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LAUDO DA PERÍCIA ANTROPOLÓGICA 

Referência: Ação Ordinária nº 1999.3236-5, 
Justiça Federal, 3ª Vara 

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

Autores: POL YCARPO SILVEIRA ARRUDA e OUTROS 

Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado perito ·do juízo nos 
Autos da Ação Ordinária - Desapropriação Indireta, processo nº 1999.3236-5, 
sendo autor POL YCARPO SILVEIRA ARRUDA e OUTROS contra a UNIÃO 
FEDERAL e Outro, . apresenta abaixo seu laudo respondendo aos quesitos 
apresentados. 

Do Juízo 

a) A área de propriedade dos autores pode ser caracterizada como de posse 
imemorial indígena? 

Sim. A área de propriedade dos autores, que integra a parte sul do Parque 
Indígena do Xingu, pode ser caracterizada como de posse imemorial indígena, 
tomando como referência os registros dos primeiros exploradores e etnógrafos 
que adentraram essas terras e, pelos dados atuais, é constituída de terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios que ali habitam, de acordo com os 
critérios estabelecidos no parágrafo 1 º do artigo 231 (CF/88). 

"Becquelin ( 1993 :225), resumindo pesquisas arqueológicas recentes, na 
área dos formadores do Xingu, aponta duas fases identificadas por 
Simões ( 1967): a fase Diauarum, no curso superior do Xingu foi datada 
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do século XIII da nossa era; a fase lpavu, no curso inferior do Culuene, 
foi datada ao redor de 1200-1300 d.C. A ocupação do Alto Xingu 
começaria, aproximadamente, no início do século XI (1993:228). 
Muitos sítios apresentam uma cerâmica similar à cerâmica Waurá 
contemporânea (1993:230), especialmente a cerâmica da fase Ipavu. 
Conclui este autor" ( cf. Lea, 1997: 59). 

"Somos tentados a pensar que houve evolução sem interrupção de 
ocupação da região entre a população da fase lpavu e a população das 
aldeias visitadas a partir de 1884. Pensamos assim em vista das 
semelhanças entre a cerâmica arqueológica e a cerâmica 
contemporânea, bem como em razão da continuidade na disposição das 
aldeias" ( 1993 :231 )" (Lea, 1997: 59). 

"Todos estes grupos indígenas tiveram seus números drasticamente 
reduzidos devido aos seus contatos com membros da sociedade 
envolvente, que trouxeram doenças para as quais os índios não tinham 
desenvolvido imunidade. Enquanto estava sendo cogitada a criação do 
Parque do Xingu, em 1954, houve uma epidemia devastadora de 
sarampo que matou 114 pessoas numa população estimada em 650 
pessoas (Mota apud Galvão e Simões 1966:39)" (Lea, 1997: 63). 

"O auge da depopulação foi no fim da década de cinqüenta e início da 
década de sessenta, Galvão e Simões, citando dados de von den 
Steinen e Meyer ( que participaram das expedições germânicas do fim 
do século XIX) dizem que havia 39 aldeias no Alto Xingu, no fim do 
século XIX, cuja população era calculada em 3 .000 pessoas. Galvão e 
Simões, descrevendo o núcleo de povos que habitam _a montante do 
Morená, calculam que havia 652 pessoas, morando em 1 O aldeias em 
1952, o que significa uma depopulação na ordem de quase 80% em 
confronto com os dados de Steinen e Meyer. Ao voltar para o Alto 
Xingu em 1963, Galvão e Simões calculam que houve um ligeiro 
decréscimo no decorrer dos últimos onze anos, resultando numa 
população de 623 pessoas morando em 9 aldeias (1966:45)(Lea, 1997: 
63). 

"A partir da criação do Parque, a situação começou a melhorar, na 
medida em que foi providenciado um atendimento médico mais regular. 
Embora insuficiente e com muitas falhas, o atendimento médico 
permitiu a retomada do crescimento demográfico. A aquisição gradual 
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de imunidade também ajudou neste processo. A tendência atual é de 
crescimento demográfico, compartilhado por todos os grupos (Lea, 
1997: 63). 
"Isto precisa ser levado em consideração no cálculo das terras que os 
índios necessitam. Foram dizimadas por diversas epidemias (de gripe, 
sarampo, etc.): tendo superado o trauma do estabelecimento de 
contatos regulares com a sociedade envolvente, sua perspectiva para o 
futuro é de um crescimento demográfico cumulativo" (Lea, 1997: 63). 
A respeito da tradicionalidade de ocupação indígena da área 

compreendida pelo Parque Indígena do Xingu, Mendes ( 1988), baseando-se 
no laudo antropológico de Franchetto, afirma que: 

"O território dos povos alto-xinguanos, marcado pelos formadores do 
rio Xingu, situa-se entre os paralelos 13º e 11 º 55' latitude Sul, desde os 
cursos superiores do Batovi, Kuliseu, Kuluene até sua confluência" 
(Mendes:88). 
Em termos imemoriais, há que reconhecer, que as terras ocupadas pelos 

diversos grupos indígenas alto-xinguanos eram bem mais amplas do que o 
território demarcado do Parque Indígena do Xingu. 

"234. É importante assinalar, ainda, que esses grupos foram removidos 
em condições extremamente dificeis, após a alienação indevida de todo 
o seu território pelo Estado de Mato Grosso e as sucessivas invasões de 
suas terras pelos pretensos proprietários e aventureiros" (Mendes, 
1988: 110). 

Conforme aponta o perito antropológico Fausto: 
"Os Txicão, por sua vez, que foram trazidos para dentro dos limites do 
Parque em 1967, viviam desde o final do século XIX no interflúvio 
Ronuro-Batovy e, por isto, não podem ser considerados propriamente 
um grupo transferido', pelo menos não na mesma medida que os 
demais" (1990:49) (Lea, 1997: 63). 
Os Txicão são hoje conhecidos como Ikpeng. Além destes, que foram 

removidos para o interior dos limites do Parque Indígena do Xingu, diversos 
povos da região do Alto Xingu sofreram processos semelhantes para se 
conformarem com a restrição proposta pelos limites. Diversos povos foram 
induzidos a se deslocarem de suas terras de ocupação imemorial para 
dividirem o espaço territorial do Parque. 
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Outros povos que viveram circunstâncias históricas peculiares, foram 
transferidos para o interior do Parque, mediante uma intervenção de não 
índios. Destacam-se aí os Kaiabi que habitavam imemorialmente outra região, 
os Panará que viveram no Parque, por certo tempo, na condição de 
transferidos, até retomarem para seu território imemorial no Iriri. 

11235. Como se sabe, toda a região dos rios Verde, Teles Pires, Peixoto 
de Azevedo, habitat imemorial dos Kayabi e Krenhakarore [Panará] 
havia sido loteada pelo Estado de Mato Grosso em 1952 e 1953 entre a 
Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda., dirigida pelo conhecido 
escroque internacional Matsubara... e as empresas Imobiliárias 
Ipiranga ... , 'Construções e Comércio Camargo Corrêa SI A' e a Agro 
Pecuária Extrativa Manópolis Ltda ... , entre outras... (Mendes, 1988). 
[Veja Cardoso 1954 anexo] 

"237. Por outro lado, deve-se observar que essas tribos passaram a 
ocupar no Xingu os espaços territoriais cedidos pelos habitantes 
imemoriais, como demonstrado por Bruna Franchetto" (Mendes 
1988:110). 

Deve-se lembrar que um dos motivos da transferência de tais grupos 
para o Parque Indígena do Xingu foi a redução do próprio Parque passando 
dos 200.000 km quadrados, propostos em 1952, para pouco mais de 20.000 
km em 1961 (cf. Mendes 1988:128). A partir desses dados e dessas 
considerações pode-se inferir que a área de propriedade dos autores pode ser 
caracterizada como de posse imemorial indígena. 

Da Fundação Nacional do Índio 

1 - Se as terras "sub-judice" encontram-se inseridas total ou parcialmente 
nos limites do Parque Nacional do Xingu? 

As terras "sub-judice" encontram-se inseridas totalmente nos limites do 
Parque Nacional do Xingu. 

Essas terras foram adquiridas do Estado de Mato Grosso. Há que 
lembrar as condições em que o Governo deste Estado efetuou a venda de suas 
terras, como consta também no relatório, já citado, de Cardoso, em anexo. 
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"Enquanto o projeto [de criação do Parque Indígena do Xingu] corria 
os seus trâmites normais, começou a processar-se um movimento capaz 
de anular-lhe os efeitos caso ele fosse aprovado. Pretendendo realizar 
uma política colonizadora, o Departamento de Terras e Colonização do 
Estado de Mato Grosso iniciou a venda de terras não só por todo o 
Estado, como particularmente, na área pertencente ao futuro Parque. 
Assim, criado este, o Governo Federal iria defrontar-se com uma 
situação de fato: ou desistiria da execução ou seria obrigado a 
indenizar, por preço altíssimo, os possíveis compradores ou 
concessionários daquelas terras." (Dr. Costa Porto, apud Mendes 
1988:42). 

"Embora tenha uma extensão de pouco mais de 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados, o Estado de Mato Grosso já vendeu 1, 7 milhão. 
O próprio governador Garcia Neto fez esse cálculo, para mostrar a 
existência de pelo menos 500 mil quilômetros quadrados de terras 
superpostas, isto é, vendida duas vezes. E na maioria dos casos foi o 
próprio governo o responsável por essas irregularidades." O Estado de 
São Paulo de 2/6/77 apud Mendes 1988:46). 

