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-' Referê~cia: Processo nº 94.562-8 . 

- 1 Autor: JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA e OUTRO 

Justiça Federal, 3ª Vara 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 
Assunto: Perícia Histórico-Antropológica 
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Eugênio Gervásio W enzel, antropólogo, nomeado perito do juízo nos 
Autos da Ação Ordinária, Processo nº 94.562-8 sendo Autores JAIRO 
FRANCISCO MIOTTO FERREIRA E OUTRO e Réus UNIÃO e 
OUTROS, apresenta a resposta aos quesitos apresentados pela FUNAI e 
pelos autores. r· 

r. 
r»; 

Introduzindo: 
("'. 

/""'. 

·r O presente trabalho merece ser entendido no seu conjunto, já que as 
diversas respostas aos distintos quesitos apresentados pela FUNAI e pelos 
Autores, são complementares. A redação contêm algumas diferenciações 
quanto à forma de apresentação: as citações de autores constam em letra um 
pouco menor e com parágrafo recuado, e a referência bibliográfica completa 
se encontra no final do trabalho; as informações obtidas in loco, quando se 
aproximam mais da expressão original, são grafadas em itálico, mesmo 
quando incluídas no texto. 
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- Da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

- ( 1 º). Se as terras indígenas denominadas Menkranoti podem ser consideradas 
i Terras Indígenas de ocupação permanente nos precisos termos do art. 231 
\par. 1 º da Constituição Federal? 
L---------------------------------------------•----·--••••••-••••-•-••-••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••• 

A Terra Indígena Mekrãgnoti' pode ser considerada como Terra 
Indígena de ocupação tradicional, nos termos do Art. 231 par. 1 º da 
Constituição Federal que reza: 

r-, 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
Jazer respeitar todos os seus bens. 

1 º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução fisica e· 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
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Analisando o artigo da Constituição supra citado quanto à ocupação 
da terra por parte dos Kayapó Mekrãgnoti, estes são tradicionais caçadores - 
coletores. São também agricultores. Atualmente, a agricultura talvez ocupe o 
lugar principal em termos de subsistência. Essa forma de ocupação da terra 
caracteriza sua extensão, que era, até a primeira metade desse século, 
ultrapassada, freqüentemente, nas suas expedições guerreiras. 

Até a chamada 'pacificação', estes índios residiam em grandes aldeias 
ao redor das quais se cultivavam pequenas roças. Eram semi-nômades. Mais 
da metade do ano a população se ausentava da aldeia. Nesse período 
deslocavam-se para o mato para efetuar: grandes caçadas cerimoniais, coleta 
de frutas silvestres, grandes pescarias de timbó, expedições de guerra ou 

«: 

l No presente trabalho serão utilizadas diversas grafias que correspondem ao mesmo grupo Kayapó e à mesma 

Terra Indígena: Menkranoti; Mekranoti, Mekrãgnoti. Os Txukarramãe constituem um sub-grupo dos Mekrãgnoti, 

que por sua vez: são conhecidos por diversos termos. (Ver resposta ao quesito n. 3 da FUNAJ). 
r 
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acampamentos em áreas de caça mais farta. A aldeia podia ser considerada 
como o local onde os grupos (políticos) se reuniam para poder celebrar as 
grandes cerimônias, para discutir planos e para reagrupar-se em épocas de 
preparação para a guerra ( cf. Verswijver, 1981: 16-17). 

A área de perambulação Mekrãgnoti - Txukarramãe era antigamente 
mais extensa do que hoje. Era pelo menos 4 vezes maior do que a área de 
perambulação atual. Grandes pescarias com timbó, por exemplo, eram às 
vezes efetuadas a mais de 150 quilômetros de distância. da aldeia 
(V erswijver, 1981: 17). Atualmente continuam com suas expedições de caça 
e pesca, como também de coleta, que exigem deslocamentos significativos. 

O habitat dos Mekrãgnoti tinha como centro grandes aldeias. Um 
desses centros do habitat tradicional dos Mekranoti - Txucarramãe era o 
Kapôt. Esta é uma região de campo, quase redondo, de uns 30 quilômetros 
de diâmetro e localizada entre os altos cursos dos Rios Jarina e Iriri. Neste 
século, os Mekranoti construíram bem umas 15 aldeias principais nesta 
região de campo, outras 15 aldeias foram construídas, espalhadas no mato 
em áreas afastadas de até cem quilômetros deste Kapôt, ( cf. Verswijver, 
1981:17) (ver mapa) cobrindo, inclusive a área "sub-judice". 

Nota-se pouca alteração na adaptação ecológica e econômica dessas 
comunidades Kayapó. Os Mekrãgnoti ainda vivem bastante 
tradicionalmente. Depois dos contatos com os Brasileiros, vários fatores 
culturais que se observam nas aldeias Mekrãgnoti indicam a independência e 
o contato somente intermitente com a sociedade ocidental: 

- 

/"·. 

r: 
r: 
r. 
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r: 

• as expedições ainda são efetuadas regularmente (quer sejam 
expedições para pesca, para coleta de frutas silvestres, para caça em 
áreas mais fartas ou por razões cerimoniais). No casodo P.I. Mekranoti, 
os homens residem uma média de 4 a 5 meses por ano fora da aldeia; 

• as coletas ainda são organizadas; 

• as roças fornecem a quantidade necessária para a sobrevivência da 
comunidade: não se faz comercialização de produtos agrícolas" 
(Verswijver, 1981: 18). 

O principal objeto de coleta é a castanha, em termos de significado, 
que se concentra em algumas partes no Pará. Os Metyktire, por exemplo, se 
deslocam até o Posto Indígena Baú, para lá efetuarem sua coleta, todos os 

r: 
r. 
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- anos. Quanto a essa atividade, combinada com as relações internas, 
Verswijver registrou em seu relatório: 

"Quando, uma vez por ano, os Mekranoti vem no P .l.Bau na época da 
safra da castanha, os índios deste P .l. vem correndo para o agente da 
FUNAI no local para pedir que impeça a chegada dos Mekranoti. Dizem · 
então que os Mekranoti pegam todos os produtos das roças deste grupo, já 
pequeno, e que estes índios abusam das mulheres do P .l.Bau. 

"Isto era real, até certo ponto, até o ano de 1978. Mas nunca falava-se em 
hostilidade aberta entre os grupos. 

"No meu relatório de 24.03.1977 eu já falei deste problema e fiz a 
proposta para que os Mekranoti fizessem suas próprias roças perto do 
P .I.Bau, evitando assim que os 60 homens Mekranoti usem as pequenas 
roças deste P.I. 

"Tudo mudou, porém, em 1977. Motino e seus homens tinham uns 
problemas internos no grupo. Logo depois, Kokorêti (ainda muito 
respeitado neste grupo) chegou lá com uns 6 homens, suas mulheres e 
crianças. Era para a safra das castanhas. Eles ficaram uns 6 meses no P .l. 
Baú. Reconstruíram a aldeia (na forma tradicional redonda, já que aldeia 
era de forma de rua) e fizeram uma cerimônia completa (a primeira nos 
últimos 1 O anos). Kokorêti e seus homens ajudaram os índios do P. l.Bau a 
fazer roças bem maiores. 

"Assim sendo, acalmaram-se todas as tensões entre estes 2 Postos 
Indígenas. Os Mekranoti quando vão no P.l.Bau levam suas famílias (já 
que tem bastante lugar nas novas casas, e tem bastante comida para todos), 
e esta ação de Kokorêti aproximou muito as 2 aldeias" (Verswijver, 
1981:19-20). 

_,....., 
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- ,, 
Esse relato demonstra, que a exploração de determinados espaços, 

precisamente, de castanhais, contam com uma solução política entre os 
diversos subgrupos. 

/"'"', 

Procurando traduzir o significado de ocupação, presente no par. 1 º do 
artigo 231, da Constituição, valemo-nos da reflexão de renomado jurista. 

O Procurador da República (1994) Wagner Gonçalves enfatiza que a terra 
da definição constitucional não se resume ao local das malocas; é a soma 
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MAPA(nº) 
G. Verswijver 

Mapa indicando as principais aldeias Mêkrãnoti no século XX (1905-1984) 
(Nota: todas as referências no texto são a este mapa.) 

