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"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). 

Proc. nQ 00.0003184-4 
.. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~-~~~~~~~~~~~~· 
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Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Mato Grosso 

- 
Eugênio Gervásio Wenzel, Perito nomeado por honrosa designação do 

MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª Vara, 
na Ação Ordinária de Desapropriação Indireta, nQ 00.0003184-4, que 
Espólio de Alfredo Tonetto movem contra a UNIAO FEDERAL e a FUNAI 
vem apresentar o laudo resultante de seus trabalhos periciais. 

O presente trabalho inclui a resposta aos quesitos apresentados 
pelas partes e 02 anexos que visam complementar informações mencionadas 
nas respostas aos quesitos. As partes do texto em itálico referem-se a 
expressões indígenas. 

- Eugênio Gervásio Wenzel 
Junho de 1996 

- 
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A. Quesitos da Fundação Nacional do fndio - FUNAI: 

19. Queiram os Srs. Peritos e seus Assistentes-Técnicos informar se a 
área compreendida pela Área Indígena do Xingu é habitat tradicionalmente 
indígena etno-historicamente constituído. 

Toda a área compreendida pelo Parque Indígena do Xingu é habitat 
tradicionalmente indígena etnohistóricamente constituído. 

Os índios que habitam o Parque Indígena do Xingu não ocupavam 
tão-somente a área determinada por seus limites, mas um território bem 
mais extenso do que o atual. Esses índios dividem-se entre as seguintes 
tribos: Panará ( Kren-akarôre), Juruna, Kalapálo, Kuikúru, Kayabi, Suyá 
(e/Tapayúna), Trumái, Waurá, Yawalapiti, Kamayurá, Ipeng (Txikão), 
Aweti, Mehináku, Matipú/Nahukwá1, totalizando uma população aproximada 
de 3.100 (três mil e cem) indivíduos. 

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

11 As aldeias Awetí, Yawalapíti, Kamayurá, e Trumái estão, no fim 
do século passado, nas margens do rio Kuliseu, entre 12Q 301 e 12Q 
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 12Q 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 122 e 13Q 
Sul, área de seu domínio até os dias de hoje" ( Franchetto, 1987:32). 

11Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana 
deixaram Cuiabá para uma viagem de quase sete meses, seguindo a 
seguinte trajetória: descida do Rio Jatobá e do Rio Ronuro até as 
cabeceiras do Xingu e volta pelo Kuluene e um de seus afluentes, o 

1 Os termos designativos de tribos indígenas, são grafados com inicial 
maiúscula. Foi seguida a nomenclatura segundo Monserrat (1992). Nas 
referências a autores, foi mantida a grafia. As denominações: Panará que 
corresponde aos Kren-akarôre, ou índios Gigantes; e Ipeng que 
corresponde aos Txi kão, são denominações recentes, que se referem a 
essas tribos. 

------------------------- - 
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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 Kamayurá. Os Trumái estavam 
pouco a leste do Ku1uene, a 12Q lat Sul. Três anos mais tarde, em 
março de 1899, ele voltava a região dos formadores para mais oito 
meses, descendo o Ronuro desde as nascentes. Descreveu os grupos 
indígenas nos arredores do Kuliseu e do Kuluene e visitou os Trumái, 
Kamayurá, Awetí, Yawalapíti, Mehináku, Auwíti, e Bakairí. Não 
alcançou, porém, os Nahukwá e os Akúku ( Kalapálo}, mais afastados. 
Os Trumái sobreviviam, após os ataques Suyá, perto da boca do 
Kuliseu" ( Franchetto, 1987: 43}. 

''O território tradicional dos Waurá foi e continua sendo o baixo 
rio Batoví. Em 1887, Von den Steinen mencionava a existência de uma 
ou talvez duas aldeias, embora não chegasse a visitá-las. Lima, em 
1948, observou grande número de sítios de antigas aldeias nas 
proximidades do local atual, As mulheres Waurá são exímias 
ceramistas; a matéria prima é encontrada no alto Batoví" ( Franchetto, 
1987:49-50). 

"Os Kamayurá jamais se afastaram de sua área de ocupação, 
próximo a grande lagoa de Ipavu. Citamos a breve reconstrução 
histórica de Samain (1980: 17 e ss.) (52-53). 

11 Dos Awetí temos poucas informações. Sabemos que sempre 
ocuparam a região agora compreendida ao sul do Parque e que sempre 
estiveram entre os cursos médios e superiores do Tuatuarí e no 
Kuliseu. O depoimento indígena fala de três aldeias antigas; em 1887 
Von den Steinen os encontra no caminho de entrada no Alto Xingu, o 
Kuliseu; em 1924 existiria apenas uma aldeia, duas em 1952 e 
novamente uma na época atual" ( Franchetto, 1987: 54). 

110s 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:SSss). 

11 Dos quatro grupos Karíbe de hoje, como já dissemos, dois 
mantém uma identidade homogênea - Kuikúru e Kalapá1o -, 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 l<aríbe bem maior e mais 

------ ---------- ---- - - -- ----- - ---------------- 
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diversificada, tal como devia ser no tempo de Von den steínen" 
( Franch etto, 1987: 55) . 

11No 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 
Kartbe'' ( Franchetto, 1987: 58). 

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

11A disposição espacial das 1fazendas1 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 Tahunúnu2; a de 
Sekú ao sul; outra ao leste da aldeia" (Franchetto, 1987:61}. 

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. 

110s deslocamentos se deram, enfim, sempre no interior do 
território de ocupação indígena mais abrangente, já que vimos como 
os grupos 'deslocados I passaram a habitar territórios de domínio de 
outros, domínio reconhecido explicitamente pelos índios e configurado 
através da reconstrução histôrtca'' ( Franchetto, 1987: 63). 

11A história dos Trumái é bastante acidentada, pelo menos a que 
conhecemos através das fontes documentais. Monod ( 1981) enumera as 
sucessivas localizações das aldeias ( entre parênteses, a origem da 
informação): 
1887 ( Steinen) margem direita do baixo Kuluene. 

2 Corresponde ao lago Itafununo, mencionado abaixo, de acordo com as 
referências de campo. 

------------ 
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1886 ( Meyer) Kuluene. 

1899 (Meyer) próxima da aldeia Mehináku, no baixo Kuliseu. 
1901 ( Schrnidt) afluente da margem esquerda do Kuliseu, entre 
Mehináku e Nahukwá. 
1924 ( Hintermann) perto dos Nahukwá do Kuliseu. 
1931 ( Petru11o) novamente entre Mehináku e Nahukwá. 
1938 (Quain) margem direita do baixo Kuluene. 
1952 (Galvão e Simões) baixo Kuluene. 
1966 (Monod) margem direita do Suyá Missú, nas proximidades do 
Posto Diauarum. 
1968-1973 (Monod) margem do Tuatuarí, perto do Posto Leonardo. 
1979 (Monod) margem esquerda do rio Xingu, a meio caminho entre os 
Postos Diauarurn e Leonardo, entre a confluência dos formadores e a 
aldeia Txi kão" ( Franchetto, 1987: 64) . 

110 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 urna parte desse território. Se 
hoje os Juruna controlam a região da boca do Manitsauá Missú , 
afluente de esquerda do rio Xingu, tendo como seus vizinhos muito 
próximos, os Suyá, os Mekrãgnotí e os Kayabi - dominavam até a 
época da criação do Parque indígena do Xingu a região compreendida 
entre a confluência dor formadores do rio Xingu e a Cachoeira Von 
Martius. Em suas fronteiras, os territórios Juruna, Suyá e 
Mekrãgnotí se sobrepunham e ainda se sobrepõem; as relações com os 
alto-xinguanos são antigas" ( Franchetto, 1987: 91). 

Os Suyá habitam o vale do rio Suyá Missú (ou Paranajuva), 
afluente da margem direita do rio Xingu, desde, pelo menos, o fim do 
século XIX, quando Von den Steinen os encontrou no local onde mais 
tarde se estabeleceu o posto Diauarum. 

11 As primeiras observações de Von den Steinen revelam que a 
tribo mantinha contatos assíduos com as populações do Alto Xingu e 
que não tinham sido impermeável a elas. Ele constata entre os Suyá 
numerosas intrusões culturais de origem alto-xinguana . . . a própria 
aldeia no seu conjunto e na sua arquitetura assemelha-se as alto 
xinguanas; o tipo de construção ovalada das casas ... os ornamentos 
nela . . . as frutas e o complexo ritualístico relacionado com elas 
os padrões de ornamentação do corpo ... 11 ( Franchetto, 1987: 103). 

110s Suyá até hoje consideram as margens de grande parte do 
curso do Suyá Missú como seu território imemorial. Lembram, 

6 
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contudo, o período em que habitavam o rio Xingu, regiao que 
deixaram para os Kayabi, e, sobretudo, lembram com saudade suas 
aldeias no alto Suyá Missú, onde havia muitos campos abertos e 
densas florestas, agora ocupados por fazendas. Sentem-se apertados 
( gn) na nova situação criada pelo Parque, apertados entre os 
colonos, que desmatam seu território tradicional, explorado pela coleta 
de matérias primas e alimentos, e vizinhos muito mais próximos. Em 
Diauarum se sentem a vontade, já que aí estava uma de suas 
principais aldeias e Diauarum é uma meta para conseguir ainda os 
frutos dos pesquisais que estes mesmos plantaram" ( Franchetto, 
1987: 103). 

Os Panará ( Kren-akarôre) vivem atualmente numa aldeia na margem 
esquerda do rio Xinqu , em território cedido pelos Juruna e pelos 
Mek rãgnotí, conforme Franchetto ( 1987: 142) . 

"Como observa Schwartzman ( 1982), a integridade das terras do 
Parque é um pré-requisito para a sobrevivência dos Kreen Akrore 
como produtores e para a continuidade de sua culture" ( Franchetto, 
1987: 152). 

110s Kreen Akrore eram essencialmente caçadores e agricultores. 
Como resultado do estabelecimento de várias fazendas em volta do 
Parque, a caça é bem mais escassa do que no Peixoto de Azevedo. 
Sua quantidade é também afetada pelo fato de que uma população 
relativamente grande vive numa área restrita e os grupos não tem 
mais a liberdade de mover suas aldeias numa área extensa, como 
antigamente. O peixe substituiu a caça como fonte de proteínas e toda 
uma série de rituais de troca de alimentos são realizados raramente, 
dada a dificuldade de conseguir carne" ( Franchetto, 1987: 152). 

11Por outro lado, grande parte das terras do Parque não são 
adequadas para a agricultura diversificada praticada pelos Kreen 
Akrore. No Peixoto de Azevedo as terras eram diferentes, (para eles, 
melhores), onde obtinham rendimento maior. A adaptação dos Kreen 
Akrore às novas condições encontradas no Xingu significou uma 
redução da capacidade produtiva do grupo e exigiu uma profunda 
restruturação de sua vida, conforme Franchetto (1987:152). 

Uma década antes de Franchetto, o antropólogo Zarur(1975:5) 
realizou uma pesquisa no Parque Indígena do Xingu, na qual apresenta, 
sinteticamente, o quadro de ocupação dessa área do Alto Xingu3, que 
compreende a bacia dos formadores do Xingu, os rios Ronuro, Batovi e 

3 Para alguns autores, há diferença entre Alto Xingú e a região dos 
formadores. O Alto Xingú corresponde para estes, à parte inicial do rio 
Xingu, logo após a confluência de seus formadores. Zarur, identifica corno 
Alto Xingú a região dos formadores. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuluene; ao sul do qual encontra-se o cerrado característico do Brasil 
Central, incluindo florestas ciliares. 

O quadro de localização das aldeias, segundo esse autor, é o 
seguinte: 

Os Tupi e Aruak habitam a oeste do rio Kuluene. 

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

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 
Boas. 

Kuikúru ( Karib) margem esquerda do Kuluene4. 
Kalapálo 

Matipú 

( Karib) 

( Karib) 

margem esquerda do Kuluene. 

margem esquerda do Kuluene. 

Trumái, (Isolado) Posto Indígena Leonardo Villas B0as11 

A partir das primeiras visitas de elementos da sociedade nacional, 
as conseqüências para os povos do Xingu foram graves, causando forte 
depopulação e deslocamentos que reduziram seus territórios, conforme 
Franchetto ( 1987: 129) . 

"Quando Steinen (1940:244) passou pela área em 1884, calculou 
sua população em 3000 habitantes. Galvão e Simões (1966:43) calculam 
a população da área para 2000 índics . 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 Maitipu, Aweti, Yawalapiti e Trumái, tem menos de 50 indivíduos 
cada. Os Mehináku são cerca de 60 índios" ( Zarur, 1975: 7). 

4 Para esses índios, que estabelecem suas aldeias nas proximidades das 
margens de um rio, ora de um ora de outro lado, o rio constitue uma via 
de transporte e não um obstáculo. 
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Essa observação é endossada também pelos sertanistas Villas Bôas 
"Com a penetração dos brancos em seu território, sofreram 

diversas perdas, sendo as mais visíveis a da terra e de sua 
população ( gn). Para algumas sociedades indígenas o impacto da 
sociedade nacional sobre suas vidas foi tão nefasto, que as levou à 
extinção ( gn). Entre os foram extintos são mencionados os Yarumá, 
povo de lingua Karib que estava ao leste do Kuluene e no rio Suyá 
Missu, e dos Kustenau, grupo Aruak, conforme Franchetto 
( 1987: 130) . 

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

11a grande área de refúgio de índios de todos os quadrantes, 
pressionados pela invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje 
vivem nesta região foram populosas no passado" (Villas Boas, 
1994:261). 

11 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" (Vi11as Boas, 1994:261). 

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

11 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. OOOha) da superfície tota 1 da área contida no 
ante-projeto do Par que" ( Franchetto, 1987: 132). 

Esse ante-projeto 
conforme explana o 
transcrito: 

apoiou-se 
parecer de 

num conceito 
José Afonso 

de área indígena, 
da Silva, abaixo 

.... --- 



- 
·- 

- - ·- •. 1- ·- 

- 
o ·- ~ ~~ 

, , , \ 

Mapa do Parque Indigena Xingu, cf. Busatto, 1985 e cf. 

- - 
- 
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1110s 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 uma questão 
relativa a terras indígenas, você possa realmente mostrar que 1terras 
habitadas1 não pode ter o sentido de habitação normal, até porque a 
habitação está presa a uma edificação. Quando se trata de terras 
habitadas por índios, precisa levar em conta também o modo com que 
os índios encaram a sua influência nessa terra e o raio de ação com 
que atuam sobre ela, com a própria concepção da área que ocupam ... 
O contato, aliás, já pode influenciar essa visão!" (Apud Franchetto, 
1983: 12). 

A delimitação do Parque deu-se numa dimensão política, frente à 
qual os índios não permaneciam alheios. Para eles, terra tem uma 
importância fundamental, não medida por parâmetros econômicos da 
sociedade nacional, mas contendo o significado de "chão". Isso pode 
explicar o por que tomam determinadas atitudes. 

1110 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 1explorado1, 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 
tranformações 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 1xinguana1• Ora, 
impor por força da lei um sistema de idéias e de valores a outra 
cultura nos parece desrespeitar o princípio de 1preservação1 de 
cultura, usos e costumes que a própria lei preza. Além disso, viola 
um principio de igualdade exigido pela Constituição. Uma vez imposta, 
tal norma, mexe exatamente no 1chão1 de um grupo/grupo, seu 
suporte, e tem o poder de desencadear práticas legítimizadas de 
invasão de terra e de fraccionamento dos territórios indígenas ainda 
existentes111 ( Franchetto, 1987:4-5). 

11 A situação jurídica das terras indígenas da região dos formadores 
teve solução e reconhecimento definitivos somente em 1978. O limite 
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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 nQ 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 nQ 68. 909 de 13/7 /71 que traçava 
a fronteira na altura da latitude 132 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 
territóriosº ( Franchetto, 1987: 43}. 

Após a criação do Parque, os irmãos Villas Boas atraíram e 
transferiram dois povos para dentro de suas fronteiras, em momentos 
distintos, pondo-os, assim, em contato definitivo com os povos que desde 
tempos imemoriais habitam o rio Xingu. São eles os Panará ( Kren-akarôre} 
e os Tapayúna (Beiço-de-Pau}. Ver mais detalhes na resposta ao quesito 
nQ 2. 

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

11 A existência de uma só cultura no Alto Xingu, com as variantes 
que comporta, e a simultânea multiplicidade lingüística, só é 
explicável em termos de um processo de aculturação intertribal, cujo 
ritmo é ainda objeto de discussão ( Galvão, 1953, 1960, Schaden, 
1969, Agostinho, 1970: 469). a filiação da maioria daqueles grupos 
indígenas a ramos lingüísticos, geralmente associados ao tipo de 
cultura "de floresta tropical" - tupis, aruaques e caribes - , e a 
precária acomodação alcançada pelos que fogem à regra (trumaís e 
suiás) fazem crer que os atuais xinguanos teriam originalmente 
culturas diferentes, embora pertencendo a esse mesmo tipo cultural. 
Isto, sem dúvida, há de ter sido um fator aculturativamente propício, 
mas o que importa reter é a necessidade de admitir tais diferenças de 
cultura em certos momentos da sua história" (Silva, 1993:238}. 

11Na verdade, as tênues notícias de migrações permitem aceitar ter 
havido movimentos sucessivos que conduziriam as tribos, ou conjuntos 
de tribos, àquela região do refúgio ( Galvão, 1953: 9-10; Murphy & 
Quain, 19667: 7}. Gradativamente, as recém-chegadas foram-se 
acumulando, adquirindo e transmitindo, às que já ali se encontravam, 
novos elementos culturais. Desse hipotético processo, cujas linhas 
essenciats acabamos de esboçar, é que resultaria o fenômeno hoje 
designado cultura xinguana. E, portanto, outras culturas, ainda que 
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tenham ocorrido ou ocorram no mesmo setor meridional da bacia - 
como é o caso da dos txi kãs - , não podem, por definição, ser 
atingidas pela mesma denornineção" (Silva, 1993: 238-239). 

2.!!. De quando data a ocupação da referida área pelos fndios que ali 
viveram e ainda vivem? 

Data desde tempos imemoriais, conforme Silva ( 1993: 238), e outros 
autores. Os primeiros exploradores por parte da sociedade nacional, que 
conheceram o Alto e Médio Xingu, verificaram que essa área era habitada 
por diversos grupos tribais. 

~-- 

11 Karl von den Steinen descobriu no Alto Xingu um quadro étnico 
1sui 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 11 ( Sch aden, 1993: 112) . 

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

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

1'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: 
sutá-miçu , - bacarí - custenaú - vaurá-miçu - e com grande surpresa 
nossa desenhou o Batoví, o único que representou por iniciativa 
própria, mostrando um curso justamente igual ao de um saca-rolhas. 
Cada um dos nomes repetia duas, três vezes; quando uma tríbu como 
a dos minacús, por exemplo, possuía cinco aldeias, dizia cinco vezes 
a palavra minacú, fazendo cinco riscos na areia, dobrando cada dedo, 
um após outro, completando cinco. É interessante a circunstância da 
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exatidão de seu desenho com os nomes respectivos" (Steinen, 
1942:254). 

Há, pois, um consenso quanto à imemorialidade de habitação dos 
grupos do Alto Xingu. A discussão se concentra em torno 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 de outras nações, exigindo uma reacomodação, que 
foi alcançada não sem conflitos. Isso significa que também essas terras 
são imemorialmente indígenas. 

As observações sã~ 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 Panará5 ( Kren Akarôre), 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, "paciflcados ". 
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, obrigando-os a 
abandonar seu território tradicional, que sofria como intrusão marcante: o 
corte imposto pela abertura da estrada Cuiabá-Santarém. Para ilustrar: 

11Em seguida à publicação do relatório da APS, as atenções 
voltaram-se para a pacificação da tribo Kréen-Akaróre, ao longo das 
margens da Rodovia Santarém-Cuiabá. Exatamente chamados "índios 
gigantes do Brasil 11, os Kréen-Akaróre 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 Tnbe That Hides 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 Brasi'l". 

"Já em 1950, os irmãos Vi11as Boas haviam avistado oito aldeias 
dos Kréen-Akaróre, de avião. Depois, durante anos, eles tiveram 
notícias de seus movimentos através dos inimigos tradicionais dos 
Kréen-Akaróre, a tribo Txukahamãe. Durante a década de 50, porém, 

5 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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os irmãos Villas Boas sentiram não haver motivos para fazer contato 
com a tribo, e assim, durante muitos anos, os Kréen-Akaróre foram 
deixados em paz em seu território trtbal". 

11 A primeira tentativa de contato com a tribo ocorreu em 1967, 
quando um pequeno bando Kréen-Akaróre foi visto perto da Base 
Aérea de Cachimbo. A presença dos índios causou uma onda de 
histeria no pessoal militar da base, e uma esquadrilha de caças 
vasculhou a selva à procura da tribo. Essa atitude deixou Orlando 
Villas Boas furioso. Ele explicou que o medo dos militares diante dos 
índios era totalmente infundado. Os Kréen-Akaróre 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 Vil1as Boas: 
"Basta gritar 1fndio! 1 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). 

