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RELATÓRIO SOBRE A REIVINDICAÇÃO DAS LIDERANÇAS DE 
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA TERRA INDÍGENA KAYAPÓ 

Advertência 

O presente relatório é resultado dos quinze dias de trabalhos, em campo, no 
cumprimento da missão estabelecida pela Instrução Técnica Executiva nº 025/PRES, de 13 de 
agosto de 1997. Trata-se de um levantamento preliminar da proposta de ampliação dos limites 
da atual Terra Indígena Kayapó, em sua porção Sudeste, e não deverá ser considerado como 
um produto final, uma vez que cabe a um grupo técnico específico, de identificação e 
delimitação dos limites reivindicados pelas lideranças, para ampliação da Terra Indígena 
Kayapó. 

Ressalta-se que, esta reivindicação das lideranças indígenas Kayapó, é de 
conhecimento da FUNAI há, pelo menos 17 anos, ou seja, antes da sua demarcação física, 
quando o antropólogo Alceu Cotia Mariz visitou a área em pauta e concluiu, em seu Relatório 
de Viagem ( contido nos autos do Processo FUNAI/BSB nº 1072/78, fls.253), que a única 
solução possível para resolver os conflitos fundiários entre índios Kayapó e não-índios da 
região Sul do Pará, era a de reconhecer como legítimo o "seu território ideal ao qual o índio é 
ligado na mais extrema intimidade, quaisquer outros recursos só poderão ser considerados 
como meros paliativos que apenas mascaram um problema maior que, mais cedo ou mais 
tarde explodirá com conseqüências sempre imprevisíveis". 

Introdução 

Em virtude da solicitação do Chefe do Núcleo de Apoio de Redenção, a 
Presidenta em exercício da FUNAI autorizou o deslocamento de uma equipe técnica, 
composta por servidores da Diretoria de Assuntos Fundiários e Procuradoria Geral, 
acompanhados de três agentes da Polícia Federal, com o objetivo de buscarem junto as 
lideranças Kayapó, solução para o conflito fundiário estabelecido no imóvel rural denominado 
Fazenda Fortaleza, onde encontra-se localizado o Posto de Vigilância Kraãnpare. Após 
solucionado o impasse, relativo à retenção de quatro vaqueiros contratados pelo representante 
dos proprietários' do referido imóvel, Sr. Eloisio Viana de Oliveira, a equipe técnica passou a 
realizar levantamentos antropológicos, topográficos e fundiários, preliminares, sobre a 
ocupação da comunidade indígena junto ao limite Sudeste da Terra Indígena Kayapó. 

Além desta área em pauta, a equipe técnica deslocou-se juntamente com o líder 
Pangrá e Karapêrê, para a área situada a Leste da Terra Indígena Mekragnoti, e ao Norte da 
Terra Indígena Capoto/Jarina, completando os estudos básicos da proposta de ampliação 
reivindicada pelos índios. Durante a permanência da equipe técnica em campo, foi solicitada a 
permissão junto ao Departamento de Identificação, para o deslocamento até a aldeia 
Mentuktire, localizada na Terra Indígena Capoto/Jarina, com o objetivo de apresentar a 
referida proposta à apreciação do cacique Raoni Mentuktire, que não se encontrava lá, por 
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motivo de saúde. Seguiu-se, em decorrência deste fato, até a aldeia Nãnsepoti, localizada na 
Terra Indígena Panará, com o objetivo de encontrá-lo. O cacique Raoni forneceu sua anuência 
e solicitou que este relatório seja encaminhado ao conhecimento de Megaron Txucarramãe, 
atual Administrador Regional de Colíder, assim como ao Chefe do Núcleo de Apoio Local de 
Redenção, Tabô Kaiapó, antes de finalizar a proposta de ampliação, para não haverem futuras 
reivindicações por parte da própria comunidade Kayapó. 

O fato é que desde 1980, a FUNAI possui registro dos estudos de revisão da 
área identificada, em 1977, como de ocupação tradicional indígena Kayapó sobre a posição 
das lideranças em estender o seu limite Sudeste até a altura do rio Fresco. Em 1984, outro 
Grupo de Trabalho reafirmou o interesse da comunidade indígena, preservando os locais 
considerados extremamente importantes para a memória e manutenção dos costumes e 
tradições indígenas, como por exemplo: locais onde foram erguidas antigas aldeias ( como é o 
caso da aldeia PUKATOTÍ); trilhas de comunicação para o Mato Grosso, Goiás, e Tapajós; 
áreas reservadas para atividade de caça, pesca e coleta de produtos da floresta; e, preservação 
do meio ambiente, visto a pressão causada principalmente pelos frentes de expansão, 
interessadas na criação de fazendas e na exploração de madeira, que alcançavam as 
proximidades da área destinada à Terra Indígena Kayapó. 

Ocorre que, a FUNAI desconsiderou os resultados destes estudos e identificou 
a Terra Indígena Kayapó, no ano seguinte, a revelia das manifestações indígenas. Diante da 
dificuldade em promover a demarcação física da referida terra indígena, realizada pela 
DSG/Ministério do Exército, em 1985, houve grande insatisfação das lideranças Kayapó e 
divergências que, inclusive questionaram os limites referentes aos Marcos 17-A e 18 = sat 18, 
demarcados sem a participação da própria comunidade indígena, que habitava a região. Esta 
área, situada próxima ao limite Sudeste da Terra Indígena Kayapó, é o objeto de estudo deste 
relatório. 

Outra questão, levantada pelo cacique Pangrá Kayapó durante os trabalhos em 
campo, é aquela referente a dúvida sobre a real cabeceira do rio Trairão (denominado pelos 
índios como KRÔTIKÃNGRI). Para os índios, a verdadeira cabeceira do rio Trairão consta 
no mapa do IBGE como sendo um de seus braços. E, a cabeceira que foi considerada, durante 
a operação de demarcação física da área indígena, seria a extensão de um outro igarapé, 
denominado pelos índios de P AKRIETI. A cabeceira verdadeira incide no interior do imóvel 
rural, Fazenda Fortaleza, aonde encontra-se localizado o Posto de Vigilância Kraãnpare. 

Além desse impasse geográfico, outro erro constatado pela equipe técnica, se 
refere à real localização da aldeia N gónókãnkêt, esta, na realidade, trata-se de outro Posto de 
Vigilância e não uma aldeia tradicional Kayapó, onde, segundo o mapa encontra-se situado à 
margem esquerda do rio Xingú, no interior dos limites da Terra Indígena Kayapó, sendo que, 
na verdade, este posto de vigilância localiza-se à margem direita do Xingú, fora dos limites 
identificados e demarcados para a Terra Indígena Mekragnoti. 

Apesar da Presidência FUNAI ter se comprometido, junto às lideranças 
indígenas Kayapó, a rever o chamado "limite Leste" das terras indígenas Kayapó, o que até o 
presente momento se conhece apenas o traçado aproximado dessa reivindicação, estas 
lideranças, juntamente com o cacique Raoni Mentuktire e demais líderes Mentuktire, mantém 
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uma enorme expectativa quanto a esta revisão e ampliação das áreas de ocupação do povo 
Kayapó, abrangendo não só a Terra Indígena Kayapó, como também a Terra Indígena 
Mekragnoti e a Terra Indígena Capoto/Jarina, todas com seus respectivos processos 
administrativos de regularização fundiária devidamente completos, ou seja, homologadas e 
registradas. 

Outrossim, a equipe técnica percorreu e identificou a proposta de ampliação 
das lideranças Kayapó, em sua porção Sudeste, comprometendo-se com a comunidade 
indígena em levar esta proposta à análise superior, considerando a necessidade da área tanto 
no que concerne à adequação dos limites oficiais com os usos, costumes e tradições indígenas, 
quanto à preservação do meio ambiente e a sobrevivência e manutenção do bem estar da 
comunidade indígena Kayapó. Assim sendo, sugerimos a formação de um grupo técnico de 
identificação e delimitação, que leve em consideração a presente proposta, segundo os mapas 
anexos a este relatório. Vale ressaltar que, este trabalho trata-se de uma proposta que deverá 
ser discutida com as demais lideranças Kayapó, principalmente os Mekragnoti e os 
Mentuktire. 

Foto O] =Lideranças indígenas Pagrá Kayapó (cocar verde), e Poropót (cocar amarela),com parte 
da equipe técnica no dia da nossa chegada ao Posto de Vigilância Kraãnpare. 

lªPARTE 

Retrospectiva histórica da regularização fundiária da Terra Indígena Kayapó 

Nesta parte, procuramos levantar a documentação referente aos estudos de 
identificação da Terra Indígena Kayapó, e julgada esclarecedora sobre o conflito latente que 
atravessou toda a década de 80 e, ainda hoje, está para ser solucionado. 

1977 
Anexo 1 - a) Portaria nº 477/P, de 28.09.77, constitui um Grupo de Trabalho para rever os 
limites do Parque Indígena Kayapó; b) relatório antropológico de Noraldino Vieira Cruvinel, 
em 26.01.78; e) relatório do coordenador, Saul Lopes de Carvalho, em 07.03.78. 

Destacamos, no último parágrafo do (Anexo 1/b fls.75): 
"Para finalizar queremos deixar claro que, os Kayapá consideram a área por eles proposta 
como sua, definitivamente escolhida, estando a espera da breve demarcação". 

E, no (Anexo 1/c.fls.9-1 O): 
"Quanto aos loteamentos dentro da área e próximos também da Reserva Indígena Kaiapá. 
existem inúmeras discrepâncias quanto as plotagens e localizações, não sabendo eu e 
nenhum dos membros da Equipe atinar ou mesmo adivinhar se estas plotagens erradas foram 
propositais, por defeito de mapas ou erros humanos 'usando sempre de boa fé' os mapas 
forjados em escritórios que especulavam a venda de grandes lotes de terras da União ou do 
Estado" 
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1980 
Anexo 2 - a) Portaria nº 731/E, de 29.05.80, constitui um Grnpo de Trabalho para proceder o 
reestudo dos limites da Reserva Indígena Kaiapó; b) Relatório de Viagem de Alceu Cotia 
Mariz, em 27.08.80. 

Neste documento (Anexo 2/a fls.05), o antropólogo Alceu Cotia Mariz apontou 
a necessidade de correção dos limites identificados. Acrescenta, (fls. 11) a importância da 
área a ser ampliada. 

1982 
Anexo 3 - a) Instrução Técnica Executiva nº 024/DGPI, de 15.07.82; b) Relatório do 
engenheiro agrimensor, Reinaldo Florindo, em 25.08.82; c) Informação nº 407/DDF/ 
DGPI/82, do sociólogo José João de Oliveira, em 18.09.80. 

O · engenheiro Reinaldo Florindo reconheceu e definiu o limite Leste da 
Reserva Indígena Kaiapó (Anexo 3/b ). E, o sociólogo José João de Oliveira reafirma a 
necessidade de proceder as alterações sugeridas pelo Grupo de Trabalho, constituído pela 
Portaria nº 73 l!E/80. A Informação (Anexo 3/c) trata da paralização dos trabalhos 
demarcatórios iniciados em 29.08.78. Tendo em vista a insatisfação dos índios por excluir 
áreas destinadas às atividades produtivas do grupo, junto aos limites Leste, Oeste e Sul. 

1985 
Anexo 5 - Portaria nº 1960/E, de 14.10.85, do engenheiro cartográfico Luiz Antonio Sberze, 
do DID/DPI. Aponta que, durante a demarcação, os Kayapó já reivindicavam a área do limite 
Leste, devido a existência de dois postos de vigilância. 

Neste mesmo ano foi constituído um novo Grupo de Trabalho, coordenado pela 
antropóloga Carman Sylvia Soares Affonso, através da Portaria nº 1837/E, de 27.02.85, para 
redefinição do limite Leste da Área Indígena Kayapó, bem como o levantamento fundiário. 

1990 
Anexo 6 - a) O Superintendente Executivo Regional da 4ª SUER, Dinarte Nobre de Madeiro, 
em 04.09.90; b) Informação nº 069/DID/SUAF, de 05.11.90, acompanhado de histórico sobre 
o grupo indígena; e) Informação nº 167/PG/90, de 08.05.90, o advogado Marcelo Luiz de 
Oliveira trata da. Ação Ordinária nº I-1218/90, tramitando na 1 ª VF-DF, de Pedro Leardi e 
outros contra a União Federal e FUNAI. 

Dinarte Nobre de Madeiro (Anexo 6/a) comenta: 
"Esta é uma situação bastante dificil, que, acreditamos, possa vir a ser resolvida com tempo 
e racionalidade, .para que não incorramos na imprudência de jogarmos os Kubenkranken 
numa permanente situação de violência, que, no final da história, só lhes será prejudicial. " 

E,no Anexo 6/b, onde o antropólogo Alceu Cotia Mariz afirma: 
"Com relação aos limites leste e sudeste, os Gorotire indicaram as divisas junto às fazendas 
Rio Dourado e Espadilha. Como a primeira questão foi resolvida após demorado acordo que 
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envolveu três anos de discussões. A Segunda resolveu resistir, .amargando, como se sabe, um 
resultado de vinte mortos, além da perda de metade da área. " 

1991 
Anexo 7 - a) Memória nº 001, de 16.09.91, da Comissão de Defesa dos Direitos 
Indígenas/CDDI, com depoimento do cacique Pangrá Kayapó; b) Exposição do conflito 
fundiário e solicitação de técnicos da FUNAI para averiguar, em 02.06.91, pelos proprietários 
da Fazenda Fortaleza, Francisco Rosa e Walter Antonio Carneiro; e) Superintendente de 
Assuntos Fundiários, José Jaime Mancin, em 18.07.91, solicita no seu despacho: ''programar 
ida GTverificar cabeceira do Trairão", o qual nunca fora atendido. 