Com essas citações pode-se deduzir que a área "sub-judice" encontra 
se nessa condição também por responsabilidade que não se reduz ao autor 
deste Processo. Trata-se de um conflito não particular, de uma determinada 
pessoa com esses índios, mas do conflito entre duas sociedades, entre duas 
economias, no que prevalecem os direitos originários dos índios. 

2 - Se a área indígena em questão encontra-se devidamente demarcada e 
regularizada? 

Sim. O Parque Indígena do Xingu, que é a área indígena em questão, 
encontra-se devidamente demarcada e regularizada. 

"Apesar do anteprojeto de 1952 incluir quase todas as áreas ocupadas, a 
decretação dos limites do Parque do Xingu em 1961 e as sucessivas 
alterações tiveram efeitos constrangedores sobre as populações indígenas. 
Porções dos territórios de ocupação histórica tiveram que ser, de fato, 
abandonados e foram definitivamente entregues à colonização 
(Mêkrãgnoti e Suyá ao norte, cabeceiras dos formadores do rio Kuluene, 
ao sul, que era domínio dos grupos Karibe dos formadores). O 
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estabelecimento de fronteiras fixadas, as epidemias de doenças 
contagiosas trazidas pelos brancos e a criação de Postos de assistência 
provocaram um rearranjo das localizações das aldeias de alguns grupos, 
sem que, enfatizamos mais uma vez, houvesse "transferências" para áreas 
que não fossem de ocupação indígena. Todos os deslocamentos que 
atingiram povos tradicionais do Alto Xingu se deram, sem exceção, dentro 
de territórios já previamente ocupados e explorados. Houve, sim, um 
aumento da concentração populacional e uma maior aproximação entre as 
aldeias, com uma sobreposição de áreas habitadas por grupos diferentes" 
(Franchetto, 1987:13). 

3 - Qual ou quais os grupos de origem ameríndia habitam essas terras? 
O Parque Indígena do Xingu abriga diversos grupos de origem amerindia, 

que habitam essas terras. Os grupos podem ser divididos entre os xinguanos no 
sentido de ocupação imemorial e aqueles que para aí foram transferidos, por 
diversas razões. 

A partir dos últimos, são considerados índios transferidos: Kaiabi, Ikpeng, 
Tapanhuna e Panará. Estes, vítimas da abertura da BR 163, antes conhecidos 
como Kreen Akarore ou Índios Gigantes, retomaram para uma parte de sua terra 
imemorial, fora do Parque Indígena do Xingu. 

Consideram-se índios propriamente xinguanos os pertencentes às 
tribos: Juruna, Kalapalo, Kuikuru, Suyá, Trwnai, Waurá, Yawalapiti, 
Kamayurá, Aweti, Mehináku, Matipu, Nahukwá', totalizando uma população 
aproximada de 5.000 ( cinco mil) indivíduos. 

"A questão dos grupos indígenas efetivamente "transferidos" deve ser 
tratada de modo específico, se não se quer fazer afirmações falsas ou 
confusas, manipulando dados e deformando fatos. Quando falamos dos 
grupos "transferidos", nós nos referimos aos Kayabi, Txikão, Tapaiuna e 
Kreen Akrore. Remetemos novamente às partes deste trabalho dedicadas a 
estes povos, para a compreensão correta das motivações históricas que 
levaram a tais "transferências" e para uma reconstrução dos movimentos 
que os trouxeram para os territórios habitados pelos grupos alto-xinguanos. 

J 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. A denominação: 
Panará corresponde aos Kren-akarôre, ou Kreen Akrore ou índios Gigantes. 
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Por outro lado, não podemos esquecer que os grupos 'transferidos' não 
eram desconhecidos dos alto-xinguanos, sendo antiga a história de 
relações, sobretudo guerreiras, entre eles. Os 'transferidos' provem todos 
de regiões circunvizinhas a bacia do Xingu" (Franchetto, 1987:14). 

"Assim, sintetizando, os Txikão chegam da área dos formadores 
ocidentais do Xingu (J atobá, Ronuro) e são abrigados pelos grupos dos 
formadores ( especialmente os Aruák), para ser assistidos pelo Posto 
Leonardo até sua recuperação. Em seguida passam a habitar em território 
Trumái" (Franchetto, 1987:14). 

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

"Os Tapaiuna são acolhidos na aldeia Suyá e, por fim, ficam em território 
Suyá e Trumái" (Franchetto, 1987:14). 

"Os Kreen Akrore recebem a hospitalidade dos Kayabí, dos Txukarramãe 
e dos Suyá, antes de mudarem para a divisa da terra Kayapó, ao norte da 
estrada BR-80. A construção da rodovia, aliás, foi uma das razões de sua 
'pacificação' no rio Peixoto de Azevedo, região já ocupada pela base 
militar de Cachimbo, por fazendas e por garimpos" (Franchetto, 1987:14). 

Hoje, ao todo, somam-se 14 grupos étnicos distintos, que habitam o 
Parque Indígena do Xingu. 

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

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

os índios, como: grupo, nação, povo, etnia, grupo étnico. A palavra étnico é 
apropriada para indicar a situação de inter-relação entre os grupos. O registro 
publicado pelos Villas Bôas mostra, sinteticamente, a variedade cultural, a par 
da unidade intertribal que eles constituíram, formando uma unidade 
interétnica. 

"Em 1946, ano da nossa chegada aos formadores do Xingu, os seus 
povoadores indígenas eram, nas suas várias práticas e costumes, 
estritamente os mesmos encontrados pelo etnólogo alemão Karl Von 
den Steinen em 1884, em sua expedição etnográfica. Era idêntica a 
distribuição das aldeias na região, o mesmo intercâmbio e relações entre 
elas" ( 1986: 17). 
"A única alteração constatável ocorrida na região, de 1887 para cá, foi 

uma grande redução de quase metade do número de seus habitantes 
(gn), tomando-se como verdadeiro o montante populacional calculado 
naquela ocasião" ( 1986: 17). 

"Atribuímos este real minguamento da população indígena do Alto 
Xingu aos primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de outras 
moléstias infecciosas irrompidos na região há uns trinta anos 
aproximadamente, quando grupos de índios moradores do baixo 
Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em contato com núcleos 
civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" 
( 1986: 17). 
"Das tribos indígenas que ocupam a área do Alto-Xingu, onze vivem 
hoje tão intimamente interligadas que poderiam ser consideradas uma 
única "nação", embora quase todas falem língua própria. Seus hábitos 
são os mesmos; organizam-se identicamente; possuem em comum as 
mesmas crenças e superstições realizam festas e ritos cerimoniais 
perfeitamente semelhantes, no fundo e na forma; e tem sobre todas as 
coisas e aspectos da via e do mundo, as mesmas concepções. O ritmo, a 
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natureza e o ciclo das atividades em geral, são praticamente um só em 
todas as aldeias. há até mesmo uma estreita semelhança psicológica e 
temperamental entre os membros de umas e de outras. As poucas 
diferenças de comportamento que se contata entre elas, quando 
consideradas isoladamente, nunca passam de uma leve acentuação de 
determinado traço de caráter ou de temperamento que esta ou aquela 
tribo revela. mas sempre em grau insuficientemente profundo para 
justificar a admissão de índoles realmente distintas. poderíamos, assim 
falar de um "mercantilismo" doa Auetí, de uma "premeditação" dos 
Kamaiurá de um "retraimento" dos Trumái , de uma "singeleza" dos 
Waurá, ou de uma "espontaneidade" um tanto rude dos Kuikúru" 
(1986:19). 

"É impossível fixar uma data ou época passada em que estes índios 
ingressaram na região do Alto-Xingu; mas não parece haver dúvida de 
que isso ocorreu há muito tempo. Dificil também é determinar com 
certeza absoluta qual, entre os grupos hoje existem, é o mais antigo da 
região. Nenhwn desses grupos - com exceção do Trumái, que falam do 
movimento que os trouxe até aqui - se refere com clareza sobre esse 
ponto. Aliás, mesmo os Trumái - talvez os mais novos xinguanos - tem 
no Alto-Xingu um grande e extenso passado, o que se deduz da narrativa 
que fazem de sua já lendária imigração" (1986:21). 

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

De modo que o Parque Indígena do Xingu é habitado por 14 grupos 
tribais, totalizando uma população superior a 5.000 pessoas. 

4 - De quando data esta ocupação? 

A data de ocupação da maior parte dos grupos remonta à imemorialidade. 

"Os povos indígenas que habitam agora o Parque Indígena do Xingu 
ocuparam um território bem mais extenso do que o atual, contido 
dentro das fronteiras da reserva. Desde o contato com os primeiros 
brancos que subiram o rio Kuliseu, um dos formadores do rio Xingu, 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3~ Vara Processo nº 1999.3236-5/Laudo Antropológico E G Wenzel I O 

até o primeiro documento etnográfico de um viajante e cientista 
alemão, Karl von den Steinen, no fim do século passado, e até os 
efeitos da Expedição Roncador-Xingu, nos anos quarenta, os povos do 
Xingu sofreram uma forte depopulação e deslocamentos que reduziram 
seus territórios" (Franchetto, 1987:129). 

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, muitos dos quais continuam presentes nos dias atuais, 
e outros que foram extintos por diversas razões. 

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

Acrescentaria que, mais do que uma cultura relativamente uniforme, 
esses povos elaboraram um sistema cultural interétnico, pelo qual, cada 
grupo, marcou sua distinção, portanto só podendo ser entendido enquanto 
interrelacionado com os demais. Manifestação disso é o ritual do K warup. 

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

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

Esses registros, comparados com a verificação atual, corresponde ao 
consenso relativo à imemorialidade de habitação dos grupos indígenas no Alto 
Xingu. 