24 Pykakrãkumêtx 
25 Pykanhikànhkàry 
26 Pykany 
27 Ríckrê-kôre 
28Rob-kakô 
29 Roikõre 
30 Rõn'ô kri-djà 
31 Rotinõrõ 
32 Tekàdjytídjãm 
A Kên-djãm 
B Krã'a bôm 
e Pykatôtí 
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2 Akranhikrô 
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5 Djwy kapi-djà 
6 Iriri Novo/Kubekakre 
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19 Ngôkamrêktí 
20 Ngrwa-krêrê 
21 Pi'yh-djãrn (PI Mekrã 
22 Pororí 
23 Py}abãrã 

oti) 
7• 

,-. 

e• 

- .. 
\ 

I Posto Candoca 
II Posto Curuá 
III Posto Pitiatiá 
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AREA or cerrado 
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Fonte: YERSWIJVER, G 
54• 53• 52" 

1985:322. Considerations 011 Mekrãnotí warfare. Tese de doutorado. Facultei! van Rechtsgeleerdheid, Bélgica. 

Obs.: Negrito indica acréscimos da perita. 
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das áreas arroladas no Art. 231, parágrafo 1°. (1994:82). Gonçalves recorre 
ao professor José Afonso da Silva, que abordou a definição de terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, no seu Curso de Direito 
Constitucional Positivo. Tal definição coincide com aquela formulada no 
Art. 231, parágrafo lº. de 1988. Gonçalves remete a Afonso da Silva para 
explicar que o conceito de terras tradicionalmente ocupadas não revela 
uma relação temporal, não se refere a tempo de ocupação (1994:82-3). 
Segue, aqui, uma citação de Silva, conforme um artigo seu de 1993a: 

'ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial. Não quer 
dizer, pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles [ os 
índios] estariam ocupando desde épocas remotas que já se perderam na 
memória e assim, somente estas seriam as terras deles ... 

O tradicionalmente refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao 
modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo 
tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se 
relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras 
menos estáveis, e as que têm espaços mais amplos em que se deslocam etc. 
Daí dizer-se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradições" 
(1993a:47-8 apud Lea, 1997:54). 

Há que considerar que o fator contato alterou essa forma de 
participação - primeiro pelas conseqüências decorrentes da depopulação, 
segundo pela preocupação crescente com os cuidados de saúde impostos 
pela nova realidade, terceiro pelas ameaças que sofrem quanto ao direito de 
ocuparem sua terra. Ainda, quanto ao significado do conceito de 
perambulação, 

-· 
"Utiliza-se freqüentemente o termo 'perambulação' para referir-se a esses 
aspectos, sugerindo, porém, o reflexo de uma suposta "índole 
perambulante' indígena. O termo é ambíguo e inexato do ponto de vista 
antropológico quando referido ao tipo de exploração de recursos 
específico de certas sociedades, como fosse algo predicável de uma 
subjetividade imprevisível e incontrolável. Referenciais cosmológicos e 
dinâmicas políticas também são considerados" (Franchetto, 1987:8). 

r. Considerando também os dados das demais respostas - como os que 
dizem respeito à forma de ocupação da terra e o histórico de contato - pode- 
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se inferir que as terras indígenas denominadas Mekrãgnoti podem ser 
consideradas Terras Indígenas de ocupação permanente nos termos do art. 
231 par. 1 º da Constituição Federal. 

~-------~-~-------------------------------------------------------------------------·--------------------------- 
[2°). Se as terras "sub-judice" encontram-se total ou parciahnente inseridas 
\ no interior daquela área indígena? 
~-----------------·--·----------------------·-·-----------·-------------~--------··----------- .---·------------- 

r>. 

As terras "sub-judice" encontram-se totalmente inseridas no interior 
dessa área indígena, conforme mapas inclusos no processo. Mais 
precisamente, limitam entre a divisa norte da Terra Indígena Capoto/Jarina e 
a divisa entre os dois Estados: Mato Grosso e Pará, dentro da. Terra 
Indígena Mekrãgnoti. 

A área "sub-judice" é uma região de mata, por onde, além de 
exploração local, tem caminho que liga Kapot a Arerekre. Além de os 
Mekrãgnoti visitarem e explorarem essa área de terra, mantém vigilância 
constante para que o fogo não destrua a mata. Cuidado semelhante dedicam 
na divisa, para que o fogo não entre na área reservada para eles, que assim 
mantêm conservada. 

-- 

r. 
Os dados de Verswijwer confirmam a tradicionalidade de ocupação 

Mekrãgnoti da parte da terra na qual se insere a área "sub-judice": 

"os Mêkrãnoti mudaram para o sul, para uma área de cerrado maior 
localizada entre os rios Jarina e Iriri Novo. Esta se tornaria o núcleo da 
área Mêkrãnoti: embora muitas aldeias foram construídas em florestas 
próximas e distantes, os Mêkrãnoti acabaram sempre voltando para aquela. 
área à qual se referem como 'nosso verdadeiro cerrado' (meta nhõ kapôt 
djwynh)." (1992:94)(gn). 

A distribuição das aldeias, no período de 1905 a 1984, ilustrando a 
ocupação territorial dos Mekrãgnoti (ver mapa Verswijver apud Lea, 
1997 :92), corrobora a tradicionalidade de ocupação dessa área de terra por 
parte dos Mekrãgnoti. 
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r: 
r 
r: 

13º). Qual ou quais os grupos de origem ameríndia que habitam as terras 
l indígenas em comento? · 
~-~·------------------------------------·------------------------·-~----4··~------------------------------------ r: 

r- 

O grupo de origem ameríndia que habita as terras em comento é a 
tribo Kayapó, sub-grupos Mekrãgnoti e Metyktire. Se autodenominam 
também Mêbengokre, 

r: 
(' 

r: 

r: 

"Gente do buraco d'água" ( de Me = gente; be verbo; ngo = água; kre = 
buraco). Eles mesmos não sabem explicar _este nome. Seus· mitos não 
ajudam a esclarecer esta questão, já que o mito de origem afirma que 
desceram do céu" (Lea, 1997:46). 

"Os Mêbengokre são mais conhecidos como Kayapó, um nome· pejorativo, 
segundo informações provenientes de Turner, atribuído a eles por um 
grupo Tupi. Conforme explica Turner, o nome Cayapo: 

"Também soletrado Kayapó, Caiapó, e Kaiapó. A etimologia do termo é 
Tupi: Kaya 'macaco';po = 'parecido', 'semelhante'" (1966:46-47). 

"Os Mêbengokre que foram contatados pelos Villas Bôas em 1953 ficaram 
conhecidos como Txukarramãe, também escrito Txukahamãe, 
Txukahamãi, Txucarramãe e Txukahamei. Este nome foi atribuído a eles 
pelos Juruna, os mediadores entre os Villas Bôas e esta divisão dos 
Mêbengokre, A etimologia deste nome é fornecido pelos próprios Juruna, 
significa "homens sem arco", Este nome veio a ser associado aos 
Mêbengokre morando dentro ou ao norte do Parque do Xingu, ou seja, 
aqueles que atualmente ocupam a Área Indígena Capoto. (?s próprios 
Mêbengokre não gostam deste nome e não o empregam . . . . 11 (Lea, 
1997:47). 

r: 

r . 
r: 
r: 

r: 

"Esta subdivisão dos Mêbengokre, os ocupantes da AI Capoto, ora se 
autodenominam Metúktire "Gente Preta", designação de uma subdivisão 
histórica, usada para distingui-los dos Mekrãnoti ("Gente com tonsura"); 
ora se autodenominam Mekrãnoti. Este nome designa os Mêbengokre do 
lado oeste do rio Xingu, versus os Gorotire, os Mêbengokre do lado leste 
do rio Xingu. Os Gorotire não devem ser confundidos com a aldeia deste 
mesmo nome. Do ponto de vista dos Mêbengokre do oeste do rio, todos 
Mêbengokre do leste do rio são conhecidos coletivamente como Gorotire" 
(Lea, 1997:47). 

r 

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

A principal divisão dos Mêbengokre (Kayapó) está entre os do oeste 
do Xingu - os Mekrãnoti ~ os do leste do Xingu - os Gorotire. 

