguiram-se os Trwnaí. Teríamos, deste 
modo, incluido os Guapirí, os Y anumak.apü e os Nahuquá do Kulisehu, nove 
aldeias Nahuquá". 

"A fim de completar o quadro, menciono ainda os Suyá, que moram a três dias de 
viagem abaixo do Xingú-Koblenz, na corrente principal, e com os quais não nos 
avistamos na segunda expedição. Deles nos contaram episódios desagradáveis. 
Cumpre também mencionar os Manitsauá, instalados à margem de um afluente que 
desemboca mais ao sul, e que são bem conhecidos pelos Kamayurá e Yaulapiti. Em 
1884 encontramos grande número de Manitsauá como prisioneiros dos Suyá. Só 
em 1887 ouvimos falar dos Y arumá ou Arumá que, segundo nos relataram teriam 
recebido, pouco depois dos Trumaí'f, a visita desagradável dos Suyá, e a respeito 
dos quais os Kamayurá nos fizeram a interessante observação de usarem, nas 

11 Os Trumai estiveram aldeiados, por certo tempo, na bacia do rio Tanguro, onde foram hostilizados 
pelos Kalapalo, donos desse território, e por investidas dos Suyá, donos do Paranajuva - Suya-miçú, 
12 Tanto os Trumai quanto os Yarumá erigiram aldeias no vale do rio Tanguro e foram hostilizados 
pelos Suyá. 
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• orelhas, um ornamento de sonoridade metálica. Parece que devemos tomá-los 
pelos Mundurukú, a afamada tribu guerreira do Tapajó cujos vestígios sentíamos, 
há muito, no Xingu. Os Paresí chamavam os Mundurukú de Sarumá, o que 
foneticamente eqüivale a Y arumá, Um pedaço de maça, trabalhado à maneira 
Karajá e atribuído aos Yarumá, não pode enfraquecer o argumento da analogia dos 
nomes. A existência dos Aratá nos é ainda mais obscura; os Najuquá disseram que 
eles não prestavam para nada, e o cacique Suyá nô-los tinha indicado como 
vizinhos dos Nahuquá. Seria uma tribu Karajá? (Steinen, 1940:193). 

O fato de ele não ter explorado essa parte do rio Kuluene, retrata-se 
na classificação dos grupos indígenas que cita, faltando os do grupo Karib, 
principais ocupantes da bacia do rio Kuluene e de seus tributários. 

"As tribus da nascente do Xingú cabe, pois, segundo o exame lingüístico, a 
seguinte classificação ( o número das aldeias está entre parênteses): 

Caraíbas: Bakairí (8), Nahuquá (9) 

Nu-Aruak: Mehinakú (3), Waurá (1), Kustenáu (1), Yaulapiti (2) 

Tupí: Kamayurá (4), Aueto (1) 

Isolados: Trumaí (2). (Steinen, 1940:197) 

.. 

Da época de Von den Steinen do final do século XIX, até a expedição 
Roncador-Xingu, comandada pelos Irmãos Villas Bôas, na década de 40 do 
século XX, poucos não-índios adentraram esses sertões. O relato dos Irmãos 
Villas Bôas deixa suficientemente clara a continuidade territorial de 
ocupação indígena, não sabendo, contudo, distinguir imediatamente se ainda 
se tratava de Xavantes donos da bacia do rio das Mortes e das cabeceiras 
dos rios Kuluene, Couto Magalhães e Sete· de Setembro ou se eram outros 
os índios que viviam nesse habitat em transição. 

"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 abandonam logo em seguida ao término 
de suas caçadas. Na enorme área que percorrem todos os anos, compreendida, de 
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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 Bôas, 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. Nas noites, 
principalmente de lua, ouvin)os 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 Bôas, 1994:125-126). 

Pouco adiante os Villas Bôas apresentam mais detalhes quanto aos 
grupos indígenas que distinguem nessa região. Trata-se de grupos Karib. 

"Pouco tempo depois, ao meio-dia, estávamos seguindo viagem para o 
acampamento no Tanguro, levando conosco Waurica e Kavuquiri" ( 1994:152) 
(gn). 

"Depois de duas horas de viagem, demos com três pequenas canoas. Eram 
calapalos voltando da pescaria. Depois da pequena conversação, na qual nem eles 
nem nós saímos entendendo o que foi dito, continuamos viagem até as cinco da 
tarde, quando chegamos ao acampamento ( 152). 

"O Kuluene aqui é bem largo, trezentos a 340 metros. De fronte à nossa barreira 
estende-se uma praia enorme e bonita. O tempo anda firme" (Villas Bôas, 
1994:156). 

"Medimos hoje o trabalho de ontem - 85 metros de capina. Estamos com doze 
homens no campo. O serviço está rendendo bem. Continuamos aqui com os 
calapalos agora de braços com alguns naruvotos e nauquás. Virão amanhã os 
cuicuros" (1994:156). 

"Temos colhido Bôas 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 
Tutuine" (1994:157). 

"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?" (1994: 157-8). 
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"O rio Kuluene, segundo as informações dos índios, é o ponto divisório entre os 
índios pacíficos e os arredios e agressivos. As principais tribos de margem são 
calapalo, cuicuro, nauquá, matipuí, meinaco, auetim camaiurá e uaurá, à 
esquerda. Na margem direita, lá para o interior, estão os iarumas, suiás e outros 
desconhecidos" (1994: 158). 

Confirmando a distinção e a unidade dos grupos indígenas do Alto 
Xingu, os mesmos autores registram: 

"Então aqui não muitos índios, mas por coincidência cinco chefes de aldeias: 
lzarari ( calapalo ), Afukaká ( cuicuro ), Kamalive (nauquá), Petalacinho (matipuí) e 
Catipulá ( meinaco )" (V ilias Bôas, 1994: 171 ). 

· A localização não é sempre precisa no relato desses sertanistas. Mas 
provavelmente, ao mencionarem a grande lagoa, refiram-se ao Lago 
Itafununo, importante especialmente para os Kuikuro, como para os demais 
Karib. 

A aldeia Kuikúru atual, como as demais, é circular. Situa-se a uns 7 
Km da margem esquerda do Kuluene, junto a um lago. Pouco acima ( em 
relação ao curso do Kuluene) da aldeia Matipú. Entre os Kuikúru, 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. 

O Lago Itafununo é lugar de origem mítica dos seguintes grupos 
tribais, conforme a ordem elencada: Kuikúru, Kalapálo, Kamayurá, Waurá, 
Matipú, Nahukwá, Mehináku, Aweti, Yawalapiti. 

Como lugar de origem, é um lugar sagrado. Na aldeia Matipú nos 
haviam remetido para os Kuikúru, 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 viu que estavarepleto 
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? Aí explicou que tinha água. Várias 
vezes foi pegar peixe assim. Nunca pegava muito grande. Aí, outro dia, o 
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cunhado dele também foi e encontrou o peixe. Tirou a pedra e em vez de 
pegar só o pequeno, flechou um grande. Aí 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 segundo lago. Assim foi até formar os quatro 
lagos, onde se espalharam os peixes, dificultando a pesca. Foi perto da 
primeira lagoa que o povo começou". 

Retomando as notícias registradas no livro "A marcha para o oeste", 
os Irmãos .Villas Bôas referem-se ainda à situação dos índios, localizando 
próximo à grande lagoa: 

"A situação dos índios cuicuros, no que diz respeito a doença, é a mesma dos 
calapalos. Quando chegamos, vimos oito covas abertas no pátio central, 
mostrando bem a gravidade da situação. Com referência à alimentação dos 
cuicuros, estão com fartura. A mandioca é abundante, e o peixe é fácil graças à 
grande lagoa" (Villas Bôas, 1994:184-5). 

o Esses sertanistas confirmam também hábitos alimentares que orientam 
parte de sua economia, que se mantêm até hoje: 

"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" (Villas Bôas, 
1994:222). 

Ainda merece citação outra observação desses exploradores, os 
Irmãos Villas Bôas 

''Na vastíssima região povoada apenas por índios arredios, correm caudalosos 
rios ainda completamente desconhecidos. As poucas expedições que percorreram 
a região limitaram seus itinerários e programas à navegação em curtos trechos 
dos formadores do Xingu, os rios Kuluene, Ronuro e Batovi" (Villas Bôas, 
1994:223). 

"Todas as terras por onde correm estes rios, inclusive cursos conhecidos, numa 
área de milhares e milhares de quilômetros quadrados, são em grande parte 
habitadas por inúmeras nações indígenas, muitas das quais desconhecidas dos 
civilizados" (Villas Bôas, 1994:224). 
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E, em outra obra escrita por eles, sintetizam: 
"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" (Víllas-Bôas, 
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 bairro Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em 
contato com núcleos civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e 
outros" (Villas-Bôas, 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 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 Traumái , de uma 
"singeleza" dos Waurá, ou de uma "espontaneidade" um tanto rude dos kuikúru" 
(Villas-Bôas, 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. Diflcil 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 
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xinguanos - tem no Alto-X.ingu um grande e extenso passado, o que se deduz da 
narrativa que fazem de sua já lendária imigração" (Villas-Bôas, 1986:21). 

"Além dos índios atuais, várias outras tribos localizavam-se no Alto-Xingu. Umas 
desapareceram totahnente, 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 radicais nos formadores do Xingu" (Villas-Bôas, 1986:31 ). 

e 

"Um pouco mais distante estão os outros índios de existência segura: Auaicü, no 
alto rio Paranajuva; Miarrã, nas cabeceiras do rio Arraias, afluente do maritsauá; 
e uns índios de nome ignorado que todos os anos deixam vestígios na altura da 
foz deste último rio. A existência dos Auaicu é afirmada por todas as tribos da 
região, principalmente pelos kuikúru que freqüentam a lagoa ltavununo, onde 
sempre encontram vestígios desses índios, na forma de rastos, restos de fogo e 
picadas abertas a mão. Há poucos meses, em contato com o Suiá, tivemos uma 
confirmação da existência dos Auaicu. Subindo o Paranajuva (Suiá-Missú), a 
procura de taquari para a fabricação de flechas, os Suiá saíram num acampamento 
de caça, onde os índios assavam uma capiravara quando foram surpreendidos. no 
dizer dos Suiá, os Auaicü são muitos medrosos. Fogem sempre apavorados, 
quando descobertos" (Villas-Bôas, 1986:45). 

Retomando o seu diário, a certa altura, os Villas Bôas refletem, na 
época da Expedição, por volta de 1950, a respeito da dignidade e destino 
dos povos xinguanos: 

"As "grandes guerras" entre os diferentes grupos foram responsáveis pelo 
desaparecimento de diversas tribos, das quais só resta hoje o nome: arupati, 
anumaniá, maritsauá, iarumá, tonori e outras" (Villas Bôas, 1994:364). 