1993 
Anexo 8 - a) Parecer nº 119/DID, de 27.12.93, referente ao atestado administrativo solicitado 
para a Gleba Altamira VI, cuja solicitação foi indeferida, com o mapa da análise técnico 
cartográfica; b) Parecer nº 120/DID, de 30.12.93, do antropólogo Alceu Cotia Mariz, referente 
ao Processo FUNAI/BSB nº 2701/93. Considerações sobre o conflito fundiário entre os índios 
Kayapó e propri~tários na região Sul do Pará. 

1994 
Anexo 9 - Ofício nº 207/PRES, de 12.04.94, cujo despacho, do Chefe Substituto do 
Departamento de Identificação e Delimitação afirma: "aguardar ocasião para proceder os 
levantamentos em campo". 

1996 
Anexo 1 O - Informação nº 003/DID/DAF, referente à ação judicial movida pelos proprietários 
da AJC Agropecuária Ltda, coligada à EMSA, no imóvel denominado Fazenda Bom Jardim 
(ou Fazenda Xingú). 

1997 
Anexo 11 - a) Instrução Técnica Executiva nº 30/DIREPS, DE 21.02.97 com a Proposta de 
Reestruturação da Administração Regional de Colíder, de 14.03.97, onde as lideranças 
Kayapó manifestam seu repúdio a demora na revisão do limite Leste da Terra Indígena 
Kayapó; b) Ofício nº 358/DID/DAF, de 23.05.97, respondendo ao Sr. Eloisio Viana de 
Oliveira, representante dos proprietários da Fazenda Fortaleza, onde o Diretor Substituto de 
Assuntos Fundiários afirma: 
"solicitamos a fineza de aguardar os resultados dos levantamentos, em campo, a serem 
realizados por uma equipe técnica, visto que tal proposta incide sobre parte da área do 
imóvel acima referido" 
e) Memorando nº 134/Gab-NALR, de 11.08.97, do Chefe do Núcleo de Apoio de Redenção, 
Tabô Kaiapó, informando sobre o impasse relativo à Fazenda Fortaleza; d)Memorando nº 
137/GAB/NALR, de 12.08.97, solicitando a presença de um antropólogo e um agrimensor, 
acompanhado de três agentes da Polícia Federal, para solucionar conflito fundiário junto ao 
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imóvel Fazenda Fortaleza/Posto de Vigilância Kraãnpare; e) Memorando nº 594/CPTI/DPI, 
de 13.08.97, de Antonio Pereira Neto, solicitando à DAF, informação sobre o conflito 
fundiário junto ao imóvel Fazenda Fortaleza/Posto de Vigilância Kraãnpare; f) Memorando 
nº196/GAB /ADR-COL, de 19.08.97, com o Relatório da Reunião Realizada em São Félix do 
Xingú/P A e EMSA, de Megaron Txucarramãe, Administrador Regional de Colíder. 

.• 

2ªPARTE 

Dos levantamentos realizados em campo: 

A partir das primeiras reuniões, realizadas no Posto de Vigilância Kraãnpare, 
onde contamos com a presença de Paulinho Paiakan, atuando como tradutor e facilitador das 
conversas entre as lideranças e equipe técnica, chegou-se às seguintes situações: 

a) liberação dos quatro reféns, detidos pelo cacique Pangrá; 
b) · proposta alternativa para a retirada dos búfalos, de propriedade dos 

fazendeiros, programada para 1998; 
e) programação de um roteiro básico para realização de tarefas a serem 

cumpridas pela equipe técnica. 
Deste roteiro, proposto em conjunto, foram relacionados os seguintes pontos . . . pnncipais: 

a) identificação do encontro entre os rios Fresco e Dourado, considerado como uma das 
referências aos limites da proposta de ampliação; 

b) identificação do encontro entre o rio Dourado e o igarapé sem denominação, utilizado 
como limite natural da proposta, até a sua cabeceira; 

e) reconhecimento do Posto de Vigilância Ngõnókãnkêt, situado à margem direita do rio 
Xingú, limite Leste da Terra Indígena Mekragnoti, com o intuito de corrigir o mapa da 
área e, realizar um levantamento da situação atual daquela região; 

d) identificação e reconhecimento do local situado no rio Liberdade, onde os Kayapó &i 

pretendem instalar novo Posto de Vigilância, denominado Botikãngri, próximo ao imóvel 
rural EMSA, cujos conflitos de ordem fundiária levaram os seus proprietários a destruir, 
queimando por completo, as instalações do hotel-fazenda que lá existia (ver Anexo 11/f); 

e) apresentação · dos trabalhos realizados ao cacique Raoni, para apreciação e posterior 
concordância quanto à definição da proposta de ampliação. 

Cabe ressaltar que, durante as reuniões, os índios Kayapó manifestaram sua 
determinação em jamais abrir mão do território por eles considerado como tradicional e 
sagrados; sua consciência do processo de contato interétnico e elaboração das suas 
conseqüências; e, informaram sobre o perigo constante que sofrem, com o avanço das 
fazendas e demais frentes de expansão nacional, em direção à área atualmente registrada 
como Terra Indígena Kayapó. Daí, a necessidade de manterem diversos postos indígenas de 
vigilância, espalhados nas "pontas", ou seja, nos limites atuais da referida área. 
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Foto 03 - Reunião no Kraãnpare, dia 15. 08.97. 

Das reuniões ocorridas durante a permanência da equipe técnica em campo 

Selecionamos alguns trechos destas reuniões para exemplificar o grau de 
entendimento que as lideranças Kayapó possuem quanto ao procedimento administrativo de 
regularização fundiária das terras indígenas e seu próprio conhecimento e domínio acerca do 
território por eles tradicionalmente ocupado. O roteiro percorrido pela equipe técnica, seja via 
terrestre, aérea ou fluvial, encontra-se descrito no mapa ilustrativo, juntamente com o mapa da 
proposta e a análise das imagens de satélite da região no final deste relatório. 

1 º - Paulinho Paiakan: "Ele (Pangrá), sabe muito bem, que eu venho falando pra ele. Eu 
quero que equipe da FUNAI faz outro tipo de levantamento, não é? De faz um estudo sobre 
essa ampliação, que já vem, vários tempos, que vocês (índios) reivindicando e, até agora não 
aconteceu nada. Então, vamos fazer outro levantamento, e vamos ver o que vai acontecer. E, é 
isso que ele sabe muito bem, que eu já falei pra ele." 

"Nessa viagem, ele estava me contando, que passou, eles passaram, já anda caçando quando, 
já estava começando a entrar os fazendeiros, também. Ele (Pangrá), tentando de impedir que 
não entra nessa área. Quando ele disse, quando começou a chegar gente pra cá, pra essa área, 
começou ocupar nós também andando, fiscalizando, impedindo, que não entra (fazendeiros). 
Ele disse, referindo à vocês, né, vocês sabem muito bem que o branco, cada vez mais, tá 
entrando, chupando a nossa área e, essa área é de nosso povo, de passado, nós não aceitamos 
que entra muita gente aqui. Então que nós no começo vem impedindo que não entre muita 
gente pra cá." 

"Sim, aqui um local de tradição de passado. Então, estão morando aqui tá, vocês viram vários 
rios distantes, um pouco distante, não sei se você lembra que eu contei sobre costume dos 
Kayapó, Costume dos Kayapó é sempre num local alto, local distante do rio, tá? Então, aqui é 
um local é antigas local que o povo Kayapó morava né mas pra ele não interessa que o rio fica 
distante, o que interessa pra ele tá gostando daquele local pra morá, buscá o peixe, mesmo que 
o rio fica distante ele vai buscar o peixe né trazer pra ca. Então, de roças, vocês estão vendo a 
floresta perto e, local pra fazer roças à vontade aqui ao redor deles, de todos os lados. Pra 
caçar, também a mesma coisa, aonde tem floresta após da montanha (Serra Cubencranquem), 
tem área de caçar." 

"Material de construir a casa, essa área é de buscar material para fazer artesanato. Essa área é 
de passeio, ou seja, essa, podemos falar isso, mas, quem pode, ficando bem claro de fazer 
daparte da teoria, da parte de burocracia, da parte de conhecimento que o governo vai 
entender são vocês, entendeu?. Da minha parte, a minha posição, é essa: quem pode usar 
palavras técnicas, não é, palavras jurídicas, usar palavras científicas, de esclarecer, são vocês, 
entendeu? Então, facilita que o povo lá, da cidade, entender. Então, nós não vamos dizer que 
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aquela área significa isso, significa tal palavra pra governo entender." Então, já tá com vocês, 
pela viagem, pelas conversas. E, quem vai escrever, dando o nome, quem vai ficar fazendo 
isso são vocês, né? Aqui, nós tamo contando, nós tamo mostrando. Agora, vocês que precisa, 
se vocês são o grupo que é indicado porque é especializado pra fazer esse trabalho. Vocês tem 
que trabalhar. Vocês tem que fazer correto pra nós, entendeu? É lógico que nós não vamos 
mandar vocês fazerem que sai melhor pra nós. Quem pode fazer que sai melhor pra nós são 
vocês!" 

"Então, não existe muitas conversas, nós queremos uma ampliação, é isso, tá? É ampliação. 
Se ele (índio) falar quero aqui, com poucas conversas de vocês fazendo, tudo bem. Mas não é 
que vocês vão falar com fazendeiro, não é que vocês estão estudando, vocês estão levantando 
a questão e vocês estão é criando, como diz, vocês estão apenas levantando, e escrever o que 
o índio quer, o que o índio pediu, entendeu? E, falando de reconhecimento deles." 

Foto 04 - Paulinho Paiakan lendo um memorando e o engenheiro agrimensor, Eurípedes. 

"Agora, quem pode decidir, né, lá em Brasília, e o índio também. Agora, se você está dizendo 
que tem muita fazenda aqui, tira aqui, tira alí, aí não é isso. Pra mim, vocês estão duvidando 
E outra, que eu tô entendendo: vocês estão dizendo, um pouco de mato aqui, um pouco aonde 
pesca, aonde caça, não interessa. Então, quer dizer só aonde tem pesca que o índio pode 
viver? O caminho que eles falam, porque aqui, cerrado, aonde busca os filhotinhos de 
passarinho, tá, porque criar, tirar as penas do peito para que a pessoa que se identifica, que 
está sendo oficializando, dentro de uma tradição, pra sair bonita, né, dentro da cultura nós, 
dentro da tradição nossa. Mesmo que daqui uma semana pra buscar, mas ele (índio) vai, 
entendeu? Por isso que eu tô dizendo: não interessa, se é cerrado que não tem mato, mas que é 
outra coisa que é importante pra ele." 

"Ele (Pangrá) tá ·dizendo assim: minha filha, se eu soubesse, primeiro, eu quero que vocês, 
junto comigo, identificar melhor essa área até aqui (Kraãnpare). Daqui, eu quero vocês todos 
sabendo dessa identificação, nós segue pra cá (Ngõnókãnkêt), é isso que ele está dizendo, 
quer dizer, agora a parte, vamos todos pra lá (Ngónókãnkêt) pra fazer identificação melhor 
dessa área." 

"Lá, em Brasília, vai dizer a mesma coisa também. Como nós estamos, ele (Pangrá) disse, nós 
estamos aqui limitando que mesmo muita coisa do nosso conhecimento aqui tá ficando pra o 
branco, tá? A mesma coisa em Conceição ( do Araguaia), em Redenção, é uma área onde nós 
vivemos e, hoje, .é do branco. Então, vocês da FUNAI quer que a terra fica pra os branco, né, 
faz isso. Mas, nós estamos mesmo aqui também, que é o nosso conhecimento, nós estamos 
deixando pra o branco, nós queremos esse pedacinho, ele (Pangrá) falou." 
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2º - Pangrá Kayapó: "Ó, é o seguinte: a minha idéia é assim mesmo. Você só começa o 
marco, nesse lugar, linha seca, coloca, eu vai colocar e a minha idéia também, eu vou marcar 
avisar todo liderança, eu vou avisar pra cacique, com guerreiro e nós vamos, nós também 
pensando, aí a F:t]NAI, não precisa algum trabalhador. Nós mesmo, nós mesmo aí Kayapó 
faz, só a FUNAI, me ajudar remédio esse que eu tô precisando, nós mesmo guerreiro vai 
acompanhar até· limpar o limite. "Karapêrê disse que também tem cemitério antigo 
(Ngonokankêt)! E, também tem a aldeia aqui mesmo, antiga, chamada Ronekô, aldeia do 
Ronekôre. "Ronekôre, Mostraram num mapa que nós temos, a gente chama a aldeia de 
Ronekôre, aqui! Antiga da aldeia, ai vai todo branco amansando nós e a gente juntar e aí, 
depois o cara pensando, e a gente acordou e levantou para levar terra dele, não pode perder 
igual Conceição .(do Araguaia), Redenção, Goiânia, isso a gente não esquece não. Segura 
mesmo! "Kayapó veio de São Paulo!" 