"O esquema da comunidade Mêbengokre apresentado (cf. Lea, :1986:23) é 
uma simplificação de informações provenientes de Verswíjver (1985:41- 
42). Demonstra que os Goroti-kumre são os ancestrais dos atuais Xicrin 

1 

(do rio Bacajá e do rio Cateté) e dos Gorotire. Por volta d~ 1850, os 
Gorotire subdividiram-se em dois. Uma divisão, os Pau .d'Arco ou 
Ireamrayre, ficaram extintos após um curto período de convívio com os 
não-índios. Os demais Gorotire subdividiram-se em dois por volta de 
1900. Os Menkrãnoti atravessaram o rio Xingu, indo morar ao.oeste dele. 
Os demais Gorotire permaneceram ao lado leste, assim conservando o 
nome Gorotire'' (Lea, 1997:47). 

r, 

r: 
A Comunidade Kayapó 

r: Xicrin (geralmente 
considerado 
um subgrupo Kayapó) 
População 1984=470 

Goroti-kumre 
<-1800-> Goro tire 

<-1840-> Pau d'Arco I 
Iteamrayre (extintos) 

Mekranoti 

Gorotire Kaayapó 
( chamo-os de Kayapó 
para distingui-los dos 
Xicrin) População 

1984=2355 
<-1900-> Goro tire 

PI Metúktire Bau Kararao PI Gorotire Kubekrãkey Kokraytnoro 
Mekranotí 1 quase Il 

extinto 

Púkanú Kretire Jarina Kibretum Aúkre 

Oeste do rio Xingu 1 Leste do rio Xingu 

r 
r- 

Fonte dos dados sobre população e data de fissões, VERSWIJVER, G. 1985: 41-42. 
Considerations on Mekrãnoti warfare. Tese de doutorado. Faculteit van Rechtsgeleerdheid, 

! 
Bélgica (apud Lea, 1997:48). 
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r: 

"No decorrer deste século, os Gorotire experimentaram várias cisões e 
reagrupamentos. Atualmente, têm cinco aldeias ao leste do rio Xingu - 
Gorotire, Kikretum, Kubenkrãkeyn, Àúkre e Kokraymoro. Ao oeste do rio, 
os Menkrãnoti também experimentaram várias cisões e rea~pamentos, 
resultando na distinção entre os Menkrãnoti e Mentuktire" (Lea, 1997:48). 

- 1 

Além desses, há outros grupos tribais classificados como Kayapó. 

"Os Suyá Ocidentais, mais conhecidos como Beiços-de-Pau ou Tapayúna, 
foram trazidos para o Parque do Xingu do rio Arinos, devido à invasão e 
usurpação de suas terras por não-índios" (Lea, 1997:48). 
110 nome "Kayapó do Sul" designa os autodenominados Panará, Este povo 
é mais conhecido como Kreen-akore, soletrado também como Kreen 
akarôre, nome atribuído a eles pelos Mêbengokre, e que significa "Cabeça 
Raspada". Sua língua é relativamente próxima à língua dos Mêbengokre, 
razão pela qual estes foram designados como os Kayapó do Norte. A 
história dos Panará nos séculos XVIII e XIX é documentada em Giraldin, 
1994. No mapa de Nimuendajú (já citado), os Kayapó situados na região 
do Alto Xingu correspondem, ao que tudo indica, aos Panará, cuja aldeia 
atual está situada no rio Arraia no Parque do Xingu" (Lea, 1997:48)2. 

r: 
r: 

(' 

r 

Mais adiante, em seu trabalho, a autora fornece mais informações: 

"A palavra "Kayapó'' foi usada inicialmente para designar os Panará. Mais 
tarde, os Panará eram conhecidos como Kayapó do Sul e os Mêbengokre 
ficaram conhecidos como Kayapó do Norte. Durante algum tempo, os 
Kayapó do sul eram considerados extintos. Heelas (1979), que pesquisou 
os Kreen-Akore (autodenominados Panará) após seu contato, identificou 
os como os remanescentes dos Kayapó do Sul. Esta hipótese foi 
confirmada por Schwartzman (1987), e reafirmada por Giraldin (1994) que 
pesquisou as migrações Panará nos séculos XVIII e XXIX" (Lea, 
1997:90). 

r: 

r: 
"O nome "Kayapó do Norte" era empregado para designar os Gorotire ou 
Mêbengokre, os Xicrin, e os Ireamrayre ou Pau d'Arco. Os Xicrin se 

0 
r 

2 Os Panará retornaram para uma área de sua terra tradicional, na bacia do rio Iriri, há uns três anos, limitando sua 

Terra com a dos Mekrãgnoti. 
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separaram dos Gorotire por volta de 1800. Atualmente, eles têm duas 
aldeias, uma no rio Bacajá e a outra no rio Catete ... 11 (Lea, 1997:90). 

"Os Ireamrayre se separaram dos Gorotire entre 1840 e 1860. Sua 
população era estimada entre 2.000 e 3.000 no final do século· XIX; em 
1940, havia seis sobreviventes. Ficaram extintos neste século após seu 
contato e catequisação na região de Conceição do Araguaia. A dizimação 
deste grupo, através de seu contato com a sociedade envolvente, mediado 
por missionários, constitui o capitulo mais trágico da história dos 
Mêbengokre. Foi na ocasião da separação destes dois grupos que os 
Gorotire começaram sua migração a oeste. 
11 
••• O resumo da etno-história Mêkrãnoti se baseia em Verswijver 1992 - a 
versão publicada da tese de doutoramento. A tese contem m.apas mais 
detalhados do que o livro, e o livro atualiza dados contidos na tese, razão 
pela qual ambas fontes são usadas aqui" (Lea, 1997:90). 

r: 
O grupo de origem ameríndia que habita as terras indígenas em 

comento é o grupo Mekrãgnoti, subgrupo Kayapó, em distinção ao outro 
grande grupo Kayapó - os Gorotire. Os habitantes dessas terras indígenas 
são conhecidos ainda por outros nomes, como explicitado no quadro acima. 

4°). Se a Comunidade Indígena em questão utiliza-se de todo o território 
para_ apreensão dos meios _necessários à_ sua _sobrevivência fisica_ e _cultural? _ 

r' 

A comunidade Indígena em questão utiliza-se de todo o território. 
Mesmo a área de dificil exploração, que corresponde à região sudeste da 
Terra Indígena Mekragnoti, que é de serra, é considerada de grande 
importância para eles, particularmente como região de caça. Na parte mais 
a noroeste encontra-se um dos castanhais que é explorado tanto pelos 
Mekrãgnoti quanto pelos Metyktire (ver mapa dos castanhais). Ao sul, 
próximo da divisa entre os dois Estados, encontra-se uma região de campo, 
explorada principalmente pelos Metyktire, e local de aldeamento em 
diversas épocas, tendo como centro Arerekre. (Ver respostas aos outros 
quesitos) 

r 

End. Rua Sílvio Luiz Mantelli, 449 / 13600-000 Araras - SP - Telefax 019 - 5420656 



r: 
Processo n. 94.562-8 de Jairo Francisco Miotto Ferreira e Outro - Justiça Federal de Cuiabá 

- 3a. Vara / Laudo Antropológico. 
o 

r 

Exploram também áreas que ficaram excluídas da demarcação, como 
o Kapot Ninore. Segundo eles: Agora (setembro) é época e ir lá colher· 
pequi. Também tem bacaba. Pilam os frutos da bacaba para fazer suco para 
tomar com farinha (de mandioca). Já estão trazendo caroço de pequi para 
plantar na área de Capoto/J arina. Trazem caroço de pequi para plantar 
também para outros lugares. A "carne" (polpa) do pequi é secada ao sol, de 
modo que pode ser consumida até um ano depois, diluída em água. Trata-se 
de um alimento muito gorduroso. Consomem tanto com farinha, quanto com 
biju. Quando comem pequi já plantam o caroço e plantam ao longo do 
caminho, dentro de seu hábito cultural, de abastecer os caminhos com pés 
de fruta que possam usufruir em caminhadas / expedições futuras. Hoje não 
usam mais a terra do cupim para proteger plantas, como era hábito antigo. 

Nessas viagens a Kapot Ninore, pescam no rio Xingue rio Liberdade 
e caçam no mato e no campo. 

Um informante Kayapó (60a) lembra que iam do Kapot até o Xingu, e 
até Arerekre, bem como a um lugar distante uns 50 Km na direção norte; e 
do Kapot iam e vão até os castanhais. Kayapó gosta muito de castanha. 
Os Metyktire compartilham os castanhais com os Mekragnoti. Atualmente 
buscam castanha de avião. Essa coleta é de suma importância, pois tem até 
festa de castanha. 

Uma forma de ocupação complementar pode se registrada por meio 
do mapeamanto dos caminhos / trilhas que abrem e percorrem em suas 
expedições. Ver o mapa (fig. 5 e 6) onde estão indicadas algumas áreas de 
perambulação destes índios. Aí estão indicadas também as principais trilhas 
para grandes distâncias ( cf. Verswijver, 1981 :33 ). 