"Se a estes índios for dada uma assistência conveniente, não teremos dúvida de 
que em poucos lustros teremos novamente o Alto Xingu como habitat das mais 
fortes e expressivas nações indígenas do Brasil" (Villas Bôas, 1994:364). 

"Tem-se a impressão de que esta região do Brasil Central surgiu para os índios 
como um ponto de refúgio das pressões que vinham sofrendo por parte dos 
invasores civilizados. Só assim se explica a multiplicidade de línguas que ali são 
faladas. Muitas lutas, por certo, surgiram no processo de acomodação. Ainda na 
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nossa chegada, diversos grupos de digladiavam na região" (Villas Bôas, 
1994:365). 

Viertler também apresenta wna síntese do contexto de ocupação 
indígena e sua diversidade étnica: 

11Por 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 lingüística 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 (urna 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). 

Lembrando que a territorialidade decorre das relações entre as 
diversas sociedades indígenas com a sociedade nacional, - o que foi 
finalmente delimitado corresponde a uma parte de território ocupado 
anteriormente por esses índios, - a antropóloga Franchetto sintetiza: 

"Os povos indígenas que habitam agora o Parque Indígena do Xingu ocuparam 
. um território bem mais extenso do que o atual, contido dentro das fronteiras da 
reserva. Desde o contato com os primeiros brancos que subiram o rio Kuliseu, 
um dos formadores do rio Xingu, até o primeiro docwnento etnográfico de um 
viajante e cientista alemão, Karl von den Steinen, no fim do século passado, e até 
os efeitos da Expedição Roncador-Xingu, nos anos quarenta, os povos do Xingu 
sofreram urna forte depopulação e deslocamentos que reduziram seus territórios" 
(Franchetto, 1987:129). 

"Estão vivas na memória e na história dos índios xinguanos as lembranças da 
penetração violenta dos caçadores de escravos e de aventureiros pelo rio Kuliseu. 
Movendo-se para o norte, os brancos encontravam, até meados do século 
passado, muitas aldeias Bakairi, que iam do Paranatinga até o médio curso do 
Kuliseu, depois outras dos Nahuquá, até quase a boca do rio. Bakairi e Nahuquá 
falam línguas da família karib. Perto da boca do Kuliseu estavam aldeias 
Mehinaku, de língua Aruak, Aweti e Karnayurá (de língua Tupi). um pouco mais 
longe, entre Kuliseu e Tuatuari, viviam os Y awalapiti, outro povo de língua 
Aruak, e um grupo Trurnai, que fala uma língua não classificada" (Franchetto, 
1987:129). 
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"O alemão Karl von den Steinen explorou pela primeira vez o curso do Xingu, 
descendo ele também, o Kuliseu e continuando depois descendo o Xingu até 
quase o salto Von Martius. Na sua última (1887), Karl von den Steinen, além de 
reencontrar os Bakairi e outros povos do Kuliseu, que já foram mencionados, 
manteve contato, já no Xingu, com os Juruna (de língua Tupi) e Suyá ( de língua 
Gê)" (Franchetto, 1987:130). 

"Há cem anos atrás numerosas eram as aldeias Nahuquá do rio Kuliseu e dos 
grupos Karib do Kuluene, Sete de Setembro e Tanguro; os formadores orientais 
do Xingu sempre foram o território tradicional Karib. Os Nahuquá, 
reduzidos a pouco mais de uma dezena, abandonaram o Kuliseu e alcançaram nos 
anos cinqüenta os Marijapéi ou Matipu no Kuluene, com os quais se fundiram 
numa única aldeia. Nahuquá e Matipu continuam juntos, embora mantendo cada 
povo sua variante dialetal distintiva, nas duas aldeias atuais da margem direita do 
Kuluene e aumentaram (são hoje ao todo 74 indivíduos)" (Franchetto, 1987:143). 

"Dos grupos Karib, Kuikúro e Kalapálo são os únicos que mantiveram uma 
identidade íntegra, tendo absorvido remanescente Tsuva, Aipace e Navarute. 
Todos os povos Karib alto-xinguanos são conhecidos por fabricarem colares e 
cintos de caramujo, objetos de grande valor nas trocas indígenas. Esses povos 
tiveram, eles também, que abandonar seus territórios tradicionais e se deslocarem 
para o norte, presssionados pela frente da Expedição Roncador-Xingu nos anos 
quarenta, depois por terem sido excluídos dos limites sul do Parque em 1961 e, 
enfim, atraídos para perto do Posto Leonardo que lhes assegurava assistência de 
saúde e o fornecimento dos bens dos quais os índios já tinham se tornado 
dependentes (anzóis, munição, fósforos, facas, machados, etc.). Os grupos Karib 
se autodenominam por nomes compostos por um topônimo (nome de lugar), 
seguido pelo termo átomo, "donos". Assim, os Kuikúro são Lahatuá Ótomo, 
"donos de Lahatuá", antiga aldeia abandonada no fim da década de sessenta; os 
Kalapálo são Aihá Ótomo, "donos de Aihá'', os Matipu/Nahuquá são Marijapé 
átomo, "donos de Marijapé". Partindo da aldeia Kuikúru na margem esquerda do 
Kuluene, com cerca de 200 pessoas, subindo o mesmo rio encontramos na 
margem direita a aldeia Matipu/Nahuquá, depois a aldeia Kalapálo com 191 
pessoas e outra maior Matipu/Nahuquá)" (Franchetto, 1987:143-4). 

Dentro da perspectiva da relação dos povos xinguanos com a 
sociedade nacional, em artigo comemorativo aos cem anos da expedição de 
Karl von den Steinen, o ilustre antropólogo Egon Schaden escreveu: 

"Coisa semelhante vale para outras esferas da cultura. A tecnologia por exemplo, 
continua sendo, em essência, a dos antepassados. De há muito começou, porém, 
a deteriorar-se. Os artigos de nossa indústria são coisas de que o índio hoje 
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precisa, mas que não sabe produzir. Substituindo o arco e a flecha pela 
espingarda, necessita munição, que só o branco lhe pode fornecer. Quando lá 
desci do avião, em 1957, a primeira pergunta que me fizeram foi se eu tinha 
trazido balas 22. O que mostra bem o grau de dependência a que chegaram. 
Fósforos, pilhas para lanternas elétricas e uma infinidade de outros ítens se 
haviam tornado indispensáveis em sua vida cotidiana. Só os velhos dominavam 
ainda a técnica de produzir fogo com dois pedaços de pau, mas não a 
empregavam" (Schaden, 1993:123). 

"Por muito tempo, os estranhos que se embrenharam pelo sertão xinguano eram 
pequenos grupos de indivíduos, que não constituíam nenhuma unidade social. 
Ainda em 1957 e 1958, quando lá estive, a quase totalidade dos índios não tinha 
senão uma idéia muito vaga das instituições e dos vínculos sociais e econômicos 
que regem a existência no mundo dos brancos. Não sabiam o que é a nossa vida 
familiar, pois mal haviam tido oportunidade de conhecer um grupo doméstico de 
gente civilizada. Era significativa a insistência, sobretudo das mulheres, como que 
me interrogavam sobre a minha condição, não de indivíduo, mas de membro de 
uma familia, se tinha filhos, quantos, de que sexo, e assim por diante. De então 
para cá muita coisa mudou. Representantes de todas ou quase todas as tribos tem 
visitado São Paulo, Brasília, e outras cidades, onde permaneceram as vezes por 
longas temporadas. Enfim, aos poucos o branco deixou de ser o ente misterioso 
que era no início do século" (Schaden, 1993:124). 

Uma outra etnóloga, escreveu um artigo para a mesma publicação 
comemorativa a Karl von den Steinen, a respeito das conseqüências que 
antevia para os índios do Alto Xingu devido ao contato com a sociedade 
nacional. 

"Corno resultado da construção de estradas próximas, o contato com os 
neobrasileiros tomou-se mais freqüente. Além disso, o espaço entre aldeias 
indígenas diminuiu, pela remoção dos grupos caribes de suas antigas localidades 
no Sul, e seu restabelecimento numa área de parque próxima de outros grupos, 
resultado em relações intertribais mais intensas. Ambos os movimentos 
intensificaram trocas culturais, que tendem a apagar distinções não só entre tribos 
indígenas e grupos lingüísticos, mas também entre as culturas xinguanas e 
caboclas" (Dole, 1993 :398). 

Na elucidação da questão da terra no Parque Indígena do Xingu, não 
se pode ficar restrito aos locais das aldeias, que certamente representam 
pontos de referência importantes, mas há que considerar a conjuntura em 
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que isso se deu, dentro de um processo de acomodação progressiva. A 
acomodação, claro, se deu em condições incômodas. Mas os 
deslocamentos de aldeias não se deram em espaços vazios, mas acarretavam 
sobreposição, que corresponde, na palavra do índio, a: hoje estamos 
apertados. 

•• 

"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). 

"Se houve mudanças das localizações das aldeias Nahuquá 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. 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 (Aruák); os Kamayurá (Tupi), os 
Karibe do alto Kuluene; os Trumái. Estes, aliás, habitam tradicionalmente a 
região da confluência dos formadores, inclusive na porção inicial do curso do rio 
Xingu" (Franchetto, 1987:10). 

"Todos os deslocamentos que atingiram povos tradicionais do Alto Xingu se 
deram, sem exceção, dentro de territórios já previamente ocupados e explorados. 
Houve, sim, um aumento da concentração populacional e uma maior 
aproximação entre as aldeias, com uma sobreposição de áreas habitadas por 
grupos diferentes" (Franchetto, 1987:13). 

Na memória dos Kalapalo, por exemplo, encontra-se o registro de 
uma aldeia antiga, N aruwyt, uns 20 minutos de barco rio acima a partir da 
confluência do rio Sete de Setembro com o Kuluene. Outra aldeia antiga se 
localiza em local onde está sediada hoje a fazenda Saionara (divisando ao 
sul do parque, junto ao Kuluene) havia aldeia Kwakutu. 