"Kayapó vem do Rio de Janeiro, aí vai descendo, atravessa Tocantins, passa pro Pará, 
atravessa Araguaia, até chegar no Xingú! É, muito parente, muito parente vem vindo com 
branco empurrando." 

"É, agora olha, ninguém fez igual com você não. Ele chega, fala com liderança, fala com 
guerreiro, fala com chefe de Posto, ele fala com cacique e nunca! Errou tudo. Você é certa! 
Pra mim na minha idéia você, Luciano, Eurípedes, é certo! Mostrar, viver, andar, esse é 
melhor. Agora, você vai lá (Brasília) fala, olha, precisa andar, conhecer, onde a gente faz a 
casa é marcado errado, vamos acertar. Esse a gente tá precisando. O Kayapó, precisando, 
confiando. Não, :só você, primeira pessoa, é, vai conhecer tudo, aonde a gente local casa, 
coisa, você conhecer, aí, certo. Agora só gente vai lá no cidade, só avião, vôo e foi embora. 
Como é que vão'fazer errado. Errado mapa. Agora você, você fica, come as coisas do índio 
nossa, aí, andar, conhecer tudo, aí tá certo." 

"Sim, é que o conhecimento (indígena) e fica mais fácil de fiscalizar também. Fica mais fácil 
de andar aqui, tá? E, se como você mesma falou, Eliane, se eles colocar conhecimento deles 
aqui, né, aí vamos dizer, vocês mesmo aqui vão dizer que é muito grande, né?" 

"Casa aqui, do outro lado (margem direita) do rio Xingú, mapa tá errado. Casa aqui mesmo, 
vamos plotar. Daqui para o Botikãngri (rio Liberdade), nove horas de canoa (saída às7h e 
chegada às 15h), dormir lá. Lá é o posto de vigilância dos Kayapó. Vamos começar ponta 
(picada para construir o posto) e botar Karapêrê. Casa dos fazendeiros (EMSA), botaram 
fogo, tudo, acima do Posto de Vigilância Tênpinhê, Mato Grosso, Mentuktire. Kayapó fazer 
aqui. ( o cacique· mostra claramente a distinção entre os subgrupos, ou seja, os Kayapó do 
Kubenkankren, que ele é o representante, e os Mentuktire, cujo representante local é o 
Karapêrê e o Raoni, como uma liderança de escalão superior aos dois). 

Foto 05- Vista da casa de Pangrá Kayapó. 
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Foto 06 - Pangrá Kayapó (à direita), Poropót e Ire-ô. 

3º - Poropót: "Eu espero que vocês, é, usando bom senso, usando seriedade, de ajudar nós, de 
fazer esse trabalho que vai ficar bom pra nós. Eu vou confiar muito na presença de vocês, no 
trabalho de vocês, para que seja feito como nós estamos tão esperando. Eu quero pedir, 
também, que tudo que ocorre, tudo que acontece, quero que vocês passa pra meu sobrinho 
(Tabô), que ele é o índio, e tá representando nós, e tá representando vocês, da FUNAI, aqui 
nessa região. Através dele, nós vamos ficar sabendo do que vocês estão fazendo, o que vocês 
estão planejando: E, desse modo é bom pra nós trabalhar juntos, Nós vamos acompanhar de 
vocês dizer: estamos pensando de fazer isso, estamos querendo que vocês fazem isso, estamos 
pensando de ajudar assim. Então, assim é bom pra nós fica sabendo que vocês tão trabalhando 
pra nós, estão ajudando nós!" 

Foto 07-Pangrá Kayapo (detalhe ao fundo de Ire-ô no rádio amador). 

Foto 08 - Tédjêkre, filho do cacique Pangrá (à direita) com familia Kayapó .. 

4º - Rerék: "Entre o branco se negocia sem falar com o índio, e quero dizer que eu também 
fui criado aqui e conhece a minha região. Eu sei aonde limite da nossa região. Entre os branco 
coloca as conversas, coloca as idéias e dizem que é dele, tá dizendo que é dele, mas não é 
dele. Nós que sabe, eu que sabe. Eu sei, eu que andei, eu que acompanhei, eu sou daqui, eu sei 
meu, a minha limite." 

Foto 09- Vista aérea do Posto de Vigilância Kraãnpare. 

Foto 10- Cemitério indígena localizado no Posto de Vigilância Kraãnpare. 

Foto 11 - Vista aérea da roça recém aberta, no Posto de Vigilância Kraãnpare. 

Foto 12 - Travessia da ponte de madeira para localização do encontro entre os rios Fresco e 
Dourado. Paulinho Paiakan em frente ao veículo. 

Foto 13 - Rerék Kayapô e Tédjêkre durante caminhada para localização da cabeceira do rio Trairão. 

5° - Bekoiká Kayapó (filho do cacique Pangrá): "Os dois estão discutindo o marco, o kuben 
(branco) disse que está aqui, e que ele, o cacique Pangrá, está dizendo que a cabeceira do 
Trairão é aqui, está pra cá a cabeceira do Trairão. É aqui, está pra cá, cabeceira do Trairão, e 
ele (Pangrá,) está dizendo que, quando passou a demarcação, um pouco de pasto de fazenda 
ficou um pouco dentro da reserva. Então, o cara falou que pode usar esse pasto que está feito, 
que fica pra você, falou pra ele (Pangrá), e depois ele disse que não é longe. Vocês estão 
vendo aquele marco não é, após aquele marco, nós vamos entrar e acompanhar para tentar de 
chegar no marco." 
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Foto 14 - Vista aérea do Posto de Vigilância Ngõnôkãnkêi (abaixo da asa da aeronave). 

6° - Karapêrê: "Mekragnoti é do outro lado (do rio Xingú), não tem nada a ver. Agora, posto 
de vigilância Kayapó (Kubenkrankren). Mekragnoti falou: toda essa área, tomado. Ele falou 
pra nós. Ele tem, o Bepkun, toma tudo essa terra, toma essa aqui!" O Bepkun, ele manda o 
guerreiro para f~zer posto de vigilância lá, no Mekragnotire velho, tem muita fazenda lá. 
Kuben (branco) tornou tudo Mekragnotire, faz tempo. Agora, só esse aqui, não tem ninguém 
aqui. Megaron tornou tudo esse aqui!" 

' "Entre toda essa! área está parte solicitada por cacique, é preservada, vamos fazer ponta e 
colocar posto de vigilância nas pontas, fixo, nova aldeia no futuro!" 

Foto 15 - Vista panorâmica de Ngõnokãnkêt, próximo ao limite Leste da Terra Indígena Megragnoti. 

7º - Bepkôre: "Agora, ele (Pangrá) tá pensando que fala com Raoni, o pessoal daqui vai lá, 
para combinar de fazer posto geral, os dois (Pangrá e Raoni) para botar bem aqui, no rio 
Liberdade!" · 

Foto 16 =Forno.de pedra encontrado no Posto de Vigilância Ngõnákãnkêt (os índios afirmam que 
· fora utilizado por seus antepassados). 

Foto 17 =Pangrá Kayapó e a antropóloga, durante travessia do rio Xingú, para localizar o local da 
· proposta de ampliação junto ao rio Liberdade. 

Pangrá Kayapó: "Brabo, mata muito nosso parente e a gente vai empurrado até chegar aqui, 
veio aqui e aí, depois, Governo vai outra idéia, aí não pode matar o índio. Demarcação, SPI, 
Rondon, parou, hão vai dar terra , vai segurar. É, esse vamos segurar terra, aí, tudo bem. 
Nesse, não igual 'a Conceição, Redenção. Esse tudo segura, cacique tudo segura. Se, o pessoal 
pergunta, aí a gente diz: meu pai nasceu, minha mãe nasceu, bisavô morava. Antigamente, só 
o índio mora mesmo, é um grupo só, Kayapó, um grupo só, no Pukatoti. É isso mesmo." 

Foto 18 =Acampamento em uma ilha no rio Xingú, próximo ao encontro com o rio Liberdade. 
' 

Foto 19 - Vista panorâmica do local onde foi incendiado o hotel-fazenda da EMSA, pelos 
proprietários, à margem do rio Xingú. 
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Pangrá Kayapó: "É branco, é pasto, tem branco aqui. Nunca o branco usou o Mekragnoti. 
Botikângrire que gente tudo amansado, um grupo só, não vai espalhar, vai formar um grupo 
só, e depois que vê a terra maltratada, trocada por capim? Não, antiga não tem aqui, Raoni 
disse: não, meu pai tem." 

Foto 20 -Aldeia Kapoto, à procura do cacique Raoni Mentuktire. Terra Indígena Capoto/Jarina. 

Foto 21 - Vista panorâmica da aldeia Nãnsepoti, localizada na Terra Indígena Panará. 

Foto 22 - Raoni Mentuktire e a antropóloga, na aldeia Nãnsepoti, Terra Indígena Panará. 

3ªPARTE 

Da ocupação não indígena na região 

As diversas frentes de ocupação não indígena, na década de 70, puderam ser 
classificadas em duas categorias básicas: a) de subsistência e extração; e, b) das grandes 
agropecuárias, incidentes principalmente nos setores Sudeste, Leste, Norte e extremo Oeste da 
área eleita como Terra Indígena Kayapó. Os conflitos fundiários entre índios e não-índios era, 
em grande parte, pela não solução do problema terra "Os grileiros e agropecuaristas são o 
maior problema", segundo o antropólogo Noraldino Vieira Cruvinel (ver Anexo 1-b). O 
coordenador dos estudos, Saul Lopes de Carvalho, apontou as dificuldades na localização 
exata dos loteamentos próximos a área em pauta. 

Em 1982, o engenheiro agrimensor Reinaldo Florindo, verificou a 
"necessidade urgente de uma definição, particularmente, no limite Leste da Área Indígena 
Kayapó, pela grande influência de nova frente de colonização e garimpagem", e, solicita as 
devidas providências para regularização da área indígena (ver Anexo 3 a/b). O Relatório de 
Viagem, do engenheiro cartográfico Luiz Antonio Sberze, informou que a Fazenda Rio 
Dourado foi utilizada como base das operações da 4ª DL-DSG (ver Anexo 5). 

O imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza surge no cenário de conflitos 
fundiários, envolvendo a Terra Indígena Kayapó, em 1986, logo após a sua demarcação física, 
quando os índios expulsaram o fazendeiro de nome Luiz, que o teria vendido para Francisco 
Rosa. (ver Anexo 7). O referido imóvel localiza-se nos setores I e H, da Gleba Altamira VI, 
que faz parte do Projeto Integrado Trairão. Estes titulares formaram a Associação dos 
Proprietários do Projeto Integrado Trairão-ASPIT, representada pela Cooperativa 
Agropecuária Mixta do Meio Xingú-COOPERXINGU. A ASPIT tentou resolver o problema 
de verificar a verdadeira cabeceira do rio Trairão, porém, aos entraves financeiros, os 
procedimentos foram subitamente interrompidos. 

O Instituto de Terras do Pará-ITERPA, solicitou à FUNAI que expedisse um 
atestado administrativo em favor da Gleba Altamira IV, em 1993. O antropólogo Alceu Cotia 
Mariz, em seu Parecer, concluiu que, naquelas circunstâncias, a FUNAI não poderia conceder 
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o documento, requerido pelo ITERPA, sem antes esclarecer sobre "a necessidade técnica de 
proceder-se um levantamento na área reivindicada pelos Mentuktire, com a recomendação de 
que devam ser preliminarmente ouvidos pela Presidência da FUNAL com a participação da 
DAF" (ver Anexo 8-a) 

Com relação à denúncia de invasão indígena, formulada pelos proprietários do 
imóvel Fazenda Fortaleza, Walter Antonio Carneiro e Francisco Rosa, o antropólogo Alceu 
Cotia Mariz informou que: a não citação desta fazenda nos estudos anteriores a demarcação 
física da Terra Indígena Kayapó se deveu ao fato de que a mesma não estava formada (1980), 
e que o próprio Grupo de Trabalho, de 1984, igualmente não teria tomado conhecimento dela. 

o: Parecer, do antropólogo Alceu Cotia Mariz, concluiu que, "a única 
alternativa que ocorre a este relator é a de insistir na identificação da real cabeceira do rio 
Trairão" (ver Anexo 8-b). Neste mesmo período, Dinarte Nobre de Madeiro, então Presidente 
da FUNAI, decide, com relação à certidão negativa de domínio indígena na Gleba Altamira 
VI (onde está inserido o imóvel Fazenda Fortaleza) "que esta Fundação fica impossibilitada 
de emitir o documento solicitado, até que sejam procedidos os levantamentos conclusivos que 
esclareçam os verdadeiros limites de ambas as partes. " (ver Anexo 9). 

A: equipe técnica, por sua vez, percorreu o imóvel Fazenda Fortaleza, 
denominado pelos índios Kayapó como Posto de Vigilância Kraãnpare; o imóvel Fazenda 
Santa Cruz, no limite Sudeste da Terra Indígena Kayapó; e, o imóvel denominado Fazenda 
Bom Jardim (ou Xingú), onde foi instalado o hotel-fazenda da EMSA, de propriedade da 
empresa Agropecuária AJC Ltda, localizado no limite Leste da Terra Indígena Mekragnoti, 
próximo ao quinto ponto identificado. 