Os Kayapó são tradicionalmente semi-nômades. Os Mekranoti ainda, 
na vida atual, realizam grandes expedições com fins cerimoniais na época de 
chuva ( outubro - maio). Essas expedições podem durar de algumas semanas 
a 2 meses, quando esses índios percorrem grandes trajetos, distanciando-se 
até uns 70 quilômetros da aldeia (linha reta) (cf. Verswijver, 1981 :33). 

O objetivo destas expedições é obter bastante carne para as grandes 
cerimônias. Durante estas expedições, a quase totalidade da população se 
ausenta da aldeia. As vezes, porém, só os homens vão no mato 'para ir mais 
rápido'. Assim, eles se afastam mais e retornam mais rapidamente, isto é, 
depois de umas 2 a 3 semanas. As mulheres e crianças ficam então perto do 
posto da FUNAI onde podem aproveitar da assistência médica (cf. 
Verswijver, 1981:33). 

-· 

r: 

r-. 
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Na estação seca, os Mekranoti as vezes se dividem em vários grupos: 

um que fica na aldeia, outro que segue na direção do Rio Xixê (para pescar 
e ficar perto das roças dali) e mais um terceiro que se encaminha na direção 
do Rio Curuá ( cf. Verswijver, 1981 :36). Nessas circunstâncias eles ficam 
as vezes até 2 ou 3 meses. Voltam no fim da época seca para retomar os 
trabalhos nas roças ( cf. Verswijver, 1981 :36) (Ver também o mapa que 
indica as principais áreas destas expedições.) 

Considerando o exposto na presente resposta, como nas demais, 
pode-se concluir que a Comunidade Indígena Mekrãgnoti (incluindo os 
Metyktire que se consideram pertencentes ao subgrupo Mekrãgnoti) utiliza 
se de todo o território para apreensão dos meios necessários à sua 
sobrevivência fisica e cultural. 

r: 
r-, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
] 5º). Quais as atividades desenvolvidas pela Comunidade Indígena de acordo 
! com suas peculiaridades culturais, bem como a importância do território 
! indígena denominado Menkranoti no produto final dessa atividade? 
~-----------~~-----------------------------------------------·-------------------------------------------------- 

r: 

Na dimensão do presente trabalho, não se abarca a amplitude exigida 
pelo presente quesito. Foram selecionados dados e informações que 
oferecessem suficiente clareza para o deslinde da questão: a terra "sub 
judice" integra Terra Indígena, ou se situa em Terra Indígena? 

Essa área faz parte de nosso sistema, nossa cultura. Nossa vida é 
andar. Primeiro tem que fazer roça. Depois colher fruta, comer mel. Aí, em 
Dez/jan quando volta, a roça está grande e aí come de 'seus produtos. A 
nossa área era livre para andar. Vamos usar nossa área dentro do nosso 
costume, e não queimar. Vamos explorar a riqueza da floresta, o que é 
riqueza para nós Kayapó, é isso que vamos explorar, usar. Tem: mel, cará 
do mato, palmito, porco, anta, jaboti ... Essa é a nossa riqueza. 

Os homens Mekrãgnoti são coletores, agricultores, pescadores e, 
principalmente, caçadores. Na época anterior ao contato com a sociedade 
nacional, as armas principais eram arco e flecha, e a borduna. Desde 1940 
utilizam a espingarda. Naquela época, a área de perambulação destes índios 
era pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que atualmente! Assim sendo, nunca 
experimentavam falta de carne. Em nenhum lugar eles permaneceram tanto 

,,-. 
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tempo a ponto de sentirem que a caça começasse a se esgotar (cf. 
Verswijver, 1981 :24 ). 

"Atualmente, a situação é bem diferente. Com a instalação de um posto da 
FUNAI ao lado da aldeia, os índios Kayapó não mudam mais d~ aldeia de 
base. Contudo, até um certo ponto eles continuam a ser semi-nômades, 
mas eles sempre retomam para a mesma aldeia como antigamente quando 
voltavam sempre para uma mesma região, na qual construíram uma série 
de aldeias. Agora sempre se dirigem para o posto que é um ponto de 
atração e de assistência médica" (Verswijver, 1981 :24-25). 

r: 

Por exemplo, no caso do P .I.Mekranoti, o pesquisador Verswijver 
notou em 197 4, que não tinha problema para um caçador voltar com carne 
depois de uma caçada de algumas horas. Naquela época a aldeia estava no 
seu início de expansão demográfica. Pouco antes, em 1968 eram 135 índios; 
em 197 4 alcançaram o número de 254 índios; nesta última data muitas 
pessoas eram de idade inferior a 6 anos, e assim eram consumidores restritos 
de carne. 6 anos depois (1980), considerando o aumento da população 
(umas 80 pessoas a mais, isto é, um aumento de 30%!), e considerando que 
o grande número de crianças de 6 anos em 197 4 tomaram-se nesta época 
pessoas com idade de 1 O a 12 anos - e assim tomaram-se consumidores de 
carne - e considerando também que estes índios lá vivem no mesmo local 
desde 1956, isto é, há uns 25 anos!, notou, em 1980, que os caçadores 
tinham que ir cada vez mais longe da aldeia para voltar com carne. Os índios 
atualmente sempre lhe perguntam "nãr mrú?" ( onde está a carne?) (1981 :25). 

"Num estudo sobre a produtividade de sustentação, elaborado pelo Prof. 
D. Gross e seus alunos, vê-se que os Mekranoti, ainda em 197~ (antes da 
instalação do sistema escolar), diariamente gastavam uma média de uma 
hora por homem adulto às caçadas. Isto é bastante elevado em comparação 
com outras tribos como Xavante e Canela ( com uns 30 minutos 
diariamente) e Bororo ( com uns 1 O minutos diariamente)" (Verswijver, 
1981:26). 

r-, 

r 
r- 

r: 
Assim, a partir de 1980, em média, os caçadores tem que ir bem 

longe, voltando bem tarde, para poder voltar com carne. E isto tudo ainda é 
dificultado pelo esquema da escola implantado neste P .I. De fato, 
atualmente tem-se uma pequena escola ao lado do posto. Um professor da 
FUNAI dá aula lá diariamente, com exceção dos sábados e domingos. De 

,,-, 
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r: 
manhã tem aula para as crianças e às 14 horas para os homens adultos. A 
maioria dos homens entre 16 e 35 anos de idade vão quase diariamente na 
escola. Mas os homens sabem que não podem mais ir caçar de manhã para 
estar de volta às 14 horas para assistir as aulas. Por isto que muitos deles já 
não caçam mais nestes dias de aula, durante a semana, mas caçam apenas 
nos fins da semana, obedecendo a essa nova forma de organização do 
tempo. No entanto, outros caçadores deixaram de freqüentar as aulas, 
preferindo caçar e assim manter suas famílias. Não podemos esquecer que 
são justamente os homens com uns 25 à 35 anos de idade que tem o maior 
número de crianças para sustentar e que sentem mais necessidade das aulas. 
( cf. Verswijver, 1981 :25-26). Isso atinge a qualidade de vida tradicional 
deles, isto é, o modo de ser Kayapó. 

Há outras aldeias Mekranoti-Txukarramãe, em que esse problema é 
bem menos grave, já que boa parte de proteínas são supridos com a pesca. 
No caso, trata-se de aldeias localizadas na margem de um rio maior. A 
aldeia do P .l.Mekranoti está situada na margem do alto curso de um igarapé 
que não lhes provê bastante peixe ( cf. Verswijver, 1981 :26). 

Assim sendo, a caça está se tornando meio problemática para estes 
índios. O seu sistema econômico busca um reajuste, dificil de se obter 
dentro do esquema atual. A caça é um dos motivos que justificam a 
manutenção de sua terra, sendo que um homem Mekrãgnoti se entende, 
primeiramente, enquanto caçador .. ( cf. Verswijver, 1981 :26). 

r: 
,,,-. 

r: 
r 

,,-. 

..... 
' 

Tradicionalmente, estes índios tinham uma parte suas aldeias 
principais no campo (kapôt). Um desses corresponde à região onde se 
encontra a atual aldeia Capoto. Dentro desta região de uns 30 quilômetros 
quadrados, as aldeias situavam-se só alguns quilômetros uma da outra. 
Assim, ao construírem uma nova aldeia, podiam aproveitar as roças 
anteriores. As roças eram abertas, por razões de fertilidade da terra, nas 
florestas de galeria. Naquela época, a agricultura não tinha uma posição tão 
importante no sistema econômico quanto hoje ( cf. Verswijver, 1981 :27). 