Segundo os mesmos Kalapalo, logo que os Villas Bôas alcançaram o 
rio Kuluene, a principal aldeia dos Kalapalo era Jacui (margem esquerda do 
Kuluene), onde, uma epidemia (1953) colheu muitas vidas; nesse ano 
mudaram para uma aldeia que fica mais no centro ( afastado de grande curso 
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-----------à------------------~---------~----------------------------------------- 

fluvial) entre o Kuluene e o Kurisevu, num local chamado: Kumugnijahütü':', 
Aí permaneceram até que Orlando pediu, em 1959 ou 1960, para mudarem 
para baixo, para próximo do Posto Indígena Leonardo para obter o 
atendimento necessário prometido pelos sertanistas do SPI. Algo semelhante 
ocorreu com os Kuikuro, Matipu, Nahukwa. Alguns índios afirmam que o 
pessoal foi levado à força para baixo (para próximo do Posto Indígena 
Leonardo), dizendo que a terra não pertencia a eles - índios. Apesar desses 
deslocamentos de aldeias, os Kalapalo, por exemplo, mantiveram a 
ocupação / exploração de um pequizal, que dista uns 20 Km da margem 
ocidental para a direção do rio Kurisevu. Pararam de visitar esse lugar há 
uns 8 anos (isto é, em 1991 ). 

Antigamente, os Kalapalo ocupavam a região compreendida entre o 
Tanguro e o rio Sete de Setembro para cima, até a cachoeira do Kuluene .. 
Este ano ( em 1999) os Kalapalo realizaram três grandes pescarias rio 
Kuluene acima, para o sul do limite do Parque Indígena do Xingu, como já 
mencionado acima. De modo que boa parte das mudanças de aldeias em 
diversas épocas decorreram de múltiplos fatores, mas sempre se deram no 
interior de terras indígenas. 

13 Próximo a esse local, os Kuikuro tem uma aldeia nova, no lugar de uma aldeia antiga, junto a um 
córrego e lago. 
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lo3. Qual a extensão do Rio Kuluene? 

•• 

Inicialmente, essa é uma questão de respostas variadas, de modo que 
não se chega à precisão exigida pelo questionamento, sem contar que não 
compete a essa perícia tal esclarecimento. Mesmo assim, apresentam-se 
alguns registros que corroboram a dificuldade de responder a essa 
indagação. 

"Os dados do vôo de exploração que ficamos de descrever no fim das anotações 
do dia 21 deixamos de fazer então por não ter sido proveitoso como 
esperávamos. Ficamos sabendo apenas que a trinta minutos daqui cai um rio à 
esquerda, o Kurisevu; que à margem esquerda há uma grande lagoa abaixo do 
Kurisevu, onde estão os camaiurás, e :finalmente, mais abaixo, a junção dos rios 
Kuluene, Ronuro e Batovi, que passam a correr com o nome de Xingo. 
Gastamos entre ida e volta quase duas horas" (Villas Bôas, 1994: 185). 

"A bacia dos rios formadores do Xingu apresenta-se, a rigor, como limitada, ao 
norte, pela cachoeira Von Martius e, ao sul, leste e oeste, pelos chapadões 
sedimentares do Planalto central, cujas escarpas marcam o avanço da erosão 
devida a esses mesmos rios. Sua descida rumo ao vale amazônico é marcada por 
cachoeiras, que tornam em extremo dificil a navegação em seus altos cursos e, 
Xíngu abaixo até bem perto do próprio Amazonas. Do ponto de vista etnológico, 
são seis os rios que tem maior importância no estudo da região: de leste para 
oeste, Kulisehu, Jatobá, Tamitatoala-Batovi, Ronuro e Von den Steinen, com 
uma infinidade de afluentes e sub-afluentes, igarapés, furos e lagoas que forma 
uma teia que cobre a região, sobretudo no curso inferior dos formadores 
principais. Estes, Kuluene, Batovi e Ronuro, tendo recebido respectivamente, o 
primeiro o Kulisehu, e o terceiro o Jatobá e o Von den Steinen, convergem sobre 
um ponto ao norte do paralelo doze sul, chamado pelos índios Murena. Daqui, o 
Xingo propriamente dito segue para· o vale do Amazonas, mas, antes de 
alcançar a cachoeira do limite setentrional da bacia, recebe mais dois afluentes 
que, pelo volume, se consideram, também, seus formadores; o Manitsauá pela 
margem esquerda e o Suiá-Missu pela direita. Ambos deveram o batismo a tribos 
que os habitavam: aquele a um grupo Tupi, já desaparecido, e este a outro, Jê, 
ainda sobrevivente" (Agostinho, 1974:1.0-11). 

O Kuluene tem esse nome, segundo esse informe, desde sua nascente 
até o lugar denominado Murena. Segundo estes e outros, a denominação 
Xingu cabe a partir da confluência dos rios Ronuro, Batovi, Kulisevu, Von 
den Steinen com o Kuluene. Isto é, a partir do local chamado Murena. 
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Encontram-se mapas que anotam o nome Xingu para o curso acima 
desse ponto. 

Um informante indígena, ao ser questionado a esse respeito, 
considerou: segundo ele o rio Kuluene, a partir do Parque é denominado 
Xingu. Acrescentou ainda: Tanguro, na língua Kalapalo é Tagugu. O rio 
Sete de Setembro é Tugúingi, O rio Kurisewu é Kugitihu. Segundo eles, no 
momento da criação, já existiam vasilhas com os nomes dos rios; depois os 
rios foram espalhados. 

Segundo essa informação, pois, a mudança do nome se daria a partir 
da linha que limita o Parque Indígena do Xingu ao sul. 

Outros mais afirmam que a denominação Kuluene cabe desde sua 
nascente até desembocar no rio Amazonas, sendo que o nome Xingu é 
alienígena. 

Tomando-se esses informes contraditórios, fica inviável precisar a 
extensão do dito rio Kuluene. 
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·-------------------------------------------------------------~--~---------------------------------------------- 

04. Qual o critério utilizadopela antropologia, para avaliar a dimensão da 
ocupação de um determinado grupo indígena? 

Esse critério não é tão simples, pois depende de uma relação desigual 
entre duas sociedades. Em séculos passados, a sociedade nacional, 
resultante da conquista européia, definia a extensão do seu território, 
desconsiderando a ocupação indígena. O índio é considerado de múltiplas 
formas: ora como obstáculo, ora como possível mão de obra, ora como 
elemento integrante da natureza, cuja vontade e direito podiam ser 
totalmente desconsiderados. No entanto, em relação à terra: 

"cabe frisar que o direito dos índios é originário e decorre de sua conexão sócio 
cultural com povos pré-colombianos que aqui habitavam. Tal direito não procede 
do reconhecimento pelo Estado (nem é anulado pelo não reconhecimento), mas 
decorre do fato mesmo da sobrevivência atual dos grupos humanos que se 
identificam por tradições ancestrais e que se consideram como etnicamente 
diferenciados de outros segmentos da sociedade nacional" (Oliveira, 1988:92). 

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

Precisando mais a resposta, pode-se respaldar na reflexão da 
antropóloga Franchetto: 

"A conceituação antropológica de 'território indígena' baseia-se em critérios 
etno-históricos e etno-culturais, princípios, evidentemente, interrelacionados. O 
uso do prefixo 'etno' pressupõe e implica a investigação de 'histórias' e de 
'culturas' de grupos diversificados e distintos no interior da população nacional, 
'histórias' e 'culturas' muitas vezes silenciadas pelos imperativos da construção 
de uma identidade e de uma história nacionais, oficiais e homogêneas" (1987:2). 
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• 

Pouco adiante a mesma antropóloga acrescenta considerações 
relativas à definição do território indígena . 

"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 fisica 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 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). 

,. 

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

"'O que se procura é sempre a prova de uma relação com a terra/território que se 
configure no esquema do indivíduo ou do grupo individualizado, exercendo um 
domínio transacionável fixado pela lei. Achamos que esta conceituação não toca 
em quase nada o viver e pensar dos índios xinguanos que conhecemos e que nos 
falaram.Terra é, para eles, 'chão', no sentido literal e figurativo do termo, mais 
do que qualquer outra coisa. Não é mercadoria, não se fecha, e é todo 
absolutamente 'explorado', material e simbolicamente. É um espaço contínuo, 
sem divisa e picadas. Seria, porém, ingênuo não pensar na reestruturação violenta 
que o espaço sofreu depois que a picada do Parque tornou 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, 

• 



Proc. n. 00.5047 - Justiça Federal de Mato Grosso - 5" Vara 
Pericia Antropológica - EGW - Dez/1999 

54 

e tem o poder de desencadear práticas legitimizadas de invasão de terra e de 
fraccionamento dos territórios indígenas ainda existentes"'(Franchetto,1987:4-5) 

"O levantamento antropológico é obviamente um trabalho demorado, que 
pressupõe uma preparação específica. Períodos limitados de dias ou semanas em 
campo ou sobrevôos não levam, evidentemente, à percepção da ocupação 
indígena e dos limites de seu território" (Franchetto, 1987:5). 

"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, 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 posição de Victor Nunes Leal representa um enriquecimento do universo das 
leis e não é isolada. Citamos, também, o Professor José Afonso da Silva, em 
palestra proferida na Faculdade de Direito da USP em outubro de 1983, sobre a 
auto-aplicabilidade do art. 198 e os direitos constitucionais dos índios 
(Franchetto, 1987: 6). 

•• 

"' A relação entre o indígena e suas terras não se rege pelas normas do direito 
civil ... sua posse extrapola a órbita puramente privada e é a base de seu habitat 
no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais 
que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana... Esse tipo de 
relação não tem nada a ver com as limitações individualistas do direito privado. 
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 conceitual, para que, quando 
você leva ao juiz uma questão relativa a terras indígenas, você possa realmente 
mostrar que 'terras habitadas' não pode ter o sentido de habitação normal, até 
porque habitação está presa a uma edificação . Quando se trata de terras 
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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 quem atuam sobre ela, 
com a própria concepção da área que ocupam ... O contato, aliás, já pode 
influenciar essa visão"? (Franchetto, 1987:7). 

"'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. Urna família, ou grupo de fu.milias, realiza longas viagens de pesca 
por urna 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"' (Franchetto, 1987:8). 

"Utiliza-se freqüentemente o termo 'perambulação' para referir-se a esses 
aspectos, sugerindo, porém, o reflexo de urna suposta 'índole perambulante' 
indígena. 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). 

Trata-se, particularmente, nessa questão, de considerar como a 
sociedade nacional se posiciona ante os índios, como (não) dialoga, e qual o 
fundamento para definição dos direitos a serem reconhecidos e assegurados, 
que geralmente são determinados pelo governo que administra os interesses 
dos (não) índios. 

"A questão indígena nasceu com o descobrimento do Brasil, da América em 
geral, e continuará a existir enquanto houver um índio vivo. Diz respeito ao índio 
e suas relações com o mundo que se criou ao seu redor e à sua revelia, 
compungindo-o à condição de estranho na sua própria terra, forçando-o até à 
morte ou ao desaparecimento cultural" 

"A questão caminha com o desenvolvimento do país, quase sempre em relação 
inversa - eis o sentido da sua tragédia" (Gomes, 1988:18). 