Importa acrescentar que, durante os trabalhos e levantamentos em campo, não 
foi possível realizar um levantamento fundiário e cartorial detalhado, o que deverá ser 
procedido pelo gpipo de identificação e delimitação específico, proposto pela equipe técnica, 
nas Considerações, a seguir. 

Considerações 

A· Terra Indígena Kayapó, composta pelas aldeias Gorotire, Kokraimoro e 
Kubenkrankren, roí declarada como de ocupação indígena pelo Decreto nº 91.244, de 09 de 
maio de 1985. Localiza-se nos Municípios de São Félix do Xingú, Tucumã, Ourilândia do 
Norte, Cumaru do Norte, no Estado do Pará, e teve seus limites homologados pelo Decreto nº 
319, de 29 de outubro de 1991, com superfície total de 3.328.004,9791 ha e perímetro de 972 
km. Encontra-se :devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Altamira e na Delegacia do Patrimônio da União. 

Ocorre que, a comunidade indígena Kayapó nunca aceitou os limites da área 
que lhe foram impostos com a demarcação ocorrida em 1985, e vem tentando ampliar esses 
limites. Os índios contestaram, além de outras reivindicações, o limite estipulado pelos 
marcos MA-17A a MA-18=SAT-18, argumentando que a demarcação não contemplou as 
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áreas consideradas imprescindíveis, como é o caso da antiga aldeia de Pukatotí, cemitérios 
indígenas e áreas destinadas as suas atividades produtivas, como o cultivo de roças, áreas 
tradicionais de caça e pesca. O imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza, foco do conflito 
fundiário atual, e demais propriedades da região incidem exatamente nestas áreas, que não 
foram consideradas pela demarcação. 

Durante os levantamentos de dados em campo, a equipe técnica percorreu os 
lugares considerados pelas lideranças indígenas como o verdadeiro limite Sudeste da referida 
terra indígena. O primeiro ponto, situado no encontro da linha seca ( entre os marcos MC- 
16=SAT- l 6 e MA-17=SAT-17) do limite Leste da Terra Indígena Kayapó com o rio Fresco. 
O segundo ponto, localizado na boca do rio Dourado com o rio Fresco. O terceiro ponto, 
situado no encontro de um igarapé sem denominação com o rio Dourado. O quarto ponto, 
localizado na cabeceira do referido igarapé sem denominação .. O quinto ponto, localizado ma 
margem direita do rio Liberdade. E, o sexto ponto, situado no limite Leste da Terra Indígena 
Capoto/Jarina, pelo marco MA-03=SAT-03, conforme descrição nos mapas, anexos a este 
relatório. 

Considerando-se que: 
a) a FUNAI desconheceu o trabalho do antropólogo Alceu Cotia Mariz (1980) 

e as conclusões do Grupo de Trabalho da Portaria nº 1701/E, de 1984, no 
que diz respeito a considerar o rio Fresco, margem esquerda, como limite 
da reserva, o que imputou aos Kayapó perda irreparável de parte do seu 
território tradicional; 

b) a ocupação do imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza, sob a liderança 
do cacique Pangrá Kayapó, onde está instalado o Posto de Vigilância 
K.raãnpare, se deu em função da não aceitação, pelas lideranças indígenas, 
dos limites demarcados pela DSG/Exército, em 1985, e que não há 
nenhuma possibilidade pacífica de remoção dos índios deste local; 

e) os dados históricos da ocupação indígena na área permitem afirmar que o 
grupo Kayapó habita, tradicionalmente, a região situada na margem 
esquerda do rio Fresco; 

A equipe técnica considera pertinente a formação de um Grupo Técnico de 
identificação e delimitação com o objetivo de revisar os atuais limites da Terra Indígena 
Kayapó, em sua porção Sudeste, estendendo-se aos limites da Terra Indígena Mekragnoti, em 
sua parte Leste, e a porção Norte da Terra Indígena Capoto/Jarina. Sendo assim, a leitura 
deste relatório deverá propiciar uma tomada de decisão urgente e eficaz, por parte da FUNAI, 
no sentido de atender ao apelo da comunidade indígena Kayapó. 
À superior consideração. 

Brasília, 15 de setembro de 1997 

~(Lw_~ 
ELIANE DA SILVA S~ 

Antropóloga/DID 
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Transcrição das fitas gravadas durante os estudos em campo 

Retrospectiva: 
Sábado, dia 09.08.97, foram retidos pelos índios Kayapó liderados pelo 

Cacique Pangrá Kayapó, quatro funcionários não-índios, contratados pelo Sr. Eloisio Viana 
de Oliveira, procurador e representante dos proprietários do imóvel rural denominado 
Fazenda Fortaleza, onde está situado o Posto Indígena de Vigilância Kraãnpare. O Núcleo de 
Apoio de Redenção enviou um fax (ver Anexo 2), solicitando a presença de um antropólogo, 
um agrimensor e agentes da Polícia Federal. Atendendo à solicitação, foi constituída uma 
equipe técnica, no dia seguinte, através da Instrução Técnica Executiva nº 025/PRES/97. 

Com a chegada da equipe técnica na Quinta-feira, dia 14.08.97, foram 
liberados três reféns, que retomam para Redenção (P A), acompanhados de um dos agentes da 
Polícia Federal, aproveitando um dos aviões que transportaram a equipe técnica. O agente 
retornou ao Posto de Vigilância Kraãnpare no dia seguinte, juntamente com os índios: 
Paulinho Paiakan, Bekoiká; João Fulni-ô; e Tabô Kaiapó (um dos membros da referida 
Instrução), quando ocorreram as primeiras reuniões entre as lideranças indígenas e os técnicos 
daFUNAI. 

Ao todo, ocorreram três reuniões gravadas durante os trabalhos em 
campo, relacionadas a seguir: 

a) 1ª reunião, dia 15.08.97, no Kraãnpare; 
b) 2ª reunião, dia 17.08.79, no Kraãnpare; 
e) 3ª reunião, dia 19.08.79, no Ngónókãnkêt; 

Reunião entre as lideranças Kayapó e a equipe técnica, em 15.08.97 

Participantes: 
Lideranças indígenas: Pangrá Kayapó; Rerék Kayapó; Poropót Kayapó; Paulinho Paiakan; 
Bekoiká (filho do cacique Pangrá); e, Bepkôre ( outro filho do cacique Pangrá). 
Equipe técnica: Eliane (antropóloga/DID); Marialva (advogada/PG); Luciano (técnico 
agrícola/DEF); Eurípedes (engenheiro agrimensor/DEM); Tabô (Chefe do Núcleo de Apoio 
Local de Redenção-NALR); e, os três agentes do Departamento de Polícia Federal. 

Paiakan: "Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, abrindo as nossas conversas, com uma 
coisa que aconteceu: chocou a população indígena e teve uma grande articulação fora deste 
país, e vários países, com seu governamental acusando o nosso governo que não tá cuidando 
muito bem ( da) população indígena brasileira aqui. Eu quero dizer que é falta posição da 
FUNAI firme, de apoio ao índio. Eu quero dizer com isso que o índio foi queimado (pelos) 
com os filhos dos senadores, juizes e deputados, só foram (julgados a) quatro meses de prisão. 
Isto, que eu assisti ontem à noite no jornal, me deixou muito chateado e muito triste. 
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E aqui, nós temos muita a nossa resistência de lutar, mas, contando com o apoio da 
FUNAI e das pessoas ligadas à questão indígena. Então, por isso nós chamamos vocês para 
escutar nós aqui, que nós estamos reivindicando a nossa terra aqui. Que, realmente, a sua 
colocação, Eliane, é que realmente esta área estava fora, mas, no papel realmente estava fora. 
No nosso conhecimento, dentro da tradição, dentro do costume nós (nosso), é do índio. Que 
eu quero dizer também é que não tô aqui convidado para falar isso. Eu quero afirmar que eu 
andei nessa região, eu garoto, não eu esqueci de trazer uma fotografia de um companheiro 
nós, é que a gente descia nesse montanha, antigamente nosso grupo Kayapó viajava toda essa 
região, tá? 

Então, aonde a gente vinha descendo nessa montanha, na época nós, moleque, 
brincando, soltando pedra lá em cima pra cair embaixo. Eu nunca esqueci. É que teve acidente 
de algum nosso colega, foi machucado. Eu tenho a fotografia dele, mas não a fotografia dele 
na época. A fotografia desse companheiro nós, que foi acidentado pelo próprio algum nosso 
companheiro, na época que nós somos garoto. Então, temos um, nós temos forte 
reconhecimento dessa terra, desse pedaço de terra que nós não estamos querendo deixar pra 
ninguém. Queremos que continua sendo nosso. É isso que nós queremos. Já tive, eu nunca 
acompanhei, mas me parece que já teve vários estudos, várias pesquisas, por outra equipe, de 
passado, que andou aqui, que conversou, que visitou, e eu não sei como é que está andamento 
do processo. A questão dessa vigilância, nós chamamos, nós incluímos agentes da Polícia 
Federal é pra dar segurança dessa família que está ocupando aqui. 

Por causa desse elemento (Eloisio) vem ameaçando. Eu escutei ele falar para mim, não 
é que alguém me contou. Ele, pessoalmente, de cara a cara, me falou: se o Pangrá não sair, eu 
vou buscar algum apoio de Polícia Federal, tá? Do Exército, para expulsar o cacique Pangrá 
com toda família, porque aquela área é minha. Eu não vou entregar pra ele (Pangrá). Foi isso 
que ele (Eloisio) falou pra mim. Segundo encontro, ele veio dizer pra vários outros nossos 
colegas, aí, e dizer que se o Pangrá não sair, eu vou seqüestrar a filha menor, de oito anos, tá? 
Então, por isso que eu teve a idéia de nós índios mandar aquela carta (fax) à vocês, 
comunicando a presença da Polícia Federal, pra dar segurança pra nós, para os índios. 

E, esse cara (Eloisio ), fizemos acordo que ele entra, tira os gado dele, e que o estudo, 
ou então melhor dizer assim, andamento do processo da questão desse local se encontra na 
Justiça e vamos aguardar. Os dois lados, tanto com o apoio da FUNAI, né, e a decisão da 
Justiça, isso que foi conversado com a presença de nosso Chefe (Tabô), que é o companheiro 
nós índios, né, e outro assessor dele, lá em Redenção. E, foi feito acordo, normalmente, 
usando paz, que ele entra pra trabalhar. Só que ele entrou e criando muitas fofocas, tentando 
de criar fofocas" 

Marialva: "Este acordo que está aqui ( cópia)?" 

Paiakan: "Sim." 

Agente/PF: "Este cara se encontra em Redenção?" 
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Marialva: "Acordo de junho. Pode continuar." 

Paiakan: "E, o que ele quer é de buscar confronto para ele ganhar razão, e dizer que o índio 
quem tá brigando. É índio que tá criando problemas, é isso que ele está buscando, tá? E nós, 
nosso lado, do índio, é que nós ficamos sempre Ter uma nossa consciência limpa e dizer que 
nós não queremos briga, nós não queremos derramamento de sangue de ninguém, queremos a 
nossa terra. E falamos, na presença de todos os chefes das aldeias, dizendo pra ele (Eloisio) 
que queremos que tira o gado. 

Marialva: "Você (Pangrá) quer romper esse contrato?" 

Paiakan: "Ele (Eloisio) rompeu." 

Marialva: "Ele rompeu unilateralmente, quer dizer, ele não cumpriu o contrato!" 

Paiakan: "Não, ele entrou, tá? Foi feito acordo, ele entrou pra trabalhar, pra tirar o gado dele, 
tá? Quando ele entrou, invés de trabalhar, ele usando fofoca, criando conflito. Dizendo que 
ele já entrou, se ele ficar mais um pouco é para expulsar ele (Pangrá)." 

Marialva: "Aí, essas são conversas informais, entre pessoas, mas escrever, ele não escreveu 
nada, só testemunhas assim, de vocês?" 

Paiakan: "Não tanto os índios que está sabendo, várias pessoas na cidade sabe que ele vêm 
dizendo, ameaçando. Os brancos fala muito pra nós, de tomar muito cuidado que aquele cara 
tá entrando, tá organizando várias pessoas, como o pistoleiro, para ir atrás, depois, e expulsar 
ou então dar qualquer conflito de morte. Isso é o que o próprio branco, ele é quem falou para 
vários branco, e os branco fala pra nós. 

Marialva: "É verdade que ele é grileiro?" 

Paiakan: "É." 

Marialva: "Então, o que vocês não querem mais é que ele entre aqui. Então, este acordo está 
nulo?" 

Paiakan: "Depende da decisão dele (Pangrá), se ele vai dizer que está cancelado!" 

Pangrá: "Esse contrato é nulo, é fim, nunca mais! Se ele insistir de novo, quer dizer, não 
adianta ele (Eloisio) insistir, acabou!" 

Marialva: "Então está nulo, e realmente, já era nulo mesmo. O contrato está encerrado!" 
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Agente/PF: "Eu fui procurado pelo Eloisio, em Redenção." 