Embora a discussão que se concentra em torno da ocupação do Médio 
Xingu, habitado por tribos indígenas, que lembram suas migrações, e/ou 
foram objeto de transferências, não seja o foco da presente inquirição, é 
interessante lembrar esses dados são importantes para elucidar a ocupação 
indígena do Parque Indígena do Xingu como um todo. Somente o registro 
histórico e etno-histórico de outros grupos permite saber de quando data sua 
ocupação. Há que ressaltar, no entanto, que esses grupos que adentraram na 
bacia do Xingu em épocas mais recentes, dos quais há registros históricos, 
estabeleceram-se em áreas que eram de habitação imemorial de outras nações, 
exigindo uma reacomodação, que foi alcançada não sem conflitos. Isso 
significa que também essas terras são imemorialmente indígenas. 

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

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

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

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



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3" Vara Processo nº 1999.3236-5/Laudo Antropológico E G Wenz.el 12 

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

Atualmente, os Tapayúna habitam na Terra Indígena Capoto/Jarina, 
dividindo o território tradicional dos Mêkrãnoti. 

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

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

Somente os Kaiabi do Tatui, no Rio dos Peixes, permaneceram em sua 
terra imemorial. Desses, que somavam 81 em 1966, 30 aceitaram transferir 
se para o Parque Indígena do Xingu, permanecendo os demais no Tatui. 

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

"Os Kayabi do Parque (um grupo deste povo permaneceu no Teles 
Pires, no Pará; outros habitam hoje uma área no rio de Peixes, em Mato 
Grosso, próximos dos Apiaká) conservam suas tradições; ao invés de 
construírem grandes aldeias, distribuem sua população de mais de 3002 
pessoas por 14 malocas ao longo do Xingu, até a confluência do 
Manitsauá Missu e nas margens deste último. As malocas são unidades 
domésticas (familiares extensas) que produzem tanto seu próprio 
sustento como alimento básico do Posto Diauarum, agricultores 
criativos e com uma rica e abundante produção" (id.:146). 

2 Hoje a população Kaiabi do Parque Indígena do Xingu é de 1200 Kaiabi. 
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Em suma, os Villas Bôas, ao adentrarem o vale do Alto Xingu no final 
da década de 1940, aí já encontraram alguns Kaiabi que viviam com outros 
índios. De modo que sua presença no território compreendido pelo Parque 
Indígena do Xingu é antiga. 

4. A entrada dos J uruna remonta à época do final do século XIX, 
quando em fuga do contato hostil com a sociedade nacional. Provindos do 
baixo curso do mesmo rio Xingu, estabeleceram-se, não sem atritos, próximo 
à confluência do Manitsauá-missu com o Xingu, invadindo 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. 

"Os suiás mantêm como prisioneiros dez índios manitsauás, cuja aldeia 
está situada rio abaixo, num afluente esquerdo do Xingu e, segundo 
eles, a 4 dias de viagem daqui" (Steinen, 1942:250). 

"O camaiurás residiam a 1 O dias de caminho por terra, a leste. Os 
"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 ). 

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

Os Suyá acomodaram-se pacificamente, mediante intervenção dos 
irmãos Villas Bôas, ao atraí-los mais, em termos de aldeamento, para as 
proximidades do Posto Diauarum, que fora local de antiga aldeia deles. 
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"Os Villas Boas criaram em 1948 o P .1. Diauarum, destinado a assistir 
os Suyá (de língua Gê), os Juruna (Tupi) e, mais tarde, os Txukahamãe 
(Gê)" (Franchetto, 1987:132). 
Após essa apresentação dos povos que ingressaram nas terras do 

Xingu, segundo registros históricos e etnográficos, apresentarei mais dados 
relativos à ocupação indígena na região do Alto Xingu, por ser aí que se situa 
a área "sub-judice": 

Para explicar as mudanças de aldeamento, a partir da década de 50, em 
depoimento sintetizado, os índios do Alto Xingu esclarecem: 

a) Onde é a aldeia atual dos Kalapalo, era antiga aldeia Kamayurá. 

b) Os Suyá também freqüentavam aqui. 

e) Os Karajá também. 

d) Os Xavantes brigavam com os Karajá. 

e) Jkpeng (Txikão) atacavam as pessoas dos Nahukwá, Waurá, e Mehináku. 

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

g) Antigamente Metuktire atacava Suyá, que por sua vez, atavaca os grupos 
do A /to Xingu. 

Reforço que os conflitos intertribrais relativos à ocupação da terra 
manifestam que a acomodação entre os diversos povos é resultado de um 
processo dificil, e, mais recentemente, agravado com as pressões 
desproporcionais da sociedade nacional. Atualmente os índios reclamam da 
destruição do meio-ambiente próximo ao Parque Indígena do Xingu, o que os 
atinge de forma séria. 

Para os índios, cada parte de sua terra é reservatório de histórias onde 
abastecem sua memória, reforçam sua identidade, sendo que, algumas 
histórias (mitos), são compartilhadas entre diversos grupos, como pude 
comprovar em pesquisa de campo. 

Assim como cada parte é um reservatório histórico, cada parte também 
é um reservatório de flora e fauna, que assegura sua sobrevivência tisica e 
cultural. Para exemplificar, abaixo apresento alguns dados que permitem 
compreender a importância do pequi na vida cultural dos alto-xinguanos, 
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particularmente, dos Kalapalo, Kuikuro, Matipu e Nahukwá - todos 
integrantes da família lingüística Karib. 

O início do pequi, segundo sua memória, foi na região pouco acima da 
confluência do rio Sete de Setembro (Turuine) com o rio Kuluene. Lembram 
que lá permaneceu um grande pequizal, por eles plantado, e onde se 
abasteciam enquanto a presença de elementos da sociedade nacional não 
impediam seu trânsito na região. Além do pequi, os Kalapalo pescavam no rio 
Turuine, onde moravam na aldeia Afyma. Navegavam por esse rio até um 
local que hoje é denominado Garapu, próximo à cidade de Canarana. 

Outra aldeia da região denomina-se Angaruhyty ( correspondente a 
Naruwoto - localizada abaixo da cachoeira.) - situada às margens do rio 
Kuluene, acima da confluência do rio Sete de Setembro. Angaruhyty para eles 
significa: lugar de peixe elétrico. Eles dizem que, lá tem um peixe parecido 
com peixe elétrico, conhecido como Angaru, e que Hyty, conforme a língua 
Kalapalo, significa "lugar de". Por isso a denominação: Angaruhyty. 

Angaruhyty é região propícia para coletarem caramujo, matéria prima 
para confecção do colar Kalapalo. Essa região inclui uma "mina" onde 
obtinham uma pedra que fornecia lascas pontiagudas, utilizada para furar as 
peças de caramujo. 

Os Kalapalo, desse modo, moravam mais para cima ( em termos de 
curso de água), centrados na bacia do Kuluene, próximo ao limite sul do 
Parque Indígena do Xingu. Os Kalapalo3 iam pescar nas proximidades da 
cachoeira do mesmo rio, enquanto as fazendas não tinham invadido nossas 
terras, do ponto de vista deles, seu território. 

Afukaká, cacique Kuikuro, manifestou o desejo de subir o rio Kuluene 
para encontrar o lugar verdadeiro onde teve início o K warup. Este lugar 
consideram como seu, por ser, além de tudo, local de origem mítica, portanto, 
lugar sagrado para eles. A importância desse local é confirmado pelos 
informantes da aldeia Matipu: segundo sua memória, o 1 ° K warup foi 
realizado na altura da cachoeira4 do rio Kuluene, no lugar denominado: 
Ahasukugu (ou Awasukugu). Ahasukugu era um lugar de comércio entre os 
índios. Lá foi criado o Kwarup que foi deixado para nós (Cf. Afukaká). 

3 Segundo uma versão: o termo Kalapalo foi dado pelos Mehinaku, significa "Para lá do rio". 
4 A cachoeira fica entre os municípios de Campinápolis e Água Boa. 
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Nesse lugar os índios encontram remédio poderoso. Só os mais velhos que 
sabem o nome e conhecem os remédios de lá. 

Nos últimos anos houve mobilização dos índios da região, procurando 
estabelecer um acordo com os brancos, no sentido de preservar esses locais 
que ficaram excluídos dos limites do Parque Indígena do Xingu e para reduzir 
a danificação do meio ambiente decorrente da exploração agro-pecuária. 