., 

"Para compreendê-la melhor, é preciso recolocá-la na história, seguir os seus 
passos e os seus percalços, observar a sua dinâmica e os seus pontos de equilíbrio 
- nunca, porém, de harmonia entre as partes - e daí retirar as lições que apontem 
outras possibilidades do presente e para o futuro" (Gomes, 1988:18-19) 

.. "A questão indígena se processa numa dimensão histórica mais ampla do que 
aquela que define a história brasileira ou mesmo a americana em geral. Ela é a 
representação correta de um cruzamento que infelizmente se dá como embate, 
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entre dois tipos de civilização, dois grandes complexos de possibilidades do ser 
humano" (Gomes, 1988:19). 

Pouco mais adiante, o mesmo autor reflete a respeito dessa questão da 
relação entre a sociedade nacional e o índio: 

i" 
! 

"A permanência da questão indígena deve-se não somente à lembrança histórica, 
à presença dos sobreviventes, à continuidade de sua estrutura, mas também à sua 
influência ideológica na formação da nacionalidade brasileira. A despeito da 
magnitude da violência que foi usada contra os povos indígenas, essa realidade 
inquestionável se deu de uma forma não totalmente consensual. E mais do que 
interessante notarmos que muitos segmentos da civilização européia, ou 
especificamente da nação portuguesa, tiveram dúvidas terríveis e fortes 

. sentimentos de culpa pelo que faziam ou viam fazer para destruir e reduzir os 
índios à condição de seres inferiores. Não somente as forças da Igreja Católica 
( que, sob o ponto de vista histórico, fazia parte do projeto português, acatava-o e 
promovia-o à sua maneira), mas a própria Coroa portuguesa, isto é, o rei e a 
burocracia estatal, e até, em algumas ocasiões, os próprios colonos (sobretudo 
depois que sentiam o perigo já controlado) demonstraram um interesse especial 
pelos índios, olhavam-nos de uma forma sutil e mais respeitosa do que o faziam 
com os negros, por exemplo, reconhecendo naqueles algumas qualidades e alguns 
direitos. certamente não é por outro motivo que o primeiro conjunto de leis 
portuguesas em relação aos índios, contidas no Regimento de 1548, de Tomé de 
Souza, recomenda explicitamente que os índios devem ser tratados com respeito 
e amistosidade. Veremos mais adiante que a principal característica da política 
indigenista da Coroa é uma atitude colonial, se escravo, se livre - enquanto que 
fosse súdito. Essa característica atinge a igreja, secular e monástica, ora de braços 
com suas vidas. Os colonos queriam ganhar seu espaço econômico e político, 
acharam os índios pouco sujeitos ao trabalho e um empecilho à sua expansão, 
mas reconheciam a sua existência livre. Reduziam-nos à natureza, à animalidade 
para destroçá-los quando precisavam de seus bens patrimoniais. Depois criavam 
leis para integrá-los (Gomes, 1988:20-21). 

"Em comparação com países como a Argentina, Venezuela, Colômbia e Estados 
Unidos, o Brasil se apresenta vantajosamente com um padrão de ideologia e de 
políticas indigenistas ambíguo e instável, o que demonstra a sua busca por um 
equacionamento da questão, que reflete a sua própria busca de identidade. (A 
comparação com os outros países, como Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, 
México etc., é mais dificil, devido a composição e densidade étnicas muito 
diversas do caso brasileiro). Desde a independência que o brasil não tem uma 
política de extermínio, como a Argentina e os estados Unidos tiveram. É verdade 
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que em algumas províncias brasileiras já se extinguiram grupos indígenas 
simplesmente por decreto, como o fez o presidente da província do Ceará na 
década de 1860. É verdade que a Lei de Terras de 1850 foi mais fundamental 
nesse processo de se esbulhar o índio de suas terras, ao não registrar e assim 
destruir dezenas de aldeias por todo o país, do que a própria lei indigenista do 
Império, que cria as Diretorias dos Índios e manda proteger as aldeias, civilizar a 
catequizar os índios, a partir de 1845. Nesse sentido o Brasil é mais sutil que a 
Argentina que, em 1879, simplesmente envia tropas para destruir os índios ao Sul 
do rio Colorado (Gomes, 1988:22-23). 

"A questão indígena se desenrola na história brasileira com um saldo obviamente 
negativo para os índios. A nação brasileira se constrói sobre o patrimônio 
territorial dos cinco milhões de índios que havia, suga o seu sangue e o 
transforma em "ouro vermelho" na expressão do Padre Antônio Vieira, e recebe 
de doação e por osmose algumas das suas principais características culturais. De 
troca, não resolve seus principais e atuais problemas de sobrevivência: a grande 
parte ainda vulnerável às epidemias que tanto os dizimaram (Gomes, 1988:24). 

Não é demais repetir que o índio (de maneira geral) e a sociedade 
nacional tem uma relação distinta com a terra. 

Na definição da Terra Indígena procura-se verificar qual a área de 
terras ocupadas tradicionalmente. 

"Ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial". Segundo o 
professor José Afonso da Silva: "O tradicionalmente refere-se .. . ao modo 
tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de 
produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se relacionam com a terra, já 
que há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as que tem espaços 
mais amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize segundo 
seus usos, costumes e tradições" (Gonçalves, 1994:83). 

r 

"Habitação de caráter permanente pressupõe, entretanto, um fato concreto, a 
própria ocupação indígena sobre determinada área, que lhe é destinada à posse 
permanente, para sempre (Gonçalves, 1994:83). 

"Contudo, deve o expert (s.m.j.) partir da situação atual, pelo fato da existência 
de habitação permanente, daí se apurando, face ao reconhecimento do direito 
originário e congênito, a extensão do território necessário ao desenvolvimento e 
bem-estar das comunidades indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições - 
habitat de um povo (Gonçalves, 1994:83). A 
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A definição da territorialidade resulta também da avaliação das 
formas de relação que se cultivam entre a sociedade nacional e a sociedade 
indígena. 

"O que inclui desde as práticas de subsistência ( como coleta, caça e agricultura) 
até atividades rituais ( como o estabelecimento de cemitérios ou outros sítios 
sagrados), passando por formas sociais de ocupação e demarcação de espaços 
( como a construção de habitações e a definição de unidades sociais como a 
familia, a aldeia e a "comunidade política" mais abrangente) (Oliveira, 1994: 131 ). 

"A definição de uma terra indígena - ou seja o processo político pelo qual o 
Estado vem a reconhecer os direitos de uma "comunidade indígena" sobre parte 
do território nacional - não pode ser pensada ou descrita segundo as coordenadas 
de um fenômeno natural. Longe de ser imutáveis, as áreas indígenas estão sempre 
em permanente revisão, com acréscimos, diminuições, junções e separações. Isto 
não é algo circunstancial, que decorra apenas dos desacertos do Estado ou de 
iniciativas espúrias de interesses contrariados, mas é constitutivo, fazendo parte 
da própria natureza do processo de territorialização de uma sociedade indígena 
dentro do marco institucional estabelecido pelo Estado-Nacional (Oliveira, 
1994:133). 

''Na linha de raciocínio aqui apresentada não faz sentido julgar que um laudo 
pericial possa estabelecer com exatidão e de uma vez por todas qual é o território 
de um povo indígena. As propostas dos próprios índios mudam porque também 
se alteram os interesses, as ideologias e as conjunturas. Ou seja, as práticas e 
representações de um povo indígena sobre o território (isto é, o que alguns 
chamam de territorialidade) não podem ser avaliadas senão dentro de um preciso 
contexto situacional (Oliveira, 1994:133). 

"Ainda que fosse possível estabelecer qual o território ocupado por um povo 
indígena há centenas de anos atrás, isso não significa necessariamente que esse 
seja o território reivindicado pelos seus membros atuais. Só a pesquisa 
antropológica poderá dizer como o território é pensado pelo próprio grupo 
étnico no momento presente. Colhidos pelas frentes de expansão, os povos 
indígenas freqüentemente foram deslocados centenas de quilômetros das áreas 
que habitavam anteriormente, passando por processos de reterritorialização em 
missões religiosas, fazendas, cidades, seringais, etc. Como fazer para definir o seu 
território se persistimos em pensar as terras indígenas como imemoriais, 
pretendendo dar realidade ao mito da primitividade?" (Oliveira, 1994: 134-135) . 

. , 
..• O reconhecimento mais pleno do direito do índio a sua terra depende 

de mudança de atitude da parte da sociedade nacional, processo esse que 
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ainda não está concluso. Há muito que prosseguir nessa direção, desde que 
se intente chegar a admitir a igualdade em termos de dignidade humana, 
embora elaboradas distintamente. 

Há, atualmente, segundo a Constituição Federal, um critério que rege 
essa definição, à qual se submete a avaliação antropológica. Trata-se do Art. 
231 da CF de 1988. 
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05. Qual o tempo necessário de convivência do antropólogo com um 
grupo indígena para se determinar o seu perímetro de ocupação? 

Quanto à determinação desse tempo, não se conhece algo 
suficientemente preciso, nem se sabe o quanto isso pode ser delimitado. O 
que se sabe é que o antropólogo não se forma apenas com o curso de 
graduação. Ele se qualifica como tal a partir de um mestrado e um 
doutorado. Formação essa que leva, incluindo a graduação, pelo menos doze 
anos. No decorrer desse percurso, exige-se o exercício da pesquisa de 
campo, mediante a observação participante o que faz com que o antropólogo 
resida, junto ao grupo indígena por períodos prolongados de vários meses a 
anos seguidos. Além disso, o antropólogo não estaciona sua formação nesse 
ponto, continua seu percurso sempre retomando aos grupos indígenas 
pesquisados. 

Além disso há que considerar: 

1 º) a facilidade e dificuldade de acesso ao respectivo grupo indígena; 

2°) a familiariadade que o antropólogo tem para tratar esse tipo de 
questionamento; 

3°) se houve registros de cronistas, viajantes, missionários, bem como 
estudos anteriores, que embasem essa questão; 

4 º) a peculiaridade do grupo indígena dentro da conjuntura cultural que 
implicam em tratamento diversificado; 

5°) que espécie de soluções políticas foram adotadas em relação à definição 
das áreas reservadas, áreas que geralmente correspondem a parcelas do 
território imemorialmente ocupado pelos grupos indígenas; 

6°) que o índio se relaciona de modo bem distinto com a terra, diferente do 
que se verifica na sociedade nacional ( dos não-índios), como já foi notado 
em resposta a outros quesitos. 