11 Diante de uma situação tão delicada, em 1968 os irmãos Villas 
Boas viram-se obrigados a fazer sua primeira expedição em busca da 
tribo Kréen-Akaróre. 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 Kréen-Akaróre 
haviam recuado para as profundezas da floresta de Cachimbo e 
queimado seus campos e aldetas ", 

110 início da construção da estrada Santarém-Cuiabá, em 1971, deu 
o impulso final para o contato com a tribo Kréen-Akaróre. Novamente, 
a FU NAI recorreu a Orlando e Cláudio Villas Boas para dirigirem a 
expedição. Ao longo de 1971 e 1972, a aproximação entre os irmãos 
ViTlas Boas e os Kréen-Akaróre encheu as páginas da imprensa 
brasileira e internacional". 

"Para construir a Rodovia Santarém-Cuiabá, se estava 
praticamente forçando os Kréen-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 Boas e a 
equipe de topografia da estrada Santarám-Cuiabá". 

"Durante o verão de 1972, um dos bandos Kréen-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 

,,..... 

~- 
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pintados de preto, entraram no acampamento de Cláudio Villas Boas. 
Um a um, cada Kréen-Akaroré abraçou os exaustos agentes 
indigenistas e, em seguida, os dois grupos trocaram presentes. No 
mesmo dia, Cláudio Villas Boas mandou uma mensagem de rádio 
contando o encontro com os Kréen-Akaroré a seu irmão, Orlando, que 
estava em São Paulo. Imediatamente, telegramas foram enviados ao 
mundo inteiro. 11 A civflização", escreveu um jornal norte-americano, 
finalmente havia "acolhido" a fugidia e hostil tribo dos Kréen 
Akaroré" (id.: 97-98}. 

"Alquns dias depois do encontro de fevereiro de 1973, Orlando 
ViTlas Boas 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 Kréen-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 Boas, 
lembrou ter dito à imprensa, no início da última expedição Kréen 
Akaroré, que um "crtme" estava prestes a ser cometido, e que os 
esforços dele e de Cláudio pretendiam apenas reduzir o grau de 
violência desse "crtrne ". Nas palavras dele, os Kréen-Akaroré: 
"viverem 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 
civilizeções " (id. :98-99). 

"Finalmente, Orlando Villas Boas 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 Kréen-Akaroré, e se uma política positiva de 
proteção não for desenvolvida em colaboração com os responsáveis 
pela construção da rodovia Santarém-Cuiabá11, disse ele, "então os 
Kréen-Akaroré, como tantas outras nações indígenas, desaparecerão 
inexoravelmente. isso significará sua destruição final" (gn) (id. :99}. 

11Um mês depois dessa entrevista, o Presidente Médici assinou um 
decreto criando uma reserva Kréen-Akaroré. Contrariando porém, os 
conselhos dos irmãos Villas Boas, esse decreto não incluía na reserva 
o território tradicional da tribo Kréen-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 Kr-éen-Akaróre " (id.: 99). 

11Em janeiro de 1974, menos de um ano após a pacificação dos 
Kréen-Akaroré, jornais brasileiros citaram um relato de primeira mão 
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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 Kréen-Akaroré. Segundo Heringer, os 
Kréen-Akaroré estavam espalhados ao longo da rodovia Santarém 
Cuiabá, confraternizando com os motoristas de caminhão e mendigando 
comida11 (id. :99-100). 

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

"Encontr-arnos duas casas improvisadas ao longo da rodovia Santarém 
Cuiabá e uma população de 35 pessoas, todas sofrendo de resfriados, 
inclusive o chefe Kréen-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). 

11 No espaço de um ano, a população da tribo Kréen-Akaroré havia 
sido reduzida de aproximadamente 300 para menos de 135. Daí então 
que, em 1974, Orlando Villas Boas iniciaram uma campanha pela 
remoção dos Kréen-Akaroré para o Parque Nacional do Xingu ( gn). 
Desde o início de seus esforços para entrar me contato com os Kréen 
Akaroré, os irmãos Villas Boas eram contrários a essa remoção. 
Esperavam que o Governo brasileiro demarcasse uma 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 Boas foram forçados a 
intervir e transferir os Kréen-Akaroré corno 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). 

11Em outubro de 1974, os irmãos Villas Boas conseguiram um avião 
para transferir os Kréen-Akaroré 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 Kréen-Akaroré 
estavam abortando propositalmente, para não fazerem filhos que 
teriam que enfrentar a nova situação da tribo. Desde essa data, os 
Kréen-Akaroré estão vivendo ao lado de seus inimigos tradicionais, os 
Txu kahamãe, na parte Norte do Parque Nacional do Xingu 11 

( i d . : 101) 6 . 

6 11 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 1970 incluia toda a Região 
Amazônica do Brasil. Entre 1970 e 1974, o Governo brasileiro tentou 
acelerar o processo de "inteqração nacional'' construindo uma série 
desastradas que cortavam os parques e reservas indf genas. Os efeitos 
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"A experiência "democrética" dos Kreen-Akrore 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 Vi11as Boas, estarão livres da nociva 
vizinhança com a rodovia Cuiabá-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 - 1140 homens e 39 mulheras"- 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, mias de 20 anos depois, com a maior parte de seu 
território invadido pela minaração de outro, ciração 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 Justiçã Federal pedindo indenização 
por perdas e danos decorrentes do contacto e da transferência, bem 
como a demarcação da terra remanescente. Em dezembro de 1994, a 
FUNAI identificou a área, dando início ao prcesso de reconhecimento 
oficial" (1996:27). 

11 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 

traumáticos e desastrosos desse programa de "integração", sobre as 
tribos indígenas, foram documentados nos relatórios da cruz Vermelha 
Internacional, da Survival International, e da Aborigenes Protection 
Society (APS) sobre a política indigenista do Brasil" ( Davis, 
1978:101) 

11 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) 
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reintegração territorial. A história dos Panará ilustra tendências 
comuns a esses povos e também contribui par um importante 
progresso na antropoloçía'' ( 1996: 27). 

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

11 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 domfrrios" 
( Franchetto, 1987: 111). 

"Quanto a população Tapayúna dessa época, a FU NAI calculou 
1.200 pessoas, mas Seeger (1974: 65) estimou, pelas genealogias por 
ele coletadas, uma população de cerca de 400 índios" (íd , ibid.). 

3. Outro grupo que se mudou para o Parque Indígena do Xingu foi 
o l<ayabi. A maior parte dos que habitavam o vale do Teles Pires, a 
convite dos irmãos Villas Bôas, passaram para o Xingu, na década de 50. 
Somente os Kayabi do Rio dos Peixes permaneceram em sua terra. Desses, 
que somavam 81 em 1966, 30 aceitaram transferir-se para o Parque 
Indígena do Xingu, permanecendo os demais no seu território tradicional, 
no Rio dos Peixes, junto a seus vizinhos Apiaká. 

"Povo de língua tupi, orgulhoso e belicoso, os Kayabi são 
originários da região dos rios Teles Pires e dos Peixes, à oeste do 
Parque, onde sofreram o contato violento de seringueiros. 
"Pecificedos" em 1924 e em 1942, um primeiro grupo de cerca de 40 
Kayabi foi encontrado pelos Vi11as Boas no rio Peixoto de Azevedo em 
1950 e convencidos a migrar para o Parque; em 1955 esse grupo já 
estava morando perto do Posto Diauarum. Outros duas levas chegaram 
em 1966 e em 197011 ( Franchetto, 1987: 146). 

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

5. A respeito dos Suyá, que mais tarde tiveram que acolher seus 
parentes do Arinos, há registro de muitas guerras com os outros grupos 
xinguanos, o que comprova que as terras eram integralmente habitadas. 

110s 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 daquf" (Steinen, 1942:250). 

110 camaiurás residiam a 10 dias de caminho por terra, a leste. Os 
11 schuiás" ( 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). 

110s 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 Uavf, ao sul, e Manitsauá Missú, ao norte, desde, elo 
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 
Mekragnotf, cujos descendentes são conhecidos hoje por Txukahemãe" 
( Franchetto, 1987: 10) . 

A acomodação pacífica dos Suyá alcançou-se mediante intervenção 
dos irmãos Villas Bôas, ao atrai-los mais, em termos de aldeamento, para 
as proximidades do Posto Diauarum, que fora sua antiga aldeia. 

110s Villas Boas criaram em 1948 o P.I. Diauarum, destinado a 
assistir os Suyá ( de lfngua Gê), os Juruna (Tupi) e, mais tarde, os 
Txukahamãe (Gê) 11 ( Franchetto, 1987:132). 
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Como a área "sub-Iudice'' situa-se na região do Alto Xingu, deu-se, 
a seguir, atenção singular a essa parte. De modo que, para o deslinde é 
de interesse apresentar mais informações, que serão complementadas nos 
Anexos 01 e 02. 

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

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

A mudança dos Kalapálo de Jacuí para Tanguro, obedecendo à 
sugestão dos Villas Bôas, implicou um condensamento da ( espaço) área 
ocupada pelos povos do Xingu, liberando áreas, objeto de expansão da 
sociedade nacional. 

Tomando como referência essa aldeia Jacuí, a mais ou menos 15 Km 
para o centro (afastando 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. O 
depoimento de alguns adultos explicam há quanto tempo mudaram dessas 
aldeias para Tanquro , Aproximadamente indicam 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 !pá. 

Já na região próxima ao Posto Indígena de Vigilância Kuluene, 
numa fazenda próxima, 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. 
( ver croqui) . 

Algumas áreas, externas ao perímetro do Parque Indígena do 
Xingu l são particularmente importantes para os índios. Exemplo disso é a 
cachoeira do rio Kuluene, situada num lugar com muitos remédios (plantas 
medicinais). Essa cachoeira localiza-se numa distância de cinco horas rio 
acima7 a partir do Posto Indígena de Vigilância do Kuluene. Na região 

7 ( segundo outros, a 2, 30 hs acima - depende da velocidade da 
embarcação fluvial. No segundo caso, utilizando barco tipo de alumínio 
com motor de popa de 25HP). 
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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. ()vem 
começou com esta festa, propriamente, foram os Kamayvrá. Na região 
entre os rios Sete de Setembro e Tanguro, abasteciam-se de conchas e 
caramujos, mais abundantes aí. 

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

110s 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 1Karilose1 ( Carlos, na 
pronuncia bacairí de seu nome), o primeiro 'historiador1 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 Xlngu, 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 beneffcios 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 cvltivo, a banana, a cana-de-açúcar, o arroz, o feijão. Talvez 
venhas a ser batizado. Mas a epidemia de blenorréia aue te essoiou 
após a tua primeira visita ao irmão branco terá também sucessores, 
um após outro. Lues, lepra, tuberculose, sarampo, escarlatina, 
varfola, febre amarela e beribéri. Não admira, na verdade, que 
povos não civilizados se extingam ante a civilização' (1993:120-1). 

11 Em grande parte, infelizmente, o soturno prognóstico estava 
certo. Segundo a estimativa de Meyer, havia na área em 1897 um total 
de talvez 39 aldeias, o que devia corresponder a cerca de quatro mil 
almas ( gn). Houve como sabemos, epidemias catastróficas, 
principalmente sucessivos surtos de gripes, com um declfnio 
populacional que levou a existência de grupos inteiros a um lúgubre 
desfecho. O número de remanescentes é orçado em, no máximo, 
oitocentas pessoas, distribufdas em umas dez ou onze aldeias. Nas 
últimas décadas registrou-se uma estabilização e, em alguns casos, 
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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 11 (Schaden, 
1993: 121). 

Pouco após, em sua reflexão, esse autor complementa: 

"Com a crescente intensificação dos contatos desde os anos 40, no 
qual os xinguanos se foram familiarizando cada vez mais com armas de 
fogo, aviões, rádios transistorizados, vasilhames de alumínio, 
lanternas elétricas, anzóis, fios de náilon e mil e tantas outras coisas 
do mundo dos brancos" (1993:123). 

O relato desse processo de ocupação indígena do Parque, incluindo 
as transferências, esconde, em parte, as condições pelas quais passaram 
os índios, ou então, as conseqüências que essas mudanças implicaram para 
a vida dos respectivos grupos, compreensíveis somente para quem por tal 
passou. 

'São reais as causas às quais se atribui a transferência de certos 
grupos 1para 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 1indígenas1, constantemente ameaçadas e reduzjdas " (Franchetto, 
1983: 17). 

Em suma, a ocupação indígena da área que corresponde ao Parque 
Indígena do Xingu, data de época imemorial. Os grupos que adentraram 
em épocas mais recentes, passaram a ocupar áreas de outros grupos que 
aí se encontravam estabelecidos. Esse advento de novos grupos implicou 
em conflitos, e, em alguns casos em guerras que impuseram uma 
depopulação significativa, quando não a extinção de alguns grupos 
tribais. 
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39. Quantos grupos étnicos de origem ameríndia vivem nas terras que 
compõe a Aree Indígena do Xingu/' 

Ao todo são 15 grupos étnicos distintos que vivem no Parque 
Indígena do Xingu: 

Aweti, 091 

Juruna, 175 

Kalapálo, 311 

Kamayurá, 329 

Kayabi , 6038 

Kuikúru, 327 

Matipú 058 
Mehináku, 144 

Nahukwá,. 072 

Panará - Kren-akarôre 151 

Suyá, Tapayúna 208 

Trumái, 

Ipeng, (Txikão) 176 

Waurá, 218 

( Area Indfgena Jarina), 

Yawa1apiti, 
TOTAL 

165 

3. 097 índios 

8 Segundo informações obtidas de Aturi, Kayabi, em Canarana 
(09.05.96), na casa do índio, a população dos Kayabi se divide nas 
aldeias: 

Tuyararé - 260 

Capivara - 150 

Cururu - 120 

Sobradinho - 80 

Takaprani - 30 

totaliza: - 640. 

Essa informação corresponde com a da FUNAI, que apresenta a cifra 
de 603 índlos Kayabi. Os Kayabi optaram por uma concentração 
demográfica em número menor de aldeias. 
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Os Vi11as Bôas, em seu diário (1994), mencionam a diversidade de 
grupos tribais, que são repetidamente citados por diversos autores que 
visitaram a região dos formadores do Xingu. 

11É oportuno lembrar que a região do Alto Xingu, por movimentos 
migratórios ainda não estudados, mas que hoje estão merecendo as 
atenções de nossos etnólogos, reuniu representantes das quatro 
grandes familias lingüfsticas indfgenas do Brasil, classificadas de 
acordo com as suas caracterfsticas culturais: tupi, caribe, aruaque e 
jê. Incluem-se, também, lfnguas isoladas, que são aquelas que não se 
enquadram nas grandes familias citadas. Representando os caribes 
temos os calapalos, cuicuros , Matipúís , tsuvas, aipatsi, todos 
oriundos do tronco nauquá, que por sua vez vieram da dispersão da 
grande concentração naruvoto; os tupis estão muito bem 
representados pelos camaiurás, auetis e outra grande nação que, 
embora fora da área xinguana, é por eles citada - os caiabis; os 
aruaques abrangem os uaurás, os meinacos e os iualapitis; e 
finalmente os jês contam com os suiás ( crincatire) e seus parentes 
mencragnotire e metotires, que habitam as proximidades da cachoeira 
de Von Martius, área ainda não alcançada pela Expedição. 
Representando um grupo de Iínçue isolada vive o desconhecido 
trumai, cufa fala se diferencia de todas as outras 11 ( Villas Boas, 
1994: 260). 

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

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

11A única alteração constatável ocorrida na região, de 1887 para 
cá, foi uma grande redução de quase metade do número de seus 
habitantes ( gn), tomando-se como verdadeiro o montante populacional 
calculado naquela ocastão" (1986:17). 

"Atr-ibuimos este real minguamente da população indígena do Alto 
Xingu aos primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de 
outras moléstias infecciosas irrompidos na região há uns trinta anos 
aproximadamente, quando grupos de índios moradores do baixo 

------- - -- ·--- 
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Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em contato com núcleos 
civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" 
(1986:17). 

11Das 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 "mercantilisrno" 
doa Auetf, de uma 11premeditação11 dos Kamaiurá de um "retr-atrnsnto" 
dos Trumái , de uma "sínqeleza'' dos Waurá, ou de uma 
"esponteneidade" um tanto rude dos kuikúru" (1986:19). 

11É 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. Difícil também é 
determinar com certeza absoluta qual, entre os grupos hoje existem, 
é o mais antigo da região. Nenhum desses grupos - com exceção do 
Trumái, que falam do movimento que os trouxe até aqui - se refere 
com clareza sobre esse ponto. Aliás, mesmo os Trumái - talvez os 
mais novos xinguanos - tem no Alto-Xingu um grande e extenso 
passado, o que se deduz da narrativa que fazem de sua já lendária 
irniqr-eção" (1986:21). 

110s Trumái falam que as suas aldeias antigamente eram 
freqüentadas por uma nação que vinha de muito longe, dos lados do 
nascente, para realizar com eles a festa do Javari. Esta festa 
cerimonial, com a única exceção dos Meináco, é hoje praticada por 
todos os demais índios xtnsuenos" (1986:28). 
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49. Se tais grupos étnicos utilizavam-se e vem se utilizando de toda a 
área que integra a Área Indígena do Xíngu, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência 
sócio-cultural~ 

Tais grupos étnicos utilizavam-se e vem se utilizando de toda a área 
que integra o Parque Indígena do Xingu, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência 
sócio-cultura 1. 

"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 sociocultural11 (Ramos, A.R. "Sociedade Indfqenas ", Ed. 
Atica, 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, 
combi nades com peixe. 

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

Quando em visita à aldeia Kuikúru, um dos seus homens mostrava 
se mais agitado, e pela participação indicava exercer liderança 
significativa no grupo. Este queixava-se das perdas de áreas de terra 
que sofreram, e afirmou, de diversas maneiras, que não vão admitir mais 
isso. Nesse depoimento esse homem lembrou que os Vil/as 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 de seu território. Significativas em termos de dimensão, 
como, em termos de referência histórico-mítica. Mas agora, segundo ele, 
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não admitem mais perdas. l/ii/em multo 11apertado11J um grupo mw"to perto 
do outro. Isso não pode mtds acontecer, de branco tomar nossa terra. 

Durante a entrevista trouxeram mapa do Parque Indígena do Xingu, 
em relação ao qual revelaram consciência do espaço geográfico, que foi 
reduzido, graças à ação da sociedade nacional. A maior parte do habitat 
dos 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 
totalmente utilizada, como se mostra insuficiente, quando declaram que 
11 vivem muito soertaaos", 

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

11Não 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, 
possufa diversas aldeias densamente povoadas" {1994:364). 

11Mas 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 Boas, 1994:364). 

No rol das perdas, incluem parentes, principalmente de gerações 
anteriores, mortos pela ação de epidemias. 

Esperam que seu futuro não seja marcado pela redução de sua 
expectativa de vida (de 47 para 42 anos) como noticiou a Folha de São 
Paulo no início de junho de 1996. 

110 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 
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- 
oferece para a reprodução física e cultural do grupo; referenciais 
ligados à cosmologia; dinâmicas políticas que dirigem a expansão ou a 
contração territoriais. O território indfgena 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 
fronteiras11 ( Franchetto, 1987: 4). 

-. 

- 
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B. Quesitos da União Federal: 

1. A área objeto da presente ação constitui habitat tradicionalmente 
ocupado pelos índios? 

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

Atualmente há quatro grupos indígenas que se utilizam mais dessa 
área: os Kalapálo, Kuikúru, Nahukwá e Matipú. 

Os Matipú tem aldeamento mais próximo da área "sub-judies". Sua 
aldeia está situada a 6 km (picada, ou caminho) da margem direita do rio 
Kuluene. Há que considerar que a divisa mais externa do Parque Indígena 
do Xingu dista aproximadamente 30 Km das margens do rio Kuluene 
Xingu. Outro aldeamento, liderado por Jarelá (índio Kuikúru) situa-se 
entre o lago Itafununo e a divisa do Parque. 

O habitat indígena, no entanto, não se circunscreve ao espaço 
ocupado por suas aldeias e roças. A abordagem antropológica representa 
uma crítica a um procedimento utilizado na definição de 1território 
indíqena", aquele que procura a circunscrição mecânica de um espaço 
geográfico pela identificação de 'marcas de ocupação' materiais e visíveis, 
'vestfçios de ocupação", aldeias e roças, habitações, conforme Franchetto 
(1987:4). 

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

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

1. região de caça : macaco-prego, [acú , mutum, pombo, arara, tucano, 
pir+quito , 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: pequí , mangava, ingá, 
writi ( parecido com mumct do 
karutaha1ahégü (caju}, jatobá. 

kuhuwo (macaúba), buriti, marmelo, 
mato, que é diferente da beira), 
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b) plantas medicinais: ( utilizam raiz ou tronco) - tehu ku 
intoxicação alimentar); ahusagu (para fortificante); toló1logu 
cãembra); ti1ha {o líquido da casca é usada para pintura e casca 
medicamento); Agugu ( usado por peié, para trazer sorte). 

c) outras coletas: extração de tenifía (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 - Ta1haco); haste de 
pen dão ( para e laboração de flecha) ; jatobá ( casca para fabricar canoa 9) . 