"No Xingu, um grito de socorro para salvar a mata 
Ritual de luto das 14 etnias do Parque Indígena do Xingu (MT), o 
Quarup terminou sexta-feira na aldeia dos índios Kuikuro em meio a 
um grito de socorro. O Parque do Xingu já começa a sofrer, em seu 
entorno, com a ameaça do desmatamento, das madeireiras e das 
plantações de soja. Outro problema é a poluição das nascentes dos 
afluentes do Rio Xingu, todas fora do parque, urna área de 2, 8 milhões 
de hectares e onde vivem cerca de 4.800 índios. "Os índios não estão 
conseguindo resolver esses problemas. É preciso, da parte da Funai, 
uma fiscalização mais firme contra esse abraço da morte", afirma André 
Villas-Bôas, coordenador do Programa Xingu do Instituto 
Socioambiental - O Globo, 2718, O País, p.12. Saiba mais sobre o 
Parque Indígena do Xingu clicando Enciclopédia dos Povos 
Indígenas. 
"Preservação da memória do Xingo 
No meio das danças do Quarup, um índio corre com uma câmera semi 
profissional na mão: Marikã, um Kuikuro de 23 anos, é um dos 
encarregados de filmar a cerimônia. O projeto de gravação em vídeo 
dos rituais Kuikuro começou em 2002, quando o cacique da tribo, 
Afukaká Kuikuro, descobriu que os jovens da aldeia não sabiam mais 
de cor os cerca de 400 cânticos do Quarup. O cacique percebeu que os 
outros rituais passavam pela mesma dificuldade. Os Kuikuro pediram 
então ajuda ao antropólogo Carlos Fausto, professor do Museu 
Nacional da UFRJ. A equipe de Fausto montou com a tribo o projeto 
"O tempo do ritual: memória, conhecimento e prestígio político entre os 
Kuikuro do Alto Xingu" - O Globo, 2818, O Pais, p.15. Saiba mais 
sobre os KuíkurocllcandoEnciclopédiadosPovoslndlgenas.(NOtÍCias do ISA, agosto 2005) 
Na região próxima ao Posto Indígena de Vigilância Kuluene, a fazenda 

Saionara inclui o local de uma antiga aldeia Ka1apalo: Ky'ana, referente ao 
nome do cacique, onde moravam os avós dos depoentes adultos. O córrego 
entre esse local e o Posto Indígena de Vigilância denominam: Juara. 
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Junto à lagoa do rio Mirassol (Buriti), rio paralelo ao rio Kuluene para 
o lado ocidental, havia antigamente uma aldeia Matipu (Jhúmba) e, mais para 
cima no mesmo rio, havia uma aldeia Nahukwá. Onde antigamente tinha sido 
a aldeia Ihümba, situou-se a aldeia anterior dos Kuikuro (Lamakuko ). 
Consideram aquele lugar como sagrado. É lá que surgiu o nome Kuikuro: 
Kuhí = peixe bicudo pequeno + Kuro (Kugo) = lugar de. Assim: Kuikuro = 
lugar (água) do peixe bicudo pequeno. 

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

Nas terras próximas a lagoa ltafununo há grande variedade de plantas 
medicinais importantes para os alto-xinguanos. Por exemplo: 

. Ahiatantangago = utiliza-se a raiz - passa nos braços após "arranhar" 
(escarificar), para ficar bom na flecha (no arremesso da flecha) . 

. Tutu = eles fazem chá de sua raiz para ficarem fortes . 

. Jenipapo = os índios utilizam para pinturas cerimoniais. 

Na região da lagoa ltafununo (mais precisamente, próximo à margem 
direita do médio curso do canal que liga a lagoa ao rio Kuluene), eles 
encontram a taquara apropriada para fazer flauta ritual, como a flauta dos 
Kuikuro e Kalapalo. 

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

O povo Nahukwá teve sua população reduzida devido à guerra com 
Ikpeng, o que ocorreu no tempo de seus avós. Depois os Matipu se reuniram 
com os Nahukwá, numa aldeia situada na altura da lagoa Jfumba (a mais 
setentrional das quatro, incluindo Itafununo ). Djaramy é o nome da antiga 
aldeia Nahukwá no rio Buriti / Mirassol - acima de sua lagoa Jfumba. Os 
Matipu desceram o rio Kurisewu a pedido de Orlando Villas Bôas. Na época 
do pai de Loike (32a) e de Iamatuá (cacique) foi iniciada a aldeia Matipu 
( 1970) separando-se novamente dos N ahukwá. 
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Segundo o depoimento dos índios, os irmãos Villas Bôas buscaram os 
Kalapalo, trazendo-os de cima ( em termos de curso fluvial) ( l 960) e os 
largaram na beira do rio Xingu, "no barranco". Um velho Kalapalo lembrou 
que tinha uma lagoa próxima (7 Km) e andaram até encontrar a lagoa onde se 
estabeleceram. A margem do rio Xingu não era interessante para eles como 
um local de aldeia. 

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

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

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

De modo que algumas áreas, externas ao perímetro do Parque Indígena 
do Xingu, são particularmente importantes para os índios. Exemplo disso é a 
cachoeira do rio Kuluene, situada num lugar com muitos remédios (plantas 
medicinais). Essa cachoeira localiza-se numa distância de cinco horas rio 
acima5 a partir do Posto Indígena de Vigilância do Kuluene. E na região 
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 Kalapalo. Quem começou com esta festa, 
propriamente, foram os Kamayurá. Na região entre os rios Sete de Setembro 
e Tanguro, abasteciam-se de conchas e caramujos, mais abundantes aí. 

O rio Tanguro é ocupado pelos índios até o limite do Parque Indígena 
do Xingu, nas atividades de pesca, coleta e alguma caça. Próximo às margens 
desse rio encontram uma raiz utilizada para prepararem um chá - Tu'tu. A 

5 (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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ingestão desse chá promete propriedades de fortalecimento; buscam aí 
também outra raiz - niné tangufuru; afusako - de sabor doce, que utilizam 
para engordar (encorpar); os índios recorrem a outra planta: Kety'tin'tun'gu - 
que é boa para crescer que não encontram em outra região. 

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

Segundo sua memória, a terra que os Kalapalo, Nahukwá e Matipu 
ocupam hoje, era terra ocupada antigamente pelos Kamayurá, cuja aldeia 
central situava-se na margem setentrional da lagoa ltafununo. Os Y awalapiti 
eram donos da terra hoje ocupada pelos Matipu, cuja aldeia situava-se 
abaixo, em relação à aldeia Kamayurá. Enquanto isso, nessa época, os três 
grupos: Nahukwá, Matipu e Kalapalo habitavam mais para cima ( em direção 
às cabeceiras) no rio Kuluene. Lembro que eles foram trazidos para o norte 
pelos irmãos Villas Boas logo depois que foi decretado o limite do Parque 
Indígena do Xingu em 1961. 

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

"Os descobridores do Alto Xingu sabiam muito bem que a sua 
passagem, ainda que rápida pelo território, haveria de ter conseqüências 
não apenas positivas, mas também negativas para os aborígenes que lá 
viviam. 1 á que o próprio Von den Steinen exprimiu profundo 
pessimismo ao escrever que 'Karilose' (Carlos, na pronuncia bacairí de 
seu nome), o primeiro 'historiador' dessas tribos, seria também o 
último. Tinha em mente o que se passara no correr dos séculos com 
numerosas populações nativas, que não resistiram ao impacto da 
colonização européia. Vejamos os termos incisivos em que Karl Ranke, 
companheiro de Meyer em sua primeira viagem, formula a sua previsão 
sobremodo sombria: 

'Pobre povo! o teu destino pode ser calculado de antemão. Pelas nossas 
expedições ao Xingu, de que tanto nos orgulhamos, abriu-se a porta por 
tanto tempo fechada e, cedo ou tarde, virá Pandora e deixará sair de seu 
vaso os benefícios da civilização. Já chegaste a conhecer o ferro e o 
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cão e a galinha e conhecerás ainda uma porção de animais domésticos 
úteis, e, sobretudo, uma porção de plantas de cultivo, a banana, a cana 
de-açúcar, o arroz, o feijão. Talvez venhas a ser batizado. Mas a 
epidemia de blenorréia que te assolou após a tua primeira visita ao 
irmão branco terá também sucessores, um após outro. Lues, lepra, 
tuberculose, sarampo, escarlatina, varíola, febre amarela e beribéri. Não 
admira, na verdade, que povos não civilizados se extingam ante a 
civilização" ( 1993: 120-1 ). 

"Em grande parte, infelizmente, o soturno prognóstico estava certo. 
Segundo a estimativa de Meyer, havia na área em 1897 um total de 
talvez 39 aldeias, o que devia corresponder a cerca de quatro mil 
almas (gn). Houve, como sabemos, epidemias catastróficas, 
principalmente sucessivos surtos de gripes, com um declínio 
populacional que levou a existência de grupos inteiros a um lúgubre 
desfecho. O número de remanescentes é orçado em, no máximo, 
oitocentas pessoas, distribuídas em umas dez ou onze aldeias. Nas 
últimas décadas registrou-se uma estabilização e, em alguns casos, até 
uma incipiente recuperação demográfica, graças às medidas dos órgãos 
oficiais de assistência ao índio. Não se dirá que o Alto Xingu esteja a 
salvo dos perigos que sempre o ameaçaram, mas em todo caso 
podemos, por enquanto, confiar no que lá se faz e contar com a 
sobrevivência das populações que lá ainda existem" (Schaden, 
1993:121). 

Pouco após, em sua reflexão, esse autor complementa: 

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

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

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

5 - Quais os fatores históricos que consubstanciam a ocupação desses índios 
nas terras "sub-judice"? 

Este quesito encontra-se respondido na resposta acima. A área "sub 
j udice", há 500 anos, conforme os informantes, era habitada por Kamayurá, 
Trumái e Y awalapiti. Posteriormente houve conflitos na região, conforme já 
mencionado, levando à configuração da ocupação atual, pelos Kuikuru, 
Matipu, Kalapalo e Nahukwá. 