Lembro aqui, a título de ilustração, a referência dos índios Panará e 
dos Tapayúna (ambos transferidos para o Parque Indígena do Xingu, após 
serem des-terrados) apresentada na resposta ao quesito n. 2 da FUNAI, no 
que diz respeito à relação entre a sociedade nacional e a sociedade indígena, 
quando entra em questão a terra e a possibilidade de viver com (sem) 
dignidade. O contato (pacificação) do grupo indígena Panará, à época foi 
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bastante noticiada, podendo ser um paradigma da (in)capacidade de diálogo 
entre a sociedade nacional e essa sociedade indígena. 

A relação exemplar ocorrida entre o grupo indígena Kreen-Akarore 
(Panará), foi objeto de consideração do antropólogo Beltrão, ilustrando a 
delicada questão da ocupação da terra, por parte do índio, de sua definição e 
do reconhecimento que obtêm da sociedade nacional: 

"Atração: A Civilização em Marcha sobre a Selva (Beltrão, 1977:97). gn 

Foi na terça feira, 6 de fevereiro de 1973, que o mundo e o Brasil em particular 
tomaram conhecimento do primeiro contato amistoso entre os Kreen-Akarore, 
senhores das terras delimitadas pelos rios Peixoto de Azevedo e Nhandu, no 
Mato Grosso, e o oeste da rodovia Cuiabá-Santerém, que se integra no plano 
estratégico e desenvolvimentista da ocupação efetiva da Amazônia brasileira, e a 
frente de atração da FUNAI, comandada pelo experiente sertanista Cláudio Villas 
Bôas (Beltrão, 1977:97). 

"Com a Transamazônica e a Perimetral Norte, essa e outras estradas que estão 
varando a densa floresta amazônica representam a inexorável marcha da 
civilização sobre a selva, que guarda em seu solo e subsolo incalculáveis riquezas 
vegetais e minerais, e cuja fauna e rios piscosos há milênios alimentam sucessivas 
gerações dos silvícolas sem história, legendários e mitológicos, tanto quanto as 
famosas "guerreiras" que deram nome ao rio-mar. O mito, ora fruto da 
imaginação do civilizado que insiste em ver no índio o exotismo de um 
"abominável homem" do trópico, que é preciso dominar culturahnente ou 

· destruir, ora criado pelos próprios índios adversários, cobria de mistério essa 
tribo, atraída pela terceira expedição intentada pelos irmãos Villas Bôas: sena 
constituída de "gigantes" (Beltrão, 1977:97). 

"Começava assim, a melancólica história dos índios gigantes, que logo perderiam 
a fama de sua estatura e, mais tarde, seriam transferidos para o Parque do Xingu, 
deixando para sempre os seus pagos. os irmãos Villas Bôas veriam confirmados 
os seus presságios: "Cláudio ... está triste e preocupado. Acha que com o contato 
com os civilizados os kranhakore perderão sua autenticidade e terão sua cultura 
ameaçada. Trata-se, segundo Cláudio, da derradeira civilização primitiva do 
Brasil e talvez do mundo" (ESP, 26-2-73). Segundo ele "os Kreen-Akarores 
deviam ficar isolados em suas terras, onde são fortes e felizes; nunca em locais 
onde naturalmente se sentirão prisioneiros" (JB, 10-03-73). Opiniãc~, aliás, que 
Orlando mantifestara certa vez: "Seria loucura levar esses índios para o Parque 
Nacional do Xingu. Em primeiro lugar, eles vão se recusar a abandonar a região 
onde vivem há séculos. Segundo, no Parque já vivem os txucarramãe, seus 
inimigos"(JT, 06-02-73) (Beltrão, 1977:100). 
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"Segundo Apoena de Meirelles, os Kreen-Akarores, até o momento em que os 
homens brancos os encontraram, fazem parte de uma nação feliz. São índios 
dóceis, muito amigos e inteligentes, sempre demonstrando grande alegria em 
compartilhar a amizade dos sertanistas (Beltrão, 1977: 107). 

" É necessário que respeitemos agora sua condição de seres humanos e livres. É 
como forma de garantia a sua integridade, principalmente fisica, vou sugerir à 
FUNAI a instalação de um novo posto junto à Cachoeira dos Xavantes, pois as 
"frentes" pioneiras tendem a se expandir em direção ao Rio Peixoto de Azevedo 
(Beltrão, 1977: 107). 

( ... ) 
"Enquanto a cultura própria dos kreen-Akarore sofria não só o impacto 

da civilização tecnológica pelo seu contato com a frente de construção da 
rodovia BR-165 - os índios estavam "deslumbrados", como dissera Apoena - mas 
também na sua conduta social, com a introdução de práticas sexuais anômalas, as 
suas ricas e cobiçadas terras, embora garantidas pela lei, continuava a ser alvo do 
interesse da marcha econômica de integração da Amazônia. Já em janeiro, se 
falava abertamente na transferência dos Kreen-Akarore para o Parque Nacional 
do Xingu (Beltrão, 1977:115-116). 

"A experiência "democrática" dos Kreen-Akarore fracassara: eles ''terão que 
deixar o lugar que consideram sagrado, pois acreditam que ali (na cachoeira do 
krokotó) se originou sua tribo, mas serão gratificados por migrarem para o 
Xingu: no Parque terão a proteção dos irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas, 
estarão livres da nociva vizinhança com a rodovia Cuiabá-Santerém e já 
encontrarão prontas roças de milho, seu alimento preferido, semeadas pelos 
kajabis em homenagem aos novos vizinhos. De uma tribo de mais de 1.500 
pessoas, segundo alguns, ou mil, segundo outros, os outrora altivos e lendários 
kranhacãrores, antigamente chamados de índios gigantes', não passam hoje de 
150 índios doentes"(ESP, 11-01-75). Afinal, são apenas 79 - "40 homens e 39 
mulheres"- que, segundo os médicos, "estão em condições razoáveis de saúde, 
apesar dos 15 dias que passaram quase sem alimentação à espera de transporte, 
pois se adiantaram aos planos assim que souberam da confirmação da mudança" 
(O GL, 15-01-75) (122-123). 

•• 

"A transferência foi realizada no dia 11 de janeiro, em três viagens realizadas 
pelos C-47 da FAB: os índios estavam meio amedrontados, segundo um oficial, 
mas "bastante calmos (Beltrão, 1977:123) . 

"Ameaçados pelas frentes pioneiras, que não conhecem fronteiras aos seus 
propósitos expansionistas, os Xavantes e outras tribos que habitam reservas e 
parques, se mantém em um estado contínuo de "guerra fria": arcos, flechas e 
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espingardas de caça prontos para reagir às invasões; inteligência e doutrinação 
permanente para conservar os traços culturais característicos, sua língua, suas 
crenças, sua estrutura social, seus hábitos alimentares e suas práticas artísticas e 
lúdicas, que o branco, através de técnicas de persuasão, nem sempre pacíficas, 
está determinado a impor (Beltrão, 1977:169). 

Trata-se da dificuldade de estabelecer o território de ocupação 
indígena, ou melhor, trata-se do reconhecimento do direito desses povos a 
manterem a ocupação de seu território. 

Há parcelas de território de ocupação indígena que foram excluídas da 
delimitação das Áreas Indígenas. Aparentemente, em alguns casos, os índios 
desconsideram essa delimitação, mantendo a continuidade de ocupação, 
como acontece com os índios do sul do Parque Indígena do Xingu que 
realizam pescarias, caçadas e coletas para além dos limites, em terras que 
são tradicionalmente suas (mas não foram oficialmente reconhecidas como 
tais). No rio Xingu, ao norte, os índios Metyktire mantêm ocupação de uma 
área - Kapot Ninoro - que ficou excluída das delimitações de sua terra. 

Há que considerar, também, que a definição da territorialidade não 
pretende que os índios mereçam a totalidade de seus primitivos territórios, 
ao mesmo tempo que busca determinar a dimensão do território que torne 
possível ao grupo indígena sobreviver segundo seus usos, costumes e 
tradições. 

· Há que considerar que a necessidade de definição precisa do território 
é uma necessidade imposta pela sociedade nacional, que promove a 
apropriação (também para fins especulativos) da terra, enquanto que os 
índios não tem essa perspectiva. Por isso, as informações necessárias para 
precisar os limites de sua terra podem ser dificultadas, porque a intenção 
subjacente, por um lado não é compreendida, e por outro, pode ser 
percebida como irracional por parte dos índios. Trata-se, é claro, de conflito 
de princípios, de lógicas e de interpretações, que tem seu respaldo na 
diversidade cultural existente entre os grupos indígenas e desses com a 
sociedade nacional. 

Para complementar pode-se acrescentar uma reflexão de Gomes: 

.. "O binômio índio e Brasil parece, à primeira vista, incombinável. A história de um 
e a história do outro estão claramente em relação inversa: na medida em que um 
cresce o outro decresce" (Gomes, 1988:15). 

"O que surge como mais surpreendente e extraordinário nas relações entre os 
índios e o Brasil é a possível reversão histórica na demografia indígena. 
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.. 
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 termo 
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 fisico 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" (Gomes, 1988:16). 

Em, suma, é praticamente impossível determinar o tempo necessário 
de convivência do antropólogo com um grupo indígena para se determinar o 
seu perímetro de ocupação. Certamente não basta um sobrevôo, nem uma 
vista rápida a partir das margens do rio. Exige-se dedicação qualificada para 
que se alcance a melhor aproximação possível dessa definição, num 
determinado momento. 
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RELA TÓRIO DE UMA INVESTIGAÇÃO SÔBRE TERRAS EM MA TO GROSSO 

Roberto C. de Oliveira 

Etnólogo do S.P.I. 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Designado pela chefia da Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos índios para colher dados 

referentes ao problema da terra em Mato Grosso, particularmente na área do futuro Parque Indígena do Xingu, 

permanecendo dez dias de 23 de setembro a 3 de outubro na Cidade de Cuiabá trabalhando junto à 6~. Inspetoria 

do S.P.I., onde obtive todo o apóio e toda a boa vontade, seja por parte do Senhor Inspetor. Dr. Benjamim Duarte . . . 
Monteiro. seja por parte dos demais funcionários. Graças a êles pude levar a efeito em tão pouco tempo um 

levantamento cios dados disponíveis na Inspetoria e parte dos existentes no Departamento de Terras e 

Colonização, na medida em que êstes pudessem interessar ao problema da alienação das terras do Parque 

Indígena do Xingu. 

De retôrno ao Rio de Janeiro. o material colhido foi objeto de um primeiro relatório ao Senhor Diretor 

do S.P.I., no qual apresentei os dados compulsados seguidos de algumas considerações que me pareceram mais 

relevantes, mais à guisa de seu encaminhamento do que como tentativa de interpretá-los. Nesse l O Relatório 

apresentei o que foi possível obter-se sôbre: a) a terra dos índios de Mato Grosso, isto é, o estado atual de 

legalização das _tctTas tribais; b) sôbre a alienação dessas terras e e) sôbre a legislação de terras daquele Estado. 