"Atualmente a maioria das roças dos índios do P.I. Mekranoti se situa a 
menos de uma hora a pé da aldeia. São muitas as roças nesta área" 

"Algumas roças, porém, estão situadas a uma distância considerável da 
aldeia: um grupo de umas 6 roças está situada a uns 30 quilômetros da 
aldeia (rumo Este). Outras, a uns 15 quilômetros rumo Norte da aldeia; e 3 
roças grandes a uns 55 quilômetros rumo nordeste da aldeia" 
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"Esses índios cultivam, por ordem de importância: mandioca, batata doce, 
milho, bananas, cana de açúcar e mamão. Plantam também: tabaco e 
algodão. Produtos de introdução recente são: melancias, laranjas; limões, e 
mangas" (Verswijver, 1981:27). 

r: 

Os Mekrãgnoti se dedicam mais à agricultura do que 
tradicionalmente. A principal razão é primeiramente, o grande número de 
crianças. As roças são também mais visíveis do que antes, pois antigamente 
os Mekranoti tinham roças espalhadas por todos os lados de seu habitat 
tradicional. Atualmente, como sua aldeia permanece mais tempo num só 
local, as roças ficaram mais concentradas numa só região. A área de 
perambulação deles também ficou mais restrita, o que resultou na queda da 
produção da caça e assim os índios dependem mais e mais da 'produção 
agrícola ( cf. Verswijver, 1981 :28). 

,,...., 

Embora o Mekrãgnoti se entenda como caçador, como foi repetido 
anteriormente, a pesca desempenha um papel importante na sua ·economia 
de subsistência, dependendo da proximidade de lugar piscoso permanente da 
aldeia, seja rio, seja lago. 

A técnica de pesca mais utilizada, a partir do contato, é linha e anzol. 
Na época do final da seca e das primeiras chuvas, pescam, nas: pequenas 
lagoas ou nos igarapés, com timbó. Dessa forma eles obtêm uma grande 
quantidade de pequenos peixes ( de uns 1 O à 15 centímetros de 
comprimento). Para pescar mesmo, os índios tem que ir até um curso fluvial 
maior, se já não residem na sua proximidade. O Rio Xixê, por exemplo, tem 
uma largura de uns 50 metros no mínimo, na altura em quevão pescar e tem 
água correndo o ano inteiro (não é o caso de alguns igarapés). Os rios 
maiores tem variedade de peixes maior, em grande quantidade, e de 
tamanho maior (cf Verswijver, 1981:28). 

r: 

,I'°'. 

r: 
r 

A coleta é uma outra forma tradicional de sua economia .. Na época 
anterior ao contato, os Mekranoti realizavam diversas expedições tanto no 
mato quanto no campo para coleta de frutas silvestres. 

11Nos últimos 6 anos ainda vi várias vezes grupos de índios, ou alguns 
indivíduos que ficavam durante um certo tempo na mata para procurar 
uma certa fruta ou folhas de palmeiras. As frutas são a castanha, o babaçu 
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e o jenipapo. Tais viagens no mato são também organizadas para procurar 
mel ou folhas de buriti" (Verswijver, 1981 :29). 

"A castanha do Pará é a fruta mais importante neste sentido. Embora os 
índios coletem estas para próprio consumo ao redor da aldeia ou das 
trilhas mais usadas, a FUNAI tem um projeto econômico (o único aliás) 
para os índios coletarem castanhas que são levados pela FUNAI nas 
cidades para comercialização. Os índios são retribuídos pelos trabalhos 
(pagamento em conformidade com a produção)" (Verswijver, 1981 :29). 

"Normalmente, cada ano na época dezembro-fevereiro, os índios 
Mekranoti dos Postos Indígenas Bau e Mekranoti são envolvidos à pleno 
tempo nestes trabalhos. De fato, todas as aldeias Kayapó ( com exceção 
dos Txukarramãe já que estes vivem dentro do P.N.X.) trabalham nas 
castanhas" (Verswijver, 1981:29). 

Os Mekrãgnoti (= Txukarramãe) aldeados na Terra Indígena 
Capoto/J arma coletam igualmente castanha, atualmente, principalmente para 
consumo próprio. 

Como conseqüência, "agora os índios vão lá também em épocas fora das 
safras: de castanhas (p.ex. em 1980 quando uns 6 homens desceram o Rio 
Iriri para caçar arara estes foram até o Posto Candoca)" (Verswijver, 
1981:33). 

"Isto enquanto, ao meu ver, a solução não era de procurar outro castanhal 
para estes índios, mas sim de melhorar o entendimento entre as 2 aldeias. 
Que aliás fizeram espontaneamente: em 1978-1979 alguns Mekranoti 
forarri até o P.l.Bau e as tensões entre ambos os grupos foram resolvidos 
pelos próprios índios. O resultado é que agora uma metade quer ir tirar 
castanhas no P.I.Bau mas outra metade quer ir no novo local (Posto 
Candoca)" (Verswijver, 1981 :33 ). 

\.,.,1 

Antes de discorrer a respeito de algumas características da 
organização social Kayapó, retomo considerações a respeito de sua relação 
com o meio ambiente. A terra habitada por eles, evidentemente, não é igual 
em toda a parte. A par dos significados variados elaborados no decorrer de 
sua histórias, eles, para fins de uso do solo, valem-se de conhecimento e 
classificação. Isso é, essa terra, esse espaço está por eles organizado, 
representa.seu cosmos. 
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"Os Kayapó situam suas aldeias em áreas de transição, a fim de que 
possam tirar vantagens das várias zonas ecológicas do seu ecossistema. 

'Cada zona é associada com plantas e animais específicos. Os Kayapó têm 
um profundo conhecimento do comportamento animal e sabem quais as 
plantas associadas com determinados animais. Os diversos tipos de plantas 
são, por sua vez, associados com tipos de solos. Cada zona ecológica é, 
portanto, um sistema integrado de interações entre plantas, animais, o solo 
e, naturalmente, o Kayapó' (Posey 1983:880; apud Ribeiro, 1987:17). 

'-1 
~ 

~ 

'- '-' e.., 
~ 

"' ~ 
~ 

,~ 

ii-' 
~ 
\.! 

~ 
.\. 
'-,; 
\..1 
'-,.; 
~ 

'-' ~ 

~ 
~ 

~ 
ii.., 
~ 

~ 
~ 

"' 

Os Kayapó reconhecem três grandes zonas ecológicas no seu 
território. "Elas são divididas em subzonas e em áreas de transição 
interzonais (não especificadas na Tabela 1 por motivos de simplificação) " 
(Ribeiro, 1987: 17): 

Tabela 1 - Zonas e subzonas ecológicas distinguidas pelos Kayapó 

1. Savana 3. Floresta 

1.1 savana de pasto baixo 3 .1 floresta de galeria 

1.2 savana com árvores ( de beira-rio) 

1.3 savana com pasto alto 3 .2 selva densa 

3 .3 floresta alta 

2. Montanha 3 .4 floresta com clareiras intermitentes 

"As subcategorias de tipos de floresta (3.1, 3.2, 3.3) são subdivididas, para 
fins de cultivo, segundo suas respostas às inundações periódicas, previsíveis 
ou não. São preferidas as terras de aluvião mais ricas, e que correspondem 
ás terras pretas. Tratos de 'terra firme', não sujeitos a inundações, são 
também selecionados para a agricultura, a fim de compensar os danos que 
possam ser causados aos cultivos em terras alagáveis" (Ribeiro, 1987: 17- 
8). 

"Nas zonas ecológicas (ou ecozonas) classificadas pelos Kayapó como 
'florestas com clareiras intermitentes' - que permitem a penetração de luz 
solar, eqüivalendo por isso às capoeiras ou roças abandonadas esses índios 
distinguem 'relações sistémicas que lhes permitem selecionar terras 
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,,.-. 
agriculturáveis de tipos vegetativos, bem como formular estratégias de caça 
e coleta baseadas no amadurecimento de frutos que atraem animais de caça' 
(Posey 1983:881) 11 (Ribeiro, 1987: 18). 

"O autor (Posey) relaciona três tipos de solos - preto, vermelho, amarelo - 
na classificação dos Kayapó. Em cada um, ou numa combinação de dois ou 
três, frutificam árvores de cujos frutos, folhas e raízes se servem 
determinadas espécies animais - porcão, paca (branca e/ou vermelha), cutia 
(branca e/ou vermelha), jabuti, veado, anta - e o homem. O uso humano 
inclui: alimentício, medicinal, como isca ou veneno de peixe, e 
manufatureiro (utilização da madeira) 11 (Ribeiro, 1987: 18). 