(para 
(para 
para 

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

11A abundância de veados nos campos indica que até a nossa 
chegada eles não eram caçados. ( ... ) Entre os índios do Alto Xingu, 
quase só os velhos comem tal carne de caça, os demais preferem 
macacos e aves. A base alimentar deles se assenta na mandioca e no 
peixe. De caça, como dissemos, preferem o macaco, principalmente o 
prego. A anta, o veado, o porco, a paca, a cotia, são desprezados. 
( . . . ) Os porcos - o maior inimigo de suas roças - quando mortos a 
flecha, são jogados fora. ( ... ) Foram os trumaís que plantaram as 
mangabas e os pequis aqui encontrados" (Villas Boas, 1994:222). 

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

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

Ver mais no anexo 01. 

9 Pude ver uma destas canoas no PIV Kuluene, em maio de 1996. 
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2. Qual a nação indígena que a vem habitando desde tempos imemoriais.:> 

.-- 

A área "sub-judice"; antigamente ( conforme os informantes, há uns 
500 anos) era habitada por Kamayurá, Trumái e Yawalapiti. 
Posteriormente houve o período de conflitos na região, conforme já 
mencionado, levando à ocupação atual, pelos Kuikúru, Matipú, Kalapálo e 
Nahukwá. 

A aldeia Kuikúru, 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-judícav . 

Pelo croquf 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 dos seguintes grupos tribais, 
conforme a ordem elencada: Kuikúru, Kalapálo, Kamayurá, Waurá, Matipú, 
Nahu kwá, Mehináku, Aweti, Yawalapiti. 

Como lugar de origem, é um lugar sagrado. Na aldeia Matipú nos 
haviam remetido para os Kui kúru, que sabem contar melhor a históda, 
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 estava 
repleto de peixe. Flechou cinco peixes desse tamanho ( aproximadamente 
um palmo de comprimento). Não pegou peixe muito grande, e foi para 
casa. Os outros perguntaram: Onde pegou? Aí explicou que ünha água. 
Várias vezes foi pegar peixe assim. Nunca pegava muito grande. A(, 
outro dia, o cunhado dele também foi e encontrou o peixe. Tirou a pedra 
e em vez de pegar só o pequeno, flechou um grande. Af 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". - 
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-- C. Quesitos do Autor: 

1P) a) Em que datas as glebas dos autores foram alienadas pelo Estado de 
Mato ârassor b) Em que data foram registradas no Cartório do R. T. de 
Barra do Garças (MT)? c) Os processos administn1tivos de transmissão de 
propriedade das glebas ''sub-judice" seguiram os tramites da legislação 
estadual (Código de Terra de Mato Grosso), obedecendo as rases 
postulatórü1-demarcatória-alientatória) /' 

Não compete à perícia antropológica. 

2.P) a) Em que ano foi procedida a medição e demarcação das glebas 
"sub-judice"? b) Existe prova nesse sentido? e) Os títulos de 
propriedade das glebas, alienadas pelo Estado de Mato Grosso, podem ser 
considerados títulos de ''prancheta" como afirmam as rés? 

Não compete à perícia antropológica. 

3P) a) No Memorial Descritivo das Glebas "sub-fudiae", à época da 
alienação, o que declarou o engenheiro credenciado e designado pelo 
Estado de Mato Grosso a respeito dos índios? b) Em que ano prestou essa 
declaração? b) Antes de serem expedidos os títulos de propdedade foi 
proferido despacho pela Diretoria do Departamento de Terras de Mato 
Grosso de vistos e examinados (transcrever o despacho no laudo)? 

Não compete à perícia antropológica. 

4P a) As alienações das glebas ''sub-.iudice" foram efetuadas diretamente 
pelo Estado de Mato Grosso aos antecessores, ou através de alguma rirma 
concesstondris? b) As concessões feitas pelo Estado de Mato Grosso para 
firmas colonizados abrange a região onde se situam as glebas dos autores? 
c) Quais os objetivos dos contratos de concessões celebrados entre essas 
firmas e o Estado de Mato Grosso? 
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Não compete à perícia antropológica. 

59) a) Existem sobreposições de outros títulos de propriedade sobre as 
glebas ''sub-judice"? b) Em caso positivo., as transcrições dos títulos de 

r--- domínio das glebas "sub-judice" são anteriores, ou posteriores? 

Não compete à perícia antropológica. 

69) a) Pelo texto do Decreto n9 63.082, de 06.08.1968, que destinou as 
terras do Parque Indígena do Xingu., como área reservada aos silvícolas., 
as glebas dos autores !'oram incorporadas ao seu perímetro? b) No todo, 
ou somente em parte? e) Melhor explicando os limites do Parque Indígena 
do Xingu incluíram em seu perímetro todas as áreas das glebas, ou 
somente parte delas? d) O Decreto n9 63. 082/68 impediu os autores de 
terem acesso às glebas de terras ''sub-judice"? e) Em caso positivo, qual 
a data do apossamento administrativo? .- 

Conforme p lotagem no mapa ( fl. 385), parte das glebas se sobrepõe 
ao Parque Indígena do Xingu. 

79) a) ()uai a área de cada uma das glebas ''sub-judice" incluída dentro 
dos limites do Parque Indígena do Xingu? b) ()uai o valor da terra nua 
de cada uma dessas glebas? c) Idem, em relação a cobertura florestal 
economicamente aproveitável~ e) Quanto os autores teriam de despender 
para adquirir outras áreas da mesma extensão, e com as mesmas 
características de padrão de solo, vegetação, e distância de centro 
comercial mais próximo, no mercado imobiliário? 

Não compete à perícia antropológica. 

8!!) a) A região onde se situam as glebas dos autores corresponde à 
mesma que nos mapas do CEDI (CIMI/, ora anexos, está colorida de 
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amarelo? b) Ouais os limites naturais dessa região considerando-se e 
enunciando-se as margens dos rios? e) As glebas 1'sub-Judice11 localizam 
se na região à margem direi'fa do rio Tanguro, e à margem direita do rio 
Kuluene? e) Esse rio (Sete de Setembro), foi incluído nos limites do 
Parque::' ... 

.- 

Tomando-se como referência o mapa ( fl. 385), e comparando-o com o 
mapa (fl.640), com região assinalada de amarelo) percebe-se que as 
plotagens da localização das glebas, não coincidem. A primeira plotagem 
(fl. 385) situa as glebas na região do limite ocidental do Parque, a 12Q 
lat. sul, a norte do lago Itafununo, numa região limitando cerrado; a 
segunda (fl.640) situa as glebas na região compreendida entre os rios 
Tanguro (margem direita) e Kuluene (margem direita), na lat. 132 sul, a 
sul do lago Itafununo, numa região de floresta. 

O rio Sete de SetembrolO ficou excluído do Parque Indígena do 
Xingu, sendo que apenas o Tanguro tem parte incluso no perímetro do 
mesmo Parque. 

-- 99) b) A região onde se localizam as glebas dos autores, assinaladas em 
cor amarela nos mapas do CEDI (CIMI), foi incorporada ão perímetro do 
Parque Indfgena do Xingu? b) Em que eno? e) Os autores adquiriram as 
glebas antes dessa data::' Em que ano? d) Nessa região, assinalada nos 
citados mapas, está localizado algum grupo indfgena::' e} especificar, em 
caso positivo, qual é o grupo indígena, e si para aí foi transferido pelos 
Villas Bôas? 

Retoma-se a afirmativa acima, de que o Parque Indígena do Xingu 
não incluiu toda a área de ocupação imemorial indígena da região, somente 
uma parte. A reserva, apesar de constjtuir uma segurança para os povos 
indígenas que aí vivem, representa também para eles perda de áreas que 
ficaram excluídas. A referência mais adequada se encontra no ante-projeto 
de 1952, cujo perímetro ultrapassava os limites atuais. 

11Em 1952, essa nova filosofia indigenista tornou-se realidade 
quando o vice-presidente do Brasil convocou uma mesa redonda para 
debater a criação de um Parque Nacional Indígena na Bacia do Auto 

lO Lendo o mapa da II Fundação de Pesquisas Cândido Rondon 11, de 1989, 
que localiza as 11Areas indígenas e Unidades de conser-vação" do Estado cie 
Mato Grosso, verifica-se, que o rio Sete de Setembro ficou totalmente 
excluído do perímetro do Parque Indígena do Xingú. 
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Xingu ( ... ). Em 27 de abril de 1952, o Brigadeiro Raimundo 
Vasconcelos Aboim, Helofsa Alberto Torres, Orlando Villas Boas e 
Darcy Ribeiro submeteram um documento legal ao Vice-Presidente 
pedindo o estabelecimento do Parque Nacional do Xingu ( ... ). O 
Parque seria uma experiência incomparável de proteção às tribos e 
aos habitantes naturais que estas ocupavam contra os perigos de uma 
sociedade em meio a uma rápida transformação econômica" ( Davis, 
1978:77). 

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

"Enquanto, em 1952, tramitava no Congresso Nacional o 
anteprojeto de lei que visava a criação do Parque Indígena do Xingu, 
com uma área muito maior do que o atual, o Departamento de Terras 
do Estado de Mato Grosso começou a vender terras em todo o Estado 
para a realização de uma 'política colonizadora1• 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 10 mil hectares. Que este plano obedecia à 
afluência de capitais originários, principalmente, de São Paulo, e que 
a existência de populações indígenas em toda a região era negada, é 
comprovado pela concentração de grandes propriedades de até 700 mil 
hectares nas mãos de algumas poucas companhias e pela venda de 
glebas até nos pontos de maior população indígena, como é o caso da 
região dos formadores do rio Xinqu" ( Franchetto, 1983:25). 

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

primeira foi uma tentativa do Governo do Mato Grosso de fornecer 
concessões de terra no Parque a companhias e especuladores 
imobiliários. Uma investigação feita pelo SPI em 1954 revelou que mais 
de seis milhões de hectares de terra já haviam sido transferidos desse 
modo, e que a propriedade legal sobre mais de 75 por cento da área 
separada do parque passara a outras mãos. Através de uma campanha 
pela imprensa, mobilizada pelos irmãos Villas-Bôas e por um pequeno 
grupo de funcionários do SPI, divulgou-se a extensão dessa 
usurpação de terras, e o Governo Federal pressionou o Estado de 
Mato Grosso para que anulasse os títulos anteriormente concedidos. 
Por sorte, essa rápida intervenção do Governo Federal teve 
preservada na época" (1978:78). 

"Parece que apesar de todas as evidências de ocupação indígena 
dessa região, o Estado de Mato Grosso preferiu ignorá-las alienando 
toda a região do Alto Xingu. No Parque Indígena do Xingu foram 
novamente titulados pelo Estado de Mato Grosso 480 lotes, no perfodo 
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compreendido entre 1955 e 1965, abrangendo uma área aproximada de 
1.800.000 hectares (gn). 
11 Não é preciso dizer que, quando da criação da área indígena do 
Xingu em 14. 04. 61, todo aquele vasto território estava completamente 
loteado. Entregue aos especuladores, toda a área do Xingu veio a ser 
alienada a partícular-as" (Mendes, 1988:128). 

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

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

Oliveira, ao considerar o direito dos índios sobre suas terras, 
chama a atenção: 

11 
( ••• ) 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" ( 1988: 92). 

Ainda, quanto ao habitat, 

,,... 110 pensamento jurídico moderno reforça o enfoque antropológico, 
dando uma interpretação aprofundada dos conceitos de 
1habitado/ocupado1 e de 1posse1 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) . 

111Aqui 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 Indios , 
na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, 
porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora 
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sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem 
posse de acordo com o nosso conceito ( gn), essa área, na qual e da 
qual viviam, era necessária à sua subsistência... A Constituição 
Federal dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer 
possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição, era 
ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como 
seu ambiente ecológico"' ( Franchetto, 1987: 6). 

A área "sub-iudice" (integra um território de ocupação indígena. Os 
grupos que aí habitavam e habitam estão mencionados na resposta aos 
quesitos da UNIÃO. Essa área foi incluída nos limites do Parque no ano 
de 1968, tomando como referência a plotagem do mapa (fl.385). 

109) No mapa desenhado por Orlando e Cláudio Villas Bôas, integrante do 
livro ''Xingu, Território Tribal'~ na região colorida de verde, onde 
também se situam as glebas dos autores, está assinalado algum grupo de 
índios.7 b) Existem provas que esclareçam terem grupos indígenas sido 
trsnstertoos para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu.':' e} 
Enumerar quais os grupos indígenas, com rererência e apresentação dos 
respectivos comprovantes. 

Neste Processo encontram-se duas cópias do mencionado mapa 
"desenhado por Orlando e Cláudio Villas Bôas", um à f1. 224 e outro à 
fl , 641. Em cada cópia há uma região diferente colorida de verde. O autor 
da Ação não esclarece a qual dos dois mapas ele se refere. Nenhuma das 
duas áreas pintadas de verde corresponde à plotagem do mapa à f1. 385, 
que apresenta a indicação mais correta da localização da área "sub 
iudice". 

No mapa supra referido, a preocupação dos Villas Bôas não era 
apresentar os territórios tribais, mas seus aldeamentos. 

Cabe ressaltar que de forma semelhante, um mapa 
localização de cidades e estradas, sem registrar 
territorial; fato que não implica em espaço vazio. 
aldeamentos, corresponde a esse princípio de registro. 

pode registrar a 
toda ocupação 
A menção aos 

11Ao falar em terras indígenas estamos, antes de tudo, nos 
situando no bojo de uma definição jurídica, materializada na 
Constituição Federal em vigor (art. 4Q, parág. 4Q e art. 198), bem 
como em legislação específica (lei 6.001\73, art. 17 a 38). Trata-se do 
habitat de grupos que se reconhecem (e são reconhecidos pela 
sociedade) como mantendo um vínculo e continuidade com os primitivos 
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moradores de nosso país. A noção de habitat aponta a necessidade de 
manutenção de um território, dentro do qual um grupo humano, 
atuando como um sujeito coletivo e uno, tenha meios para garantir a 
sua sobrevivência físico-cultural (gn)" (Oliveira, 1988:92) 

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

"Estamos exatamente na linha divisória de duas grandes e 
diferentes regiões. Para um lado, cerrados e campos cobrindo 
chapadas vastíssimas, vales e serras; para outro, as florestas 
inexploradas dos rios Kuluene e Xingu. Os dois habitados por 
numerosas tribos indígenas. No primeiro vivem os Xavantes, já nossos 
conhecidos, que habitam de preferência as fraldas do Roncador, onde 
têm suas malocas definitivas. No tempo da seca, "verão", saem eles 
para todas as direções, à procura de caça e outros recursos, muito 
escassos no seu vasto país. Nessas caminhadas, vão construindo 
aldeias que abandonam logo em seguida ao término de suas caçadas. 
Na enorme área que percorrem todos os anos, compreendida, de um 
modo geral, entre as matas do rio Kuluene e as águas do rio das 
Mortes, parece não habitarem outros índios a não ser eles 11 

( Villas 
Boas, 1994:125). 

.- 

"Per a o lado de cá da mata, na orla onde estamos, parece não 
existir morada definitiva de índios. Entretanto, sempre os temos aqui 
ao nosso redor ( gn). Nas noites, principalmente de lua, ouvimos seus 
gritos, imitação de aves e outros sinais de sua aproximação. Embora 
estejam constantemente nos rondando, espreitando, ainda não nos 
causaram nenhum prejuízo. Nem por isso deixamos de estar sempre 
vigilantes. Não sabemos ao certo que índios são. É provável que 
sejam ainda os Xavantes que nos acompanham, ou uma outra tribo 
qualquer, desconhecida, habitante dos rios Tanguro ou 7 de 
Setembro, cursos inexplorados que passam aqui por perto" ( Villas 
Boas, 1994:125-126). 

Pouco depois eles já enumeram diversas nações indígenas, com sua 
distribuição geográfica, dando idéia da ocupação da área oriental dos 
formadores do Kuluenell 

11 Von den Steinen entrara, no século anterior, pelo lado ocidental do 
Kuluene, não mencionando diversas tribos que habitavam no lado oriental. 
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.- 

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

Ainda quanto a essa parte sudeste do Parque, que diz respeito à 
área "sub-judice'", os mesmos índios prestam informações que esclarecem 
que houve uma reacomodação de seus aldeamentos, confirmando o registro 
de Villas Bôas. Trumái morava perto onde é Tanguro, há uns 500 anos 
atrás. Nesse tempo, cada nação ocupava uma faixa de terra. Cada um 
tinha o seu lugar. A margem esquerda do Kuliseu a montante ( segundo 
cópia do croqui incluso no processo), antigamente era ocupado por 
Kalapálo, Matipú, Kuikúru e Nahukwá. A convite dos Villas Bôas, os 
Kalapálo passam a ocupar terras imemoriais dos Kamayurá e estes 
recuaram para a região do Ipavu, onde já tinham aldeia antiga. Hoje 
região é habitada pelos Kuikúru, Matipú, Kalapálo e Nahukwá, que viviam 
antigamente, entre Kuliseu ( à sua direita) e em ambas as margens do 
Kuluene. Mais acima no Kuluene, lugar chamado Anagowuto, Kangaro 
havia duas aldeias Kalapálo; nessa região, há uma cachoeira, que fica a 
mais ou menos 2,30hs acima do PIV Kuluene, por eles ocupada. Nessa 
cachoeira, encontra-se a pedra apropriada para furar conchas de 
caramujo, com as quais confeccionam colares e cintos. É uma pedra 
especial que serve também para lixar. Kalapálo e Kui kúru dela se 
abasteciam. Wanité ( Kalapálo) informou que, perto da cachoeira, no 
Kuluene, morava o conjunto da nação, um pouco acima, sendo chamado, o 
lugar de Naru 'hoto. Adjuwaré era o chefe Kalapálo. Perto habitava outra 
naçaõ, Arafangugo. O lago Itafununo, sempre foi habitada pelos Kuikúru, 
desde antigamente até hoje. Esse lago é lugar de origem dos Kuíkúru e 
outros Karib12. O rio servia de trânsito para todos os grupos. Ver 
croquí. í'5' ·s 1. b 

12 Em outra informação, incluem, além das tribos pertencentes ao tronco 
linqüístico Karib, outras tribos do Alto Xingu. 
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11P) a) A região onde se localizam as glebas dos autores é habitat 
tradicional, ou imemorial dos índios Parecí, como afirmou a FUNAI, em sua 
contestação? b} Onde habitavam, e habitam, esses índios? 

Não se encontrou a menção aos índios Paresí na contestação da 
FUNAI (folhas 319-339 do processo). No entanto, Von den Steinen 
registrou, no século passado que: 

"Entre os Bakairí havia mulheres paressí roubadas, entre os 
Nahukwá encontravam-se mulheres mehinakú, entre os Suyá vrviarn os 
prisioneiros manitsuá; pelo sinal tribal todos eram imediatamente 
distinguidos. A lesão artificial tornou-se pois, uma instituição 
permanente com finalidade prática. Além disso os usos estranhos 
passavam por feios ou cômicos, enquanto os próprios eram 
considerados belos e distintos" (1940:223). 

A menção aos índios Paresí, feita por Von den Steinen não implica 
necessáriamente referência aos Paresí que habitam a região que se situa 
entre os rios Verde e Utiariti, tributários do Juruena, que, por sua vez, 
é um dos formadores do rio Tapajós; essa região, conhecida como 
"Chapadão dos Paresí, é formada por campo e cerrado. 

12P) Na ocasião em que o Estado de Mato Grosso titulou as glebas aos 
antecessores dos autores, eram elas ocupadas permanentemente por algum 
grupo indígena::' b) Idem, com relação à região geográfica de suas 
localizações? ... 