As técnicas de investigação utilizadas no levantamento dos dados em aprêço e que propicraram a 

elaboração deste Relatório final. foram as seguintes: 

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

luta pela conquista de terras em Mato Grosso (para isso selecionei dez pessoas, cada uma representando 

um grupo ou fração de grupo e com elas conversei, abordando, de maneira informal, os seguintes pontos: 

1) - o que acha sôbre essa corrida "de terras?" 2) • qual a posição do governo do Estado em tudo 

isto? 3) - e o índio?; 

b) fichamento de dados históricos referentes a terras; análise dos arquivos da 6ª. Inspetoria como continuação do 

que já vem sendo feito por mim no arquivo geral do S.P.I. no D.F.; 
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e) registro de Decretos de reserva de terras aos índios e de Títulos definitivos de terras dos índios ( esses dois 

itens referem-se não somente à área que compreende o Parque Indígena do Xingu, mas também a todo 

Estado de Mato Grosso. tanto norte quanto sul. A existêncià de dados relativos ao sul de Mato Grosso. 

na 6a. Inspetoria, explica-se pelo fato de que somente a partir de 1940 é que a região sul daquele Estado 

ficou sob a jurisdição da Sa., Inspetoria, São Paulo, que transferiu sua sede, da Capital paulista, para 

Campo Grande): 

d) análise dos Diários Oficiais do Estado de Mato Grosso, a partir do dia 15 de maio de 1952 - <lata da 

elaboração do Projeto do P.l.X. verificando: 

1. existência de Decretos de Reserva de Terras para Colonização no P.I.X. e em regiões limítrofes, bem 
como Contratos com Companhias para a colonização das referidas terras. 

2. existência de títulos definitivos no P.I.X. 

3. existência de glebas requeridas por particulares no P.I.X. 

4. existência de estrangeiros no P.I.X.. Somente pelo compulsionamento dos dados fornecidos pelos 

Diários Oficiais, não me foi possível responder aos 4 quesitos acima expostos, em vista <las coleções 

de "Diários Oficiais" da Inspetoria apresentarem um déficit mensal de I O a 15 números, o que vem a 
dar uma média de 40%; considerando-se que a investigação recai num período de apenas dois anos e 

meio (de maio de 1952 a setembro de 1954) e para o qual essa porcentagem (40%) viria determinar 
um êrro ponderável, resolvi analizar somente quatro meses de 1952 (maio, junho, julho e agôsto) e 

dois de 1953 (janeiro e fevereiro) com o filo de utilizar êsses dados corno verificação da legitimidade 

dos elementos colhidos em outras fontes. 

e) consulta ao Departamento de Terras e Colonização do Estado de ~ato Grosso, que a princípio visava ser uma 

complementação do levantamento do material a que se refere o item (d) e que se tornou - pelos motivos 

expostos acima - em centro do trabalho; foram compulsados no D.T.C. dados referentes aos quesitos ( 1 f 
e (J) do item ( d); 

f) localização no mapa do Estado de Mato Grosso das: 

1. áreas reservadas dentro e nas imediações do P.I.X. 
2. glebas ou sesmarias requeridas; 

g) a Legislação Estadual e suas implicações especulativas (em que medida o código de Terras Iav orcce a 

alienação das terras dos índios). 

Todo o material colhido por meio das técnicas acima enumeradas, depois de apresentado no l º Relatório, 

foi selecionado e organizado, tendo agora por meta apenas os problemas ligados à alienação das terras, 

restringindo, pois, o âmbito da investigação. Isso se fêz necessário, face à exiguidade do tempo disponível para a 

elaboração dos dados - o que, aliás, não veio de maneira nenhuma frustar o plano de trabalho, em vista de não 

haver sido preterido o assunto central, qual seja a alienação das terras do P.l.X., analisado neste 2º Relatório . 

., 



I w As "fronteiras da Civilização" e as terras dos índios 

Nos últimos anos as "fronteiras da civilização", graças à mobilidade que as caracteriza, chegaram às 

regiões limítrofes da área cios formadores do rio Xingu. Tiveram lugar neste processus histórico as atuações da 

fôrça Aérea Brasileira, da Fundação Brasil Central e do Serviço de Proteção aos Índios. Êstes três organismos 

federais operaram conjuntamente no sentido de entregar à civilização as terras do Brasil Centro-Oeste, até então 

inaccessíveis à ocupação e conseqüente integração à estrutura sócio-econômica nacional. Enquanto os dois 

primeiros trabalharam segundo a especificidade de suas funções. o Serviço de Proteção aos Índios. seguindo sua 

longa tradição - que remonta à primeira década dêste século - contribuiu ponderavelmente à penetração, 

pacificando os temíveis grupos Kayapó e os Xavánte do rio das Mortes. 

A pacificação dêsses dois grandes grupos veio a se constituir, pode-se dizer, no que se refere ao Brasil 

Central. no último cio de uma corrente pacificadora que teve início em 1893. data em que os célebres Boróro 

foram atraídos a uma coexistência pacífica com as populações neo-brasileiras do rio das Garças, pela "Comissão 

das Linhas Telegráficas e Estratégicas", chefiada peloentão Capitão Cândido Mariano da Silva Rondon. Desde 

• essa época não houve solução de continuidade na obra de pacificação, iniciada pela referida Comissão e 

retomada pelo Serviço de Proteção aos Índios em 1910, também sob a égide de Ron~on. A esta, seguiram-se as 

• sucessivas pacificações dos grupos Kaingáng dos sertões de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que propiciaram 

ao civilizado o desbravamento do sul matogrossense em que teve papel relevante a Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil, cuja construção tantas perturbações causou às relações entre brancos e índios. Essas pacificações 

caracterizam a contribuição do Serviço de Proteção aos Índios à decantada "marcha para o Oeste", na proporção 

em que êle serviu de neutralizador das tensões sócio-culturais. cuidando de reduzir ao mínimo o desgaste 

humano gerado pelo impacto entre grupos antagônicos. 

Na ocupação do norte do Estado - ou mais exatamente, na faixa limítrofe à região dos formadores do Xingu - 

aparece o Estado Goiano, corno "urna nova fronteira humana" acolhedor de ondas migratórias provindas dos 

Estados nordestinos, do Maranhão, Bahia e norte de Minas Gerais'. Fronteira mais recente, iniciada há uns vinte 

anos, acha-se agora em processo de deslocamento para o território de Mato Grosso. Aí, também, contribuiu o 

Serviço de Proteção aos Índios para a ruptura das "barreiras" que impediam a movimentação dessas ondas, com 

a pacificação progressiva dos Índios Urubús (sul do Maranhão, em 1928, dos já citados Xavánte (akwê), em 

1946, e dos grupos Kayapó que vêm sendo atraídos ao convívio rural desde 1950. 

1 
- cf. "Goiás". uma nova fronteira humana", C.I.C., abril, 1949 pgs. 122/26. 
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Verifica-se, pois, que a configuração geográfica dêste processo histórico de desbravamento vem se 

realizando em têrruos de uma compressão de fôrças que - com seus vetores convergindo para.o centro do país - 

ameaçam levar os grupos indígenas lá existentes a um gradativo desalojamento. E um dos efeitos dessa 

compressão secular ( agora apenas intensificada. devido às contingências históricas já referidas). foi a formação 

da "região cultural do Ulurí". nome que serve de designação ao tipo peculiar de cultura que caracteriza as tribos 

dos formadores do Xingu 1• Foi nesta região que grupos indígenas pertencentes às mais variadas famílias 

lingüísticas. tentando escapar à ameaça do aparato destrutivo da civilização. vieram. um por vez. no decurso 

dêstes dois séculos, localizar-se onde viria a ser o seu derradeiro refúgio! Coagidos. então, a viverem juntos, isto 

é. com suas aldeias dispersas em áreas contíguas, as tribos xinguanas criaram um sistema associativo que as 

permitiram coexistir. criando um "rnodus vivendi", malgrado suas diferenças lingüísticas e culturais. Doutro 

lado. trouxeram também um sistema adaptativo em que não se notam certos processos destrutivos, tais como a 

queimada extensiva para plantio (coivara) ou caça intensiva. Alimentando-se principalmente de peixes e de 

algumas espécies vegetais - como a mandioca. o milho, o cará e outras menos importantes à dieta tribal - êsses 

grupos em nada prejudicaram a flora e a fauna que, naquela região, documentam o Brasil prístino. Aliás, tais 

contingências ecológicas fazem da região dos formadores do Xingu uma reserva inestimável à Ciência, seja a 

zoologia ou a botânica, pelo rico material de estudo que apresenta. 

O desalojamento a que êsscs grupos estavam ameaçados, parecia ser o seu inexorável destino, não fôra a 

elaboração de um Ante Projeto de Lei visando criar o Parque Indígena do Xingu (P.I.X.). Êsse projeto, cuja 

aprovação irá transformar a região dos formadores do Xingu numa reserva nacional. nasceu dos trabalhos de 

uma comissão convocada especialmente pela Vice-Presidência da República, em 1952, a fim de estudar e 

resolver os problemas humanos e naturalistices que a referida área apresentava. Além dos técnicos e das 

autoridades federais - componentes daquela comissão - estiveram presentes às discussões sobre o tema 

Senadores e Deputados do Estado de Mato Grosso, bem como o seu próprio Governador. Depois de elaborado 

pela citada Comissão e, em seguida, aprovado em reunião especial a que estiveram presentes as mesmas 

autoridades, o referido Ante Projeto de Lei foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da 

República. como mensagem presidencial. 

Corria o Projeto os seus trâmites normais quando soubemos que o Governo de Mato Grosso, sob a 

alegação de estar colonizando o sertão matogrossense, estava entregando a Companhias especuladoras enormes 

áreas não só por todo o Estado como, particularmente, dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu. Teria o 

Senhor Governador mudado de pensar com respeito ao P.I.X., vendo-o agora, como um obstáculo à colonização? 

Ou pensaria, realmente, estar integrando à estrutura econômica nacional as glebas concedidas ou vendidas!? São 

questões que devem ser esclarecidas. 

2 
• cf. Eduardo Galvão, .. Cultura e Sistema de Parentesco das Tribos do Alto Rio Xingu", Boletim do Museu Nacional _J 

nº. 14 de 1953 pgs. 11 /12. !> 
.. 