Paiakan: "Porque ele procurou você mais rápido?" 

Eliane: "Dez minutos depois da sua chegada." 

Paiakan: "Por quê? É porque ele têm contato com todos as pessoas, principalmente os pilotos. 
Ele sabe muito bem, quando ocorreu algumas conversas do índio junto da FUNAI, ele corre 
pra dizer pra FUNAI ou então pra dizer pra algumas pessoas: não, não tô falando isso, não tô 
fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Pra mim, na cara, eu já falei uma vez pra ele: você é uma 
pessoa mentiroso! Se você fosse uma pessoa honesta, sério, você tinha que aparecer na nossa 
frente e falar verdade e cumprir a sua palavra, mas você não tá cumprindo a sua palavra. É 
isso que eu falei pra ele. Pelo que já vêm dizendo, me telefonando muitas vezes, e ele vêm 
dizendo muitas vezes, né?" 

Agente/PF: "Bem, eu achei estranho porque ele me procurou dez minutos depois que eu tinha 
chegado e estava conversando com o pessoal (reféns), e aí, ele me pediu para entrar em 
contato comigo. Eu disse, olha, eu vou de manhã, eu devo ir pra área de novo. Então, você, 
amanhã, de manhã passa aqui e conversa comigo. Ele estava em Conceição (do Araguaia) e 
de manhã cedo ele apareceu lá (no hotel), às oito horas. Conversou, me amostrou o mapa 
sobre essa área, que a área de vocês (Terra Indígena Kayapó) não é essa área (PV Kraãnpare), 
é outra, tal. Resumindo, o que vocês já sabem sobre a área demarcada, Kayapó. E que ele 
tinha feito esse contrato, assinado por ele, pelo Manoel, me amostrou o contrato e me deu uma 
cópia desse contrato também. 

Aí, eu disse assim: no contrato, você diz que vai deixar o gado ficar lá três anos, e 
você tá querendo é retirar o gado, agora. Ele ficou assim: é, estou querendo, mas já tá em 
acordo. Eu disse: eu não tenho nada a ver com isso, de vocês. (Eloisio:) Mas, o negócio é que 
eu queria fazer uma cerca, que eu comprei o material. O arame já tá todo lá. E, tenho um 
contrato que sete homens vão entrar lá para fazer. Eu disse: é, mas ele (Pangrá) reclama que 
você não cumpriu o acordo. Disse, também, que ninguém entrou armado, não foram 
molestados. Está tudo em paz. O Nilson (refém que, por falta de espaço na aeronave, ficou no 
Kraãnpare aguardando seu retomo à Redenção) deve vir hoje. E, ele disse: mas, eu tenho 
coisa lá? Eu tenho um rádio amador, que é meu, a antena parabólica é minha, e o motor 
(gerador elétrico) é meu. 

Eu só estou passando o que ele me falou, certo? Eu disse: bem, isso aí eu não sei e não 
é da minha parte, é parte da FUNAI, esse problema. Então, o que é que você quer? Ele disse 
que queria que eles, índios, me deixassem trabalhar, terminar a minha cerca, tocasse meu 
gado. Eu disse que não posso fazer nada também, disse que vou levar ao conhecimento da 
Eliane, que ela é quem está coordenando o pessoal da FUNAI, e ela vai passar pra eles 
(índios) a tua proposta. Mas, a resposta eu não sei o quê vai ser, é outra coisa. Aí, eu perguntei 
pra ele sobre a ação (judicial), Ele disse que é o representante, procurador da fazenda 
(Fortaleza). Eu disse: e você, já tem alguma ação na Justiça, de reintegração de posse? Ele 
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disse que os índios já estão aqui há três anos. Isso que ele me disse, três a quatro anos. E, se 
não teve nenhuma ação de reintegração de posse dessa terrarNão, ainda não teve porque a 
gente está só nessa parte com a FUNAI, para ver se a FUNAI resolve. Aí, se não resolver, a 
gente vai entrar na Justiça. Eu disse: tá, tudo bem, e, teoricamente foi isso. Na prática, 
também." 

Eliane: "Vamos passar isso para as lideranças e, quanto ao acordo já se sabe que está desfeito, 
pois os índios não aceitam o acordo!" 

Tabô: "Sobre o acordo, acabou. Mas, por quê ele não usou esta pista (de pouso) aqui? Usou a 
de lá, para pousar? Da outra fazenda (vizinha)? Ele desce lá e vem pra cá." 

Luciano: "Uma coisa que eu gostaria de saber, também, é se tem gado dele aqui dentro, sob o 
domínio de vocês (índios)? 

Paiakan: "Ele (Pangrá), tá dizendo que ele (Eloisio) tem o gado búfalo, tá no mato. Tio Pangrá 
disse que: o gado branco é que é meu, eu comprei, búfalo, é dele (Eloisio ). Gado branco é do 
Pangrá." 

Marialva: "O búfalo está abandonado? É selvagem?" 

Paiakan: "O que ele disse também, é que ele tá com a idéia de entrar e depois construir outra 
fazenda. É isso que ele está comentando pra outros brancos e alguns índios. 

Marialva: "E, da retirada do búfalo? Ele não pode retirar o búfalo, eu está aí dentro? O búfalo 
que ele quer retirar, não pode retirar o búfalo? Ele quer tirar de imediato, uma vez que não 
existe mais contrato, não há motivo de o gado, o búfalo ficar aqui." 

Luciano: "Mas, o acordo é para retirar o gado!" 

Marialva: "Ele quer tirar, quer uma autorização para retirar o búfalo, não tem problema?" 

Paiakan: " Pra mim, eu não sei. Vocês, da FUNAI, é que dão ajuda pra nós. Vou falar 
representando os índios. O que eu contei pra vocês, nós não confia mais nele." 

Marialva: "Você acha que, quando ele entrar para retirar o gado, ele fica?" 

Paiakan: "Não, não fica. Ele entra, criando muitas conversas, criando os problemas." 

Marialva: "Outra situação? Mas, vocês não podem ficar com o gado dele. É um impasse, 
porque o gado não é de vocês, o gado não pode ficar. Vocês devem arrumar uma maneira dele 
tirar o gado." 
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Paiakan: "O gado está espalhado no mato, não pode tirar imediato também, demora muito." 

Marialva: "Demora muito, como? Para tirar o gado? É gado brabo, nativo, assim, que nasce 
no mato, selvagem, nativo da região?" 

Bekoiká: "O gado é selvagem, tem dez anos que ele deixou aqui, que meu pai (Pangrá) toma 
conta e ficou aqui, ficou brabo. Não adianta ele (Eloisio) falar que eu vou lá, vou juntar meu 
gado." 

Marialva: "E, esse gado sobrevive sozinho, é? 

Bekoiká: "Sozinho. O gado búfalo é sozinho, mas se fosse gado branco, já tinha morrido ou 
tirava mais fácil. Mas agora, o gado búfalo é difícil." 

Eliane: "O vaqueiro (Francisco, que trabalha para o cacique Pangrá) pode dar um auxílio? 

Marialva: "Porque, legalmente, o gado não é dos Kayapó, o búfalo, bubalino, não é dos 
índios. Se não é, não pode permanecer. É um direito que ele (Eloisio) tem, de tirar o gado 
dele. Como é que ele vai tirar esse gado?" 

Francisco (vaqueiro): "Esse gado é muito difícil de pegá ele. Precisa muita cerca, só se fizer, 
muita cerca pra tirar ele. Porque esse gado tá brabeza mesmo, sorto nesse mundo aí!" 

Marialva: "Aí, pode envolver outras coisas." 

Tabô: "Só a FUNAI pode tirar o gado. Criar um grupo para acompanhar retirada." 

Paiakan: "Concordo com ele, que a FUNAI, tipo assim, gerenciando as pessoas, no caso ele 
(Francisco), não Eloisio, vai tomar conta dele, né? Algumas pessoas da FUNAI é que vai 
gerenciar eles, que devem ser vaqueiro conhecidos, de confiança do Pangrá, que possa fazer 
essa retirada." 

Luciano: "Juntamente com vaqueiro dele (Eloisio), também." 

João Fulni-ô: Eu vim pra cá, passei quatro dias com ele (Pangrá). Aí, nós rodamos aqui muito. 
Aqui, nessa parte aqui, tem um marco de aldeia velha, tem fogão de índio (forno de pedra), 
pra cá (Oeste), é um pouquinho meio longe, mas dá pra ir de pé. Outro dia, a gente foi pra cá 
(Leste) e ele me mostrou cemitério do índio. Isso aí, a gente pode falar porque a gente viu as 
provas lá. Tudo que pertencia a ele (Pangrá), e pertence, ele me mostrou tudinho. E, eu falei 
com Pedro (Tabô) sobre isso. Aí, depois dos quatro dias, eu fui embora. Aí, encontrei com 
Eloisio, e ele falou: João, o eu que você acha de lá? Eu digo: rapaz, ele (Pangrá), ele tem 
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prova, falei pra ele (Eloisio ). Falei pra ele que o cacique tem prova. Aí, ele disse, bem assim: 
não, não tem prova não, praticamente eu já tô com a fazenda em mão. Falou desse jeito pra 
mim. E, eu falei: por quê você fala isso, depois que o povo de Brasília vier com a federal (PF), 
e ele disse: nem adianta eles vim, não adianta eles vim porque praticamente eu já tô com isso 
em mão. Não adianta eles vim não porque, praticamente, já é minha aquilo ali. 

Eu disse: por quê você fala com tanta certeza? Porque tem alguém da FUNAI me 
ajudando, ele (Eloisio) falou: tem alguém na FUNAI me ajudando. Eu falei: quem é essa 
pessoa? Ele disse: eu não posso falar. Eu disse: olha, rapaz, eu vim aqui curtir, eu vim brincar, 
hoje é Domingo, quer dizer, hoje é Sábado e eu só vim tomar banho de praia (Conceição do 
Araguaia). Eu não vim discutir nada de FUNAI, não. Ele disse: desculpa, fique aí que eu vou 
pra lá. Eu disse: tudo bem, pode falar quem é essa pessoa, que tá pedindo dinheiro à você pra 
tirar o cacique de lá. Aí, ele levantou e falou: é um funcionário da FUNAI, que me pediu 
cinqüenta mil reais, pediu cinqüenta mil reais, ele pediu pra tirar o cacique de lá, que ele tem 
como tirar o cacique de lá. 

E aí, eu repeti outra vez: quem é essa pessoa que tá fazendo isso? Como é que ele pode 
tirar o cacique do que é dele? Ele disse, bem assim: foi um colega de vocês mesmo, de nome 
Mendonça. Chegou aqui, falou e me pediu cinqüenta mil reais para tirar o cacique daqui, da 
fazenda. Aí, eu disse: rapaz, por quê você não já deu esse dinheiro pra ele, para ver se ele 
consegue tirar o cacique de lá. Aí, eu disse: não, deixa o povo de Brasília vir aqui e depois 
você vai lá, na FUNAI, vê isso, que eu não tô pra discutir isso na beira de uma praia não. Vai 
lá, que a gente resolve isso, fala com o administrador, né? Aí, ele disse bem assim: não carece 
Federal, nem o povo vir fazer nada não, que a fazenda já está praticamente na minha mão. 
Falou desse jeito! Aí, eu falei que já que está na sua mão, não tem mais o que falar, me arretei 
e saí. Não dei mais atenção pra ele não e saí." 

Pangrá: "Uma comparação: eu tava de acordo de ele (Eloisio) entrar, tirar os gado dele, só que 
ele entrou e começou a mexer nas minhas coisas. Uma pergunta pra vocês: será que, alguém 
mexendo nas coisa de vocês, vocês vão focar satisfeitos? É isso que ocorreu. É mexendo nas 
minhas coisas. É mexendo, eu não ficando contente, é isso que aconteceu. Por isso eu não 
quero ele, é o seguinte: o acordo, eles estão tentando que todos entendam da mesma maneira 
de pensar. É de que seria dessa forma: não Eloisio arrumar vaqueiro pra mandar, a FUNAI 
arruma vaqueiro e Eloisio repassa pagamento para a FUNAI~ né? E a FUNAI, o acerto do 
pagamento com vaqueiro. Eu acho que assim funciona, que a FUNAI tem o poder de 
administrar o trabalho que as pessoas tira o gado. Se ele, Eloisio, arrumar os vaqueiros, eu 
acho que ia continuar o mesmo problema, de novo, insistindo, criando fofoca em vez de 
trabalhar, juntar o gado, fica criando somente fofoca." 

Marialva: "Seria então, iniciativa da FUNAI, sem ele (Eloisio)? Isso pode ser feito? Tem que 
ver sob o aspecto operativo. Isso vai funcionar? Será que tem recursos pra isso?" 

Paiakan: "O recurso é do Eloisio, ele é quem paga." 
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Eliane: "A FUNAI seria como um gerenciador da proposta?" 

Eurípedes: "Traria um agrônomo dela." 

Marialva: "Acordo instituído entre ele (Eloisio) e a FUNAI, através do Núcleo?" 

Eliane: "Através do núcleo de Apoio de Redenção, intermediar a retirada dos búfalos com 
recursos do Eloisio? Esta é uma proposta das lideranças. Nós precisamos pensar melhor como 
operacionalizar esta proposta." 