.,.......J 

r. 

----- 

A classificação do solo orienta as áreas mais propícias ao cultivo das 
formas variadas que desenvolveram, com a multiplicidade de cultívares - 
domesticados ou semi-domesticados - para consumo hwnano, ou para atrair 
animais de caça ou afastar insetos (pragas). 

Quanto às técnicas agrícolas, citam-se considerações mais amplas, 
inicialmente, no contexto nacional, para em seguida elencar algumas 
características desenvolvidas pelos Kayapó, incluindo a assim denominada 
agricultura itinerante. 

"Num estudo pioneiro, hoje clássico, sobre a adaptação indígena à 
Amazônia, a arqueóloga Betty J. Meggers afirma; 'O ponto a ser acentuado 
aqui é que a agricultura itinerante não constitui um método de cultivo 
primitivo e incipiente, tratando-se, ao contrário, de uma técnica 
especializada que se desenvolveu em resposta às condições específicas de 
clima e solo tropicais' (1977:42Y' (Ribeiro, 1987: 19). 

"As vantagens da 'agricultura - do tipo extensivo, itinerante', também 
conhecida como técnica de derrubada, queima e coivara - reconhecidas por 
todos os estudiosos modernos que se debruçam sobre o tema podem ser 
assim sumariadas, conforme se lê em Meggers (1977: 42/44) e Posey 
(1983: 890): 

r: 
r 
r>, 

r: 
r 
r 

r: 
r-. 

1) Mantém a fertilidade inorgânica do solo na medida em que não erradica a 
totalidade da vegetação que o cobre. Um campo totalmente limpo, como ocorre 
nas zonas temperadas, ajuda a destruir, num clima tropical, os nutrientes e a 

· estrutura do solo. 

2) O desmatamento de um pequeno lote de terra, de cada vez, e sua 
utilização temporária, minimiza o tempo em que a superficie é exposta ao calor do 
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sol e a fortes pancadas de chuva. Ambos endurecem o solo, anulando sua 
permeabilidade, volatizam os nutrientes, carreiam o húmus para os rios e os lagos, 
causam a erosão e a lixiviação do solo, impedindo a restauração dos nutrientes. 

3) O plantio de espécies diversas, de alturas diferentes, a exemplo do que 
ocorre na floresta natural, reduz o impacto do sol e da chuva sobre a cultura, evi 
tando a propagação das pragas, como acontece nas monoculturas. 

4) O cultivo de certas plantas nativas, as quais favorecem a recaptura de 
micronutrientes e não competem por nutrientes essenciais, representa uma 
adaptação bem sucedida a condições climáticas locais, à baixa fertilidade e forte 
acidez do solo, bem como a outros fatores nocivos dos trópicos. 

5) A dispersão dos campos cultivados minimiza a incidência de pra~as sobre 
a plantação e de insetos daninhos, obviando o uso de pesticidas que, além de 
dispendiosos, atentam contra o ecossistema. 

6) A referida dispersão geográfica dos cultivos faz com que espécies 
vegetais e animais sejam preservadas em 'corredores naturais' que separam as 
roças, representando importantes refúgios ecológicos. 

7) A queima em pequena escala, praticada pelo indígena, e o apodrecimento 
de galhos e troncos deixados sem queimar, devolvem ao solo nutrientes 
necessários para alimentar os brotos. 

8) O uso da estaca de cavar para a semeadura é preferível ao da enxada, do 
arado ou do trator. Estes, revolvendo profundamente o terreno, aumentam o 
oxigênio, acelerando a decomposição da matéria orgânica e danificando a estrutura 
do solo" (apud Ribeiro, 1987: 20-21). 

"O cultivo itinerante constitui, portanto, uma solução ecológica racional 
encontrada pelo habitante nativo. Sua contraparte é uma baixa concentração 
demográfica e uma dispersão dos agrupamentos humanos. No caso do 
Brasil, ela representaria um beneficio, porque permitiria a ocupação. total e 
mais harmônica do território. Isto só poderia ser alcançado, no entanto, com 
a mudança radical da estrutura fundiária que nos é imposta desde a 
conquista. Estrutura antinacional e antipopular que impede o acesso à 
propriedade da terra aos que nela labutam, ou àqueles que queiram tomá-la 
produtiva com o seu trabalho' (Ribeiro, 1987: 21). 

"Os Kayapó plantam não apenas na roça, mas também formam pomares 
dentro das aldeias. E, o que é mais importante, plantam nas trilh~ que 
ligam as roças às aldeias, nos locais onde encontram árvores caídas no meio 
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da mata, onde derrubam um pau para tirar o mel e a cera de abelhas, em 
sítios em memória de parentes mortos e em 'micronichos especiais, tais 
como nas proximidades de rochas provenientes de basalto' (W arwick E. 
Kerr 1986:159). (Ver também Posey 1986a). Segundo Kerr, 

Os Kayapó plantam para assegurar sua subsistência, para banco de germoplasma, 
para fins medicinais, práticas religiosas e para atrair a caça a determinados 
logradouros. Transferem mudas da mata para as trilhas ou para canteiros na roça. 
Visitam freqüentemente ás capoeiras inclusive para coletar lenha (1986: 159). 

"O referido autor afirma que a batata-doce é o principal produto agrícola 
dos Kayapó. A mandioca vem ganhando terreno devido à produção de 
farinha para a venda. Quase todos os agricultores Kayapó observam o 
desenvolvimento da batata-doce para efetuar o plantio das demais culturas. 
Ao brotar a batata, planta-se o milho. Depois que o milho alcança dois 
palmos, planta-se o cará (Dioscorea sp.), a mandioca; a macaxeira e o ariá 
(Calathea aliouia), uma marantácea. Um indício para começar o plantio da 
batata-doce é o canto de certo pássaro, de uma espécie de cigarra e o 
florescimento do barbatimão, uma leguminosa (Vataírea cf macrocarpa / 
Benth / Ducke). Detalhe curioso quanto ao cultivo da batata-doce é o fato 
de os Kayapó atarem fogo à roça depois que a semeiam. ( ... ) é, técnica 
moderna submeter as batatas-doces a 48ºC de calor durante 45 a 60 
minutos, a fim de destruir os vírus que porventura tenham e obter ramas 
isentas de vírus" (Kerr 1986:166) "(Ribeiro, 1987: 23-4). 

"Outra prática é forrar as covas com folhas de um arbusto para evitar 
pragas nas folhas (ibidem) e aumentai a produção" (Ribeiro, 1987: 24). 

"A batata-doce assim como o cará são plantados nas grandes trilhas. Deste 
último, semeiam duas variedades por cova. Observação importante feita por 
Kerr é a de que os Kayapó forram a cova aberta para depositar o bulbo com 
pedaços de formigueiros (Azteca sp) ou de termiteiras aéreos; colocam 
outro tanto em cima do bulbo e fecham a cova com terra. Plantam sempre 
duas variedades por cova, obtendo grande produção. Este método promove, 
efetivamente, uma constante competição com a correspondente seleção dos 
melhores cultivares (Kerr 1986:168)' (apud Ribeiro, 1987: 24). 

"O milho é um dos mais importantes vegetais cultivados pelos Kayapó. 
Selecionam espigas maiores para o replantio, colocando cinco grãos por 

· cova a uma distância de 1,40 cm uma da outra e acreditam que a sua 
polinização é feita pelas abelhas. Kerr observou que antes de os Kayapó 
plantarem o milho 'socam os bulbilhos de Costos warmingi (Zingiberaceae) 

r, 
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fig. 5 Mapa indicando áreas de castanhais e roç~ 
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untando as sementes com essa massa. As plantas nascem e se tomam mais 
vigorosas com esse tratamento' (1986:1 61)" (Ribeiro, 1987: 24). 

"Para explicar a razão pela qual as mulheres misturam a tinta de pequenas 
formigas vermelhas (provavelmente Phiedale sp.) ao urucu (Rixa oreillana) 
na pintura de rosto durante os rituais do milho, Posey cita um fragmento de 
mito Kayapó e informa: 

r: 
O mito começa a tomar sentido quando se entende o complexo co-evolutivo do 

milho, feijões, mandioca e a formiga. 

A mandioca produz um néctar extrafloral que atrai as formigas para a planta ainda 
jovem. As formigas usam suas mandíbulas para palmilhar o caminho até o néctar. 
Dessa forma, elas cortam a haste da fava que impediria o crescimento da planta . 
ainda frágil.( ... ) O milho pode suportar sem dano o talo da fava e a própria planta 
lhe fornece o nitrogênio de que necessita. As formigas são manipuladoras naturais 
da natureza e facilitam as atividades horticultoras das mulheres (Posey 1983:882)" 
(apud Ribeiro, 1987: 245). 

r. 