Tudo nos leva a crer que o Governo de Mato Grosso está apenas aproveitando a afluência de capitais 

originários, principalmente, de São Paulo, o que o tem levado a desprezar a descida de braços vindos do Norte, 

através de Goiás, e que deveriam ser fixados no campo. Isto seria realmente colonizar, evitando que essa onda 

migratória fôsse - como está sendo - canalizada para as grandes capitais, tais como o Distrito Federal e a cidade 

de São Paulo: êsse é um fenômeno que o Conselho de Imigração e Colonização (boje, integrado ao Instituto 

Nacional de Imigração e Colonização) já caracterizou como sendo de desorganização socia/3. E sua causa 

ninguém desconhece, ser o baixo poder aquisitivo das populações rurais de um modo geral, principalmente das 

regiões que ainda se acham com uma economia de natureza pré-capitalista! Em regiões de pouca densidade 

humana, como o Brasil Central. a fixação do homem torna-se mais difícil. considerando-se as imensas distâncias 

existentes, a par de um tipo de engajamento que só faz empobrecer ainda mais o caboclo. Essa forma de 

orientação colonizadora aglutina apenas o médio e o grande lavrador - no melhor dos casos ... Porque nos 

demais, são apenas pessoas das Capitais que de posse de qualquer economia procuram aplicá-la em terras nunca 

vistas. senão no papel, para depois, passando algum tempo, venderem-nas cm busca de I ucros que a natural 

valori:::.ação das glebas certamente dará. Ora, tudo indica que as terras da região do alto Xingu somente terão 

condições para serem integradas à nossa conjuntura econômica no mínimo dentro de uns trinta ou quarenta anos. 

quando diminuída a rarefação demográfica regional e elevado o nível aquisitivo da sua população. possibilitando 

o escoamento da produção agrícola ou mesmo industrial do Brasil Central. Os cafezais que estão sendo 

plantados em áreas limítrofes ao Parque Indígena do Xingu, por exemplo, dificilmente pagarão suas depesas nos 

próximos dez anos! Quantos quilômetros não teria que fazer uma saca de café para atingir um centro escoador? 

Contudo, mesmo que os nossos prognósticos não estejam totalmente ce1tos - pois estamos argumentando apenas 

em têrmos de probabilidade - a criação do Parque Indígenas do Xingu jamais viria prejudicar a incorporação 

daquelas regiões à nacionalidade. Pelo contrário: ocupadas de uma maneira civilizadora as extensas áreas 

limítrofes ao PJ.X., isto é, favorecendo realmente a fixação <la onda de campesinos nas muitas terras em que não 

se acham localizadas tribos indígenas. ainda restariam outras tantas - e. entre essas. as terras dos formadores do 

Xingu com seus ocupantes, cujo engajamento à estrutura sócio-econômica nacional é tarefa. precipua da União, 

através de seu Serviço de Proteção aos Índios. 

Não houvesse precedente na História, ainda se poderia ponderar contra tamanha "inovação" reservar 

wna área para um parque nacional! São conhecidas as reservas nacionais da Suíça, Noruega, 13élgica, Canadá, 

Estados Unidos e possessões do continente africano, que têm seus parques proporcionalmente maiores do que a 

área proposta para o Parque indígena do Xingu. Com sua criação, o Govêrno Federal estará contribuindo para a 
conservação de tribos como a dos Kamayurá (Tupi), Waurá (Aruák), Suiá (Jê), Trumái (alófilo), Kalapálo e 

Kuikúro (Karíbe), de cuja integridade territorial dependem para sua subsistência, sua vida associativa e seu 

modo de ver o mundo que, pertubados, traumatizarão os índios, levando-os à destribalização e desaparecimento. 

' - " ... essa corrente intensa ele deslocamento em direção ao Distrito Federal. não equipai ável e nenhuma outra Unidade da 
Federação, se deve exclusivamente a um fenômeno de potologta social - a fuga dos campos para a grande 
metrópole ... "idem, pag. 123 



li - A alienação da terras 

A alienação das terras dos índios pelo Govêrno do Estado tem se processado de duas maneiras: a) 

reservando vastas áreas para fins de colonização e posteriormente concessionando-as a Companhias particulares 

paraque loteiem e iniciem a· venda, obtendo um lucro fabuloso como veremos adiante; b) vendendo diretamente 

,:, a requerentes, áreas que .não ultrapassem l O mil hectares. mas que, por sua contigüidade, acabam por formar 

áreas muita extensas que são controladas por uma só pessoa ou firma. 

a) A concessão ele terras 

Essa política levada a efeito pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, 

consistindo na entrega de imensas glebas a Companhias particulares de Colonização, pretendeu escamotear o 

dispositivo constitucional que proíbe a entrega ele glebas de mais de 1 O mil hectares a particulares, sem a prévia 

~ autorização do Senado Federal. Assim, reservando áreas "para fins de colonização" e, em seguida 

concessionando-as a "Colonizadoras", o Governo de Mato Grosso firmou contrato com dezoito companhias, 

entregando a cada uma delas duzentos mil hectares ou mais! Somente dentro do Parque Indígena do Xingu, onde 

operam cinco das aludidas Companhias, três ultrapassam duzentos mil hectares. São elas: a Imobiliária lpiranga 

(cf. no mapa anexo o nº. !), a Camargo Correia (idem, nº. II), ambas com áreas de cerca de seiscentos e sessenta 

mil hectares, mais a Casa Bancária financial Imobiliária Sociedade Anônima (idem, nº. V) que, 

aproximadamente. terá uns quatrocentos e cinqüenta mil hectares. As outras duas, concessionadas a Empresa 

Colonizadora Rio Ferro Lida. e a Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Mato Grosso, com 

aproximadamente duzentos mil hectares, acham-se. respectivamente, a primeira com 1/4 de sua área dentro 

do P.I.X., enquanto a segunda integralmente no Parque e na região de maior densidade demográfica indígena, a 

saber, na confluência dos formadores do Xingu. 

Em todo Estado de Mato Grosso e, especialmente, no Parque Indígena do Xingu, foram as seguintes 

Companhias que obtiveram contrato: 

( I) 1. Imobiliária Ipiranga - Decreto de reserva de terras "para fins de colonização", nº. 1.699 de 18/11/53; 

(II) 2. Construções e Comércio Camargo Correia S/A. -idem, 1.648 de 1/8/53, e 1.693 de 26/10/53, que 

retifica o primeiro decreto: 

( Ill ) 3. Empresa Colonizada Rio Fe1To Ltda. - idem, 1.250 de 15/2/52; 
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( IV ) 4. Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Mato Grosso - idem 1.21 O de 1 O/ 12/5 l, letra A, 
(dentro do P.I.X.); e 1.209 da mesma data, item d, (fora do P.I.X.); 

(V) 5. Casa Bancária Financial Imobiliária S/A. - idem, 1.682 de 16/10/52; 

( VI ) 6. Colonizadora e Imobiliária ·Real S/ A. - idem, 1.664 de 13/8/53; 

7. Consórcio Industrial Bandeirante do incentivo à Borracha S/ A. - idem, 1.518 de 20/2/43; 

8. Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil - idem, 1.617 de 10/6/53; 

9. Companhia Agrícola e Colonizada Madi S/A- idem, 1.598 de 22/5/53; 

10.Companhia Colonizadora Cuiabá Ltda. - idem, 1.663 ele 13/8/53; urna elas áreas contíguas de 100 
mil hectares, que êsse decreto reserva; 

11. Colonizadora Mato Grosso Paraná Ltda. - idem, 1.663 de 13/8/53; a segunda área de 100 mil 
hectares; 

12. Cooperativa Agro-Pecuária Extrativa Mariópolis Ltda, - idem, 1.250 de 15/2/53, segunda área 
reservada por êsse decreto; contígua à Colonizadora Rio Ferro, mas fora do PJ.X.; 

13. Colonizadora Camararé Ltda. -idem, 1.671 de 10/09/53; 

14. Companhia Panamericana de Administração. - idem, 1.701 de 21/11/53; 

15. Industrial Colonizadora Continental S/ A. - idem, 1.822 de 25/3/54; 

16. Scrivanti Siqueira & Cia. - idem, 1.519 de 10/2/53; 

17. Colonizadora São Paulo, Goiás, Mato Grosso Ltda, - 1.703 de 27/11/53, retificado pelo decreto 
1.711 de 2/12/53; 

18. Empresa Colonizadora Industrial Agrícola Pastoril Ltda. - idem, 1.711 de 2/ 12/53, segunda área. 

Os itens assinalados pelos números remamos - que servem de condução no mapa anexo - referem-se a 

Companhias (JUC operam dentro da área do P.l.X.; por falta de dados deixamos de acrescentar a esta relação mais 

duas Firmas que, provavelmente, operam em Mato Grosso: sendo elas, a Imobiliária Paraguassú e a Imobiliária 

Alto Güeporé Ltda. 

Segundo os Decretos de reserva de terras para fins de colonização, as localizações <las aéreas 

correspondentes às cinco empresas que atuam no Parque indígena do Xingu, são as seguintes: 

1. Imobiliária Ipiranga - com sua área, compreendendo os limites que se seguem: "partindo da confluência do 

rio Peixoto de Azevedo com o rio Teles Pires, segue por aquêle acima até a confluência do seu braço sul, daí, 

por êsse braço até encontrar os limites da reserva feita pelo Decreto l .682 de 16 de outubro de l 953, daí, no 

rumo sul. até os limites da reserva feita pelo Decreto 1.648 de 1 º. de agôsto de 1953, pelos quais segue no 

rumo Oeste até encontrar o rio Teles Pires e por êste até o ponto de partida" - (Decreto 1.699, de l 8/11/53); 

Contrato em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de 2/12/53, íls. 1 e 2. 



2. Construções e Comércio Camargo Correia S/A. - limites: .. ao sul, o ribeirão Curupi, da confluência rio 

Verde com o Teles Pires, compreendendo a área dos cachoeirões: a Oeste, o rio Teles Pires com seus 

afluentes; a Leste, a linha demarcadora da latitude 55": ao norie. a volta grande do rio Teles Pires. entre os 

paralelos 11° e 12º. até a latitude 55" ·· - Decreto 1.6..+S. de 1/8/53. retificado pelo Decreto 1.693 de 26/10/53 

cujo texto é o seguinte: "da confluência do rio Verde no rio Teles Pires, segue o rumo Sudoeste até as 

cabeceiras mais altas do ribeirão Curupi: daí segue em reta ao rumo Nordeste até o encontro cio meridiano 55° 

-:- no seu cruzamento com o paralelo de 12° ; daí por êsse meridiano até o ponto definido pelas seguintes 

coordenadas geográficas - longitude 55º. O", e latitude l l", 10·, 30··: daí por urna reta de Leste a Oeste até 

encontrar o rio Teles Pires. pelo qual sobe até o ponto de partida. compreendendo a área dos cachoeirões": 

Contrato i11 Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. de 15/ 12/53. 