A lagoa Itafununo, situada nas proximidades da área "sub-judíce", 
conforme os informantes Kuikuro, é qualificado como lugar de origem, isto é, 
um lugar sagrado. Para contar a história compartilhada da origem da Lagoa 
Itafununo, os Matipu lembraram dos Kuikuru, que sabem contar melhor a 
história, que 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 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3" Vara Processo nº 1999.3236-5/Laudo Antropológico E G Wenzel 22 

(aproximadamente um palmo de comprimento). Não pegou peixe muito 
grande, e foi para casa. Os outros perguntaram: Onde pegou? Aí 
explicou que tinha água. Várias vezes foi pegar peixe assim. Nunca 
pegava muito grande. Aí, outro dia, o cunhado dele também foi e 
encontrou o peixe. Tirou a pedra e em vez de pegar só o pequeno, 
flechou um grande. Aí o peixe ficou agitado e disparou por uma raiz até 
estourar a raiz, por onde escoou água, formando o primeiro lado; 
depois fugiu por outra raiz até estourar novamente, formando o 
segunda lagoa. Assim foi até formar as quatro lagoas, onde se 
espalharam os peixes, dificultando a pesca. Foi perto da primeira 
lagoa que o povo começou" ( 1996). 
Os grupos étnicos que hoje utilizam predominantemente as terras "sub 

judice" são: Kuikuru, Matipu, Kalapalo e Nahukwá. 

6 - Se o grupo em estudo ocupa toda a área definida como indígena para 
apropriação dos meios indispensáveis à sobrevivência tisica e cultural, 
conforme definição elencada no Par. 1º do art. 231, da CF? 

e 

7 - Na hipótese de ser afirmativo o quesito anterior, quais as atividades 
desenvolvidas pelo grupo a necessitar dos recursos naturais existentes no 
interior da área reservada, em especial no imóvel "sub-judice", bem como 
as técnica de manejo de solo adequadas à confecção da cultura material 
(atividades da ação humana), considerando, ainda, as plantas medicinais, 
comestíveis e utilitárias, as formas zoológicas destinadas à alimentação, não 
desprezando a entomologia? 

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 indispensáveis à subsistência e preservação de sua 
sobrevivência fisica e cultural, conforme definição elencada no Par. l O do art. 
231, da CF. 

Os índios manifestam uma compreensão diversa quanto a sua relação com 
a terra, se comparada com a compreensão não-indígena, como já transpareceu 
nas respostas acima. 

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

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

A utilização da terra, por parte do índio não corresponde às formas 
praticadas pela sociedade nacional. No entanto o índio não fica indiferente 
ante a invasão em suas terras, ou melhor, em terras que tradicionalmente 
ocupam. A importância da terra para eles foi analisada por Franchetto, que se 
deteve no estudo da ocupação indígena da terra do Parque Indígena do Xingu. 

"O território indígena se define não somente por critérios históricos, 
como também por critérios culturais próprios ao(s) grupo(s) que o 
habitam. Entre eles, consideramos as instituições sociais que 
determinam padrões de ocupação, os modos de exploração econômica 
do ecossistema circundante, com os recursos que ele oferece para a 
reprodução tisica e cultural do grupo; referenciais ligados à 
cosmologia; dinâmicas políticas que dirigem a expansão ou a contração 
territoriais. O território indígena é, assim, mapeado a partir das 
necessidades de sobrevivência do grupo, sobrevivência entendida em 
sentido amplo e não simplesmente material. Estão incluídos nesse 
mapeamento o acesso a recursos básicos, sítios históricos e 
'religiosos', as fronteiras definidas e reconhecidas com os territórios 
habitados por outros grupos, aliados ou inimigos. Por fim, não podemos 
esquecer que, depois do contato com as frentes de colonização do 
interior brasileiro, esse mapeamento passou a compreender a presença 
de elementos não-indígenas e novas fronteiras" ( l 987 :4 ). 

Quando em visita à aldeia Kuikuru, um homem queixou-se das perdas 
de áreas de terra que sofreram e afirmou, de diversas maneiras, que não vão 
admitir mais isso. Em seu depoimento esse homem lembrou que os Vi/las 
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Bôas insistiram para eles ( os Kuikuru) descerem o rio por causa dos 
brancos. Com isso foram afastados de parte de seu território, o que sentem 
como perda significativa. Significativa em termos de dimensão, como, em 
termos de referência histórico-mítica. Mas agora, segundo ele, não admitem 
mais perdas. Vivem muito "apertado", um grupo muito perto do outro. Isso 
não pode mais acontecer, de branco tomar nossa terra. 

Durante a entrevista trouxeram o 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 território 
imemorial dos Kalapalo e Kuikuru ficou excluída dos limites do Parque 
Indígena do Xingu, como explicaram sobre o mapa que era por eles 
manipulado. 

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

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

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

"Mas não foram as guerras as principais responsáveis pelo 
minguamento e desaparecimento de grupos indígenas da região. A 
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). 
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No rol das perdas, incluem parentes, principalmente de gerações 
anteriores, mortos pela ação de epidemias. 

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

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

Afukaká: Antigamente não tinha colar porque não tinha como furar 
caramujo. Aí o avó do Loike, Kalapalo - subiu o rio e encontrou pedra. Aí 
ofereceram algo para o espírito da pedra, para agradá-lo e depois 
quebraram a pedra, obtendo lascas pontiagudas que permitiram furar os 
caramujos. A partir dai tem colar de caramujo. 

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

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

No início Tan'huifez o Kwarup, porque índio daqui é macho, mas não 
pode brigar. Depois fez índio bravo. Cada um fazia sua solicitação: 

- Pai, quero arco e flecha 

- Pai, quero lança 

- Pai, quero borduna 

- Pai, quero espingarda. 

E aquele menino chato está pedindo a irmã da mãe de Tan'hui, 
enquanto alguns escolheram lança, outros flecha. 

Nituengro {= onça) é o pai de Tan'hui. Nituengro matou todos os 
animais, e por isso Tan'hui mandou seu pai de volta para o céu. 
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Quando termina a briga (os diferentes pedidos), Tan'hui chama os 
ooutros índios e os distribui para as diferentes partes: 

Xavante para lá, 

Karajá para onde estão hoje, 

Txuka (Txukarramãe = Metuktire) precisa andar muito 
Em Rondônia os Zoró e Nambikwara; 

Xerente em Goiás. 

Tan'hui, quando nos fez, fez o branco junto. 

Nós aqui no Xingu vivemos num plano (não tem serra, nem cachoeira) 
e não brigamos entre nós, só no lawari e no huka-huka. As nove tribos daqui 
do meio do Xingu temos esse costume. Tan'hui fez nosso costume, e fez o 
costume do branco. 

Loike Kalapalo, que me acompanhou durante a visita às aldeias e locais 
diversos, conta histórias de vários lugares pelos quais passamos, dos quais 
registro algumas, para exemplificar sua relação com essa terra: 

Subindo o rio de Tanguro ao PIV, observou que cada curva do rio tem 
um nome, assim como na cidade cada rua tem nome, após informar o nome do 
barranco de fogo: 

Esse barranco queimado tem uma explicação para a aparente terra 
queimada. Havia dois deuses A e B. Um fazia só coisa boa e o outro fazia 
outras coisas como cobra, marimbondo, pernilongo... que não tinha 
necessidade. Aí aconteceu que pegou fogo na terra. Eles iam ser queimados. 
Um deles se escondeu num gomo de taboca. Só que o fogo o achou e o 
matou. O outro foi mais esperto. Encontrou uma concha e a abriu, entrou lá 
dentro e ficou escondido. O fogo procurou, procurou e não achou. É que o 
fogo não podia entrar na água, que morre, por isso que não achou. Quando 
o fogo acabou, o que tinha se escondido na concha, saiu. Aí começou a 
procurar o irmão dele e não achou. Aí foi ver se algum bicho tinha comido 
ele. Apertava a barriga do porco, e nada; apertava a barriga da anta, e 
nada; apertou a barriga do lobinho e saiu o esqueleto. Aí pegou os ossos e 
começou a montar. Ficou completo faltando apenas os ossos do polegar 
direito. Aí ele chamou o cupim que fez o corpo dele. Depois que o cupim 
tinha feito o corpo, chamou um mosquitinho que entrou no nariz dele 
provocando espirro, e assim ele voltou a viver. Assim que é a nossa história. 
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O mesmo informante explica a relação que há entre a madeira dos 
esteios principais das casas deles, bem como das estacas das portas e a sua 
origem. A mesma madeira fornece o tronco utilizado no ritual do K warup. 

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

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

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

Na nova forma de relação interétnica, atualmente, além de manterem a 
coleta de caramujos em locais que correspondem ao médio curso do rio Buriti 
e no vale setentrional do rio Tuhine (Sete de Setembro), eles estabeleceram 
formas de troca com os índios Xavante da Reserva Indígena Pimentel 
Barbosa. 

Podem-se considerar, igualmente, outros aspectos da relação com o 
meio-ambiente que os povos alto-xinguanos elaboraram no sentido de 
assegurarem sua sobrevivência fisica e cultural, inseridos nessa área. Aí, 
como no restante do Estado de Mato Grosso, há a alternância entre o período 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3" Vara Processo nº 1999.3236-5/Laudo Antropológico E G Wenzel 28 

das chuvas e o da seca, que constitui uma variável que implica no modo 
adaptativo: 

"Quando as chuvas terminam, em Maio, as roças são abertas ( ... ). 
Durante os meses de seca restantes, a pesca é extremamente produtiva 
( ... ). Em Agosto e Setembro, peixes em grandes quantidades ficam 
presos pelas águas restantes ( ... ) - e facilmente apanhados pelos índios 
( ... ). Em Setembro, antes do fim da estação das secas, faz-se a 
queimada; em Outubro, com o início das chuvas, plantam-se as roças 
de mandioca e milho" (Gregor, 1982: 15). 