Marialva: "Na verdade, este gado tem que sair daqui, para evitar outros conflitos." 

Paiakan: "É por isso que ele (Pangrá) voltou, de concordar com essa idéia. O gado ficando, 
vai continuar o mesmo problema, sem resolver." 

Eliane: "O cacique não admite a participação de vaqueiros do Eloisio? Ele admite, sim. A 
retirada do gado seria feita através da intermediação da FUNAI?" 

Luciano: "Aí, não seria intermediação, seria pela FUNAI com recursos do interessado 
(Eloisio ). " 

Marialva: "Eu acho isso meio confuso. E, a contratação dessas pessoas, seria da confiança do 
Eloisio." 

Paiakan: "Não, da FUNAI, vaqueiros de confiança da FUNAI." 

Eliane: "Deve ficar claro que esta é apenas uma proposta, que deve ser levada às partes 
envolvidas." 

Agente/PP: "Ele (Eloisio), vai ter que colocar alguém de confiança dele, também. Não vai 
querer, se fosse eu, não queria." 

Paiakan: "Tudo bem, ele pode colocar representante dele, pessoa de confiança dele, mas de 
pessoas, não tem, não pode, aceitando a orientação dele, criando fofocas." 

Agente/PP: "Porém, sem molestar a comunidade." 

Marialva: "Todo o trabalho seria da FUNAI?" 

Eliane: "Com o apoio do Núcleo de Redenção, do Tabô, Precisamos conversar e buscar 
alternativa de solução para a retirada do búfalo." 
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Luciano: "Na realidade, está ainda oficialmente em terras da fazenda Fortaleza. Bom, esse 
seria mais um ponto da discussão que fica em aberto. O gado está solto, e é selvagem." 

Marialva: "Você (Pangrá) receberia o Eloisio para conversar, ou vocês não tem diálogo?" 

Pangrá: "Sim, tem diálogo." 

Marialva: "Vocês chamariam ele, se a equipe der o aval para vocês fazerem esse acordo, aí 
vocês chamariam ele, oficialmente, através de uma correspondência, e ele iria lá (Núcleo), e 
vocês fariam este acordo, né, Eliane, fica bom assim?" 

Eliane: "Esta é uma sugestão que está em aberto para nós pensarmos e tentarmos resolver 
durante a permanência da equipe técnica, na área, se for possível agilizar. Este é um ponto que 
você (Marialva), vai levar a proposta das lideranças, que vai ser trabalhada durante a nossa 
permanência aqui. Este ponto só será fechado quando nós voltarmos, sabendo do andamento 
das coisas, aqui," 

Luciano: "Isso deveria ser encaminhado em Redenção!" 

Marialva: "Eu poderia fazer uma minuta, e mandaria através de fax, para os Kayapó. Isso é 
fácil, do contrato com o Eloisio, garantindo a remoção do gado, mas sem a presença do 
Eloisio. Faço num minuto." 

Eurípedes: "Esse custo todo, dele, no caso, tem cerca para colocar, já tem o material, as 
cercas." 

Paiakan: "Fica bem claro, não é a FUNAI que vai contratar, quer dizer, a FUNAI vai 
administrar o recurso e coordenar a retirada." 

Marialva: "Coordenar a retirada, com os vaqueiros que o Eloisio vai contratar." 

Paiakan: "Não, vai contratar com recurso do Eloisio, mas a FUNAI é que vai contratar." 

Luciano: "É ele (Eloisio) quem vai pagar os vaqueiros, que a FUNAI vai contratar, ou seja, a 
FUNAI vai contratar os vaqueiros com um representante do Eloisio, ele coloca um 
representante." 

Eliane: "É uma oportunidade dele conferir o serviço." 

Marialva: "Coloca uma cláusula, garantindo, eu acho razoável. E, esse assunto está 
encerrado." 
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Eliane: "Para ser encaminhado." 

Marialva: "Mas agora, com referência ao principal: terra, eu acho que a parte legal e a parte 
de apoio policial pode ser dispensada, Eliane, ou você acha que é necessária a minha 
presença, pelo menos. Porque a coisa é muito técnica." 

Eliane: "Mas, as acusações que os Kayapó fizeram precisam ficar registradas. Esta é a 
intervenção da Polícia Federal." 

Marialva: "Deve ficar registrado, eu acho que sim." 

Agente/PF: "Porque, inclusive em Redenção, tem juiz. Redenção é uma cidade. Eu conheço a 
Juíza. Acho legal, ele (Eloisio ), não molestar mais a comunidade. Eu falo com ela, chama ele 
e manda duro. Eu tive com a Juíza há uns três meses, atrás, a gente conversa com ela. Aí 
depois, vocês vão trabalhar tranqüilos." 

Paiakan: "É esse apoio que nós queremos." 

Eliane: "Esta seria a parte da Polícia Federal, tudo bem!" 

Paiakan: "Até bom fazer isso, eu esqueci e vou contar de novo, que na minha frente, ele 
(Eloisio) conversando, ele falou pra mim: não vou estar nem aí, eu já foi preso durante dois 
anos, eujá sei como é a cadeia. Se o índio, com arma na mão, eu também pega a minha arma. 
Ele falou pra mim." 

Marialva: "É Polícia Federal? Estadual? Comarca de Redenção? Quem falou isso, Eloisio? 
Ele é muito folgado!" 

Pangrá: "Aconteceu também, não é só eles." 

Paiakan: "Aí, o Pedro (Tabô), ele tá ameaçando o Pedro, o filho dele (Pangrá), Bekoiká, e 
ameaçando o Manoel, também. Tem que fazer isso para ele (Eloisio) ficar quieto. Se ele está 
interessado, falei muitas vezes pra ele, se você ele está interessado, não precisa falar juiz, não 
precisa falar Exército, não precisa falar Polícia Federal." 

Marialva: "Ele ameaçou Bekoiká, e quem mais? Cacique Pangrá, o Tabô, Paiakan, Manoel, 
além das ameaças evasivas contra a comunidade em geral. Quer dizer que nós, FUNAI, 
faríamos uma representação?" 

Agente/PP: "Não, tem que ser o ameaçado, ele (Paiakan)!" 
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Eliane: "Nós daríamos o apoio para ele (Paiakan), se pronunciar perante a Polícia em Marabá, 
, é essa a sugestão ! " 

Eurípedes: "A Juíza, primeira coisa!" 

Eliane: "A segunda coisa é acionar a Polícia Federal, em Marabá." 

Agente/PP: "Qualquer eventualidade, isso é só com ordem policial mesmo, só pode agir com 
inquérito." 

Marialva: "Fazer uma representação contra o Eloisio, do próprio cacique Paiakan, a 
representação é pessoal." 

Agente/PP: "O Paiakan pode dar a palavra dele. Ele pode dizer: eu já falei com o cacique 
(Pangrá)." 

Marialva:" O Paiakan pode fazer por todos. Nós ajudamos na redação." 

Paiakan: "Tem que ser oficial!" 

Agente/PP: "Que aí, a comunidade indígena fica resguardada para o futuro." 

Agente/PF: "Pode ser feito no Ministério Público." 

Eliane: "O agente está dizendo que esta representação tanto pode ser feita à Polícia Federal, 
quanto ao Ministério Público. Eu acho que, nesta situação, como a Polícia Federal já está 
envolvida, pode ser feito pela Polícia Federal." 

Marialva: "Como é que atua o Ministério Público? De repente, não atua nada." 

Agente/PP: "Veja bem, em todo caso o Ministério Público é competente." 

Marialva: "Eu acho que o caminho mais certo é a Polícia Federal, porque ela vai tomar as 
providências cabíveis. Se você for ao Ministério Público, de repente tem uma ameaça, não é 
com a Polícia?" 

Agente/PF: "Temos Polícia Federal, em Marabá. A polícia pública tem obrigação de verificar 
a autuação. É uma forma de agilizar." 

Marialva: "Você (agente/PF) acha mais fácil? Você é quem conhece aqui, a região!" 
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Agente/PF: "O Ministério Público pode pedir instauração de inquérito, porque tem poder de 
requisitar inquérito e acionar a Polícia Federal." 

Marialva: "A gente faria esta representação junto ao Ministério Público, que seria o Paulinho 
Paiakan, pelos que foram ameaçados, todo mundo tem que assinar." 

Luciano: "Em todo o caso, nesta representação, deve ser fundamentado o por quê da ameaça. 
Deverá constar , também, que a FUNAI está fazendo estudos, porque o Eloisio, ele tem 
argumentos de que essa área é oficialmente fazenda dele." 

Agente/PP: "Agora, depois do trabalho antropológico?" 

Eliane: "Não pode vincular, pois são coisas separadas, a parte técnica, no sentido de informar, 
sim, mas não vamos dar instrumentos a mais do que o necessário. O necessário, no caso, é 
bem claro: o resguardo, a segurança da comunidade indígena." 

Marialva: "Ou seja, eles estão sendo ameaçados, diariamente, e então, essa ameaça já vem 
sendo freqüente. O que tem que fazer, ele (Eloisio) é quem, tem que ser constrangido a parar 
com as ameaças. O objeto da representação é esse!" 

Agente/PF: "Você não pode chegar lá e prender o cara, porque tá ameaçando, que ele vai 
dizer: não falei." 

Marialva: "Ele deve ser interpelado a vir e parar com as ameaças. Para saber que ele está 
sendo policiado. Ele está sabendo que a Justiça está aqui. Polícia Federal está sabendo." 

Eliane: "Precisamos resguardar a qualidade do nosso trabalho. Eu quero deixar bem claro que 
nós não vamos sair daqui com nenhum risco no papel, para fazer de conta ou qualquer coisa, 
não, nós queremos sair daqui com um trabalho de qualidade, que se possa detonar um 
processo de reivindicação." 

Marialva: "Você (Paiakan), tem condições de fazer esta representação sozinho, que não 
precisa de ajuda, pois é na realidade, simples." 

Paiakan: "Não, eu preciso de ajuda de alguém, da FUNAI, para acompanhar, para fazer isso. 
Mais uma coisa que eu vou tá falando muito: do erro, né? O erro não foi, é apenas uma 
ampliação, tá? Foi reivindicação, várias vezes em Brasília, ele (Pangrá), junto com cacique 
Raoni, tá, é logo que eles reconheceram que o Kraãnpare, a escada da, sei lá, uma escada que 
sobe a montanha (significado na língua Jê), que é antigos acessos e moradia de passado dos 
Kayapó. Por quê que está fora? Se é nosso, só que, na época nós não fomos é convidado pra 
acompanhar a demarcação e foi feita a demarcação. E, ficou fora, né? Se é nosso, então tem 
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que ser nosso, tá! E, é o que aconteceu: ele (Pangrá), ocupou e pediu ampliação. E só, que 
ninguém veio pra fazer o estudo, não é?" 

Marialva: "Nos processos oficiais, tem?" 

Eliane: "Existem pareceres, do Alceu Cotia Mariz, mostrando o que aconteceu!" 

Paiakan: "Me parece que algum antropólogo, estrangeiro, já passou aqui, fez levantamento. Já 
fez algum estudo, né, e eu não sei como está. Então, não é que foi feito o erro de demarcação. 
Apenas reconhecer, reconhecimento deles, de índio, que aquele área que realmente é deles!" 

Marialva: "Ampliação!" 

Paiakan: "E, querem que aquela área seja ampliada, entendeu, é isso, tá?" 

Luciano: "Fica claro, ficou mais claro." 

Paiakan: "Que seja ampliado!" 

Luciano: "Existe uma idéia dessa proposta de ampliação?" 

Eliane: "Eles sabem muito bem aonde se localiza!" 

Paiakan: "É claro, que eu não vou numa cidade que eu não fui, são dois lugares que eu não 
andei, é eu não vou chegar na, é claro que eu, é, australiano, ~le mora lá e sabe da rua dele. 
Então, se ele (Pangrá) é daqui, ele sabe a área dele, ele sabe o limite dele, ele sabe o nome do 
igarapé, ele sabe o nome da montanha, tá?" 

Rerék: "Entre o branco se negocia sem falar com o índio, e quero dizer que eu também fui 
criado aqui e conhece a minha região. Eu sei aonde limite da nossa região. Entre os branco 
coloca as conversas, coloca as idéias e dizem que é dele, tá dizendo que é dele, mas não é 
dele. Nós que sabe, eu que sabe. Eu sei, eu que andei, eu que acompanhei, eu sou daqui, eu sei 
meu, a minha limite." 

Poropót: "Eu espero que vocês, é, usando bom senso, usando seriedade, de ajudar nós, de 
fazer esse trabalho que vai ficar bom pra nós. Eu vou confiar muito na presença de vocês, no 
trabalho de vocês, para que seja feito como nós estamos tão esperando. Eu quero pedir, 
também, que tudo que ocorre, tudo que acontece, quero que vocês passa pra meu sobrinho 
(Tabô), que ele é o índio, e tá representando nós, e tá representando vocês, da FUNAI, aqui 
nessa região. Através dele, nós vamos ficar sabendo do que vocês estão fazendo, o que vocês 
estão planejando. E, desse modo é bom pra nós trabalhar juntos. Nós vamos acompanhar de 
vocês dizer: estamos pensando de fazer isso, estamos querendo que vocês fazem isso, estamos 
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pensando de ajudar assim. Então, assim é bom pra nós fica sabendo que vocês tão trabalhando 
pra nós, estão ajudando nós!" 