Para responder essa questão, que se encontra já suficientemente 
esclarecida nas respostas acima, procura-se um apoio a mais numa 
testemunha (Cfcero Cava1canti Albuquerque), ouvida em juízo13· 

11 
( ••• ) esclarece que ingressou na região do Xingu, pelo Norte, 

em 1945. Os irmãos Villas Bôas , em 1950, começaram a ingressar na 
mesma região, pelo Sul. Pode afirmar que toda a região do Xingu, 
inclusive nas diversas chapadas ali existentes sempre foi habitada 
pelos índios, existindo aldeamento por toda parte. Os índios que ali 
habitavam eram do grupo: Calapalos, Camaiurá, Iualapití, Menaco, 
Caiabí, Suiá, Txucarramaes, Jurunas, de línguas e costumes 
diferentes. Esclarece ainda que tais grupos indígenas habitavam 
ambas as margens do Rio Xingu, sendo que tinham um raio de ação 

13 Processo 94.1883-5, 2ª Vara, da Justiça Federal de Mato Grosso. à fl. 
2075 
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de 150 Km, mais ou menos, contados de ambas as margens. A 
população indígena na região do Xingu, em 1945, era calculada em 12 
mil indígenas, presumidamente. Afirma, ainda, que inicialmente a área 
destinada aos indígenas era muito grande, sendo que atualmente ficou 
reduzida a 70%, digo 30% (trinta por cento}. Informa mais que, os 
indígenas dessa região apesar de terem uma aldeia permanente para 
habitarem, tem por costume andarem numa faixa de 150 quilômetros, 
de extensão, a procura de alimentos. Tal extensão é considerada 
pelos índios como "Pátr-ia" deles. É secular a existência de índios na 
região do Xingu. Quando ingressou na região do Xingu não havia 
"brancos", somente indígenas. Faz trinta anos, mais ou menos, que 
os "brancos" começaram a desbravar a área do rio Xingu, no estado 
de Mato Grosso do Norte, mas sempre permanecendo distante do 
aldeamento dos índios, uma distância de 400 quilômetros mais ou 
menos. Diz que nos anos de 1948 à 1952 procedeu a pacificação dos 
Kubenkrãkein, na região do médio Xingu, hoje município de São Felix 
- PA. Dada a palavra( ... )" (13.09.1984). 

_,,.,._ 

Houve, em relação à delimitação do Parque Indígena do Xingu, uma 
redução de sua dimensão, seguida de algumas ampliações. As 
considerações do jurista Mendes contribuem na elucidação: 

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

11A plotagem dos contornos externos do Parque do Xingu, em sua 
configuração atual, sobre a carta do DAC demonstra que, se a União 
cometeu algum deslize, foi o de não ter ampliado os limites do 
Parque, até o paralelo 14°, latitude Sul. E que, como se constata, 
era inequívoca a presença indígena em toda a região, desde a parte 
setentrional até a área situada mais ao sul. 

110 mapa elaborado pelo DAC comprova, portanto, que embora 
insatisfatórias, as ampliações da área indígena na parte Sul, levadas a 
efeito pelo Decreto nº. 63. 082/68 e 68. 909/71, hão de ser entendidas, 
apenas, como imperiosas e inevitáveis correções ( gn) do ato declaratório 
anteriormente editado, que, embora incidisse sobre o território indígena 
das tribos situadas na parte setentrional e na região da confluência, não 
contemplava os grupos situados no sul" (Mendes, 1988:109-110). 

.~ 

-. 
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13P) a) Na informação 161 da FUNAI, de 1980., a respeito da ocupação do 
território do Parque Indígena do Xingu, existe referência a transferencia 
dos índios Suyá, e dos demais grupos do Alto-Xingu., e de seus 
formadores., para dentro dos limites do Parque pelos irmãos Villas Bôas? 
b) No depoimento judicial de Cláudio Villas Bôas., prestado em 29. 08.1980., 
perante a 5.§ Vara da Justiça Federal, existe referência as transferências 
dos índios para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu? 

Na informação 161 da FUNAI, de 1980, há referência, ja nas 
primeiras páginas, à distinção entre "tribos amigas II e "tribos invasoras 11; 

diria melhor, "tribos inimigas11• Há que ressaltar que essa distinção entre 
amigos e inimigos regula as formas de relação entre os povos xinguanos, 
até épocas recentes. Amigos são os que estão, desde épocas remotas, 
vinculadas por laços estreitos de comércio, parentesco e ritual. Inimigos 
são os que tem suas aldeias mais distantes, e representam ameaça física. 
A relação de "amiqo" e "inirniqo" foi alterada, com a mudança de situação 
decorrente da intervenção da sociedade nacional, tanto interna quanto 
externamente. Hoje os xinguanos manifestam uma consciência, determinada 
em parte, pela própria delimitação do Parque, constituindo-os numa 
unidade política. 

Na resposta ao quesito n. 2. da FU NAI, há mais informação quanto 
às épocas em que diversas tribos alcançaram a região do Xingu. 

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

A transferência, propriamente, se aplica a dois grupos: Tapayúna 
ou Beiço-de-Pau (Arinos) e Panará ( Kréen-Akaróre, Peixoto de Azevedo). 
Esses dois grupos, "paciffcados" sofreram uma ação dizimadora, e 
apresentaram, ao olhar dos indigenistas, impossibilidade de sobreviver 
como tribo independente. Optou-se, como solução, reuní-los a outros 
grupos, no Parque Indígena do Xingu. Os Tapayúna, considerados 
parentes dos Suyá foram levados para seu território. Os Panará, após 
diversas mudanças, se acomodaram na vizinhança de seus tradicionais 

.-.. tmrmqos , os Txukaharnãe. Tanto um, quanto outro grupo ficaram, com 
isso, impedidos de continuar em sua terra, sofrendo prejuízos econômico e 
moral incalculáveis; por outro lado, a sociedade nacional beneficiou-se com 
a liberação desse território para sua expansão. Esses prejuízos impostos 
às nações indígenas não foram devidamente consideradas, até o momento. 
Os índios não são insensíveis às perdas, como registrou Franchetto: 
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"Aqui é suficiente registrar o comentário de um líder Txukahamãe, 
que observava o mapa dos Suyá enquanto estes falavam: 

'"Isso aqui é uma ilha ... nossa aldeia antiga no Capoto. Quando 
foi criado o Parque nós subimos o rio Xingu... Orlando e Cláudio 
falaram para o meu pessoal vir para dentro do Parque, fizemos 
aldeia. A estrada cortou o Parque . . . agora tem fazenda tudo aqui, 
tern capim, tem gado. Pois é, nós perdemos 40Km, ficou só isso 
demarcado, demarcado e mal feito, do jeito que branco quer, não do 
jeito que nós queremos... Eu vejo a história assim, já perdemos toda 
a área queira nossa. O que ganhamos? Não ganhamos nada, nós 
ganhamos esse lugar aqui que não vale nada, não presta nada, terra 
ruim, cerrado. Agora branco está querendo tudo, fazendeiro quer. O 
que ele vai pagar para nós? O que ele pagou aos índios dos quais já 
pegou a terra? O que Pataxó ganhou? O que Guarani ganhou? Nada. 
O que vamos ganhar daqui a vinte, trinta anos, quando pegar toda 
essa terra?111 (1983:22). 

Quanto à declaração A lvaro Villas Bôas, prestada em 1980, conforme 
as folhas 228-230 do presente processo, pode-se entender que tanto a 
região entre os rios Tanguro e Sete de Setembro, quanto a região entre o 
Tanguro e Kuluene, são habitat indígena que remontam a época imemorial, 
mantendo continuidade de habitação, o que se revela mediante vestfgios 
de antigas aldeias, e de pomares de frutas (Piqui). A primeira região é 
um lugar onde os fndios continuam se abastecendo, até hoje, de conchas e 
caramujos para confecção de diversos objetos de trabalho, de comércio e 
rituais. A segunda região vizinha o lugar de origem de diversos grupos 
tribais que habitam o Alto Xingu. 

149) a) A época em que o Estado de Mato Grosso alienou as glebas "sub 
Judice", a região onde elas se situam eram habitadas tradicionalmente 
pelos índios Kalapálo::, b) Os índios desse grupo foram transferidos pelos 
Villas Bôas para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu? c) Em 
que ano? c) se foram transferidos, onde os índios Kalapálo se situavam 
anteriormente? e) De que forma isso se comprova? f) Atualmente, onde se 
localizam os índios Kalapálo? g) Essa regiaõ era de perambulação de 
índios? 

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

11 A presença dos Kayapó na região dos formadores do Xingu vem 
sendo assinalada desde a primeira expedição alemã a este rio, em 
1884, tendo Steinen ouvido dos Kustenáu referências aos 11Carajás11, 

como tribo hostil ( 1942: 214); o mesmo ocorrendo quando se deu 
encontro, já no Xingu, com os Juruna (ídem: 278). Desses índios, 
obteve Steinen melhores esclarecimentos, inteirando-se que viviam em 
guerra permanente com os "Car-ajás " que, "muito mais ferozes e 
valentões", percorriam as terras situadas à margem direita do Xingu 
(Steinen, 1885: 75), obrigando-os a viverem em aldeias situadas em 
ilhas ou pedrais, afastados das margens" (Simões, 1963:81-82). 

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

1110s Suyá plantam usualmente certos produtos em roças de terra 
'pr-eta'; que ficam a dois dias de canoa da aldeia, intermitentemente, 
utilizando um território muito vasto. Uma família, ou grupo de 
familias, realiza longas viagens de pesca por uma semana ou mais. 
Costumam fazer viagens de coleta para obter fibras de palmeiras para 
redes, filhotes de pássaro para criar, canas para flechas, argila para 
cerâmica, algodão ou pequi dos sítios anteriores . . . Os suyé , então 
utilizam uma área muito grande e precisam controlá-la para assegurar 
todos os recursos necessários 111 

( 1987: 8) . 

Quanto ao termo 1perambulação1 parece sugerir, o reflexo de uma 
suposta 'índole perambulante1 indígena. A 'perambulaçãoª é realizada 
dentro de seu território. Não corresponde a um 'vaguear• sem propósito. 

110 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 incorrtrolével" ( Franchetto, 1987: 8). 

As mudanças dos índios de uma região para outra, no caso do 
Parque Indígena do Xingu não significou a ocupação de um espaço vazio, 
mas a ocupação de territórios indígenas, cujos grupos cederam parte de 
seu espaço para que os outros grupos indígenas pudessem se estabelecer. 
Isso não implicou em urna solução tranqüila para os índios. 
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11Se houve mudanças das localizações das aldeias Nahukwá no 
Kuliseu e dos outros grupos Karibe no Kuluene, em conseqüência da 
entrada das frentes de colonização na região, tais mudanças se deram 
no interior dos territórios de ocupação indfgena ( gn). Jamais esses 
povos abandonaram essas áreas tradicionais, que continuaram a ser 
freqüentadas e exploradas. De qualquer maneira, afirmamos que 
nenhuma mudança de localização afetou os outros grupos dos 
formadores que continuam até hoje nas mesmas áreas em que se 
encontravam há um século atrás. São os Mehináku, Waurá e Yawalapfti 
(Aruá); 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 11 

( Franchetto, 1987: 10) . 

Conforme registro em campo, os homens Kuikúru sentem muito a 
perda de porções de seu território. Vivem muito "apertado" agora,, um 
grupo muito perto do outro. Isso não pode ma,s acontecer, de branco 
tomar nossa terra. Implica que seu território ultrapassa os limites 
impostos pelo Parque Indígena do Xingu. 

15!?) a) Os fndios, entre eles, respeitam as regiões em que cada grupo 
indfgena habita? b) Onde se localizavam permanentemente os fndios 
Kuikúru, Trumái, Naf'uquá-Matipú, à época em que o Estado alienou as 
glebas "sub-fudice" (1958)? e) Em qual município do Estado de Mato 
Grosso localiza-se a região denominada de Alto Xingu? d) As glebas dos 
autores se situam nesse municfpío? e) Áreas ou regiões de perambulação 
podem ser confundidos com as de posse permanente ou tradicional de 
índios? .•. -- 

A resposta pode ser, inicialmente, apoiada no registro de Von den 
Steinen, ao explorar o Xingu no século XIX, ao verificar que 

110s 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 Ku1isehu 
pertencia, por exemplo, aos Nahukwá, a outra aos Mehinakú. A pesca 
no rio por meio de arco e flecha era permitida a todos" (Steinen, 
19l~O: 424) . 

Esse respeito depende do contexto histórico. Antes da penetração 
dos brancos na região do Alto Xingu, os limites entre as áreas ocupadas 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
pelos diversos grupos tribais tinham alcançado uma definição, dentro de 
um consenso intertribal. Os conflitos que precederam o estabelecimento 
definitivo de grupos que adentraram a região no século passado e o atual, 
como os Suyá e os Juruna, deve-se ao fato de toda a extensão de terras 
ser habitada pelos índios das diversas tribos, necessitando uma 
redefinição das áreas ocupadas. Isso implicou em guerras intertribais, até 
alcançarem uma acomodação nova, com uma nova delimitação interna. 

11Até o presente, ocorrem escaramuças entre pequenos bandos 
pertencentes as tribos dos formadores do Xingu e os de tribos 
marginais a esses grupos, como os Suyá, Chicão, Juruna, 
Xikarramãe, Kawahyb. Vez por outra, porém um inimigo é aprisionado 
e 'levado para uma das aldeias, onde passa a viver, aparentemente, 
em pé de igualdade com os membros nativos. Casa-se, possui roça e 
participa de todas as atividades da aldeia, inclusive das cerimônias. 
Um dos pajés da aldeia Kamaiurá era Juruna. Algumas vezes, o 
indivíduo é resgatado de outra aldeia onde estava cativo. Em um 
ataque a aldeia, Suyá, trouxeram os Kamaiurá, além de cativos Suyá, 
dois Juruna que aí viviam cativos desde a infância. Apesar da 
liberdade que desfrutavam, parece existir uma norma cultural 
partilhada por todas as tribos, pela qual o cativo não pode abandonar 
a aldeia para onde foi levado" (Galvão, 1955:37-64, apud Viertler, 
1969: 29). 

11Nas 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). 

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

110 que surge como mais surpreendente e extraordinário nas 
relações entre os índios e o Brasil é a possível reversão histórica na 
demografia indígena. Certamente seria temerário afirmar que os 
índios, afinal, sobreviveram, e que esta é uma realidade concreta e 
permanente. Seria impiedoso até valorizar demasiado o termo 
sobrevivência para um quadro histórico onde 95% de uma totalidade 
populacional desapareceram num período de menos de 500 anos. 
Talvez o temo mais apropriado fosse remanescência. Hoje são cerca de 
230.000 índios no Brasil, quando eram cinco milhões em 1500. Não 
somente morreram e foram mortos milhões de seres humanos, como se 
extinguiram para mais de cinco centenas de povos especificas, de 
etnias, de culturas humanas que eram produto de milhares de anos de 
evolução e adaptação ao meio ambiente físico e social em que viviam. 
A humanidade perdeu com isso não só pelos valores e conhecimentos 
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que deixara, definitivamente, de fazer parte de seu acervo, como 
pela diminuição da diversidade biológica que possibilita maiores 
chances de sobrevivência ao Homo Sapiens ( gn) 11 (Gomes, 1988: 16) . 

Conforme o mapa II Político, Estatístico e Rodoviér-io" do Estado de 
Mato Grosso (1988), o Alto Xingu é atingido pelos municípios de São Felix 
do Araguaia, Canarana, Paranatinga e Vera, elencados no sentido 
horário, conforme o mapa. 

16gJ a} Tendo sido incluídas dentro dos limites do Parque Indígena do 
Xingu apenas uma parte das glebas dos autores, como se pode explicar 
que uma parte seja considerada pelas RR. habitat tradicional dos índios, 
e a outra não? b} Como se explica que sendo os limites do Parque 
Indígena do Xingu definido por linhas secas, as rés possam vir afirmar 
que ele é habitat tradicional de índios? e) Será que os índios tem noção 
de picadões que definem os limites do Parque, ou melhor, noção de linhas 
secas· que determinam ou que seja, e o que não seja, habitat tradicional 
indígena? 

Parece haver um mal entendido quanto à opção por linha secas. 
Primeiramente, ao delimitar o Parque Indígena do Xingu não se delimitou 
toda a área indígena, ocupada pelos diversos grupos tribais. Diversos 
deles foram instados 'a transferirem seus aldeamentos mais para o norte. 
Essa mudança de aldeamento dificultou-lhes o acesso a toda extensão de 
seu território, que, por outro lado, era progressivamente invadido por 
diversas frentes expansionistas da sociedade nacional. O Parque Indígena 
do Xingu, repete-se, reservou apenas parte do habitat imemorial desses 
povos indígenas. Por ser parte, esse corte obedecia a uma decisão 
arbitrária. Os índios ressentem a perda, com a qual muitos deles não se 
conformam, devido a exclusão de áreas significativas. 

A oposição de lógicas subjacentes, se apóia na incompatibilidade de 
interesses que movem as diversas partes, em relação à terra. O Parque 
Indígena do Xingu não constitui um caso isolado. 

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

11A terra é, para eles, 1chão1, no sentido literal e figurativo do 
termo, mais do que qualquer outra coisa. Não é mercadoria, não se 
fecha, e é todo absolutamente 1explorado1, material e simbolicamente. 
É um espaço contínuo, sem divisa e picadas. Seria, porém, ingênuo 
não pensar na restruturação 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, 1chão' de uma identidade 1xinguana1• Ora, 
impor por força da lei um sistema de idéias e de valores a outra 
cultura nos parece desrespeitar o princípio de 1preservação1 de 
cultura, usos e costumes que a própria lei preza. Além disso, viola 
um princípio de igualdade exigido pela constituição. Urna vez imposta, 
tal norma, mexe exatamente no 'chão' de um grupo seu suporte, e 
tem o poder de desencadear práticas legitimizadas de invasão de terra 
e de fracionamento dos territórios indígenas ainda existentes 
(pensamos, por exemplo, nos Yanomami) 11 ( Franchetto, 1983:10). 

179) a) ()uai a dimensão territorial do Parque Indígena do Xingu? b) 
()uantos índios habitam atualmente esse território? e) ()uantos hectares 
correspondem para cada índio? ()uantos hectares o Estatuto do índio 
entende ser necessário para cada índio, aculturado ou não (art. 33)? 

. A dimensão territorial do Parque Indígena do Xingu é de 
aproximadamente 22.000 Km2, habitado por 3.100 índios. Sua primeira 
proposta (1952), mais adequada à realidade indígena observada pelos 
irmãos Villas Bôas quando alcançaram a região, na segunda metade da 
década de quarenta, abrangia urna área de aproximadamente 200 .000 Km2. 
(Ver croqui de Ribeiro, B 1979:21). Cabe considerar que: 

11 
( ••• ) A apresentação de dados quantitativos sobre as terras 

indígenas deve ser realizado com os devidos dados técnicos para 
evitar ilações infundadas. Pretender confrontar a ocupação dos 
indígenas e dos 1brancos', onde esta última seria medida através da 
relação entre população total e extensão geográfica de cada unidade 
da Federação, significa incorrer em um erro crasso pela má escolha 



Proc. 3.184-4 3ê Vara - Justiça Fedrral de Mato Grosso 49 
Laudo Antropológico 

de indicadores sociais. Primeiro, a variável população não inclui não 
somente os brancos que moram no meio rural, mas também os que 
residem nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, e em um extenso repertório 
de cidades de porte grande, médio e pequeno nos diversos estados da 
União. Segundo, a variável superfície computa todo espaço geográfico 
de cada unidade da Federação, englobando tanto o universo 
urbano/industrial quanto o meio rural. Não é lícito, do ponto de vista 
analítico, comparar a necessidade de terra de um grupo rural, 
qualquer que seja, (indígena ou não) com outro de características 
urbanas. ( ... ) A relação ha/índio sugere ou um profundo 
desconhecimento de noções elementares de geografia humana e 
estatística, ou corresponde ao mau uso de supostos recursos técnicos 
com finalidade de truncar e deformar os fetos" ( Oliveira, 1988: 97- 
98). 

Oliveira escreve ainda que "hé que se ter cuidados especiats 
quando se conduz uma análise estatística focalizando pequenos grupos 
ou dados de natureza cultural e qualitativa, como é o caso, por 
exemplo, da avaliação do que constitui o habitat de um povo, que 
envolve critérios e variáveis especificas e dificilmente quantificáveis. 
Os fatores que um grupo étnico considera como básicos e necessários 
para integrar o seu território decorrem de coordenadas culturais e 
particulares provenientes de seu sistema econômico, da sua forma de 
parentesco e organização social, de sua vida cerimonial e religiosa. 
Uniformizar todas essas variáveis, através de um único indicador que 
associe genericamente um indivíduo a um dado montante de terra 
corresponde a um exercício inútil e perigoso de esquematismo, uma 
tentativa de criar uma ilusão de rigor que obscurece o avanço do 
conhecimento e remete a falsas direções. Ademais, todo analista sabe 
que as conclusões atingidas em grandes grupos, com o uso de dados 
agregados, não são automaticamente transportáveis para pequenos 
grupos, onde necessariamente é preciso destacar propriedades e 
necessidades específicas 11 { 1988: 97-98) . 

A população indígena atual do Parque Indígena do Xingu é de 3 .100 
pessoas. Segundo Steinen (1884), só a região da nascente do Xingu era 
habitada por mais ou menos 2. 500 a 3. 000 pessoas14. 

11Só me foi possível uma avaliação muito superficial, mesmo da 
terceira aldeia de Bakairf. Quando lá chegamos, haviam fugido para o 
mato as raparigas e mulheres jovens. É verdade que o mais das vezes 
os fugitivos voltavam pouco a pouco, no decorrer da nossa visita; 
todavia nunca tínhamos certeza de nos encontrarmos diante do número 

14 Para Schaden { 1993: 121} havia uma população de 4. 000 índios, 
distribuídos em 39 aldeias. 
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normal. Dava-se também o contrário, i. é, havia visita das aldeias 
vizinhas e nos víamos assim em face de um número excessivo de 
indivíduos. As aldeias menores eram formadas somente de duas 
habitações de famílias; as maiores contavam quase vinte. De uma 
maneira geral pode-se certamente atribuir, as diferentes aldeias 
conforme o tamanho, um número de 30 a 150 habitantes, as maiores 
até 20011 ( 1940: 245) . 