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

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

As refeições não são muito regulares em termos de horário e em termos 
de cardápio. A regularidade está na disponibilidade quase contínua, dentro 
das casas, de mingau e/ou de pereba ( outra espécie de mingau, obtida a partir 
do cozimento do sumo da mandioca doce acrescida de polvilho). Dizem não 
gostar de tomar água. Essas beberagens compensaram a falta do jantar em 
duas noites de minha visita. 
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"Todos os xinguanos cultivam mandioca amarga, da qual eliminam a 
toxina. Entretanto, Oberg (1953: 22) notou que entre os camaiurás 
alguns tubérculos eram simplesmente pulverizados, para serem usados 
na fabricação de beiju, sem serem espremidos. Esta prática sugere que 
alguma mandioca pode ser relativamente "doce", ou não-tóxica, e 
lembra relatos recolhidos entre os tupinambás, que tinham as 
variedades de mandioca doce e amarga, sendo que alguns tubérculos 
eram simplesmente torrados e comidos, sem serem ralados e 
espremidos (Magalhães, 1922: 44-45)" (Dole, 1993:386). 

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

"Os índios do Alto Xingu possuem zonas de influência e as tribos 
respeitam o território alheio. Cada tribo tem duas aldeias, que são 
chamadas de inverno e de verão. Uma, sujeita periodicamente às 
inundações, e onde tem eles suas culturas provisórias: mandioca, milho 
batata-doce etc., e outra de cultura permanente, onde há plantações de 
frutas, principalmente pequi e mangaba. As aldeias construídas em 
lugares estratégicos, e nunca nas margens dos grandes rios, com acesso 
fácil ou em lugares altos, onde facilmente poderiam ser vistas. 
Escolhem lugares atingidos, navegando-se por braços pluviais 
secundários, cuja travessia muitas vezes é dificil pelo serpejar do curso 
d' água, sob densa ramaria da floresta, verdadeiros labirintos, cujo 
rumo é facilmente perdido, não se conhecendo perfeitamente o 
caminho sem um guia indígena local. Terminada a navegação, deve-se 
andar uma distância variável em média de wn 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). 
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Os grupos alto-xinguanos realizam encontros em suas aldeias com a 
prática do huka-huka, comum aos índios da área Uluri. Realizam também a 
festa do Kwarup. E, uma terceira forma de os classificar, que remonta a uma 
época mais antiga, correspondem aos que são amigos entre si, em oposição 
aos inimigos, que os hostilizavam por meio de guerras. Eles elencam os que 
participam do grupo dos povos considerados amigos: 

Waurá 

Kamayurá (Kamayula) 

Mehinaku 

Aweti 

Kuikuro 

Kalapalo 

Nahukwá 

Matipu 

Yawalapiti. 

Esses índios relatam a consciência da divisão territorial obedecida 
tradicionalmente. 

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

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

A locomoção, ou perambulação praticada pelos índios no período da 
seca podem ser vistas por alguns, que desconhecem o contexto acima 
descrito, como se o índio 'vagasse', sem rumo e nem destino. Ao contrário, 
sua locomoção é guiada por objetivos claros e orientada por razões 
específicas que incluem a obtenção de matéria prima para seus colares, coleta 
de frutas em pomares por eles formados - pequi e mangaba, e de plantas 
medicinais, abastecimento de peixe para fins cerimoniais, e assim por diante. 

Dentro desse contexto, oportunamente observei, no percurso entre 
algumas aldeias, diversas canoas Kuikuro, que, segundo explicação, eram de 
"pescadores", que procuravam abastecimento, com antecedência de pelo 
menos dez dias, de peixe para o ritual, em que receberiam a visita de outras 
aldeias, que participariam de luta huka-huka no final. Esses pescadores 
dirigiram-se para a lagoa Itafununo para completarem sua tarefa, em vista da 
próxima festa da flauta. Explicaram que o dono da flauta (taquara) vai 
queimar a flauta no final dessa festa, para passar o encargo para outro - já 
que manteve esse posto por mais ou menos dez anos. Eles explicaram que, 
depois que acabarem de queimar a flauta, a comunidade vai se reunir para 
convidar outra pessoa para continuar o ritual, que será então o novo dono da 
flauta. 

Em relação a suas casas, segundo costume Kalapalo, informam que 
uma casa, uma vez desocupada por seus habitantes, é desmontada. Não 
deixam a casa ficar abandonada. Loike explicou que na construção de uma 
casa tradicional há cuidados na escolha das madeiras para sua construção, 
pelo menos na casa do líder. Assim: os esteios centrais e as estacas que 
marcam as portas são de Weng'hui; da mesma madeira é o tronco utilizado no 
Kwarup, como já mencionei acima. Os demais esteios (incluindo os oblíquos) 
da casa e os caibros são de madeiras diversas como Taháku, Haia ou 
pindaíba. Na cobertura utilizam sapé, na falta de folha de buriti. Quando 
residiam no rio Buriti, cobriam suas casas só com buriti. O sapé cresce nas 
roças antigas, de modo que uma aldeia de mais de cinco anos, conta com 
abundância dessa gramínea. A aldeia Kuikuro - Afukuri, iniciada em abril/96, 
abasteceu-se do sapé das proximidades da aldeia Tanguro (Kalapalo) para a 
cobertura de suas casas. 
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Segundo seu costume, cada dono de casa cobre uma metade da casa e 
depois a comunidade se reúne para cobrir a outra metade. Numa outra visita a 
Tanguro registrei quatro casas nesse estado, semi-cobertas, no novo círculo 
de casas formando a nova aldeia, pouco mais afastada do rio. Havia umas 
casas fora do estilo, que eram casas provisórias, e se situavam no lado externo 
do círculo indicado pelas casas mais definitivas. No novo traçado da aldeia 
eles cuidaram para construir casas um pouco mais distantes umas das outras 
para dificultar que a ação do fogo passe de uma para outra, como ocorrera 
anteriormente, queimando três de suas casas. 

Em termos de obtenção de materiais para seu uso, utilizam madeira 
branca Itsegui ou Tahaku para confeccionar o arco. Alguns adquirem arco de 
madeira preta dos Kamayurá. 

Extraem fibra de A'faga (curuá), uma planta parecida com o pé de 
abacaxi, com a qual fabricam corda para arco. Trata-se de uma planta 
cultivada. 

Da folha do buriti extraem fibra (seda) para suas redes de dormir, 
complementada com barbante do algodão que cultivam. 

Do Urucum os índios obtêm pigmentos para pintura ornamental/ ritual. 

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

Cultivam em suas roças: 

a'faga - para obtenção de fibra; 

angisa - batata-doce; 

susu - abacaxi; 

cumanãi - feijão; 

homi - espécie de pimenta; 

flecha; 

fumo· ' 
mandioca brava - que fornece matéria .prima para a confecção de polvilho e 
massa para beiju; 

mandioca doce - cujo sumo utilizam para a confecção da pereba (mingau 
adocicado); 
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milho - cultivam o nativo; 

mangaba - fruta; 

tehuku - fruta doce; 
tigité - espécie de amendoim pequeno ( comparado ao amendoim dos Kayabí); 

quanta - plantam esse feijão de semente grande ( do tamanho de uma bolinha 
de gude); 

plantam também: bananas, cana-de-açúcar, batata, manga, laranja, abacaxi, 
caju da cidade, arroz. 
Pequi: eles plantam suas mudas no meio da roça em formação, de modo que 
na capoeira resultante, alguns anos após, constitui-se na vegetação (árvore) 
dominante. Na aldeia Kalapalo wn informante disse que plantaram 5.000 pés 
de pequi, depois de me oferecer um mingau no qual fora adicionada polpa de 
pequi. 

A folha nova do pequi é utilizada como uma espécie de detergente, 
para lavar o rosto e banhar. Segundo eles, purifica também as energias da 
pessoa, revigorando-a, a ponto de alcançar a tonicidade do tronco da árvore 
de Pequi6• 

A colheita do fruto do pequi ocorre pelo mês de outubro. A fruta, uma 
vez descascada, é cozida, retirando-se, após, a polpa e extraindo seu óleo. A 
polpa é armazenada em recipientes como cestos, recobertos com folhas de 
pacova, ou então em "invólucros" envolvidos com material sintético, que são 
mantidos submersos na água. Vi desses "invólucros" na praia da lagoa 
Matipu, onde apareciam na superficie. Algumas pedras garantiam, com seu 
peso, que o volwne se mantivesse submerso. A polpa diluída em mingau, é 
consumida no decorrer do ano, acentuando seu consumo em períodos 
cenmoruais. 

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

6 Experimentei as folhas novas, levando um maço comigo. Luís apanhou mais algumas, dizendo que a 
quantidade colhida por mim era insuficiente. Quando cheguei no rio, esfreguei uma porção dessas folhas, 
umedecidas na água. Loike falou para esfregar com mais força, e assim fiz. Logo começou a formar uma 
espuma igual à resultante do uso de sabão. 
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Antigamente fabricavam a canoa com casca de jatobá. Hoje a obtém 
mediante entalhamento de madeiras como a Jacareúba (katsegu), que tem uma 
durabilidade de I O anos. A canoa é o veículo mais utilizado em suas andanças 
e imprescindível em suas pescarias. Na pesca apreendem diversos peixes 
segundo técnicas, que foram elencadas em quatro formas, excluindo maior 
detalhamento técnico. 

Alguns peixes formas de captura 

Termo em Termo em Linha Flecha Veneno Armadilha 
Português Kalapalo 

piranha vermelha hén'ni the'gu X 

piranha marrom X 

pacu uki'fari X X 

ma trine hã ua'rinti X X 

trairão (robafo) tá'fíe X X X 

tucunaré sahundu X X X 

curuvina hahun'ogô X 

bicudo djo'hi X X 

pintado, surubi targo'hi X 

pirarara ngu'hogo X 

peixe-cachorro a'afi X X 

piau retunti X X X 

cascudo uguta x/à mão 

lambari tahuri X X 

mandizão fagui X 

papa-terra X X 
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Segue a lista de algumas aves, indicando se caçado para obtenção de 
carne, pena ou para criar, na ordem informada por Wanité e outros, à noite na 
casa dos homens na aldeia Tanguro/Kalapalo. 