Reunião no Posto de Vigilância Kraãnpare, em 17.08.97 

Participantes: 
Lideranças indígenas: Pangrá Kayapó; Paulinho Paiakan; e, Bekoiká (filho de Pangrá). 
Equipe técnica: Eliane; Luciano; e, Eurípedes. 

Paiakan: "Por exemplo, como agora: antes da chegada de vocês, tá, é, tinha outras famílias 
aqui, e se mudaram, saíram, para entrar outras aqui, com eles. E, também não é só de a família 
vem, qualquer família vem pra ajudar a vigiar aqui. É também, os parente que passaram o 
tempo fora e tá sentindo saudade, pra vir aqui ficar junto, matar saudade, tá, e depois 
voltarem para morar na aldeia aonde mora, né? Por exemplo no caso da mulher daquele de 
óculos, o Poropót, a mulher do Poropót é, são primas legítimas da mulher dele (Pangrá) que é 
dona Mnire. Então, e a mãe da dona Mnire é que é a tia da mulher do Poropót, a velha tá aí, 
mulher do Poropót, a velha tá aí." 

Eliane: "Qual é o nome dela (mãe da índia Mnire)?" 

Paiakan: "Kubenhàkaeti." 

Eliane: "É a sogra do Pangrá, e o sogro?" 

Paiakan: "Já foi (faleceu). Então, quer dizer, as duas primas elas não são realmente daqui 
mesmo como eu, ele (Pangrá) que somos daqui. Elas são de origem de Mentuktire. Eu tô 
contando a história pra chegar. Então, vários, quer dizer, os tempos antigamente quando elas 
eram adolescentes, mocinhas, vivia junto e depois formaram adulta e vai pra outra aldeia, 
outro se casou na outra aldeia. Então, aquela separação, fica tão distante, mas algumas vezes 
tem a visita e passa um tempo. A dona Mnire, aqui né, então a oportunidade de na cidade se 
encontrarem, tá, aí vem a conversa, saudade, tal e, foi combinado de que a mulher do Poropót 
vinha pra morar um pouco aqui junto com a tia que é a mãe da dona Mnire. Ocorre assim 
também, não é somente de que a família vem pra ajudar a vigiar posto de vigilância, mas 
também a família que passa tempo né e passando saudade daquela família no posto de 
vigilância, vem pra morar também com o parente." 

Eliane: "Então, o Kraãnpare, você está me falando que está ligado à aldeia Kubenkrankren? 
No posto de vigilância, fica fixo o Pangrá e o seu irmão Rerék, estes não saem?" 

Paiakan: "Estão permanecendo." 

Relatório sobre a reivindicação de ampliação dos limites das áreas indígenas KAYAPO 28 



MINISTÉRIODA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio 

Luciano: "O Rerék falou que está aqui há pouco tempo, e pode retornar. Pode ser que retorne, 
pode ser que fique. A única família que tem a certeza de permanecer aqui constantemente é a 
família do Pangrá? 

Paiakan: "É." 

Eliane: "Que mora nesta terceira casa? E esta segunda, ali é o quê? Depois da casa de lona, 
também casa de moradia?" 

Paiakan: "É, também casa de moradia." 

Luciano: "Aquela casa ali, quem construiu?" 

Paiakan: "Ele, o Pangrá!" Casa construída para as famílias visitar, de morar." 

Luciano: "E, essa casa aqui, casa do posto, quem construiu?" 

Paiakan: "Ele (Pangrá)." 

Eliane: "É o posto e a farmácia, também tem o rádio. E, a enfermeira?" 

Paiakan: "Foi embora (saiu do Kraãnpare). O problema da enfermeira é que a FUNAI, você 
sabe, que da FUNAI a saúde tá sendo tirado da FUNAI. Então, não tem a enfermeira da 
FUNAI que permanece nas aldeias, tá. Então, tá arrumando, todas as aldeias estão sem 
enfermeira. Não só aqui, que não tem enfermeira, não. Todas as aldeias qualquer aldeia não 
tem a enfermeira. A FUNAI está batalhando lá fora para contratar enfermeira pra mandar pra 
todos os postos de novo. Então, é por isso que não tá tendo enfermeira aqui." 

Luciano: "E, essa outra casa aqui, do lado, quem construiu?" 

Paiakan: "Também é moradia, ele (Pangrá) construiu." 

Luciano: "A construção dessas casas é com recursos, com dinheiro do próprio Pangrá? Aqui 
não tem nada construído pela FUNAI?" 

Paiakan: "É, não." 

Eliane: "Só os banheiros ( construído com recursos da FUNAI)?" 

Paiakan: "Não, ele (Pangrá) construiu os banheiros. Agora, você pergunta: a casa está sendo 
construído. Eu quero contar como é perigo, né, que ele construiu assim, tá? Foi construída a 
casa dele, aqui no começo, de palha, tá, pegou fogo, então, é risco de outra vez pegar fogo. 
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Ele construiu desse tipo de material a casa que é assim construindo dele é pra usar fogo dentro 
da casa é como costume kayapó, tá a carna e o fogo ao lado aqui, né, no lugar do cobertor, né, 
tem o fogo, pra fogueirinha, pra aquecer é o costume do kayapó. No chão pode fazer o fogo 
aqui em cima, cimento não pode se fizer o fogo no cimento vai começar quebrar, né" 

Luciano: "E aquela outra casa, lá onde mora o vaqueiro?" 

Paiakan: "Aquela casa é do fazendeiro, fazendeiro." 

Eliane: "Então, quando veio fazer o posto de vigilância, eles (índios) usavam lá? Quando 
vieram pra cá, já tinha ou foi construída depois?" 

Paiakan: "Quando veio pra cá primeira vez, guardou as coisa né, mas a casa é construída com 
material da floresta, né e pegou fogo. Aí, segunda vez construiu outra vez, né, casa tradicional 
dos Kayapó outra vez pegou fogo. Aí, ele disse que resolveu de construir assim com 
material." 

Luciano: "Aquela casa ali (fazendeiro)?" 

Paiakan: "Já tinha, ele tá dizendo que quando veio aqui a casa já tinha, né, e usou somente 
para guardar as coisa lá .Vazia! Dois anos não tinha ninguém ocupando essa fazenda, nem 
índio nem fazendeiro. Aí, ele (Pangrá) se mudou pra cá." 

Luciano: "Agora, quando veio eles (índios) sabiam, já onde erra o limite da Terra Indígena 
Kayapó, ou é porque aqui era dentro da terra indígena. Achou que a fazenda tava entrando 
dentro da Terra Indígena Kayapó?" 

Paiakan: "Já sabia que o local aqui era de nó, de índio,, e já sabia do limite da reserva, e sabia 
que essa área tava fora, tá? Então, queria essa área e no começo da viagem tava me contando 
que depois que passou a demarcação e ele sabendo que essa área tava fora. Ele começou a 
andar aqui, localizando. Na nossa viagem, ele me contando, né, até a pé na estrada ele me 
contando vários lugares de Kubenkranken fazendo a caçada naquela área, né?' 

Eliane: "Isso aqui antes era ligado ao Kubenkranken?" 

Paiakan: "Pertence, pertence isso aqui Pertence." 

Eliane: "Pois isso aí que ele (Paiakan) fala é aldeia nova, como Ngônôkãnkêt. Ele veio de lá, 
do Kubenkranken. Os que vieram para fazer o Posto de Vigilância Kraãnpare, de 
Kubenkranken?" 

Paiakan: "Vieram de Kubenkranken!" 
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Eliane: "Ngnokãket. É mais novo, do outro lado?" 

Luciano: "Ele estava contando da viagem." 

Paiakan: "Nessa viagem, ele estava me contando, que passou, eles passaram, já anda caçando 
quando, já estava começando a entrar os fazendeiros, também. Ele (Pangrá), tentando de 
impedir que não entra nessa área. Quando ele disse, quando começou a chegar gente pra cá, 
pra essa área, começou ocupar nós também andando, fiscalizando, impedindo, que não entra 
(fazendeiros). Ele disse, referindo à vocês, né, vocês sabem muito bem que o branco, cada vez 
mais, tá entrando, chupando a nossa área e, essa área é de nosso povo, de passado, nós não 
aceitamos que entra muita gente aqui. Então que nós no começo vem impedindo que não entre 
muita gente pra cá." 

Eliane: "E hoje, Paiakan, a ocupação? Porque, ele (Pangrá) estava falando que vem primeiro o 
guerreiro depois a família, né? Vem os problemas com fazendeiros, aí, o ano passado, muito 
sério o problema, nesse ano, de novo. Mas, eu digo assim que hoje ocupa e usa. Usa, não mais 
do antepassado, mas aqui, pessoal daqui, vai caçar aonde, vai buscar água aonde, vai fazer 
roça aonde, vai pescar aonde, porque a gente precisa fazer um mapa ilustrativo também. 
Provar a ocupação atual." 

Paiakan: "Sim, aqui um local de tradição de passado. Então, estão morando aqui tá, vocês 
viram vários rios distantes, um pouco distante, não sei se você lembra que eu contei sobre 
costume dos Kayapó. Costume dos Kayapó é sempre num local alto, local distante do rio, tá? 
Então, aqui é um local é antigas local que o povo Kayapó morava né mas pra ele não 
interessa que o rio fica distante, o que interessa pra ele tá gostando daquele local pra morá, 
buscá o peixe, mesmo que o rio fica distante ele vai buscar o peixe né trazer pra ca. Então, de 
roças, vocês estão vendo a floresta perto e, local pra fazer roças à vontade aqui ao redor 
deles, de todos os lados. Pra caçar, também a mesma coisa, aonde tem floresta após da 
montanha (Serra Cubencranquem), tem área de caçar.' 

Eliane: "E, aonde é que eles costumam pescar mais?" 

Paiakan: "No rio Trairão, no rio Trairão!" 

Luciano: "Quer dizer, que esses lugares que nós fomos ontem, não é prática, também não é 
costume parra se pescar, no rio Dourado, no rio Fresco?" 

Paiakan: "Também, no rio Fresco já fica mais distante, mas algum braço como o braço aonde 
nós comeu o peixe não é distante, é costume também." 

Eliane: "Quer dizer que o material para fazer as casas tem vindo de fora, ou é daqui?'' 
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Paiakan: "Vem de fora para construir." 

Eliane: "Eles trazem de avião, ou como trazem?" 

Paiakan: "Não, vem de carro. Vocês não estão vendo a estrada cheia de fazendeiro aí, né? 
Vocês viram aí, eu não, eu sei, não tem nem teve tempo de ir aonde sair pra onde entra aquela 
estrada, é muita estrada construída, não é Para vários outras fazendas criaram outros ramais 
para outras fazendas quer dizer a estrada tá fazendo essa volta mas, ela corta a mesma pra 
emendar com outra a mesma estrada que faz a volta tão grande." 

Eliane: "Então, a questão da preservação do ambiente é uma das principais causas, preservar o 
ambiente desse movimento de fazendeiros, não é isso? Eu acho que uma das principais 
causas não só da existência do posto de vigilância, mas de permanência dele vai combinar 
sempre é a proteção ambiental, é freiar essa estrada de madeireiro, que possa botar em risco." 

Paiakan: "Madeireiro e fazendeiro principalmente! Madeireiro não tanto mais é fazendeiro. 
Madeireiro desmata, depois de faz a estrada, madeireira não vão voltar mais. Mas, fazendeiro 
que sim, permanece e cada vez mais ele aumentando, desmatando" 

Luciano: "Fazendeiro, porque vem com muito desmatamento pra colocar pasto, 
desmatamento para colocar o gado." 

Paiakan: "Exatamente!" 

Luciano: "Agora, e para cá (Oeste), voltando para aldeia do posto? Aqui não há muita 
utilização? É mais para o lado de cá (Leste)?" 

Paiakan: "Eu sei mais, olha, é da outra aldeia. Eu sou de Kubenkokre, conheço a área. Então, 
ele usa mais pra cá, usa mais pra cá, mais pra cá (Leste), usa mais pra cá. Caça, pesca é tudo. 
Porque, para rumo da aldeia antigas. Não, porque outras aldeias vem caçar também pra cá. 
Então, aldeia aqui, vigilância aqui, em vez de vigilância passar para essa área, (índios) 
voltando usar essa mesma área aonde o posto antigo, vem caçar também aqui. Então, com 
pouco tempo, a caça fica escassas e a pescaria também fica fraca, e como fica? Então, é que 
tem que deixar para o outro, que vem pescar aqui, pra que não ficar rápido, assim, de faltar 
peixe e caça tão deixando pro pessoal. Antigo também tem. A área aqui é pro povo, deixando 
que o outro povo venha caçar naquele área." 

Luciano: "Vocês conhecem, vê dividir o território, e nós perguntamos para tentar entender a 
forma como vocês conhecem, e buscam a sobrevivência nesse espaço. Isso tem que ficar 
claro!" 
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Eliane: "Pelo que eu estou entendendo, até o rio Trairão, do Trairão até chegar ao no 
Dourado?" 