Quanto ao artigo 33 e seu parágrafo único do Estatuto do fndio, diz 
respeito às terras de domínio indígena defende que 

___ 
11Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por 

dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir 
lhe-á a propriedade plena;" 

11 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do 
domínio da União, ocupados por grupos tribais, às áreas reservadas de 
que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo 
tr-ibal". 

As Reservas Indígenas são de domínio da União, como forma de 
salvaguardar o direito do índio a sua terra, (ver artigos 22 e 23 do 
mesmo Estatuto; e art. 231 da Constituição Federal). 

11Ao falar em terras indígenas estamos, antes de tudo, nos 
situando no bojo de uma definição jurídica, materializada na 
Constituição Federal em vigor (art. 4Q, parág. 4Q e art. 198), bem 
corno em legislação específica (lei 6.001\73, art. 17 a 38). Trata-se do 
habitat de grupos que se reconhecem ( e são reconhecidos pela 
sociedade) como mantendo um vínculo e continuidade com os primitivos 
moradores de nosso pais. A noção de habitat aponta a necessidade de 
manutenção de um território, dentro do qual um grupo humano, 
atuando como um sujeito coletivo e uno, tenha meios para garantir a 
sua sobrevivência ffsico-cultur-al" ( Oliveira, 1988: 92). 

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

---- -- 
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o que a lei prescreve o direito sobre o seu habitat, cuja destinação 
exclusiva cabe ao Estado garantir" (Oliveira, 1988:92). 

182} a} Legalmente {Estatuto do fndio} o Parque Indígena do Xingu é 
definido como área ocupada, de propriedade da União ou como área 
reservada por ela destinada aos índios.:' b} Areas Reservadas, por 
den"nição legal, se confundem com as de posse imemorial ou tradicional das 
tribos indígenas? e} Existe instrução normativa da UIVIAO FEDERAL que 
determina, que, em se tratando de áreas reservadas, as propriedades de 
particulares seriam indenizadas? 

A União decretou o Parque Indígena do Xingu como área reservada 
para os índios que aí habitam e para que seja preservado o direito de 
posse e usufruto para os mesmos. Para tal decreto, apoiou-se em dados 
que indicam a habitação imemorial ou tradicional dos índios na respectiva 
área. 

11Pode-se distinguir três tipos de terras indígenas, contrastantes 
por suas finalidades e natureza: a) as áreas de posse permanente dos 
índios, que constituem o seu habitat e cuja eficácia legal independe 
inclusive de ato demarcatório; b) as áreas reservadas pelo Estado 
para os índios, podendo constituir-se em reservas e parques (além de 
outras unidades não atualizadas, como o território federal indígena); 
c) as terras dominiais recebidas pelos índios em virtude de ações do 
direito civil, como a doação, compra e venda ou permuta. O primeiro 
tipo configura uma forma de ação posterior à Lei 6. 001/73 e 
exclusivamente ativado pela FUNAI; o segundo, embora seja uma 
forma típica de ação do SPI, é igualmente atualizado em algumas 
situações pela FUNAI, o terceiro provém de termos de doação, 
principalmente anteriores à República. No primeiro tipo os títulos 
dominiais de brancos existentes dentro dessas terras são nulos de 
pleno direito e deveriam ser anulados por iniciativa de órgão tutor; 
no segundo, caberia o instrumento da desapropriação por utilidade 
pública" ( Oliveira, 1988: 92). 

Dentro da dinâmica de relação entre as sociedades indígenas e a 
sociedade nacional, há que considerar, historicamente, que a questão 
indígena nasceu com a conquista do Brasil, da América em geral, pelos 
alienígenas, e continuará a existir enquanto houver um índio, ou 
alienígena vivo. Para a sociedade nacional é 11a questão indígena", que: 

"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 
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cultural. A questão caminha com o desenvolvimento do país, quase 
sempre em relação inversa - eis o sentido da sua tragédia. ( ... ) 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 equilfbrio - nunca, porém, de harmonia entre as partes - e 
daí retirar as lições que apontem outras possibilidades do presente e 
para o futuro. ( ... ) 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, entre dois tipos de 
civilização, dois grandes complexos de possibilidades do ser humano 
( gn) " (Gomes, 1988: 19) . 

Pouco adiante, o mesmo autor pondera: 11 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: e grande parte ainda vulnerável 
às epidemias que tanto os dizimaram" (1988:24). 

Dentro dessa lógica, por ironia da história, uma reportagem de 
[ornal , apresenta dados demográficos, que apontam para a redução da 
média de tempo de vida dos índios brasileiros, entre 1993 e 1996, que se 
deve à ação das doenças transmitidas pela sociedade nacional, mal ou não 
resolvidas pela administração pública. Isso mantém tristemente atual a 
análise de Gomes, embora alguns grupos tribais tenham alcançado um 
incremento populacional. Se a média de vida do brasileiro, com 67 anos, 
é baixa frente à laponesa - 80 anos, a do índio, com 42, 5 anos, é 
extremamente baixa 6. 

Diante disso, pode-se considerar que os índios que habitam 
imemorialmente a área do Parque Indígena do Xingu, possam usufruir de 
seu direito originário sobre sua terra, em vista de seu futuro, que se 
espera, melhor . 

..••.. 

i~ Folha de São Paulo, de 07.06.96, p. 1.4. 
Segundo o mesmo jornal, em sua edição de 18.06.96, em artigo na p. 

1-8, entitulado "Escolaridade derruba índice do Br asfl", está escrito: 
11 A expectativa de vida média no mundo em 1995 era de 72, 9 anos 

para os países com alto desenvolvimento humano, 66,8 anos para os de 
médio desenvolvimento e 55,8 para os de baixo desenvolvimento. 11 
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A bacia do Xingu, no Mato Grosso, limita, ao sul e leste com as 
bacias dos rios das Mortes e Araguaia, e a oeste, o Paranatinga (Teles 
Pires), todos tributários do rio Amazonas, como o Xingu. 

O aspecto da bacia do Rio Xingu se transforma no decorrer do ano. 
Há duas estações climáticas: a seca (verão) que inicia em abril/maio e 
termina em Setembro, com o infcio da outra estação, das chuvas 
(inverno), ou a estação das cheias. No começo da seca, as roças são 
abertas. Durante os meses de seca restantes, a pesca é gradativamente 
produtiva, na medida que os lagos "secam"; apresentam maior 
concentração de peixe, facilitando sua captura, mediante várias técnicas. 
Agosto é o auge da estação seca; os rios baixos, em alguns pontos as 
margens chegam a cinco metros de altura. A terra alagada nas chuvas 
torna-se agora dura e seca, que para uma pessoa acostumada ao sapato, 
chega a ser penoso andar descalço. Em Setembro, antes do fim da estação 
das secas, com o "enúncio" das primeiras chuvas, faz-se a queimada; com 
o infcio das chuvas, em Outubro, plantam-se as roças de mandioca e 
milho, que representam os cultígenos dominantes. Em Dezembro os rios já 
extravasam seus leitos, alagando as planícies vizinhas. Numa vista aérea, 
na época das águas, a bacia do Xingu parece ser metade pântano, metade 
floresta, dificultando a localização do leito principal de cada rio. 

A região do Alto Xingu se insere na transição do cerrado 
característico do Brasil Central, que inclui florestas ciliares, para a 
floresta amazônica. 

O território do vale Xingu é ocupado, pelos índios, concentrando 
se, hoje, no interior dos limites do Parque Indígena do Xingu. Cada 
tribo tem zonas de influência respeitando, cada qual, o território alheio. 
A vida social, e cultural, em suas múltiplas facetas, tem como eixo, a 
aldeia. Além da aldeia "oficial", ou principal, normalmente registrada em 
mapas, cada tribo tem uma ou mais aldeias, que são chamadas de aldeia 
de verão, ou "fezenda"; para alguns pesquisadores, "acampamento de 
verão". A escolha desses locais pode ser determinada devido a pontos 
considerados favoráveis para a pesca, ou para coleta de frutas, seja 
silvestres ou plantadas há mais tempo, para coleta de matéria prima, como 
caramujos e conchas; de plantas medicinais. 

Quanto aos dois tipos de aldeia, "uma é sujeita periodicamente às 
inundações, e onde tem eles suas culturas provisórias: mandioca, 
milho, batata-doce, etc. e outra, de cultura permanente, onde há 
plantações de frutas, principalmente pequi e mangaba. As aldeias são 
construidas em lugares estratégicos, e nunca nas margens dos 
grandes rios, com acesso fácil ou em lugares altos, onde facilmente 

----- ---- ---------------------------------- 
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poderiam ser vistas. Escolhem lugares atingidos, navegando-se por 
braços fluviais secundários, cuja travessia muitas vezes é difícil pelo 
serpejar do curso d'água, sob densa ramaria da floresta, verdadeiros 
labirintos, cujo rumo é facilmente perdido, não se conhecendo 
perfeitamente o caminho sem um guia indígena local. Terminada a 
navegação, deve-se andar uma distância variável em média de um a 
dois quilômetros, atravessando-se sucessivamente florestas e 
cerrados. Esta seqüência representa defesa formidável para a aldeia, 
pois nas nesgas da mata os índios observam os que atravessam o 
cerrado sem serem vistos nem pressentidos. Assim, sabem quando 
alguém se aproxima de suas habitações" ( Grieco, S. J. Em Gazeta de 
São Paulo, 08 .03 .48, Apud Mendes 1988: 107-8). 

11 E, mais adiante, demonstra o ilustre articulista como os índios se 
adaptam dentro das condições climáticas às suas formas de moradia, 
asseverando que: 

1110s camaiurás, índios tupi-guaranís, possuem duas aldeias do 
tipo que descrevemos. A aldeia de verão está situada nas margens de 
uma enorme lagoa, de contorno enorme, por pantanais e declives de 
difícil acesso. Para ser atingida, os índios devem vir buscar os 
visitantes de barco. É assim que os índios protegem suas moradias, 
localizadas sempre perto d'água que representa um papel 
importantíssimo para sua alimentação e para a higiene pessoal, pois a 
cada instante estão se banhando" (Id. ibid.; Apud Mendes, 1988: 108). 