Além da agricultura itinerante, classifica-se outro tipo de agricultura 
como sendo "nômade", praticada pelos Kayapó. Esses índios, como outros 
do grupo Jê, exploram, para tal fim, os recursos de dois ambientes 
ecológicos: o cerrado e a floresta. Têm em comum com outros grupos Jê 
(Timbira, Xavante) a aldeia circular, a residência matrilocal, a divisão em 
metades, grupos de idade, sociedades dos homens, casa dos homens ( exceto 
os Timbira) e o deslocamento sazonal para a caça e a coleta ( cf. Ribeiro, 
1987: 25). 

A respeito desse deslocamento sazonal, comenta Joan Bamberger: 

'Foi sem dúvida por essas longas caminhadas em busca de produtos 
específicos, ou para outros propósitos, durante a estação seca, que os 
Kayapó, e os Jê em geral, adquiriram a fama de caçadores e coletores 
seminômades' (1967:77)" (apud Ribeiro, 1987: 25). 

"Analisando as assertivas de Carneiro (1973) sobre o tamanho e a 
estabilidade' das aldeias dos Kuikuro, e dos grupos da floresta tropical, de 
modo geral, Bamberger afirma que o mesmo raciocínio pode ser aplicado 
aos Kayapó (1967: 83). Chama a atenção, contudo, para o fato de que a 
densidade e a estabilidade de uma aldeia não podem ser medidas apenas em 
função da ecologia, mas levando em conta fatores sócio-culturais. Citando 
Terence Turner (1966: 79/80) afirma que a cultura Kayapó, devido à sua' 

/' 
,,,... 

r: 
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r: organização social dividida em metades, grupos de idade, não pode 
funcionar sem uma massa crítica que esse autor calcula em 80 indivíduos. 
Conclui que 'A disparidade entre os tamanhos das aldeias Kayapó e entre 
estas e as das tribos da floresta tropical (por exemplo, os índios não-Jê do 
Xingu) deve ser interpretada como o resultado da cultura antes que da 
ecologia1(1967:65)" (Ribeiro, 1987: 25-6). 

r 

,,-. 

r: 

'Desenvolve essa tese nos capítulos seguintes, mostrando que os Kayapó 'têm 
uma dependência menor dos produtos da roça que os Kuikuro, dando maior ênfase 
à caça, pesca e coleta' (1967:83). 

"E que 'durante o verão, na estação seca, quando fazem suas andanças, os 
Kayapó se abastecem quase que cem por cento de produtos de caça e coleta 
pelo espaço de três meses, podendo eventualmente um grupo voltar à aldeia 
para renovar seu estoque de mandioca e banana das roças' (1967:84)11 

(Ribeiro, 1987: 26). 

,/'"' 

"As evidências encontradas por Darrell A. Posey, biólogo e antropólogo 
que desde 1977 estuda os Kayapó-Gorotire, trouxeram elementos novos 
para a discussão. Diz Posey que, durante suas expedições de caça, que 
duram até quatro semanas, os Kayapó levam poucos mantimentos, 
abastecendo-se em 'ilhas naturais de recursos'. Mas também criam 'campos 
na floresta' de espécies semidomesticadas que Posey (1983:886) calcula em 
cerca de 54, muitas semelhantes aos tubérculos monocotiledôneos, não 
identificados botanicamente, citados por Maybury Lewis (1967:334) entre 
os Xavante. Esse autor nomeia na língua Xavante e ilustra graficamente sete 
dessas raízes, algumas semelhantes a batatas, outras a abóboras e outras 
ainda a macaxeiras. Segundo Posey, essas plantas semidomesticadas 
crescem nas clareiras, naturais da floresta onde penetra a 1~ solar. São tidas 
pelos Kayapó como equivalentes às capoeiras. 'Os transplantes são feitos 
( ... ) nas adjacências dos acampamentos que se situam sempre em zonas 
ecológicas de transição' (Posey 1983:887) 11 (Ribeiro, 1987: 26). 

"Num mapa feito por Posey, com base em desenho indígena, pode-se ver a 
localização dos acampamentos, das 'ilhas naturais de recursos', dos 'campos 
na floresta', bem como das trilhas e acidentes geográficos encontrados numa 
expedição de caça dos Kayapó. São milhares de quilômetros de caminhos - 
informa Posey - abertos pelos índios para interligar aldeias, roças e as 
referidas áreas de recursos naturais" (Ribeiro, 1987: 26). 

,,,.-, 
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Na medida que se desenvolvem pesquisas relativas à agricultura 
indígena, no seu aspecto nômade, itinerante, verificam-se elementos que 
revelam a racionalidade do remanejamento de capoeiras. 

"A concepção de que a agricultura itinerante, tal como praticada 
imemorialmente pelos índios da floresta tropical, é primitiva, ineficiente e 
predatória - porque os campos são abandonados após dois ou três anos de 
cultivo - é atualmente refutada como uma falácia. Os estudos realizados por 
Darrell Posey entre os Kayapó mostram que eles continuam se servindo das 
'roças abandonadas' uma vez que, embora o ápice da produção dure apenas 
de dois a três anos, as roças armazenam 'batatas-doces por 4 a 5 anos, o 
inhame e o cará durante 5 a 6 anos, mamão pelo espaço de 4 a 6 anos. 
Algumas variedades de bananas continuam a dar frutos por 15 a 20 anos, o 
urucu por 25 anos e ocupá (Cissusgongylodes) por 40 anos' (Posey 1986a: 
174-5). 

r: 

r-. 

r 

"Outra vantagem das capoeiras - na qualidade de clareiras abertas na mata 
pela ação humana - é que elas propiciam um reflorestamento natural que, 
além de atrair animais de caça, provê plantas úteis, ainda não identificadas 
botanicamente, mas que os índios utilizam extensamente. Tais são, segundo 
Posey, 'alimento e medicamentos; iscas para peixes e aves; sapé; material 
para acondicionamento; tintas, óleos repelentes contra insetos; matérias 
primas para a construção; fibras para cordas e fios; materiais para a higiene 
pessoal e produtos para o fabrico de artefatos' (Posey 1986a: 175). 

110 projeto interdisciplinar de etnobiologia Kayapó dirigido por Posey 
coletou 368 plantas para identificação científica, das quais 94% são de uso 
medicinal pelos indígenas" (Ribeiro, 1987: 27). 

"A afirmação de Daniel Gross (1975:536) de que as capoeiras espalhadas 
pela floresta propiciam a captura de proteínas pelos índios, porque, ao 
contrário da mata cerrada, oferecem abundância de brotos e folhagem de 
que muitas espécies da fauna - inclusive invertebrados - se alimentam, é 
confirmada pela pesquisa de Posey. Vai mais longe afirmando que a 
dispersão de roças antigas, junto a concentrações populacionais nas aldeias, 
oferece o que chama de 'fazendas de caça' a seus habitantes (Cf. Posey 
1986a: 1 75). Adverte, ao mesmo tempo, que as atividades de caça impedem 
que esta se expanda demasiadamente, ameaçando a integridade dos 
cultivos" (Ribeiro, 1987: 27). 

"Para atrair a caça, os Kayapó plantam fruteiras nas roças novas CUJOS 
frutos amadurecem ao longo dos anos. Posey acrescenta que: 

-- 
r 
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O cultivo de árvores ilustra o planejamento a longo prazo e o remanejamento da 
floresta, uma vez que muitas destas árvores levam décadas até produzirem frutos. 
A castanha-do-pará, por exemplo, s6 produz passados 25 anos. Algumas árvores, 
plantadas para atrair a fauna, produzem alimentos apreciados pelos índios, 
constituindo um elemento essencial para a subsistência dos Kayapó. Estas antigas 
roças deveriam chamar-se, talvez, 'hortas de caça', para enfatizar a diversidade de 
seus recursos (Op. cit: 175). (Ver também Smith 197) 

"Outra forma de remanejar a floresta - e também os cerrados - por parte 
dos Kayapó é a manipulação do que Posey chama 'plantas 
semidomesticadas'. Trata-se de transplantes feitos nas clareiras naturais da 
mata, a que já me referi, de espécies que requerem luz e insolação, e que 
também se adaptam bem nas capoeiras. A par de expedições de caça, os 
Kayapó empreendem excursões unicamente para fazer transplantes, 
utilizando, para isso, locais onde tenham derrubado árvores para a coleta de 
mel ou aqueles em que encontram árvores caídas, conforme referido, ou nos 
locais de antigas aldeias. A isso o autor chama 'agricultura nômade', 
acreditando que tais 'campos na floresta' detectados entre os Kayapó 
também ocorram entre outros grupos" (Ribeiro, 1987: 28). 