3. Empresa Colonizada Rio Ferro Ltda.v- limites: "ambas as margens do rio Ferro. a partir da b:11Ta do córrego 

Jamim. no referido rio. por êstc acima. numa profundidade ele 10 quilômetros para cada margem cm média, 

até perfazer a área citada, situada no Município da Capital ", hoje Município "Chapada dos Guimarães"; 

Contrato in Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de 16/12/52, fls. 5 e 6. 

4. Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Mato Grosso - limites: '"200 mil hectares entre os 

formadores do rio Xingu" (Decreto 1.210 de 10/12/51, letra A, no Município Chapada dos Guimarães); 

segunda área; "situada no Município de Barra dos Garças, e a margem esquerda do rio Araguaia, com 50 

quilômetros para o mesmo rio e limitando ao Norte com a linha do Estado do Pará" (Decreto l.209, mesma 

data, letra d, fora do PIX) - Contrato in Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, <le 24/4/53, íls. 2. 

5. Casa Bancária Financial Imobiliária S/A. - limites: "partindo das cabeceiras do rio Juruna, rumo L.\V. até 

encontrar a reserva Ceita pelo Decreto 1.21 O de 10/12/51 (limites leste). daí pelos limites desta em direção sul 

até o extremo norte ela reserva feita pelo Decreto 1.648, de 2/8/53, daí com rumo \VL até alcançar os lotes da 

gleba Piratininga e pelos limites desta até o meridiano que passa pelas cabeceiras do Juruna, e por êste em 

direção norte até o ponto da partida .. (Decreto 1.682 de 16/10/53 ); Contrato i11 Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso, de 16/11/53, 11. 3). 

Além dessas reservas - com seus respectivos contratos com firmas colonizadoras - há aquelas áreas 

também reservadas para "fins de colonização" mas que não estão sob nenhum contrato, o que vale dizer, ainda 

não foram concessionadas. É a área a que se refere a letra B, do Decreto 1.21 O, de 10/12/51, com seus 200 mil 

hectares entre os braços norte e sul do rio Peixoto de Azevedo e a linha divisória do Estado do Pará, (no mapa, 

convenção); e a área indicada pela letra C do Decreto 1.209, da mesma data, com outros 200 mil hectares à 

margem esquerda do rio Araguaia, junta a linha divisória do Estado do Pará, (idem, convenção). Restaria ainda 

registrar, as áreas reservadas pelas letras A e B, dêsse mesmo Decreto. cedidas a Fundação Brasil Central. 

mediante um convênio realizado entre esta e o Govêrno de Mato Grosso (idem. convenções). 
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b) A venda de terras 

A política do Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, vem permitindo a 

atuação de escritórios particulares para a venda de terras ditas devolutas. Acrescenta-se, porém, que nem tôdas as 

terras podem ser consideradas como tal, em virtude de algumas serem habitadas por tribos indígenas, com suas 

malocas nelas localizadas desde tempos imemoriais. E êsses escritórios ou Firmas - também chamadas de 

colonização - lançando mão do expediente por nós já referido, qual seja, o da contigüidade dos lotes referidos, 

acabam per controlar glebas das mais consideráveis - lendo um papel semelhante. no que concerne aos lucros. 

ao das Companhias de Colonização! Como se vê , já se esboçam duas ilegalidades: 1) o desrespeito ao artigo 216 

da Constituição da República que assegura aos índios a posse de seus territórios e que abordaremos mais 

detalhadamente na 3a. parte dêste relatório; e 2) o escamotcamcnto da lei que proíbe a venda de áreas superiores 

a dez mil hectares, sem anterior licença do Senado Federal! 

1) - Gleba Piratininga, situada entre os rios Manitsauá-Missu e Arraias, com 300 mil hectares, pertencentes à 

Sociedade Melhoramentos Irmãos Brunini; 

2) - Gleba Atlântida, situada à margem direita do rio Teles Pires, compreendendo seus anuentes: Caiabi, Celeste 

e Lira, - com 7.500 hectares de sua vasta área situados dentro do P.l.X., (pertencente também aos Irmãos 

Brunini); 

~ 3) - Gleba da Colonizadora Norte de Mato Grosso Ltda, e requerida pelo Sr. Décio F. c.lc Almeida, situada em 

ambas as margens do Culuene, inclusive os afluentes de sua margem direita, denominados Couto de 

Magalhães, Cel. Vanique, Sete de Setembro e Tanguro; provavelmente esta área terá, em tôc.la sua extensão, 

3.600.000 hectares! (no mapa, sob a convenção (3), assinalamos somente a área obtida por levantamento. 

aéreofotogramétrico, quanto à área provável. a indicamos no mapa pela convenção (pontilhada); 

4) - Gleba da Colonizadora e Representação do Brasil Ltda., situada entre os rios Curisevu e Culuene, com 100 

mil hectares; aproximadamente; 

5) - Gleba do Departamento Imobiliário Oeste Brasileiro Ltda., requerida pelo Sr. Thecdoro Souza Barros. 

situada na zona do alto Xingu até a latitude 55°, com 400 mil hectares; 

6) - Provável Gleba Suiá-Missu, situada cm ambas as margens do rio do mesmo nome, compreendendo 208 

lotes; 

7) - Provável Gleba Formosa, situada à margem direita <lo rio Teles Pires, incidindo na Gleba Atlântida, bem 

como nas terras da concessão do rio ferro. 

Por essas relações de terras alienadas, verifica-se que aproximadamente 3/4 da área a que teria direito o 

Parque Indígena do Xingu já se encontram vendidos ou em processo de venda. Como analizar, pois, o problema 

criado pela alienação dessas terras? E como encaminha-lo para uma justa solução? 
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III - Conclusão: 

A nosso ver, os efeitos da política adotada pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso devem ser 

examinados segundo três pontos de vista: o do índio, o do colono e o da segurança nacional. 

Do índio - A Constituição da República, por seu artigo 216, assegura aos silvícolas a posse das terras 

onde se acham permanentemente localizados. Não obstante êsse dispositivo constitucional, as terras dos índios 

estão sendo alienadas e a Constituição desrespeitada. 

Constata-se a realidade desta alienação, tomando-se, por exemplo, a área reservada pelo Decreto 1.21 O, 

de 1 O/ 12/51 e entregue à Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Mato Grosso ( cf. mapa, o nº. IV). 

Essa região que fica na confluência do rio Xingu é talvez aquela em que se verifica maior densidade indígena: 

nela acham-se localizadas aldeias de índios Kamayurá, de Ywalapiti, Waurá e Trumái, perfazendo um número 

• ponderável de malocas e de índios. Também as glebas pertencentes à Colonizadora Norte de Mato Grosso 

( cf. mapa, o nº. 3; e a área provável, em pontilhado) compreendem inúmeras aldeias, Postos Indígenas e 

benfeitorias. Nas demais áreas assinaladas no mapa, embora em menor densidade, acharam-se também tribos, 

havendo inclusive hordas hostis. como as dos Kayabí. Portanto, mesmo que não existisse o ante-projeto de Lei 

que cria o Parque Indígena do Xingu. poder-se-ia concluir pela ilegalidade das transações efetuadas entre o 

Estado de Mato Grosso e compradores de terras, 

Do Colono - Os lucros astronômicos auferidos pelas Companhias concessionárias, além de provarem o 

intúito puramente especulativo das firmas "colonizadoras", vão prejudicar diretamente o próprio colono, 

tomando extremamente mais cara a posse dos lotes. 

Exemplifiquemos com a Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda. (cf. no mapa o nº. III). Em outubro de 

1952, o Govêrno de Mato Grosso lhe concedeu a área de 200 mil hectares ao longo do rio Ferro, pela qual o Sr. 

Toshio Matsubara, gerente, depositou a importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). comprometendo-se 

a lotear a área e pagar ao Tesouro Estadual Cr$ 1. 740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil cruzeiros) na 

proporção em que fosse vendendo os lotes e recebendo do Estado os respectivos títulos definitivos de posse. Ora, 

em troca dêstes cem mil cruzeiros depositados e do milhão setecentos e quarenta mil prometidos, a Colonizadora 

Rio Ferro Ltda. fechava seu balanço em 1953 com as seguintes cifras: 



a) custo dos lotes (demarcações, propaganda, etc.) já compromissados que representam menos de uma metade da 
área: Cr$ 463.275,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros); 

b) importância das prestações já recebidas pelos mesmos lotes: Cr$ 5.484.581,50 (cinco milhões, quatrocentos e 
oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um cruzeiros e cinqüenta centavos); 

' e) importância que ainda deverá ser paga pelos compradores dos mesmos lotes: Cr$ 9.414.643,50 (nove milhões, 
quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos). 

Verifica-se que somente pela metade da área a firma em aprêço receberá Cr$ 15.362.500,00 (quinze 

milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), onerando em mais de 3. 750% o custo das terras 

para o colono que nela deverá trabalhar! 

Da segurança Nacional - Finalmente, agravando ainda mais as conseqüências da política colonizadora 

do Govêmo de Mato Grosso, registra-se mais urna irregularidade e, esta, da alçada do Conselho de Segurança! A 

citada Colonizadora Rio Fe1To Ltda., contrariando o Decreto Lei Federal nº.3.010, de 2 de agôsto de 1938 - que 

estabelece a proporção entre nacionais e estrangeiros em núcleos coloniais, vendeu mais da metade de sua 

concessão a imigrantes japonêses. Foi ali infringido um princípio fundamental da política demográfica que é o 

de evitar "enquistamentos". Como se vê, a Colonizadora Rio Ferro cometeu sério delito contra a segurança • nacional e é estranho que o Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, tendo a área em 

aprêço sob contrato e, portanto, sob sua responsabilidade, não haja impedido ou denunciado tal ilegalidade às 

autoridades federais competentes. 

Do exposto se poderá inferir que por vários modos a Constituição da República foi desrespeitada e que 

passo a passo se concretiza um plano criminosamente engendrado no sentido de despojar de suas terras - à guisa 

de colonização - os índios que secularmente as habitam, transformando, amanhã, em meros intrusos aquêles que 

eram seus legítimos donos! 

Não há dúvida nenhuma de que na medida em que seja o Govêrno do Estado. de Mato Grosso chamado 

ao simples cumprimento da Constituição da República, serão também salvaguardados os interêsses nacionais e 

indigenistas. 



Anexo 02 

Fotos ilustrando a visita a aldeia Kalapalo, com os sinais das casas 
consumidas recentemente (set/99) pelo fogo 
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