No período da seca, grupos domésticos inteiros se transferem para 
os acampamentos de verão, de modo que no auge desta estação, 
praticamente a metade das casas se encontra fechada e a vida da aldeia 
( principal) fica reduzida ao mínimo, retomada com os ciclos cerimoniais 
coletivos nos meses de outubro a novembro. 

~~~~~~~~~~·---~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~- 
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As estações climáticas determinam, em parte, o ciclo anual de 
atividades ( Hartmann) : 

Jan I Feb. 1 Marz 1 Aprll I Ma1 1 Juni I Ju1i I Aug. 1 Sept. 1 0kt I Nov. 1 Dez. 
Jahreszeiten 
(Regen-und li 1111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111111 
Trockenzert) . 1 1 . 
Sam rnelwirtschaft . 

Schildkroten Schrldkrôtenelar Piquifruchte . 
Jagd 1 1 1 1 

Frschíanç ---t t,-----G :t--------- 
Ernten aus 1-----4 1 • SuBkartoffeln r gruner 
Pflanzungen Mais . Maniok 

t t 
Hoch- N1edrig- 
wasser wasser 

1 1 l leichter Regen 
1111111 starker Regen 
- - wenig Fisch 

Hauptnahrungsangebot der Stãmme des Alto Xingú (vereinfacht) 

Os índios do Xingu são capazes de indicar, hoje, com uma grande 
precisão, muitos sítios de aldeias antigas por eles ocupadas, reconhecíveis 
pela vegetação secundária e pelos bosques de pequi , ou de outras frutas. 
Exemplo disso, serve a referência apresentada por Zarur: 

11As nascentes do Tuwatuwari, às margens das quais fica a aldeia, 
consistem em uma série de remansos, poços e lentos cursos d'água de 
um buritizal, um pântano. A aldeia fica em uma faixa de terra alta, 
de cerca de 6 km, que separa o buritizal do. Curisevu. Esta faixa é 
tomada pela floresta ciliar característica da região. A água do 
Tuwatuwari, da qual a aldeia se serve, fica a 1500m das casas. A 
aldeia há muito tempo se situa ao longo da trilha que une as águas do 
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Tuwatuwari às do Curisevu. Nela contei 6 sftios de antigas aldeias 
Aweti" (1975:7). 

As expedições do perfodo da seca podem ser vistas, por alguns, 
que desconhecem o contexto acima descrito, como se o índio 'vagasse', 
sem rumo e nem destino. Ao contrário, sua locomoção é guiada por um 
objetivo claro e orientada por razões especfficas. 

Os índios do Alto Xingu, a par da vida intratribal, desde muito 
tempo, desenvolveram um sistema intertribal, de modo que cada tribo se 
entende enquanto relacionada com as demais. A interação dos grupos do 
Alto Xinqu , não se apóia somente na proximidade ffsica, já que os fndios 
precisam se empenhar para estabelecer os contatos freqüentes entre si. 

11Há trinta anos quando Eduardo Galvão designou a bacia do Alto 
Xingu como uma área cultural distinta, os grupos nativos ali 
localizados estavam separados uns dos outros por distâncias aéreas 
que variavam de 15 a 100 km. Mas, como os nativos não viajam de 
avião e sim de canoa, em rios muito sinuosos, ou a pé são necessários 
muitos dias para atravessar essas grandes distâncias" ( Dole, 
1993: 377). 

"Apesar das consideráveis distâncias que separavam essas tribos, 
havia muito contato pacífico entre elas, mantido através de 
casamentos, comércio e cooperação cerimonial. Como resultado dessa 
interação, os vários grupos desenvolveram notáveis semelhanças 
culturais, fato observado por Von den Steinen, em sua primeira visita 
à região, na última metade do século XIX {von den Steinen, 1894) 11 
( Dole, 1993: 377). 

"Isto não quer dizer que as tribos do Alto Xingu não devam 
constituir algum tipo de unidade social, com base em sua rede de 
laços intertribais. Como foi sugerido por Menget, as várias tribos 
mantém um sistema social através de casamentos, interdependência 
econômica e cooperação cerimonial (1977: 42, 45 e ss). A noção de 
que elas formem uma "nação'' foi considerada e rejeitada pelos Villas 
Boas, que se referem a elas antes como uma legftima sociedade de 
"nações" {1973: 17). Mais simplesmente, nas palavras de Murphy, 110s 
grupos componentes representam muito mais que uma área cultural - 
eles formam uma sociedade" (Murphy e Quain, 1955: 10). Mas as 
fronteiras de tal unidade social não são necessariamente co-terminais 
com as de uma única cultura, e nem os mecanismos interativos trazem 
imediatamente ou necessariamente a homogeneidade cultur al'' ( Dole, 
1993:380). 

Desde o século passado, o Alto Xingu, em termos da ocupação 
indigena era retratada como formando um sistema intertribal, não obstante 
as distinções culturais. 
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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 lingüistica dos 
Carib era representada pelos índios Bakairí (oito aldeias) e pelos 
índios Nahuquá (quinze aldeias); a dos Aruak era representada pelos 
Waurá (duas aldeias), Mehináku (duas aldeias), Yaulapiti (duas 
aldeias) e Kustenáu ( uma aldeia); a dos Tupi-Guarani pelos Kamayurá 
( quatro aldeias) e pelos Aueti ( uma aldeia); a dos Jê pela aldeia 
Suyá. Deve-se acrescentar ainda duas aldeias Trumai, que pertencem 
a uma família lingüística isolada (cf. Galvão e Simões 1964: 136-137) 11 
(Viertler, 1969:9). 

Meios de subsistência 
Os índios do Alto Xingu alcançaram uma unidade em diversos 

aspectos, dentre os quais, o que diz respeito aos meios de subsistência 
(ver mais no Anexo 02). Entre algumas, contudo, verificam-se apreciáveis 
diferenças. 

110s trumaís, que chegaram ao Alto Xingu em tempos relativamente 
recentes, tinham originalmente muitos traços diferentes dos padrões 
do Alto Xingu, que, como poderemos ver, pareciam-se muito com 
aqueles de seus vizinhos próximos. Excetuando-se os txicãs, 
estabelecidos há pouco tempo, eles ainda permanecem como os mais 
ati'picos. Em contraste com os outros xinguanos, que baseiam sua 
subsistência em peixes e comem a carne de mamfferos de pequeno 
porte, ( gn) os trumaís originalmente comiam "quase todas as 
variedades de carnes existentes" e ainda consomem animais de pelo, 
com exceção do macaco (Villas-Boas, 1973: 27). Diz-se que os uaurás 
também comem paca, o mesmo sucedendo com os velhos entre os 
camaiurás (Schultz, 1966: 146; Schultz e Chiara, 1971:295; Oberg, 
1953: 29; Junqueira, 1975: 51) . Os grupos caribes diferenciam-se 
disso, pois tradicionalmente evitaram a carne de todos os animais, 
com exceção do macaco, que consideram uma comida muito apetitosa e 
a única fonte de proteínas adequada para mulheres parturientes. Por 
outro lado, entre os camaiurás estes animais só são consumidos pelos 
homens velhos ( Oberg, 1953: 29) 11 ( Dole, 1993: 384-386). 
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Para ilustrar a seleção elaborada pelos índios, no sentido de 
obterem ou cultivarem elementos para assegurar sua sobrevivência físico 
cultural, apresentam-se algumas listas, na ordem informada por Wanité e 
outros, na casa dos homens, aldeia Tanguro ( Kalapálo), com a 
denominação em português ( P) e em Kalapálo ( K). Wanité, com paciência, 
corrigia a ortografia dos termos Kalapálo. 

- 

A. Alguns peixes, e formas de captura1: 

p 

piranha verm. 
piranha marron 
pacu 

matrinchã 
trairão ( robafo) 

tucunaré 

curuvina 

bicudo 

K Linha, Flecha, Veneno,Armadilha 

hén 1ni the1gu X 

X 

uki'fari 

ua'rinti 

tá'fie 

X X 

X X 

X X X 

sahundu 

hahun'ogô 

djo'hi 

X X X 

X 

X X 

pintado, surubi targo'hi 

p'irarara ngu 1hogo 

peixe-cachorro 
piau 

cascudo 
lambari 

mandizão 
papa-terra 

X 

X 

a'afi 
retunti 

uguta 
tahuri 

fagui 

X X 

X X X 

x (e à mão) 

X X 

X 

X X 

1 Steinen ( 1940) menciona a pesca com tapagem, cestas de pescar e com 
arco e flecha {289). O uso do timbó não foi observado. 
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- 
B. Lista de algumas aves, indicando se caçado2 para obtenção de 

- carne, de pena ou, se capturam para criar. 

- 
p K carne, pena, criar 

mutum kusú X X 

jacutinha 'ratu X 

- jacu páin X 

jacu-goela kuiui X 

pato kóhó'ngo X 

marreco anã'ga X 

papagaio kuaku X X X 

pi ri quito ni'y X 

jacamin kuguwa 'ri kwegy X 

arara tafitse X X X 

japuira kyn'ua X 

garça u'risô X 

mergulhão ara'fafá 
gaivpta keka'üa X 

jaburu a1kara X 

urubu kuru'ari 
gavião3 tolo'kuéry ( harpia) X 

,- 
gavião pequeno kutso X 

siriena (campo) X 

2 "Os arcos e as flechas constituem a única arma comum a todos os 
nossos índios. entre os Suyá e os Trumaf observa-se o uso de maças. 
Em parte alguma se empregam lanças, nem zarabatanas e flechas 
envenenadas" (Steinen, 1940:281). Hoje utilizam-se também de 
espingardas. 

3 Há grande variedade de gaviões. 
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C. Lista de alguns animais indicando: se caçado, qual finalidade. 

p K 

- 
Anta iáli 
onça ékyre - couro, unha e dente 
veado asã 
porco-do-mato fé'o 
tatu pequeno okaro'tahá 
tatu canastra aru1ga - unha 
tatu molita atyk 
capivara akuri'sá 
jacaré tafin'na 
paca erenari - carne 
cu tia akuri 
raposa sorokó 
ariranha ta'ró 
lontra tafá'ra 
caitetu he1un1kuéga 
macaco-prego cad'iú - carne 
macaco preto kahúgo 
tamanduá ariri 
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,..... 
D. Lista de algumas frutas. 

p K 

pequi in1dzé 

mangaba katura 

macaúba ku'hug 

buriti ki fí 'i 
,.,... asygy ( do campo) 4 

cajú karuta wawy'ga 

n apóga {campo) 
,- 

tararu (campo) ,- 
,-._ akara (campo) 

batata-doce ani'sá 

abacaxi su'so (campo) 

ingá 
ugá (campo) 

kun'miru (campo) 
fia'bé {mato) 

kuló'ki (campo) 
,,.. kun'o {campo) 

urukun1mi (mato) 

wéky1gy ( mato) ,,..... 
ain1poró1gu (mato) 

- urucum a1fiti 
aty (mato) 

en'ngú'wé (mato) 
ngu'kwarí (campo) 

aró (mato) 

4 A proporção de frutas do campo confirma que os índios ocupam área de 
cerrado, quase todo excluído da área do Parque Indigena do Xingu. 
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E. Lista de algumas plantas medicinais (raízes do mato, do cerrado 
ou campo), com indicações de uso. 

fiko - emplastro para algias e locais afetados, após raspar (escarificar) 
a epiderme; 

uga - reumatismo, artrose, corpo dolorido; 
iné (sapé) - recuperar fertilidade 

katuga ( mangaba) - reforçar os ossos e tendões 

ugá 'hí - agilidade na luta e flexibilidade 

ahúsago - fortalecer 

kagawütü - cicatrizante 

kagübisua - leishmaniose e feridas crônicas 

fagatügü - cólica intestinal 

tupagahotuu (fruta) - dor de cabeça (rala e pinga o sumo no olho) 

fanako - inflamação ( entumecimento) na perna 
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F. Algumas plantas cultivadas5: mandioca, milho, batata-doce 
{angisa), amendoim {tigité); pequi, mangava, caju do mato, caju do 
campo, abacaxi { susu); pimenta; fumo; flecha. De introdução mais 
recente: arroz, cana, banana, manga, laranja, caju "da cidade". Mesmo 
que se encontre o milho e a mandioca entre os f ndios das diversas tribos, 
esses cultígenos não são idênticos, como manifestam variedade na forma de 
cultivar e transformar. A exemplo, 

"0 milho representado entre os Suyá por uma espécie 
caracterizada pela pequenez das espigas e pela cor áurea dos grãos, 
e a mandioca não faltavam em nenhuma tribu; a cultura da mandioca 
alcançava decididamente maiores proporções entre os Mehinakú. Estes 
eram os agricultores mais abastados do Alto Xingu; o nome por eles 
dado à mandioca passou também para a lf ngua trumaf. De plantas 
bulbosas vimos além da mandioca, inhames, representados por duas 
espécies, e batatas doces. Estas só existiam em abundância entre os 

5 "Enumero a seguir as plantas úteis que vimos com os índios. 
podem ser divididas em dois grupos: A) plantas que eram patrimônio 
comum do norte sul-americano antes da vinda dos europeus, e B) 
plantas agrestes das imediações. 

A) 

milho 
mandioca 
batata doce 
cará 
amendoim 
feijão 
pimenta 
algodão 
cuieté 
porongo 
mamona 
urucú 
tabaco 

Zea Mays. 
Manihot utilissima. 

Convulvutus Batatras. 
Dioscorea. 

Arachis bypogaea. 
phascolus. 

Capsicum. 
Gossypium. 

Crescentia Cuyeté. 
Cucurbita. 
Ricinus. 

Bixa Orellana. 
Nicotiana tabacu m. 

B) 

palmeira bacaiúva Acrocomia. 
pequi Caryocar butyrosum. 
mangaba Hancornia speciosa. 
fruta de lobo Salonum Iycocarpum. 
jenipapo Genipa. 
ubá { hastes para flechas) Ginerium parviflorum. 
capim lanceolado Scleria. 
pita (para fibra) Fourcroya? Agave?" {Steinen, 1940:256). 
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Mehinakú. Ao feijão, plantado pelos silvfcolas, os nossos camaradas 
chamavam de "feijão de var-a'' e 11feijão de roça". De abóboras só 
vimos as sementes, que em 1884 os Suyá, ao que compreendemos, nos 
trouxeram para comer. O amendoim era representado por uma espécie 
pequena. Goiabas e bananas seguramente não existiam no Xingu 11 

(Steinen, 1940:261). 

"Todos os xinguanos cultivam mandioca amarga, da qual 
eliminam a toxina. Entretanto, Oberg (1953: 22) notou que entre os 
camaiurás alguns tubérculos eram simplesmente pulverizados, para 
serem usados na fabricação de beij u, sem serem espremidos. Esta 
prática sugere que alguma mandioca pode ser relativamente "doce", 
ou não-tóxica, e lembra relatos recolhidos entre os tupinambás, que 
tinham as variedades de mandioca doce e amarga, sendo que alguns 
tubérculos eram simplesmente torrados e comidos, sem serem ralados e 
espremidos ( Magalhães, 1922: 44-45) 11 ( Dole, 1993: 386). 

"A mandioca é o trabalho diário das mulheres. Arrancada, é 
raspada com concha só para tirar a casca. Feito isso, ralam-na e 
lavam-na em muitas águas6. É exclusivamente a mandioca-brava que 
cultivam. Sua água é venenosa, daí as inúmeras lavaduras que fazem. 
Da massa apurada fazem pães, que endurecidos ao sol, constituem a 
reserva. Essa massa, porém, o teperatô, não é a parte principal do 
fabrico. A principal é o tepeap, que é o apurado nas muitas lavagens 
feitas na massa e que indo ao fogo em enormes panelas de barro 
ferve até ficar fina e bem branca. É o polvilho. A mulher compete 
todo esse trabalho caseiro. Aos homens as atividades da pesca vêm 
logo em seguida ao trabalho da roça. A pesca pode ser individual, 
com arco e flecha, ou coletiva, batendo o timbó. Para isso represam 
"furos" no rio, sangradouros de lagoa e, na água represada, lavam o 
cipó-timbó, depois de macerá-lo para melhor desprender a seiva que 
"narcotizará'' a água. O peixe fica entorpecido e vem à tona, onde é 
facilmente colhido ou então flechado, se ainda estiver com 
movimentos. Os peixes das pescarias coletivas são moqueados em 
jiraus feitos no mesmo local da pesca" (Villas Boas, 1994:314). 

O hábito alimentar determina o gosto e a sensação de estar 
alimentado. Parece que o registro de Villas Boas refere-se a esse detalhe. 

"Os índios, com exceção de Taconi e Aru - camaiurás 
regressaram à aldeia. Estavam com saudades de beiju e cauim. A 
mandioca é o alimento-base destes índios. O peixe é o reforço 
obrigatório, mas é na mandioca que encontram a alimentação diária em 
forma de beiju ou cauim. Cultivam também, em menor escala, a 

6 Essa tarefa pode ser observada ( maio/1996) em diversas casas, nas 
várias aldeias. Parece constituir a principal atividade no decorrer do 
verão. É uma atividade que cabe à mulher, desde menina. 
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batata, o milho, o cará e outras plantas. O milho consomem quando 
verde, deixando sempre uma reserva como semente para o próximo 
plantio" (1994:314). 

Esse dado corresponde com a experiência em campo. O alimento 
oferecido durante a visita: 

mingau7 à base de beiju (diversas aldeias); 

mingau de mandioca doce, adicionado com batata doce ( em diversas 
aldeias); 

beiju com peixe assado (em todas as aldeias visitadas); 

beiju com peixe frito (Matipú - casa dos homens). 
Se, em terra, para atividades como caça e coleta, percorrem 

grandes distâncias a pé, é pelos cursos fluviais, em canoas, que os 
índios se afastam mais de suas aldeias, a ponto de os cursos de rio 
maiores serem considerados de uso comum. O rio é lugar de pescaria 
freqüente, além de ser um caminho que os conduz a sítios de coleta e 
caça, mais afastados, além de os conduzir às aldeias de seus vizinhos. 
Pelo rio, hoje andam em embarcações movidas a remo, em barcos a motor, 
em lanchas. Antigamente, as canoas eram, praticamente, de dois tipos: a 
de tronco escavado, ou a canoa feita de casca de jatobá8. Segundo Villas 
Boas, 

110s índios do Alto Xingu fazem suas canoas exclusivamente da casca 
do jatobá. Na árvore em pé, levantando os jiraus em torno do tronco, 
sulcam com machado o formato exato da canoa. Com espátulas de 
madeira de cerne rijo, vão com muita paciência e cuidado 
desprendendo a casca. Quando ela está quase toda solta, amarram-na 
com cipó para que não caia. Continuam desgarrando-a do tronco. 
Quando totalmente solta, fica presa pelos amarrios. Rente ao tronco, 

7 "As cuias para beber e as pequenas, usadas como colheres, são 
revestidas internamente com uma camada preta de verniz. Este é 
obtido pela fuligem de uma haste de buriti queimada; mistura-se a 
fuligem como o extrato pegajoso e amarelo fornecido pela casca 
raspada da árvore ochogohi do campo car-rado" (Steinen, 1940:297). 

Semelhante vasilhame é utilizado atualmente ( maio/1996), uma cabaça 
(porongo) cortada transversalmente (formando duas partes simétricas} e 
recoberta, em seu interior, com uma camada de resina preta. 

8 "Embarcações i Os Suyá possuem dois tipos de embarcação: a 
canoa de casca tipicamente xinguana e a ubá de tronco escavado 
semelhante as usadas pelos Juruna'' (Schultz, 1960: 327). 
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deslizando a parte inferior, a casca já desprendida toca o solo. Para 
desmontar o jirau é preciso muito cuidado, porque é ele que está 
segurando a canoa, já praticamente moldada e solta. Segura com muita 
embira e cipó, que vão sendo lentamente afrouxados, a canoa vai se 
inclinando até tocar o solo. A casca, a dois ou três palmos da popa e 
da proa, é cuidadosamente raspada até se atingir a fibra. Esta, 
aquecida, deixa-se moldar: levantam-se levemente as duas 
extremidades - a proa, arrebitando a ponta, e a popa molda-se à 
semelhança de um gomo, de forma que ficando alta resiste melhor na 
água. Uma canoa de casca costuma durar em média uns dois anos. 
Não está sendo fácil encontrar jatobá aqui por perto" (1994:293). 

Os índios locomovem-se a partir de sua aldeia, As aldeias do Alto 
X-ingu são semelhantes, como se assemelha a arquitetura das casas, que 
pode ser ilustrado com os quadros de Hartmann, como seguem. 

Arbeitsbereich der Frauen 

O Behálter fúr die Kuche 
lllllll Lagerung des Maniok 

~ Herstellung und Verzehr der Nahrung • 

e Panelas rrut Wasser 

~ Hanqernattenbereicn 

f???,I Bereich der Besucher und Tanze 
lf1m Hauptsachlich mannlicher Bereich 

Aufenthaltsraum der Frauen 

@@ 
• • • @ o 

o 
Aufenthaltsraum der Mànner 

Raum für Empfange und Tànze 

Eingang 

• Haupttragebalken 

)( Feuer 

O 2 5 10 

Meter 

o Wasserbehalter 

@ Maniokvorrat 

® Feuer mit Panelas 

Aufteilung der Hütte 

.. -- -------------- 

Hartmann: planta da casa xingu, indicando a área de trabalho da mulher 
próxima à porta dos fundos. A área interna, proxima à porta do lado do 
pátio, é "sala de estar" dos homens, oposta à das mulheres. No meio 'da 
casa encontram-se o produto da mandioca utilizado para biju. 

-- - ---- 
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Plantas de casas no Alto Xingu. 

~-~ 
~~-~ 

r.-------~ ![]i 1:-------~ (J e:, 

Hausformen im Alto Xingú 5 O 10 30 Meter 

Meter 

Construção de uma casa xinguano. 

~~~~~~~~~~~-· -~~~- 

Konstruktion 
einer Hütte der Xinguanos 
1 O 2 5 10 

Meter 
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Estruturas de aldeia, conforme Hartmann encontrou em sua visita ao 
Xingu na década de 80. 

Dorf der Naf uquá 
UI Mllnnerhaus mit Bank 

li 

A 
Chef 

1Í Mannerhaus 

s Dorf der Txikão 

-- 

r...i 
l!.nJ 

\ 
feH1 
L!..!.!J 

111\ Mãnnerhaus 
llHJ Maniokgestelle 
f:::J G raban lage 

Dorf der Yaualapiti s 

,-- --- ---·- ----=======~~~ 
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' ·- f' ,. • , 

' D ·;··· .. 1 ' \ 1 
I ..: ....... ~ 

, - 1 

\ ' ~ 

' @ "'~ 

,. 
-t • 

D Mllnnerhaus 
~.-: 

N N ., ..... ; Grabanlage 

W+O w+o ~ Manlokgestell 
,4 Herpyenkãfíg • Hühnerstall 

Dorf der Kamayurá s Dorf derTrumái s 
----·-··--· 

, ~~ 

I ! Ili l 
l I 
·~u•IIB\ ~ 

!ffl ~ 

• -~ ~ N --:" ·+º 011 mil Bãnken Mãnnerheus 
·okgestelle ffl Man1 

Dorf der Kalapálo s 

------------------ -- --------- 

D I Ml!nnerhaus mlt Bank 

Dorf der Kuikúro 
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li 

' 
OI Mannerhaus mlt Bank 

Ã Harpyenkilflg 
Dorf der Mehináku 

' 
- D I Miinnerhaus mlt Sank 

lfflJ Manlokgestelle 

Dorf der Waurá 

íÍ Mãnnerhaus 

1 

s 

Dorf der Auiti 

- ----· --·------- --- 
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Foto de algumas casas do Alto Xingu, maio/96. 
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11 A vida do Kamayurá pr-incipta no chão de sua casa. Esta, de 
forma ovalada, possui duas portas, uma de frente a outra, e é 
dividida internamente por meio de um corredor, parte de um espaço 
central, limitado pelos dois esteios principais da casa. As duas seções 
adjacentes ao espaço central são destinadas as redes de dormir, que 
"são armadas em leque e se abrem desses dois esteios principais para 
os laterais 11, deixando livre o centro da casa, utilizado para 
guardar petrechos cerimoniais e diversos utensílios ( cf. Galvão 1953: 
17-18 e Oberg 1953: 13-15)11 (Viertler, 1969:17). 

11É no âmbito da casa que se desenrola a primeira fase da vida 
social da criança e é com os membros de seu grupo doméstico que ela 
se torna um homem ou uma mulher Kamayurá. Ora, ser homem ou 
mulher não significa atribuições diversas apenas quanto as atividades 
reprodutoras, mas também no que concerne as atividades produtoras. 
Neste sentido, a casa representa a fonte da qual brota a contingente 
de homens e mulheres que, produzindo a reproduzindo-se deverão 
dinamizar os quatros da sociedade mais ampla" (Viertler, 1969:17-18). 

No Parque Indígena do Xingu, os índios em diversos aspectos 
manifestam uma dimensão intertribal: na economia (comércio), relação de 
parentesco, práticas rituais. Desde os registros do século passado, 
aparece esse complexo interrelacionamento entre as tribos, a par da 
marcante diversidade cultural. Essa diversidade nem sempre é evidente, 
observando-se apenas os aspectos externos. Estes grupos podem ser 
vistos no conjunto, também quanto à confecção de diversos objetos 
artesanais com as mais diversas finalidades, os alimentos básicos, e 
correspondente obtenção, transformação e consumo. 

Segundo informantes Kalapálo adultos, a mulher senta em esteira de 
talo de buriti; os homens sentam em bancos zoomorfo, sendo que, 
segundo eles, antigamente fazia banco não-zoomorfo. Hoje faz imitando 
1.1m animal - jacaré, sapo., urubu -., para vender. Essa informação 
contradiz observações feitas por pesquisadores no século passado, que 
registram bancos zoomorfos; a não ser que os Kalapálo tenham sido uma 
exceção. Seguem algumas ilustrações extraídas de Steinen (1884). 

Fig·. 8:i - Banco. )lacaco. 
Xahuqnít (1/8 tam. nat.) 
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Fil!,'. S-l - Bnut-o. l"t·nhít h1·:u11·0. 'I'ruma i (1/\l ta111. uat.) 

Fig. s~ Bn neo. Cegonha tnjujn. li:amayul'á. (1/8 tam. nnt.) 

.e---.: - 

Fig. /Hl - Ba1wo .• J,i;i.·111n·. lfrhinakú (l /fl tam. nat.) 

Fig, 81 - Banco ( 1/ 10 tam, na.t) , 

-~-------~------- ----- 
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Sistema intertribal 
A diversidade e semelhança verificada entre os índios do Alto Xingu 

é singular. Cunha elenca as tribos, segundo sua localização, não 
mencionando solução de continuidade, em termos de ocupação territorial, 
com os Xavante e Bakairi. Esses últimos, habitavam o vale do rio Batovi, 
no século passado. 

11No Vale do Kuluene, que é o principal formador do Xingu, vivem 
os índios Kalapálos, Kuicúros, Aipátses, Camaiurás e Trurnaís. Nas 
margens do Kurisevo e pelas suas vizinhanças movimentam-se os 
Kurisevo e pelas suas vizinhanças, movimentam-se os Nahuquás, 
Auetis, Matipuhis, Yawalapitys, Meinácus e alguns representantes de 
grupos que se encontram em via de extinção. No rio Batovi, habitam 
os Vaurás e os Xicães. No curso médio do Xingu estão os Jurunas e 
os Xukahamães; no alto Paranajuva, os Suiás; no rio Tanguro, os 
Yarumás; finalmente, ao sul, nas cabeceiras do Batovi, vivem os 
Bacairis e os Xavantes, que se espalham pelas Serra do Roncador e 
pelas margens do rio das Mortes e do Araguaia11 (1954:22). 

Os índios do Alto Xingu, alcançaram, mediante um longo processo 
aculturativo, supostamente, uma unidade e semelhança marcantes. Essa 
unidade é tal, que há os que a mencionam como sendo uma sociedade. 

11 Das tribos indígenas que ocupam a área do Alto-Xingu, onze 
vivem hoje tão intimamente interligadas que poderiam ser consideradas 
uma única "nação", embora quase todas falem língua própria. Seus 
hábitos são os mesmos; organizam-se identicamente; possuem em 
comum as mesmas crenças e superstições; realizam festas e ritos 
cerimoniais perfeitamente semelhantes, no fundo e na forma; e tem 
sobre todas as coisas e aspectos da vida e do mundo, as mesmas 
concepções. O ritmo, a natureza e o ciclo das atividades em geral, 
são praticamente um só em todas as aldeias. Há até mesmo urna 
estreita semelhança psicológica e temperamental entre os membros de 
umas e de outras. As poucas diferenças de comportamento que se 
constatam entre elas, quando consideradas isoladamente, nunca 
passam de uma leve acentuação de determinado traço de caráter ou de 
temperamento que esta ou aquela tribo revela. Mas sempre em grau 
insuficientemente profundo para justificar a admissão de índoles 
realmente distintas. Poderíamos, assim falar de um "mercantihsmo'' 
dos Auetí, de urna "pr-emeditação'' dos Kamaiurá, de um "retr-aimento'' 
dos Trurnái, de uma "sinqeleze" dos Waurá, ou de urna 
"espontaneidede" um tanto rude dos Kuikúru11 (Villas-Bôas, 1986:19). 

110 Alto Xingu constitui uma área cultural bem definida. Os índios 
dessa interessante região constróern aldeias perfeitamente idênticas, 
com casas de forma oval, dispostas em circunferência; conservam 
preso numa gaiola cônica o gavião real; fabricam as canoas, os 
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adornos, as redes de dormir, os arcos e as flechas do mesmo modo; 
pintam o corpo de urucu e carvão; caçam e pescam com os mesmos 
processos; usam enfeites na cabeça e nos membros; cortam o cabelo 
da mesma maneira, ou seja, em forma de coroa; tem mais ou menos 
idênticos os seus rituais guerreiros e religiosos; também iguais são as 
suas festas; enfim, as tribos possuem a mesma organização política e 
social, os mesmos hábitos e costumes, e todos os seus objetos de 
utilidade prática apresentam semelhantes carecterísticas" ( Cunha, 
1954:22-23). 

Segundo, Franchetto 
11A sociedade alto-xinguana é tradicionalmente definida, tanto na 

literatura etnográfica quanto em artigos de divulgação destinados ao 
grande público, como um conjunto de grupos locais interrelacionados 
que compartilham traços culturais em diversos domínios-economia, 
parentesco, cosmologia, valores, cerimônias, intra e inter-tribais e 
que se distinguem por outros traços, sendo os mais evidentes a 
especialização na manufatura de artefatos para troca, o território de 
ocupação histórica e a língua. Antes da evolução que se iniciou a 
partir das primeiras décadas deste século, um mesmo grupo 
lingüístico compreendia diversas aldeias. Atualmente, cada grupo 
lingüístico corresponde a um grupo local ou aldeia" (1987:17). 

11É 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. Difícil também é 
determinar com certeza absoluta qual, entre os grupos hoje existem, 
é o mais antigo da região. Nenhum desses grupos - com exceção do 
Trumái, que falam do movimento que os trouxe até aqui - se refere 
com clareza sobre esse ponto. Aliás, mesmo os Trumái - talvez os 
mais novos xinguanos - tem no Alto-Xingu um grande e extenso 
passado, o que se deduz da narrativa que fazem de sua já lendária 
imigração11 (Viflas-Bôas , 1986:21). 