Algumas aves finalidade 

Termo em Termo em carne pena cnar 
Português Kalapalo 

mutum kusú X X 

jacutinga 'ratu X 

Jacu páin X 

jacu-goela kuiui X 

pato kóhó'ngo X 

marreco anã'ga X 

papagaio kuaku X X X 

periquito ni'y X 

jacamim kuguwa' rikwegy X 

arara tafitse X X X 

japuíra kyn'ua X 

garça u'risô X 

mergulhão ara'fafá 

gaivota kaka'fía X 

jaburu a'kara X 

urubu kuru'ari 

gavião7 tolo'kuéry X 
(harpia) 

·- kutso gaviao pequeno X 

seriema (campo) X 

7 Há grande variedade de gaviões. 
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Lista de alguns animais, indicando se caçado, qual finalidade, na 
ordem informada por Wanité e outros, à noite na casa dos homens na aldeia 
Tanguro, Kalapalo. 

Alguns animais 

Termo 
Português 

Parte utilizada 

em Termo 
Kalapalo 

em 

Anta iáli couro, unha e dente 

onça ékyre 

veado asã 

porco-do-mato fé'o 

tatu pequeno okaro'tahá 

tatu canastra aru'ga unha 

tatu molita atyk 

capivara akuri'sá 

jacaré tafin'na . paca erenan carne 

cutia akuri 

raposa sorokó 

ariranha ta'ró 

lontra tafá'ra 

caitetu he'un'kuéga 

macaco-prego cad'iú carne 

macaco preto kahúgo 

tamanduá arin 
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A seguir a lista de algwnas frutas, na ordem informada por W anité e 
outros, à noite na casa dos homens na aldeia Tanguro, Kalapalo. Boa parte 
dos nomes é acrescida do termo: campo ou mato, indicando a região onde 
encontram tal fruta. 
pequi in'dzé 
mangaba katura 
macaúba ku'hug 
buriti kifí'i 
asygy ( do campo) 
CaJU karuta wawy'ga 

napóga (campo) 
tararu (campo) 
akara (campo) 

batata-doce ani'sá 
abacaxi su'so (campo) 
ingá 

ugá (campo) 
kun' miru (campo) 
fía'bé (mato) 
kuló'ki (campo) 
kun'o (campo) 
urukun'mi (mato) 
wéky'gy (mato) 
ain' poró' gu (mato) 

urucum a'fiti 
aty (mato) 
en'ngú'wé (mato) 
ngu'kwarí (campo) 
aró (mato) 
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Lista de algumas plantas medicinais (raízes do mato), com indicações 
de uso, na ordem informada por W anité e outros, à noite na casa dos homens 
na aldeia Tanguro, Kalapalo. 

Planta medicinal Uso 

fik.o emplastro para algias e locais afetados, após raspar 
(escarificar) a epiderme 

uga 
ifíé (sapé) 

reumatismo, artrose, corpo dolorido 

recuperar fertilidade 

katuga (mangaba) reforçar os ossos e tendões 
ugá'hí 

ahúsago 

kagawütü 

kagübisua 

fagatügü 

tupagahotuu 
(fruta) 

fanako 

agilidade na luta e flexibilidade 

fortalecer 

cicatrizante 

leislunaniose e feridas crônicas 

cólica intestinal 

dor de cabeça (rala e pinga no olho) 

inflamação ( entwnecimento) na perna 

Essas informações esclarecem que essa terra é indígena segundo reza a 
Constituição, de acordo com a forma de sua utilização por parte dos índios 
que vivem no Parque Indígena do Xingu, particularmente, por parte dos índios 
do Alto Xingu. 

8 - As tradições indígenas são reveladas através do processo da oralidade, 
transmitida de geração em geração. Desse modo, como pode ser hoje 
definido o território indígena em estudo com relação a sua ocupação como 
forma de "habitat" do povo indígena em estudo, bem como a sua 
importância para a perpetuação desses saberes às novas gerações? 
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A oralidade é imprescindível como forma de transmissão da cultura de 
cada grupo indígena, através das gerações. Há memórias relacionadas com 
diversas partes de seu território, bem como suas identidades. Quanto à 
ocupação do território enquanto habitat indígena, foi respondido acima. 
Quanto à importância dos saberes perpetuados às novas gerações, é 
indiscutível, em termos de continuidade cultural de qualquer povo. Para 
exemplificar a importância do processo de oralidade, apresento abaixo, duas 
versões do mito da Lagoa ltafununo, por mim colhidas, que, apesar das 
diferenças, seguem uma estrutura comum. 
Origem da lagoa Itafununo8 

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

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

8 Essa versão de Afukaká foi conferida com ele após anotação. 
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por outra raiz e estourou mais adiante formando o lado o Ka/apa/o. Do 
mesmo jeito formou a lagoa do Nahukwá. Assim que formou essas lagoas 
aqui ele ficou nessas lagoas. 

Onde era o tronco da árvore é naquele lugar que a lagoa (Itafununo') 
é mais estreito; lá a água é mais profunda. Lá tem muito bicho na água e 
não se pode nadar, nem passar de canoa que é muito perigoso. Contam que 
antigamente veio índio bravo desse lado (sul) e foi atravessar nessa parte 
estreita, mas aí os bichos, a piranha vermelha atacaram todos os índios que 
estavam atravessando e mataram todos ... Por isso que não pode atravessar 
aqui - explicou enquanto passávamos pelo local com o barco pilotado por 
Loike. 

Origem da lagoa Itafununo'" 
Primeiro nasceu nenê, aí mulher não come peixe (porque faltava), só 

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

Aí ele foi de novo para matar bastante peixe para moquear muito e 
levou para casa onde escondia. Vai assim por 5 dias, pegando bastante 
peixe, os quais moqueia e leva para casa. Ate quase concluir para moquear 
peixe e ai o cunhado entra em casa. Estava procurando cera para ponta da 
flecha. Aí perguntou para a irmã dele, a respeito da cera. Ai a irmã falou - 
procura por ai. ele procurou e levantou a tampa do peixe e viu o peixe 
moqueado. Aí perguntou onde encontrou o peixel? Perguntou à irmã onde 
encontrou? A irmã contou que o marido foi na roça para esperar jacu para 

9 Tabata, diversas vezes observou que o lugar aqui é muito bonito. Manifestou o desejo de mudar para cá, 
fundar uma ladeia. Mas, como ele e seu irmão Afukaká são as lideranças, eles não podem sair. Afukaká 
afirmou várias vezes: aqui é o coração dos Kuikuro. 
10 (versão de Kaiwá - contada nos fundos de sua casa, dia 8.7.98) 
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eles comer. Onde achou jacu? Vou lá ver. A irmã queria contar, mas ele já 
ia rápido para o lugar e encontrou o caminho limpo de tanto que seu 
cunhado ia lá pegar peixe logo encontrou. Viu a tampa e abriu. Viu peixe - o 
coração dele bateu. Flechou piau, matrinchã. Matou 1 O piau, matou 1 O 
matrinchã, e aí veio o bicudo e ele flechou o bicudo que era de mais ou 
menos um metro (mostra com as mãos). Aí o bicudo flechado entrou na raiz, 
voltou, quase que conseguiu recuperar a flecha e retornou para a raiz. 
Escutava muito barulho. Outra vez vindo, vindo, pela última vez, e a água 
começou a sair. Aí o homem começou a correr e em menos de cinco minutos 
estourou o pau, aí começou a lagoa ltafununo. 

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

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

É só isso, Wató 

9 - Se o Parque Nacional do Xingu, em face das respostas aos quesitos 
anteriores, pode ser considerado de ocupação tradicional e permanente 
indígena, contando com proteção constitucional desde os idos da Carta 
Republicana de 1934? 

O Parque Indígena do Xingu pode ser considerado de ocupação 
tradicional e permanente indígena, contando com a proteção constitucional. 

Os artigos referentes às Constituições que traduzem a definição de 
"habitat" indígena são os seguintes: 

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

"Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las." 
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Constituição de 1937: 

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

Constituição de 1946: 
"Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se 
acham permanentemente localizados, com a condição de não a 
transferirem." 

Constituição de 1967: 
"Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nela existentes. 

Emenda Constitucional de 1969: 
"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos 
termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
I º - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a 
ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. 
2° - A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos 
ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a 
Fundação Nacional do Índio." 

Constituição de 1988: 

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

Repetindo, toda a área compreendida pelo Parque Indígena do Xingu é 
habitat tradicionalmente indígena etnohistoricamente constituído. 

Os índios que habitam o Parque Indígena do Xingu não ocupavam tão 
somente a área determinada por seus limites, mas um território bem mais 
extenso do que o atual, como já foi exposto acima. 

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

"As aldeias Awetí, Yawalapíti, Kamayurá e Trumái estão, no fim do 
século passado, nas margens do rio Kuliseu, entre 12º 30' e 12° 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 
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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 12° lat. S). Embora os mencione, Von den Steinen 
não chegou a visitar os grupos do rio Kuluene. Na mesma época, eles 
ocupavam o dito rio entre as latitudes 12º e 13° Sul, área de seu 
domínio até os dias de hoje" (Franchetto, 1987:32). 

Alguns registros, selecionados do estudo de Franchetto, confirmam o 
caráter de ocupação permanente por parte dos diversos grupos indígenas da 
região dos formadores do rio Xingu. 

"Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana deixaram 
Cuiabá para uma viagem de quase sete meses, seguindo a seguinte 
trajetória: descida do Rio Jatobá e do Rio Ronuro até as cabeceiras do 
Xingue volta pelo Kuluene e um de seus afluentes, o Kuliseu (Meyer, 
1897 a e 1897b; Samain, 1980). Meyer visitou onze aldeias, das quais 
seis não haviam sido visitadas por Von den Steinen; realizou estudos 
mais detidos sobre os Trumái e contatou novos grupos Karíbe. Além de 
passar pelas aldeias Bakairí ao longo do Batoví e do Kuliseu, Meyer 
reencontra os A wetí, a série de aldeias N ahukwá, os Trumái e os 
Kamayurá. Os Trumái estavam pouco a leste do Kuluene, a 12º lat. Sul. 
Três anos mais tarde, em março de 1899, ele voltava a região dos 
formadores para mais oito meses, descendo o Ronuro desde as 
nascentes. Descreveu os grupos indígenas nos arredores do Kuliseu e 
do Kuluene e visitou os Trumái, Kamayurá, Awetí, Yawalapíti, 
Mehináku, Auwíti, e Bakairí. Não alcançou, porém, os Nahukwá e os 
Akúku (Kalapalo ), mais afastados. Os Trumái sobreviviam, após os 
ataques Suyá, perto da boca do Kuliseu" (Franchetto, 1987:43). 

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

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

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

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

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

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

"A disposição espacial das 'fazendas' configura o território Kuikuru, 
que se estende até o antigo sítio de Lahatuá. Atualmente existem duas 
na beira direita do Kuluene (a jusante e a montante com respeito ao 
'porto' Kuik.uru); duas na lagoa de Tahunúnu11; a de Sekú ao sul; outra 
ao leste da aldeia" (Franchetto, 1987:61). 

Na pesquisa de campo, foi possível visitar uma roça, incluindo uma 
casa, que serve como sede de uma dessas "fazendas", na região oriental da 
lagoa Itafununo (Tahunúnu), Verificamos o sítio de duas antigas . aldeias 
Kuikuro, sendo que uma delas é local de nascimento dos dois principais 
líderes desse povo: Afukaká e Tabata. Esse local é cobiçado para a sitiar uma 
aldeia Kuikuro, como já mencionado. 

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

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

"A história dos Trumái é bastante acidentada, pelo menos a que 
conhecemos através das fontes documentais. Monod (1981) enumera as 
sucessivas localizações das aldeias ( entre parênteses, a origem da 
informação): 

1887 (Steinen) margem direita do baixo Kuluene. 

1886 (Meyer) Kuluene. 

11 Corresponde aa lagoa Itafununo, mencionado acima, de acordo com as referências de campo. 
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1899 (Meyer) próxima da aldeia Mehináku, no baixo Kuliseu. 

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

1924 (Hintermann) perto dos Nahuk.wá do Kuliseu. 

1931 (Petrullo) novamente entre Mehináku e Nahukwá. 

1938 (Quain) margem direita do baixo Kuluene. 

1952 (Galvão e Simões) baixo Kuluene. 

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

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

1979 (Monod) margem esquerda do rio Xingu, a meio caminho entre os 
Postos Diauarum e Leonardo, entre a confluência dos formadores e a 
aldeia Txikão" (Franchetto, 1987:64). 

Embora o interesse da presente questão não inclua essa região, pode-se 
lembrar que, apesar de menos movimentada, semelhante é a história de 
mudanças dos índios Juruna, atualmente habitando a parte setentrional do 
Parque Indígena do Xingu. 

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

Os Suyá habitam o vale do rio Suyá Missú (ou Paranajuva), afluente da 
margem direita do rio Xingu, desde, pelo menos, o fim do século XIX, 
quando Von den Steinen os encontrou no local onde mais tarde se instalou o 
Posto Indígena Diauarum. 
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"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 
nwnerosas intrusões culturais de origem alto-xinguana ... a própria 
aldeia no seu conjunto e na sua arquitetura assemelha-se as alto 
xinguanas; o tipo de construção ovalada das casas ... os ornamentos 
nela ... as frutas e o complexo ritualístico relacionado com elas ... os 
padrões de ornamentação do corpo ... " (Franchetto, 1987:103). 

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

Uma década antes de Franchetto, o antropólogo Zarur (1975:5) realizou 
urna pesquisa no Parque Indígena do Xingu, na qual apresenta, sinteticamente, 
o quadro de ocupação dessa área do Alto Xingu 12, que compreende a bacia 
dos formadores do Xingu, os rios Ronuro, Batovi e Kuluene; ao sul do qual 
encontra-se o cerrado característico do Brasil Central, incluindo florestas 
ciliares. 

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 Ipavu; a 9 Km do posto Leonardo 
Villas Boas 

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

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

Mehináku (Aruák) 

Yawalapiti(Aruák) 

Kuikuru (Karib) 

Kalapalo (Karib) 

Matipu (Karib) 

Trumái (Isolado) 

no divisor de águas desse ribeirão com o Kuliseu 

próximos ao rio Batovi 

curso médio do ribeirão Tuatuari 

ribeirão Tuatuari, a 1500m do posto Leonardo Villas Boas 

margem esquerda do Kuluene13• 

margem esquerda do Kuluene 

margem esquerda do Kuluene 

Posto Indígena Leonardo Villas Boas 

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

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

Essa observação é endossada também pelos sertanistas Villas Bôas 

"Com a penetração dos brancos em seu território, sofreram diversas 
perdas, sendo as mais visíveis a da terra e de sua população (gn). 
Para algumas sociedades indígenas o impacto da sociedade nacional 
sobre suas vidas foi tão nefasto, que as levou à extinção (gn). Entre os 
foram extintos são mencionados os Yarumá, povo de língua Karib que 

13 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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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 Anwnaniá, Tonori, Urupatsim 
Auara, e explicam que a região do Alto Xingu, era 

"a grande área de refúgio de índios de todos os quadrantes, 
pressionados pela invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje 
vivem nesta região foram populosas no passado" (Villas Boas, 
1994:261). 
"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 trwnaís. Estes 
últimos, aguerridos, irrequietos, além de brigar com os índios lá do 
baixo rio, lutavam com seus vizinhos" (Villas Boas, 1994:261). 

Quanto à área reservada, logo após os Villas Bôas tomarem 
conhecimento da situação dos índios do vale do Xingu e de seus formadores, 
foi encaminhado um ante-projeto de criação do Parque Indígena do Xingu, 
que abrangia wna extensão territorial mais condizente com a realidade 
indígena. Somente dez anos depois, em 1961, o decreto-lei 50 .45 5 definia o 
Parque, com urna extensão muito menor. Isto é, de 200.000 Km2 do ante 
projeto, chegou-se a uns 22.000 Km2 da área demarcada atual. 

"Foi ( ... ) nesses dez anos que o Governo de Mato Grosso procurou 
realizar um gigantesco plano de colonização no Estado, entregando 
para grandes empresas e para a especulação imobiliária cerca de 7 5% 
(6.427.000ha) da superflcie total da área contida no ante-projeto do 
Parque" (Franchetto, 1987:132). 

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

"'Os textos constitucionais estão presos a determinados conceitos 
científicos em função daquela parte da realidade a que eles se dirigem ... 
não se trata de uma força normativa e imperativa, mas de uma força 
conceituai, para que, quando você leva o juiz uma questão relativa a 
terras indígenas, você possa realmente mostrar que 'terras habitadas' 
não pode ter o sentido de habitação normal, até porque a habitação está 
presa a uma edificação. Quando se trata de terras habitadas por índios, 
precisa levar em conta também o modo com que os índios encaram a 
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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. 

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

"A situação jurídica das terras indígenas da região dos formadores teve 
solução e reconhecimento definitivos somente em 1978. O limite sul do 
Parque, tal como foi estabelecido pelo Decreto de 1961, deixava fora 
da área indígena legalmente protegida as terras ocupadas pelos índios 
Mehináku, pelos A weti e pela maioria da população Karíbe do 



Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 3ª Vara Processo nº 1999.3236-5/Laudo Antropológico E G Wenzel 52 

Kuluene. Corrigido o erro, o Decreto nº 63.082, de 06/08/1968, 
modificou os limites meridionais, incluindo, agora, as aldeias 
anteriormente excluídas. Restava seccionado o território explorado e 
ocupado historicamente pelos grupos Karíbe. Este foi finalmente 
incorporado ao Parque pelo Decreto nº 68.909 de 13/7/71 que traçava a 
fronteira na altura da latitude 13° Sul, acima da confluência dos rios 
Tanguro e Sete de Setembro. Enfim, a demarcação do perímetro do 
Parque se realizou em 1978 e este perímetro passou a representar, daí 
em diante, para os índios dos formadores, o fechamento de seus 
territórios" (Franchetto, 1987:43). 

Após a criação do Parque, os irmãos Villas Boas atraíram e 
transferiram dois povos para dentro de suas fronteiras, em momentos 
distintos, pondo-os, assim, em contato definitivo com os povos que desde 
tempos imemoriais habitam o rio Xingu. 

O Parque Nacional do Xingu, pois, em apoio às respostas aos quesitos 
anteriores, pode ser considerado de ocupação tradicional e permanente indígena, 
contando com proteção constitucional desde os idos da Carta Republicana de 
1934. 

Que os Srs, Peritos formulem outras considerações que tiverem por 
pertinentes. 

A questão particular do Parque Indígena do Xingu insere-se no 
contexto nacional, conforme Gomes, que sugere uma reflexão: 

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