Paiakan: "Material de construir a casa, essa área é de buscar material para fazer artesanato. 
Essa área é de passeio, ou seja, essa, podemos falar isso, mas, quem pode, ficando bem claro 
de fazer da parte da teoria, da parte de burocracia, da parte de conhecimento que o governo 
vai entender são vocês, entendeu? 

Eliane: "Por isso nós estamos esclarecendo à vocês." 

Luciano: "Só colocando isso tudo, para vocês verem que nós estamos aqui com seriedade, de 
levar alguma coisa para lá (Brasília), com alguma consistência, porque você (Paiakan) 
conhece bem, um pouco do mundo dos brancos e até propriamente da FUNAI. Chegar aqui, 
fazer um risco aqui, vós vamos aqui e passamos uma linha daqui para cá e vamos levar para 
cá e, então, isso não resolve. O quê que a gente veio fazer aqui?" 

Paiakan: "Da minha parte, a minha posição, é essa: quem pode usar palavras técnicas, não é, 
palavras jurídicas, usar palavras científicas, de esclarecer, são vocês, entendeu?" 

Eliane: "Sim. Nós é que vamos fazer isso." 

Paiakan: "Então, facilita que o povo lá, da cidade, entender. Então, nós não vamos dizer que 
aquela área significa isso, significa tal palavra pra governo entender." 

Luciano: "A tradução somos nós é que vamos fazer, mas estamos colocando esse parênteses 
para ficar claro, que, às vezes, o questionamento que a gente faz, o cacique perguntou por quê 
tá perguntando isso, por quê tá insistindo nisso ou naquilo. É só pra cada vez mais ficar claro, 
na certeza do quê se está fazendo. Que, às vezes, tem a noção que pode ter, até certo ponto, 
mas também tem essa idéia que a gente tem que ir lá, no lugar, ver se é aqui, que é esse aqui o 
encontro desse rio com outro, por quê dessa área de saber, de conhecer que não pode ser 
qualquer ponto. Que, às vezes, parece uma coisa assim, a gente questionando para ter o 
conhecimento para passar, para poder traduzir isso aqui." 

Paiakan: "Então, já tá com vocês, pela viagem, pelas conversas. E, quem vai escrever, dando 
o nome, quem vai ficar fazendo isso são vocês, né? Aqui, nós estamos contando, nós estamos 
mostrando. Agora, vocês que precisa, se vocês são o grupo que é indicado porque é 
especializado pra fazer esse trabalho. Vocês tem que trabalhar. Vocês tem que fazer correto 
pra nós, entendeu? É lógico que nós não vamos mandar vocês fazerem que sai melhor pra nós. 
Quem pode fazer que sai melhor pra nós são vocês!" 

Eliane: "E nesse ponto aqui, limite que a gente acha importante amarrar, para ver se está 
certo, no rio Trairão. O Pangrá falou que a cabeceira do Trairão é outra." 
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Pangrá: "V amos lá, nós vamos lá, três dias vou ficar. Diz eu que outra grota seca. V amos lá 
ver, não tem peixe, não tem nada. A gente vai lá ver, você vai ver." 

Eurípedes: "A cabeceira do rio Trairão? Lá que tem marco?" 

Pangrá: "Não, lá não tem marco, marco tá bem aí, esse é outro. Por aqui a gente corta lá, 
vamos lá, até o fim!" 

Eliane: "Tem uma linha seca, ele vem até aqui. Essa é a cabeceira do Trairão." 

Luciano: "Tem uma outra coisa: aqui, o rio Dourado que nós fomos, esse aqui, nós tiramos o 
encontro dele com o rio Fresco. O Fresco segue pra cá, e aí o Dourado caminha pra cá. E, isso 
aqui, a cabeceira do Dourado tá pra cá, é essa aqui. Esse aqui é outro igarapé, parece que não 
tem nome, uma grota que entra no Dourado. Aquele, faz dúvida de saber aonde é a cabeceira. 
Agora, só para ver também, esse limite não podia ser pela cabeceira do rio Dourado? A área 
abrange todas essas coisas que foram faladas: do antepassado, de caça, pesca, roça, plantação, 
da margem do rio Fresco e do rio Dourado, pegando essa área aqui, descendo pra cá, com essa 
área aqui, não abrange isso?" 

Paiakan: "Repete." 

Luciano: "Veja bem, aqui é o limite da reserva. Está se propondo e vendo que o limite vinha 
até aqui, pela margem do rio Fresco. Então, nesse espaço seria mais correto e, descendo pelo 
Dourado aqui, tá a cabeceira do Dourado. Mas, no dia que se fez o desenho, aí colocou como 
sendo aqui, até se pensando que era o rio Dourado, não é? Esse ponto aqui, foi o primeiro que 
nós tiramos, ontem, lá no rio Dourado. Então, quer dizer, ele faz isso. Aí, o que eu pergunto a 
você é o seguinte: se essa área que está no rio Fresco e no rio Dourado pra cá, rumo do posto 
de vigilância, ela atende em si aquilo que você falou, as áreas dos antepassados ficam 
dentro?" 

Eliane: "Então, a gente pode apagar aqui, que não é o rio Dourado?" 

Paiakan: "Não, desculpe, ele (Pangrá) é quem vais dizer." 

Luciano: "Aí, você tem que passar para ele." 

Eliane: "Ou, se aqui, no rio Fresco pega o Dourado, vai até a cabeceira e daqui a gente vai 
procurar mais para fechar. Se possível, com o limite natural, porque pelo que vocês estão 
falando, a área do Kraãnpare é aqui, respeitam a área das outras aldeias. Agora, como ela é 
ligada ao Ngónókãnkêt? Utilizam a mesma área de caça, mesma área de peca, do 
Ngõnókãnkêt? Então, a gente precisa ir lá, no Ngõnókãnkêt, saber até aonde vai, para fazer 
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essa linha, porque se eles aqui, no Dourado, e o Ngónókãnkêt, se ele vem do rio Dourado, se 
tá bom. A gente descobrir o outro limite, para poder fazer a linha, para entender." 

Luciano: "Porque, veja bem Paiakan, tem esse meio aqui, que ele tá muito solto com essa reta 
aqui, essa pontinha aqui, será que aldeia Ngónókãnkêt usa isso aqui?" 

Paiakan: "Usa! Deixa eu voltar." 

Luciano: "Mas, é só até aqui?" 

Paiakan: "Aqui, na mapa, escuta, tá errado, tá colocando Ngõnókãnkêt no outro lado, tá 
dentro da reserva (margem esquerda do Xingu), só Ngõnókãnkêt tá nesse lado aqui (margem 
direita do Xingu). Eu estive lá duas vezes, depois, bem no início da ocupação, né, só que na 
época foi 1987." 

Eliane: "Depois da demarcação, Paiakan?" 

Paiakan: "Foi depois da demarcação, em 1987 eu teve aqui, a família já estava deste lado, tá, e 
esse lado é área reconhecido de povo Kayapó, de passado, só ele (Karapêre) e a família é que 
foram no local aonde que está, ainda hoje." 

Reunião no Ngõnõkãnkêt, em 19.08.97 

Participantes: 
Lideranças indígenas: Pangrá Kayapó; Karapêre Mentuktire; e, Bepkôre (outro filho do 
cacique Pangrá). 
Equipe técnica: Eliane; Luciano; e, Eurípedes. 

Pangrá: "Casa aqui, do outro lado (margem direita) do rio Xingú, mapa tá errado. Casa aqui 
mesmo, vamos plotar. Daqui para o Botikãngri (rio Liberdade), nove horas de canoa (saída 
às7h e chegada às 15h), dormir lá. Lá é o posto de vigilância dos Kayapó. V amos começar 
ponta (picada para construir o posto) e botar Karapêrê. Casa dos fazendeiros (EMSA), 
botaram fogo, tudo, acima do Posto de Vigilância Tênpinhê, Mato Grosso, Mentuktire. 
Kayapó fazer aqui. (o cacique mostra claramente a distinção entre os subgrupos, ou seja, os 
Kayapó do Kubenkankren, que ele é o representante, e os Mentuktire, cujo representante local 
é o Karapêrê e o Raoni, como uma liderança de escalão superior aos dois)." 

Luciano: "Aqui já é Terra Indígena Mekragnoti!" 

Pangrá: "Eu sabe!" 
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Luciano: "Toda essa linha do Xingú já é limite da Terra Indígena Mekragnoti, posto de 
vigilância, aqui (Ngónókãnkêt) está fiscalizando Mekragnoti! Quem fica lá (no posto de 
vigilância)?" 

Pangrá: "Posto abandonado, não tem! Agora, nós vamos falar com Raoni, colocar o meu 
filho, vai fazer aqui (no local do futuro posto). Direto a gente vai ficar, igual nós (Kraãnpare e 
Ngónókãnkêt). Eu vou combinar com Raoni e vou fazendo. Raoni não pode fazer pra nós!" 

Eliane: "Então, é uma idéia para futuro, você está pensando em ir lá, no Mentuktire, lá no 
Raoni, falar que você vai fazer o Posto de Vigilância Botikãngri, não vai mais ficar 
abandonado, de verdade, para depois combinar o restante do limite, é isso?" Hoje está 
abandonado, já teve casa mas, não tem ninguém, hoje!" 

Pangrá: "Outro tem (referindo-se a outro Posto de Vigilância Mentuktire)." 

Luciano: "Mas, aonde?" 

Pangrá: "Mentuktire, não sei, nome Kãntinhãre, Mekintinhãre." 

Luciano: "Não é Mekragnoti?" 

Karapêrê: "Mekragnoti é do outro lado (do rio Xingú), não tem nada a ver. Agora, posto de 
vigilância Kayapó (Kubenkrankren). Mekragnoti falou: toda essa área, tomado. Ele falou pra 
nós. Ele tem, o Bepkun, toma tudo essa terra, toma essa aqui!" 

Luciano: "Ele (Bepkun) falou para Kayapó (guerreiros) fiscalizar, tomar conta?" 

Eliane: "Bepkun é o benadjure (liderança) da aldeia Kubenkrankren!" 

Karapêrê: "O Bepkun, o Megaron, ele tomou tudo isso aqui, até lá em baixo, no Pará. 
Kokraimoro ! " 

Luciano: "Bepkun falou para fiscalizar tudo isso aqui, da área Kayapó para fiscalizar?" 

Karapêrê: "O Bepkun tomou isso tudo pra ele, é dele mesmo!" 

Eliane: "Ele (Karapêrê) está querendo dizer, Luciano, mostrar a parte do Mekragnoti, do 
Bepkun e a deles, aqui." 

Karapêrê: "O Bepkun, ele manda o guerreiro para fazer posto de vigilância lá, no 
Mekragnotire velho, tem muita fazenda lá. Kuben (branco) tomou tudo Mekragnotire, faz 
tempo. Agora, só esse aqui, não tem ninguém aqui. Megaron tomou tudo esse aqui!" 
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Pangrá: "Karapêrê disse que também tem cemitério antigo (Ngonokankêt)!" 

Eliane: "Então, a gente tem que levar o Eurípedes para plotar, para ver e levar plotado no 
mapa, porque dizer que tem, também é importante mas só, não resolve!' 

Pangrá: "E, também tem a aldeia aqui mesmo, antiga, chamada Ronekô, aldeia do Ronekôre." 

Eliane: "Como a aldeia era chamada?" 

Pangrá: "Ronekôre. Mostraram num mapa que nós temos, a gente chama a aldeia de 
Ronekôre, aqui!" 

Luciano: "Por que aqui chama aldeia, não é um posto de vigilância?'' 

Pangrá: "Antiga da aldeia, ai vai todo branco amansando nós e a gente juntar e aí, depois o 
cara pensando, e a gente acordou e levantou para levar terra dele, não pode perder igual 
Conceição (do Araguaia), Redenção, Goiânia, isso a gente não esquece não. Segura mesmo!" 

Karapêrê: "É, muito parente, muito parente vem vindo com branco empurrando." 

Pangrá: "Brabo, mata muito nosso parente e a gente vai empurrado até chegar aqui, veio aqui 
e aí, depois, Governo vai outra idéia, aí não pode matar o índio. Demarcação, SPI, Rondon, 
parou, não vai dar terra , vai segurar. É, esse vamos segurar terra, aí, tudo bem. Nesse, não 
igual a Conceição, Redenção. Esse tudo segura, cacique tudo segura. Se, o pessoal pergunta, 
aí a gente diz: meu pai nasceu, minha mãe nasceu, bisavô morava. Antigamente, só o índio 
mora mesmo, é um grupo só, Kayapó, um grupo só, no Pukatoti. É isso mesmo." 

Eliane: "Aqui vai ser aldeia no futuro, aldeia enorme!" 

Karapêrê: "Entre toda essa área está parte solicitada por cacique, é preservada, vamos fazer 
ponta e colocar posto de vigilância nas pontas, fixo, nova aldeia no futuro!" 

Pangrá: "É branco, é pasto, tem branco aqui. Nunca o branco usou o Mekragnoti. Botikângrire 
que gente tudo amansado, um grupo só, não vai espalhar, vai' formar um grupo só, e depois 
que vê a terra maltratada, trocada por capim? Não, antiga não tem aqui, Raoni disse: não, meu 
pai tem." 

Fim da transcrição 
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