"Os Trumái falam mesmo que as suas aldeias antigamente eram 
freqüentadas por uma nação que vinha de muito longe, dos lados do 
nascente, para realizar com eles a festa do Javari. Esta festa 
cerimonial, com a única exceção dos Meináco, é hoje praticada por 
todos os demais índios xinquanos " ( VfIlas-Bôas , 1986: 28). 

"Além dos índios atuais, várias outras tribos localizavam-se no 
Alto-Xingu. Umas desapareceram totalmente, em conseqüência de 
guerras com grupos vizinhos, restando delas apenas os nomes e 
melancólicas histórias dos seus desastres finais. Outras mais 
recentemente dizimadas por surtos epidêmicos irrompidos na região há 
uns trinta ou quarenta anos, atualmente estão reduzidas a alguns 
poucos indivíduos que se encontram espalhados por várias aldeias. 
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110s Anumaniá, Arupatf, Maritsauá, Iarumá e Aualáta alinham-se 
entre os primeiros, entre os que estão completamente extintos. 
Tsúva, Naruvôt, Nafuquá e Kutenáhu, entre os segundos. Estes 
últimos eram membros do bloco de tribos amigas radicadas nos 
formadores do Xtnqu" (Villas-Bôas, 1986:31). 

"Os Indios classificados como hostis que, embora habitando a 
região, não se alinham nem se relacionam normalmente com a área 
cultural dos formadores do Xingu, são os Suiá, moradores do rio 
Paranajuva; os Txukarramãe, ocupantes da margem esquerda do 
Xingu, na altura das corredeiras de Von Martius; os Juruna, 
aldeados na foz do rio Manitsauá-Missú; e, finalmente, os índios 
Txikão, que embora localizados nas águas do rio Jatobá, em pleno 
Alto-Xingu, portanto, assaltam freqüentemente as aldeias xinguanas 
de acesso mais fácil para eles. Para nossa exposição, dos grupos 
citados são os Suiá os mais importantes, dadas as estreitas relações 
que mantiveram com os índios da área xinguana, dos quais 
assimilaram, durante os largos perfodos de contato amistoso, vários 
costumes e maneiras de viver" {Villas-Bôas, 1986:35). 

Além dessa classificação de tribos amigas, constitufdas pelas que 
estão imemorialmente aldeadas na região dos formadores, das tribos 
1111m1gas (hostis), que habitavam o vale do Xingu a jusante dos 
formadores e das tribos extintas, há os arredios. 

"C'lassfficarnos de arredios os índios que, embora habitando a 
região, vivem completamente fechados em si mesmos, sem nenhuma 
espécie de comunicação, antiga ou presente, com as tribos xinquanas " 
( Villas-Bôas, 1986: 45). 

11 Dentre as várias tribos deste tipo, apontadas pelos índios, vamos 
enumerar apenas aquelas de cuja existência real temos certeza. Os 
mais interessantes são os Agavotoqueng, localizados, segundo os 
Matipu, entre os rios Kuluene e Kurizevo. No dizer dos Matipú, os 
Agavotoqueng falam a mesma língua dos Iaualapiti, e em tudo o mais 
se parecem com eles, xi nguanos. Como estes, cortam os cabe los 
curtos, usam abundantemente o urucu e se adornam com colares, 
braçadeiras e brincos de pena. Não é impossível tratar-se de um 
grupo Iaualapitf, há muito tempo desmembrando do grosso da tribo. 
agavotoqueng é uma expressão da língua Matipú, dos Karib em geral. 
Compõe-se de dois termos distintos: agavoto, ieualapttí, queng, outro 
- significando, portanto, "outro Iaualapitf" 11 ( Villas-Bôas, 1986: 45). 

"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 vestfgios na altura da foz deste último rio. A 
existência dos Auaicu é afirmada por todas as tribos da região, 
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principalmente pelos kui kúru que freqüentam a lagoa Itavununo, onde 
sempre encontram vestíqios 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 capivara quando foram surpreendidos. No dizer dos 
Suiá, os Auaicü são muitos medrosos. Fogem sempre apavorados, 
quando descobertos" (Villas-Bôas, 1986:45). 

11D0s Miarrã, os Caiabi aldeados na foz do rio Arraias tem 
encontrado muitos sinais, nas subidas que fazem deste rio, para 
caçar. Numa dessas subidas encontraram um fogo de acampamento 
recém-apagado e jiraus improvisadas a mão, sem o uso de 
ferramentas. Queremos aventar a possibilidade de se trata não de 
Miarrã, mas de um grupo sobrevivente dos antigos maritsauá, por 
ocasião doa assaltos Suiá, residiam exatamente na foz do rio Arraias, 
onde teremos encontrado restos dos grandes potes de barro que 
febr-icevarn" (Villas-Bôas , 1986:46). 

A divisão das tribos, segundo sua pertença lingüística (Tronco, 
Fam11;a) conforme Monserat ( 1992) 9: 

Tupi: Kamayurá, Aweti, Juruna, Kayabi, 
Macro-Jê: 

- KarílY. Kalapálo, Kuikúru, Nahukwá, Matipú, Ipeng 

Aruák. Waurá, Mehináku, Yawalapití 

- Jê 

- Kayapó (Tapayúna) 

- Suyá, Panará 

Isolada: Trumái 

9 Pode ser comparado com o quadro de Steinen 
11As tribus da nascente do Xingu cabe, pois, segundo o exame 
lingüístico, a seguinte classificação (o número das aldeias está entre 
parênteses) : 
Caraíbas: Bakairi (8), Nahuquá (9) 
Nu-Aruak: Mehinakú {3), Waurá (1), Kustenáu (1), Yaulapiti (2) 
Tupi: Kamayurá ( 4), Aueto ( 1) 
Isolados: Trumaí (2). (1940:197) 
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Mapa do CEDI, contemporâneo ao de Hartmann, abarcando todo o 
Parque Indígena do Xíngu 

PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

c6d povo + ll.1.f., 
, ~- ·~ , \ ~ - aJ:,qd.t...,_ ' CJ ~ O~DIAUARUM (' AB Awcu 

CJ Kayabi 
JN Juruna 
KL Kalapalo 
KZ Kamayurá 

Meh1naJcu 
Matipu-Nah.ukwt 
Kaiapó (Melukcin:) 
Panará 
Ku1kuru. 
Suyi 
Tapayuna 
Truma1 
Tukio 
Wauri 

YW Y1walap11i 

CEDI. Povos Indígenas no Brasil - 85/86.Acontece Especial, 11, São Paulo. 
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Mapa de Hartmann, retratando os aldeamentos registrados em duas 
épocas: 1890, 1963 e 1983. Corresponde às respectivas informações de 
viagem, indicando a localização das aldeias principais. 

Cuyabá 
@) Wohnsítze 

der Stêmme 1890 
100 ;,oo 
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UlúRI 
GEBIET 

Cuyabá ~ 

f 
\ Wohnsitze 

der Xínguanos 1963 
TOO 200 

.~ 

Cuyabá 
® 

/ 
Wohnsitze 

der Xinguanos 1983 
TOO 200 300km 
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Todas as sociedades do Alto Xingu, quanto à estrutura social, são 
relativamente igualitárias, como foi observado por diversos autores, 
segundo Dele. Há algumas diferenças na estrutura social. 

11A liderança é mais complexa entre os aruaques e tupis do Alto 
Xingu, do que entre os caribes ou trumaís. Entre os meinácus um 
chefe é iniciado por meio de um rito intrincado e de uma festa 
intertribal, e seus discursos para exortar e instruir a comunidade são 
obrigatórios, e 'de certa maneira mais elaborados do que entre outros 
índios sul-americanos' (Gregor, 1977: 80, 311). Os chefes camaiurás, 
auetís e trumaís também fazem discursos formais (Oberg, 1953: 51; 
Zarur, 1975: 41; Murphy e Quain, 1955: 55). Entre os caribes, por 
outro lado, a liderança tende a ser mais ocasional. Embora Basso 
ouvisse dizer que se espera de um chefe calapalo um discurso diário 
ao crepúsculo, ela observou que de fato ele raramente faz isso 
(1973:133). Em 1953-1954 não havia tais discursos públicos feitos pelo 
chefe cuicuro, embora se afirmasse que um antigo chefe, que era 
lembrado como um grande líder, desse ordens e fosse obedecido. E, 
além do mais, em 1975, um pretendente ao papel de líder fazia 
discursos para a aldeia'' (Dele, 1993:386). 

11 A sucessão cuicuro não é marcada por nenhuma formalidade, e 
um homem pode assumir o papel de chefe gradualmente, através do 
reconhecimento geral de seu povo, não apenas de sua elegibilidade 
mas também de sua efetividade. Nesse meio tempo, mais de um 
aspirante pode competir silenciosamente por reconhecimento de 
legitimidade ( Dele, 1984; Basso, 1973:133-134) 11 ( Dele, 1993:386). 

"Os padrões de trabalho também diferem de um grupo a1to 
xinguano para outro. As unidades de produção mais correntes entre 
os cuicuros são as famílias nucleares. Quando precisam de um número 
maior de pessoas, para tarefas como a colocação de postes das casas, 
construção de armadilhas de taquara para apanhar peixe, ou ajuda na 
roça em raras ocasiões, o trabalho é mobilizado através do uso 
secular de cerimônias. Entre os calapalos , o trabalho pode ser 
empreendido por familias extensas ou mesmo por grupos comunais, 
com uma freqüência um pouco mais alta do que entre os cuicuros, 
(Basso, 1973: 31, 48, 61, 108 e ss). Entre os aruaques e tupis, os 
membros das famílias extensas são as unidades de produção mais 
comuns, e muitas atividades desses grupos são formalmente 
organizadas por donos de casas ou pelo chefe de aldeia. Mesmo os 
grupos de trabalho maiores, algumas vezes verdadeiramente comunais, 
são freqüentemente organizados para o trabalho de roça, pesca e 
construção de casas. Há referências de outros estarem mobilizando 
todo o trabalho coletivo através do uso de flautas secretas ( Zarur, 
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1975: 76). Pode ser significativo, nesse contexto, que grandes 
partidas coletivas de trabalho, para a construção das casas, trabalho 
de roça e preparação de alimentos, sejam comuns entre os grupos 
tupis fora dessa região (Wagley, 1977:53, 56; Murphy, 1956: 416; 
Caspar, 1956: 88 e ss) " (Dole, 1993:388). 

11 
( ••• ) os trumafs participaram da introdução de uma grande 

contribuição ao ciclo cerimonial do Alto Xingu, que é a competição de 
arremesso de projéteis, chamada javari (ou ifagaka entre os caribes). 
Segundo suas próprias tradições e as tradições dos grupos caribes, 
foram os trumaís que ensinaram esta cerimônia para os outros grupos 
na região (Galvão, 1950: 354; Villas-Boas, 1973: 24 e ss.; Basso, 
1973: 152; Monod-Becquelin, s/d: 9). O relato recolhido por Monod 
Becquelin refere-se a uma cisão em uma comunidade trumaí; uma 
facção uniu-se a outro grupo, os paeitans (ou panhetás, segundo 
Villas-Boas, 1973: 26), os quais eram lingüísticamente relacionados 
com os trumaís e aprenderam o javari destes" ( Dole, 1993:390-391) 

110s trumafs acreditam que viviam antigamente junto a um grande 
lago, a leste do Xingu ou do Culuene10, que lá eles foram atacados 
por invasores e subseqüentemente mudaram-se para as cabeceiras de 
um rio tributário. Os camaiurás também têm uma história lendária de 
conflito, nas cabeceiras do Paranajuba e nos outros tributários do 
Xingu, próximo da confluência (Villas-Boas e Villas-Boas, 1973:24- 
26) 11 (Dole, 1993:292). 

A dimensão intertribal das tribos xinguanas reflete-se na dimensão 
intratribal. Talvez seja diffcil dissociar ambas as dimensões, enquanto uma 
alimenta a outra, uma não pode ser entendida sem a sua par. 

110 funcionamento da sociedade Kamayurá não seria concebível sem 
a recorrência de laços intertribais extra-cerimoniais forjados 
principalmente pela história concreta dos diversos grupos domésticos 
na medida em que, constituindo a fonte de uma diferenciação de 
prestigio, estes laços com o mundo de fora dinamizam a própria vida 
tribal através da luta pelas mais altas posições na escala de prestígio 
social" ( Viertler, 1969: 66). 

"Ser membro de um grupo doméstico representa não só desfrutar 
de uma localização espacial, social e ritual concreta como também de 
certos movimentos espaciais, sociais e rituais. Portanto, ser membro 
de um grupo doméstico corresponde a poder desfrutar de todas as 
qualidades humanas estabelecidas por rnavutstné" (Viertler, 1969:67). 

lO Provavelmente trata-se do lago Itafununo, mencionado como lugar de 
origem, segundo tradição Kuikúru. 
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11 Estas qualidades do ser humano atingem sua expressão máxima 
dentro do espaço de uma casa. É na casa que o indivíduo se torna 
física e socialmente vivo (couvade), homem ou mulher (iniciação 
pubertária), pai ou mãe (couvade de seus descendentes) morre 
parcialmente ( a doença, cura e iniciação xamanística dos indivíduos de 
sexo masculino: a doença e cura dos indivíduos de sexo feminino) e 
definitivamente (primeira fase dos rituais funerários). A casa também 
é o principal ponto de referência para suas atividades profanas, o 
seu cotidiano, o seu alimento e o seu trabalho. Por conseguinte, aos 
olhos do kamayurá, os membros do seu grupo doméstico (em geral 
parentes próximos) possuem as qualidades humanas que lhe parecem 
mais concretas e conhecidas" ( Viertler, 1969: 67). 

Os xinguanos se entendem como participantes da humanidade, 
dentro de uma diversidade continuamente reinterpretada. Hoje, todos os 
elementos das diversas tribos são mutuamente reconhecidos como humanos, 
o que era estruturado de forma diversa (membros da família, amigos e 
inimigos) como analisa Viertler, ao analisar diversas pesquisas realizadas 
no Xingu. 

11As atribuições humanas vão se diluindo gradativamente no 
próprio âmbito da aldeia a medida que os laços de parentesco vão-se 
tornando cada vez mais distantes, e, com isso, vão aumentando, 
paralelamente, as suspeitas de feitiçaria. É no âmbito intertribal que 
estas suspeitas se tornam realmente viáveis e intensas, dada a pouca 
importância dos laços de parentesco íntertrtbal'' (1969:68). 

110 pólo máximo da negação da humanidade é constituído pelos 
representantes de tribos "inimiqas", a cuja falta de localização aos 
olhos dos Kamayurá corresponde uma grande flexibilidade dos padrões 
de conduta, advindo dai a possibilidade de realização de saques, 
raptos e assassinatos que, de certo modo, contrebelançe a rigidez dos 
padrões de etiqueta intertribal entre Kamayurá e tribos "amiqas ". 
Assim, os Kamayurá poderão matar um inimigo ou integrá-lo como 
cativo no contexto da vida tribal, poderão roubar ou queimar os seus 
bens, sem que estas práticas impliquem em sanções sobrenaturais ou 
em avaliações éticas negativas11 (Viertler, 1969:68). 

11No contexto das tribos "amiqas", os Kamayurá matam por 
feitiçaria enquanto que no das tribos 11inimigas11 eles o fazem pela 
força física, já que o emprego da força física entre tribos "arrriqas" 
é minuciosamente sancionado por regras lúdicas e seu desfecho não 
pode acarretar mais do que uma morte simbólica. Os Kamayurá só 
poderão "matar!' representantes de tribos amigas transferindo a luta 
real, baseada na violência manifesta, para um plano de luta 
encoberta, baseada em técnicas mágicas de manipulação do 
sobr-enatur-el'' (Viertler, 1969:68). 
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Hoje, os xinguanos se consideram amigos, tendo em comum a 
oposição com a sociedade nacional, que é mais marcante. 

110 sistema intertribal alto-xinguano encompassa a diversidade dos 
grupos que o compõem e o reconhecimento do território ocupado se dá 
nos dois níveis. Num primeiro plano, todos os grupos definem a si 
mesmos como sendo 1alto-xinguanos' e, com isso, definem como seu 
território aquele marcado pelos formadores e incluído entre os 
paralelos 13Q e 12Q de latitude SUL, ou seja, desde os cursos 
superiores do Batoví, Kuliseu e Kuluene até sua confluência. Num 
segundo plano se reconhecem, no interior dessa área maior, os 
territórios ocupados pelos diferentes grupos locais" ( Franchetto, 
1987:18). 

.--- 

Na dimensão intertribal em que os xinguanos se reconhecem, 
manifesta-se em diversos aspectos, como no comércio, na estrutura 
intertribal que conta com "cacique geral" ( Aritana) e em determinados 
rituais. 

No comércio intertribal, formalizada no moitará, trocam várias 
especialidades. 

11Uma delas era o sal extraído do aguapé e armazenado pelos 
uaurás, meinácus e trumaís (Schultz e Chiara, 1971: 299; Gregor, 
1977: 310; Murphy e Quain, 1955: 18). Segundo os uaurás, somente 
eles próprios e os meinácus sabem fabricar e usar este tipo de sal, 
utilizado diariamente na sua comida (Schultz e Chiara, 1971: 296) 11 
(Dole, 1993:383). 

110 sal dos Suyá Kasoá ou Kaloá é obtido pela incineração do 
aguapé ( Euchhorma azurea), destilação de sua cinza e condensação da 
solução resultante" (Schultz, 1960:325). 

"Outra especialidade muito importante é o virtual monopólio dos 
grupos caribes, notáveis pela fabricação de colares e cintos de vários 
materiais, inclusive garras de onça e caramujos aquáticos e 
terrestres. Os discos cortados de caramujos terrestres, perfurados de 
maneira uniforme, são usados como uma espécie de dinheiro, com 
equivalentes bem padronizados, pela região ( Dole, 1956-1958; 
Junqueira, 1975: 101)" ( Dole, 1993: 383). 

"Panelas de barro cozido: Os Waurá são os oleiros do alto Xingu. 
Seus vasilhames de barro cozido são objetos de troca cobiçados por 
todas as demais tribos da região" ( Sch ultz , 1960: 326) . 

Villas Bôas registram uma ocasião em que os índios iam realizar o 
comércio formal. 

---------------------------·------. 



ANEXO 01 Processo n. 3 .184-4 3ª Vara - J. Federal de MT 
Laudo Antropológico 

33 

"Poucos índios no acampamento. Soubemos que os camaiurás estão 
aguardando na aldeia a visita dos cuicuros para um moitará. O 
moitará é uma prática importante da cultura xinguana. É um comércio 
todo ele na base da troca. E o valor dos objetos negociados é 
calculado pelo tempo de trabalho despendido em cada um. Cada tribo 
tem sua especialização numa determinada atividade. Os caribes - 
cuicuros, calapalos, nauquás e outros dessa família lingüística - são 
os donos da fabricação de colares de concha ( uruca) e de caramujo 
( urapeí). Outros indios não fazem esses colares. O uruca é usado no 
pescoço das mulheres ou na cintura dos homens. Todos os homens da 
cultura xinguana, sejam de que tribo for, têm na cintura um colar 
ou, então, qualquer coisa que o substitua, o que não é nada fácil. O 
urapeí é usado por todos os moços e homens, e quase todos os 
meninos. No casamento, o moço presenteia o sogro com um colar de 
urapeí, que tira do pescoço. Ambos os colares são trabalhosos e 
consomem na confecção nunca menos de seis a oito meses. Geralmente 
as mulheres só usam o urapeí nos dias do Iamuricumá ( cerimonial 
exclusivo das mulheres). Com esses colares os caribes participam do 
moitará 11 ( 1994: 315) . 

O comércio intertribal foi registrado por Von den Steinen, no século 
passado. 

"É certo que seus trabalhos mais difíceis, a derrubada, a 
construção de casas, o fabrico de canoas, a confecção de banquinhos 
e coisas semelhantes cabem ao machado de pedra. Todavia as 
diferentes tribus dependiam completamente de determinada jazida, e 
esta pertencia aos Trumaí. Nem os Bakairí, nem os Nahuquá, nem os 
Mehinakú e seus parentes, nem os Auetõ e os Kamayurá tinham 
machados de pedra de fabricação própria. Exatamente o mesmo se 
verifica em relação às épocas antigas dos Bakairi mansos do 
Paranatinga. Nesta região o monopólio dos machados de pedra 
pertencia aos Kayabi, seus vizinhos, deviam adquiri-los deles e mais 
tarde iriam tornar-se seus inimigos figadais. As tribus do Batoví, do 
Kulisehu e do Kuluene recebiam seus machados de pedra dos Trumaí 
(gn); (os Suyá, que habitavam junto ao rio principal, fabricavam-nos 
de pedras de seu próprio território). O machado de pedra, portanto, 
aparece aqui como artigo de importação11 (Steinen, 1940:248-249). 

A relação intertribal no campo do parentesco, verificada em todas 
as tribos manifesta-se pela integração de elementos de outras etnias, via 
casamento. Zarur classifica isso como sendo o dualismo, isto é, o 
indivíduo com duas ascendências tribais distintas. 

110 dualismo presente na sociedade Aweti atinge provavelmente, o 
Xingu inteiro. Na aldeia Aweti, apenas duas pessoas são Aweti 
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genealogicamente 'puras'. Ambos os indivíduos possuem, no entanto, 
relações de parentesco fictício com uma série de famílias Kamaiurá e 
Iawalapiti. São os dois, os indivíduos 4 e 5 do diagrama 3, ambos 
casados com Kameiuré , de forma que não há nenhuma criança Aweti 
"pura". Os casamentos intertribais unem os Aweti aos Kamaiurá e 
Iawalapiti. Existem na aldeia Aweti, uma mulher e dois homens 
considerados Kamaiurá e quando chegamos à aldeia haviam três 
mulheres Iawalapiti, tendo uma delas morrido enquanto lá estávamos. 
Essa seis pessoas, em um total de 19 adultos, dão a importância da 
afinidade ao nível intertribal, que vai além atingindo as gerações 
superiores" (Zarur, 1975:31). 

"Moravam entre os Suyá algumas mulheres waurá, raptadas em 
incursões contra os povos do Alto Xingu; essas mulheres tinham 
introduzido a cerâmica, técnica desconhecida aos Suyá que estavam 
num processo de "xinquantzação", mas, até hoje, reproduzem-se como 
sociedade Gê: uma estrutura social complexa com grupos e metades 
cerimoniais, com o sistema típico de transmissão de nomes dos grupos 
Gê. Os Suyá habitam atualmente uma aldeia de 114 pessoas perto da 
boca do Suyá Missu" ( Franchetto, 1987:146-147). 

As relações intertribais se mostram mais complexas e mais evidentes 
na realização de cerimoniais, dentre os quais se destaca o Kwarup. 

11A principal dessas cerimônias é a que ainda se desenvolve e é 
conhecida sob o nome guarup, de origem camaiurá. É uma cerimônia 
realizada anualmente, em base mais ou menos rotativa, em uma das 
aldeias que permanecem no Alto Xingu. Seu propósito declarado é o 
de homenagear os membros falecidos da aldeia anfitriâ, cortando e 
decorando um poste de madeira, o guarup, que representa um deles. 
Realiza-se no fim da estação das secas, em uma das aldeias, sendo 
assistida por habitantes da maioria, se não a totalidade, das outras" 
( Carneiro, 1993: 407) . 

"O Quarup é a encenação da lenda da criação. Só se justifica a 
cerimônia quando morre um índio de linhagem que outro não é senão 
aquele que foi criado pelo herói Criador, Mavotsinin. O toro de 
madeira que representa o morto tem mais ou menos um metro e 
sessenta de altura, sendo que os trinta a quarenta centímetros do 
topo são de uma madeira que os índios chamam de mavunhá - a mesma 
usada pelo Criador" (Villas Boas, 1994:281). 

Viertler, analisando as pesquisas a respeito dos Kamayurá, verifica 
a centralidade das festas intertribais. 

"Nota-se que o momento decisivo para a consolidação do status é 
aquele que congrega a tribo Kamayurá e uma ou mais tribos vizinhas. 

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Assim, as festas religiosas mais importantes (javari, kwarup) e a 
maioria dos ritos-de-passagem não podem prescindir da presença de 
representantes do mundo "de fora" algo xinguano. É principalmente 
durante estas festas que são realizadas as grandes lutas esportivas e 
que os diversos chefes cerimoniais desempenham suas atividades 
rituais; é por ocasião dos grandes rituais de cura intertribais que se 
consolida o prestigio de um grande payé; é por ocasião das incursões 
contra tribos inimigas que o jovem pode chegar a uma posição de 
destaque e obter uma esposa que lhe possibilite alcançar o status de 
"pai II pela geração de um filho" ( 1969: 36-7) . 

"Não há época para a realização de um kwarüp; entre um e outro 
intercala-se as vezes um período de vários anos!" (Viertler, 1969:81). 

1110s preparativos processam-se com vários dias de antecedência. 
É durante este período que os guerreiros pintam o corpo com urucum 
(cor vermelha) e carvão resinoso (cor preta). Alguns deles usam 
também vários enfeites. As lutas ( ruka-ruka), características das 
tribos do Xingu, são realizadas todos os dias e servem de treino aos 
guerreiros que irão lutar no dia da festa, como também de 
ensinamentos para os meninos. O capitão e os guerreiros da tribo 
fazem as demonstrações. Os ensaios dos tocadores de flauta ( uruá) 
também são feitos com alguns dias de antecedência. . . Outro 
preparativo muito importante, essencial para a realização da festa, é 
a pesca do timbó. 11 Partem para o timbó11, 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 daf 
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). 

11D0 ponto de vista da personalidade Kamayurá, o morto não é 
simplesmente alguém que deixou de existir, mas alguém que passou a 
outro status, definido e perpetuado na memória dos homens. Donde o 
reconhecimento cultural da semelhança, expresso no caráter uno e 
múltiplo do kwarup" (Viertler, 1969:87). 

"Simbolicamente há, durante o kwarup, o consumo ritual do piqui 
(cf. Oberg 1953: 56}, que está associado a fertilidade humana e, 
consequentemente, a vida" ( Viertler, 1969: 87). 
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11Além disso, a própria cerimônia é marcada de modo a coincidir 

com a época da desova da tartaruga tracajá ( cf. Carvalho, Lima e 
Galvão 1949: 36), também associada a fertilidade, segundo Oberg11 

( Viertler, 1969: 87) . 

Ao lado do Kwarup, destaca-se o Javari como cerimonial intertribal. 
110 Jawari consiste no confronto de uma tribo frente a outra, com 

o uso de propulsor de flechas. O confronto físico é individual, 
lutando sempre, de cada vez, dois indivfduos que possuem entre si, 
certo tipo de relações estabelecidas pelo sistema de parentesco. 
Indivfduos de tribos diferentes, que tenham entre si um 
relacionamento de irmãos, não se enfrentam. Batem-se apenas apeles 
que tem entre si uma relação real ou fictfcia, pela qual se consideram 
primos cruzados, ou aqueles que não tem entre si nenhum tipo de 
relação" (Zarur, 1975:69). 

"As pinturas corporais tem grande importância no Jawari, 
definindo o tipo e relação entre os participantes do ritual. A pintura 
é sempre feita sob o ponto de vista daquele que a usa. Dois 
indivíduos que, por exemplo, considerem-se primos cruzados, bater 
se-ão ambos, usando pintura que representa o gavião. Cada um deles 
considerará o outro como passarinho, apesar de ambos estarem 
pintados de gavião. Justifica-se o uso da pintura do gavião, pois o 
'gavião come o passarinho', conforme me disse meu informante. Já 
quando não existe nenhum tipo de relação entre os indivíduos, a 
pintura é de uma onça, pois 'onça come todo mundo!" ( Zarur , 
1975: 69-70). 

Abaixo, algumas motivos decorativos e pinturas corporais. 

Elnlue Symbole 
Schrnetterlmg 
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"Parece existir uma marcada preferência pelo primo cruzado como 
oponente do Jawari, devendo ser eles de tribos diferentes. O 
confronto entre primos cruzados, é uma conseqüência da oposição 
entre os sexos, como já vimos anteriormente. A superposição do 
confronto entre primos cruzados, com o confronto entre tribos, traz a 
hipótese de que na estrutura social do Xingu sejam as tribos 
classificadas na mesma categoria que os primos cruzados, trazendo 
todo um tipo e relacionamento entre elas, que se aproxima do 
existente entre afins ou afins potenciais. Becker (1969, 242) traz 
subsídios, demonstrando que as relações entre tribos parecem seguir 
o padrão de aproximação-evitação, existente entre afins. Isto parece 
ser confirmado por todas as normas de comportamento, que regulam 
as relações intertribais11 ( Zarur, 1975: 70). 

"Entre os Aweti, está o segundo maior conhecedor do Jawari do 
Xingu, posição que lhe dá alto prestigio em todas as aldeias 
xinguanas ( ... ). O maior conhecedor é um Trumái, tribo que 
introduziu o Jawari no Xingu11 ( Zarur, 1975:70). 

Segundo Vfllas-Bôas 110 Javari consiste numa série de belissimos 
cantos em coro e danças que se prolongam por vários dias, 
encerrando-se, com a chegada da tribo convidada, por uma cena de 
disputas individuais, com flechas de ponta romba e recobertas de 
cera, lançadas por meio de um propulsor. Na ocasião da festa, o 
último dia principalmente, os índios se pintam com urucu e pó-de 
carvão, adornando-se com os mais vistosos e variados enfeites de 
pena, cintos e braçadeiras de couro de onça. O dono da festa, 
utilizando tabatinga, cinza e pó de carvão misturado com óleo de 
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pequi, pinta o corpo, imitando os desenhos e as cores da plumagem 
de determinado gavião" (1986:28). 

- 

'.1,19t 
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Quanto a rituais, a nível tribal, escreve Zarur: 

"Classificamos os rituais internos das comunidades xinguanas, em 
rituais de oposição sexual e rituais de oposição entre as gerações. 
Entre os rituais de oposição sexual consideramos o Karytu, que os 
Kamaiurá chamam de Ojakui; o Iamuricuman, o Nupé-riupé , a 
Arucacan e o Jawari - que embora um ritual intertribal, pode ser 
considerado como um ritual de oposição sexual( ... ). O principal ritual 
de oposição entre gerações é o Auajá - o Anhangô da lfngua geral e 
dos Kamaiurá. A força maior dos rituais de oposição sexual, frente 
aos rituais de oposição entre as gerações - seja em número ou em 
significado funcional - manifesta a maior importância da oposição entre 
os sexos, em relação a qualquer outra da estrutura social do Alto 
Xingu" (Zarur, 1975:59). 

110s rituais xinguanos podem ser levados por razões diversas, seja 
para cura de doenças, seja visando a mobilização do trabalho 
masculinos, seja para simples divertimento, ou como medida 
preventiva de defesa da comunidade. Em qualquer caso, o conteúdo 
divertimento parece estar sempre presente. O maior objetivo de um 
ritual vai lhe dar um caráter mais ou menos formalizado. Se é 
realizado apenas para divertimento dos participantes, será menos 
formalizado. Se realizado por outros motivos, além deste, o nfvel de 
formalização será maior (id. 1975: 59). 

110 ritual do Karytu pela freqüência com que é realizado, reafirma 
cotidianamente a inferioridade da mulher na sociedade xinguana. A 
proibição de que as flautas sejam vistas, implica na sua exclusão de 
diversas atividades comunitárias" ( Zarur, 1975:62). 

"Karytu tem um sentido marcadamente econômico como ritual, que 
advém de sua associação com a coletividade masculina. Assim, Karytu 
vem a ser o mecanismo encontrado pela sociedade xinguana para a 
mobilização do trabalho coletivo masculino. Estas atividades, que 
exigem a participação de todos os homens da aldeia, são: a derrubada 
da floresta para roças, a construção e reparo das casas, pescarias 
coletivas, para a realização de outros rituais. Todas essas atividades, 
que dependem do trabalho masculino coletivo, são 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 
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são consumidos pelos homens da aldeia, em frente a casa dos homens" 
(Zarur, 1975:62). 

"Iamuricuman impõe-se a Karytu, como expressão ritual da 
oposição entre os sexos. As mulheres em geral não usam instrumentos 
musicais, sendo as músicas do ritual apenas cantadas. Somente 
quando é levado com toda formalidade o grande ritual de 
Iamuricuman, aparecem as pequenas flautas do mesmo nome. Estas 
flautas podem ser vistas pelos homens. As canções de Iamuricuman 
são cantadas por grupos de mulheres abraçadas" (Zarur, 1975:65). 

"A grande festa de Iamuricuman implica em uma inversão dos 
papéis sexuais, ao contrário do Karytu, onde os papéis relativos a 
cada sexo são reafirmados. Quando Iamuricuman é realizado, os 
homens ficam em uma franca situação de inferioridade frente as 
mulheres. O comportamento das mulheres passa por outro lado, a ser 
o normal dos homens. Colhi entre os Aweti, um desenho, feito por um 
homem, que representa Iamuricuman. Neste desenho as mulheres são 
representadas como mulheres, com a diferença de que, além dos 
cabelos compridos, mamas, colares femininos, possuem também pênis " 
(Zarur, 1975:65). 

Essa variedade de rituais, verificada por Zarur, foi registrada por 
Steinen em 1884. 

11No largo da aldeia, os Kamayurá nos enumeraram, à noite, sete 
danças diferentes representando, pantomimicamente, certas 
particularidades das mesmas. 1 yauari: a dança do propulsor. Com 
grande talento plástico representaram uma cena em que um guerreiro 
é ferido e cai morto. A este moribundo faltava somente o escudo. 2. 
mavuravuá: mascarada. 3. ivúraaú com adorno de plumas e tanga de 
buriti, a flecha sobre o ombro. 4. amuvikumá com pequenas maças 
próprias para dança. 5. tavúravaná. Ramos verdes nos braços touca 
com malhas de rede, plumas nas orelhas, diademas de plumas, tanga 
de buriti. Correspondente a dança de peixe dos Nahuquá. 6. 
namiakóit, por ocasião da perfuração das orelhas dos meninos, quando 
este tem cerca de cinco anos de idade. 7. kunyá maraká, quando as 
meninas recebem o ulur-i" (Steinen, 1940:416). 
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Os índios do Xingu são conhecidos a partir do contato com a 
sociedade nacional. Esse contato implicou em transformações que se 
processaram ao longo do tempo, e continuam até o hoje. Algumas das 
mudanças que são registradas a partir da chegada de elementos da 
sociedade nacional à região, no cabendo um registro completo. 

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

11A 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 ocastão" (id., 1986:17). 

"Att-ibuímos este real minguamente da população indígena do Alto 
Xingu aos primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de 
outras moléstias infecciosas irrompidos na região há uns trinta anos 
aproximadamente, quando grupos de índios moradores do Kurizevo 
começaram a abrir este rio e entrar em contato com núcleos civilizados 
do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" (id., 1986:17). 

É consenso que todas as tribos que hoje vivem no Parque Indfgena 
do Xingu foram mais populosas no passado. 

11 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 trumafs, 
Estes últimos, aguerridos, irrequietos, além de brigar com os fndios 
lá do baixo rio, lutavam com seus vizinhos 11 ( Villas Boas, 1994: 261) . 

11As 11grandes guerras11 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 ( ... ) Grupos importantes, como os naruvoto-custenabu, tsuva 
( gn), não existem mais, tragados que foram pelos surtos gripais e 
suas cornplicações " (id., 1994: 364). 

Grande parte do habitat dos índios ficou fora dos limites do Parque 
Indígena do Xingu. Conforme os mais velhos: ficou tudo apertado aqui, 
sobre a área dos outros. 

- 



ANEXO 01 Processo n. 3 .184-4 3ª Vara - J. Federal de MT 
Laudo Antropológico 

42 

- 

Na relação com a sociedade nacional, o Parque Indfgena do Xingu 
representa uma singularidade no âmbito da relação dos fndios com a terra. 
Grande parte das Reservas Indígenas corresponde à uma única tribo, e 
da relação desta com a sociedade nacional. O Parque Indígena do Xingu 
implica uma forma singular de relação com a sociedade nacional. No 
Parque, nenhuma tribo entende-se isoladamente, mas enquanto relacionada 
com as demais. A interação com a sociedade nacional realiza-se de maneira 
conjunta. Isto é, para os índios de qualquer tribo é importante, nesse 
momento, salvaguardar, pelo menos a área demarcada como Parque 
Indfgena do Xingu. Com isso não abdicaram de áreas significativas e 
importantes de terras imemorialmente habitadas, que ficaram no lado 
externo dos limites do Parque Indígena do Xingu, o que é percebido como 
perda, merecendo ser recuperado o dir~to sobre as mesmas. Os Panará, 
por exemplo, estão empenhados em retornar a seu território tradicional. 

Na conjuntura da atual relação intertribal, conta-se com a presença 
de objetos da sociedade nacional para comercializar. Significa, nesse 
âmbito, um parceiro a mais. 

"Cumpre notar que a "espectallzação" econômica entre as tribos 
representa apenas a faceta mais evidente e concreta de uma 
"especializ ação" social mais ampla. Realmente, assim como os artefatos 
de ferro, além de seu sentido utilitário, simbolizam, sinteticamente, a 
superioridade do civilizado em muitos outros aspectos da vida social, 
assim também o arco dos Kamayur-â, o pote dos Waurá, etc., 
funcionam na mitologia como sfmbolos que visam a expressar o 
reconhecimento de que existem situações de vida diferenciadas para 
cada tribo, dentro de um sistema social mais amplo: o das relações 
intertribais do Alto Xingu. Por sua vez, este sistema de integração 
intertribal se acha inserido num sistema mais amplo, constituído pelas 
relações entre "alto-xinouanos" e "civilizados " do Parque Nacional do 
Xinqu" (Viertler, 1969:59). 

110 Parque Nacional do Xingu merece, por si só, um estudo 
cuidadoso como um sistema social complexo e como uma experiência de 
po'lítica 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 "civilizeda'' 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 
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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 remédtos'' (Seeger, 1980:163-164). 

110 maior pólo no Xingu está no posto indígena. O poder dos 
representantes civilizados na região surge, principalmente, dos bens 
que distribuem aos índios, e esses bens, os remédios, dos quais os 
índios tem plena consciência da eficácia e da importância. Além disto, 
os índios do Xingu conhecem a eficiência do homem branco na arte de 
matar e o poder de base tecnológica da sociedade caraíba. Sabem que 
no posto estão "caraíbas mansos", que os protegem e que, além 
disso, manipulam, na região, objetos que são símbolos de poder na 
sociedade caraíba. A estrutura de poder nas comunidades indígenas 
articula-se com a estrutura do posto pela dependência econômica 
frente a ele. O prestígio do homem branco, como dono de coisas 
preciosas, e o medo do homem branco, como homicida eficiente, são as 
bases de poder do posto indíqena'' (Zarur, 1975:39). 

110 gradativo deslocamento da maioria das aldeias em direção aos 
postos ( ... ) , visando obter assistência médica, acesso a instrumentos 
e utensílios de ferro e alumínio, plantas úteis (tais como a cana-de 
açúcar, a banana), roupas, balas, miçangas, etc., e a garantia da 
posse de suas terras. O problema das terras tribais foi 
temporariamente resolvido pela criação do Parque Nacional do Xingu 
(1961). Os Kamayurá se encontravam espacialmente próximos dos 
núcleos estabelecidos pelo "carafba'' (nome dado ao homem civilizado). 
Esta contingência lhes permitiu acesso mais imediato aos tão almejados 
bens-do-civilizado e vantagens inegáveis em relação a seus vizinhos 
índios'' (Viertler, 1969:9-10). 

11A presença do "carafba'' também implicou num gradativo 
rearranjo das próprias relações intertribais. Isto porque a política 
indigenista dos Irmãos Villas Boas, responsáveis pela manutenção e 
funcionamento do Parque, embora vise a conservação e a defesa das 
instituições tribais tradicionais face aos avanços da sociedade 
regional, tem agido não só no sentido de alterar as relações entre 
alto-xinguanos e tribos por eles consideradas "inirrriqas" (Suyá, 
Juruna, etc.) como também no de propiciar intensa assistência 
econômica e médica, acarretando assim uma série de modificações nas 
práticas tradicionais ligadas a produção (a introdução de instrumentos 
de ferro, anzóis, etc.) e a cura de doenças (o emprego de técnicas 
civilizadas de combate a epidemias que grassaram principalmente logo 
após os primeiros contatos - comprimidos, ínjeções , etc. - que 
acarretaram uma redução substancial da importância social dos pajés 
da aldeia). Em suma, os intentos pacifistas de conservadoristas da 
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política indigenista adotada pelos dirigentes do Parque acarretarão, se 
já não acarretaram, profundas transformações na configuração da 
aldeia e de toda área Alto-Xinquana" (Viertler, 1969:10). 

Ante essas considerações quanto à situação dos índios no Parque 
Indígena do Xingu, cujo fim já foi profetizado por alguns, pode-se 
encerrar com uma consideração/apelo feita por Gomes, a respeito do índio 
no contexto nacional. 

11Se me permito fazer uma profissão de fé, é a de que a 
sobrevivência dos índios brasileiros é uma questão perfeitamente 
possível de ser realizada, tanto política como culturalmente, tanto 
para o Brasil como para a humanidade. Essa tarefa pertence ao mundo 
e é função de um tempo, de uma geração. Ao projetarmos o nosso 
futuro teremos que fazê-lo com os índios ao nosso lado, não como 
órfãos, nem como crianças, nem como ingênuos exploráveis, mas como 
parceiros de um destino comum. Dados todos os perigos que ameaçam 
a humanidade, não será surpreendente se a nossa sobrevivência 
estiver ligada à sobrevivência dos índios (1988:228). 

São Paulo 25.06.96. 

- 