"Registros de Terence Turner (1966) indicam que eles perambulavam no 
sentido leste-oeste entre o Tocantins e o Araguaia, e em direção norte-sul 
do Planalto Central do Brasil, até o rio Amazonas" (Ribeiro, 1987: 27). 
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Durante essas longas marchas, os índios não levam provisões e utensílios, devido 
a seu volume e peso. Contudo, a alimentação de 150 a 200 indivíduos não pode ser 
deixada ao acaso. Para esse efeito, são coletadas e transplantadas plantas junto a 
trilhas e acampamentos, produzindo-se, artificialmente, 'campos na floresta'. Esses 
nichos colocam à disposição de caminhantes, e dos que os _sucederem, todo o 
necessário ávida ( .. ). A existência de 'ilhas naturais de recursos' e seus símiles, os 
'campos na floresta' construídos pela ação do homem, permitem aos Kayapó 
prescindir dos produtos da roça durante suas longas viagens (Posey 1986a: 177). 

"Como vimos, os Kayapó contam com as plantações lineares que fazem ao 
lado das estradas (de até quatro metros de largura) que unem aldeias e 
roças. Essas estradas ( cerca de 1.500 km de comprimento com uma média 
de 2,50m de largura), que unem as atuais 11 aldeias Kayapó, são plantadas 
com 'numerosas variedades de inhames, batatas, marantaceae (arlá), Cissus 
(cupá), Zingiberaceae e outras plantas tuberosas não identificadas. Centenas 
de plantas medicinais e árvores frutíferas incrementam a diversidade da 
flora plantada' ( op. cit. )" (Ribeiro, 1987: 30). 
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Nesse contexto de relação com a terra através das diversas atividades 

econômicas, há que considerar sua vinculação com a estrutura ritual, da qual 
se destacam as cerimônias de nominação. As cerimônias de nominação 
revelam sua centralidade na estrutura social Kayapó, e são um dos principais 
motivos de festa. Segundo os relatos obtidos em campo, que mencionam as 
diversas festas, situam a festa Bemp ou Bemp'io, em seu centro. Na festa se 
reproduz a rede de relações sociais e com o sobrenatural, mediado pela 
obediência às regras de reciprocidade econômica. 

"A nominação é de grande importância para o contexto tribal como um 
todo. O indivíduo pode ter até doze nomes, incluindo os 'grandes' (id-rúin) e 
os 'pequenos' (id-kakrit). Um menino recebe nomes de indivíduos da 
categoria de parentesco nhin-nguêt que inclui o irmão da mãe, o pai do pai e 
o pai da mãe. Uma menina é nominada pelas pessoas da categoria de 
parentes kuatúi na qual estão incluídas a irmã do pai, a mãe da mãe e a mãe 
do pai. Excepcionalmente este padrão é modificado. Assim, por exemplo, 
uma mulher deu seu nome para o filho de um homem, cuja mãe havia 
nominado aquela" (Diniz, 1976: 93). 

r: 

r-. 

r 

A nominação, melhor, a festa de nominação vai conferir um lugar ao 
"novo" membro dentro da sociedade Kayapó, que não é acessível a todos, 
melhor, não é conquistada por todos, como afirma Banner: 

"Existe entre os índios Kayapó, tribo que vive na região do médio Xingu, 
uma divisão nítida em duas categorias e que em língua indígena são 
chamadas, de um lado, os mê-reri-meit (os que possuem nomes cerimoniais) 
e por outro os mê-kà-tam (as pessoas comuns, sem nomes 'cerimoniais). 

"Não é que nascem assim já classificados. Ao nascer todos são mê-kà-tam, 
e assim continuam até que os pais possam cumprir as condições para 
organizar a cerimônia, isto é, possuir o número de parentes necessário para 
garantir as formalidades que a tradição exige e ter coragem e saúde para 
alimentar a todos quantos participam da festa" (Banner, 1978:110). 

r: 

»<, 

A seguir o autor passa a descrever uma cerimônia de nominação, que 
se realizou no decorrer de muitos dias, revelando sua complexidade e 
importância para a sociedade Kayapó. A cerimônia toda é acompanhada 
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com a consumação de produtos de sua economia, destacando-se os de caça 
e, na área agrícola, do milho. 

Na relação de parentesco passada pela nominação, transparece uma 
forma comum, que é a transmissão de direitos e obrigações que passam, não 
de pai para filho, mas de um homem (tio matemo) para o filho de sua irmã 
(sobrinho). Essa é uma forma alternada à da transmissão do homem (pai da 
mãe) para o filho da filha (neto). 

A organização social traduz-se também nas formas políticas.: 

"A chefia de cada grupo local é dupla. Cada um dos chefes (men ben 
iadiúru) dirige uma 'turma' (men opein) de homens casados e solteiros. 
Essas 'turmas' têm funções predominantemente econômicas mas, no 
passado, é possível que as lutas intertribais e as correrias entre os 
seringueiros fossem também suas tarefas. A ascensão à chefia dos Gorotíre, 
depois de 1937, tem dependido de lideranças individuais e do apoio de 
parentelas, endossadas pelo órgão protetor. Os mecanismos tradicionais não 
foram suficientemente esclarecidos embora, do ponto de vista ideal, um 
homem transmita ao filho de sua irmã, juntamente com seu nome o direito à 
chefia" (Diniz, 1976: 93-6). 

r: 

Após essas considerações, pode-se inferir que os Mekrãgnoti 
desenvolvem diversas atividades - como a agricultura, a coleta, a pesca, a 
caça de acordo com suas peculiaridades culturais explicitadas parcialmente, 
vinculados com a importância desse território indígena como lugar 
organizado e ocupado por eles, segundo sua tradição, adaptada à situação de 
contato em que ora se encontram. 

r=. ] 6º). Descrever a história dos índios habitantes das terras indígenas em 
i comento antes e após o contato com a sociedade nacional, levando-se em 
\ consideração, território anteriormente ocupado e população. 
~--·-····-··--·-------·-··-------------------------------------------------------------------------------------- 

r=, 

Nessa resposta inicio com os dados obtidos com os informantes, 
seguindo os registros de pesquisadores que procuraram detalhar os diversos 
eventos da história dos Kayapó, especialmente a partir do contato com a 
sociedade nacional . 

End. Rua Sílvio Luiz Mantelli, 449 / 13600-000 Araras - SP - Telefax 019 - 5420656 



Processo n. 94.562-8 de Jairo Francisco Miotto Ferreira e Outro - Justiça Federal de Cuiabá 
- 3a. Vara I Laudo Antropológico. 

6 

.- 

Há mais ou menos 150 anos um grupo Kayapó se deslocou da região 
próxima da foz do rio Araguaia para direção sudoeste. Pai de Motere 
(Kokoró) já conhecia essa região e ele liderou um grupo até Arerekre onde 
houve uma nova cisão, de modo que um grupo seguiu para o Capoto. 

Os Kayapó, primeiro se centralizaram onde é hoje Kubenkankrê - de 
onde se dividiu: um grupo saiu para o oriente, para além do Araguaia - é o 
grupo Aranraire. Outro grupo passou por Redenção e centralizou em 
Kubenkankrê, e deste último se separou o grupo que foi para Arerekre. 

Quando estavam estabelecidos em Kubenkankrê (aldeia central), 
realizavam expedições que atravessavam o rio Xingue iam "brigar" com os 
índios Munduruku. Esta informação deixa a entender a extensão de terra 
dominada pelos antepassados dos atuais Kayapó. 

Segundo dados coletados com informantes Mekrãgnoti, os Kayapó de 
Kikretum e de Moikarako e de outros lugares vinham até o norte do MT - 
onde antigamente guerreavam outros índios. O rio Xingu era e é a linha 
mediana de seu território tradicional, conforme registrado por Lea (1997:48) 
(ver resposta ao quesito n. 3 da FUNAI). 

Arerekre é uma região de campo nas cabeceiras do rio Ketinhyry, 
afluente da margem esquerda do rio Xingu, no sul do Pará. Desse grupo que 
se estabeleceu em Arerekre uma parte seguiu para Capoto, no norte/oeste da 
Terra Indígena Capoto/Jarina. 

Ocuparam também a mesopotâmia dos rios Liberdade e Xingu, que, 
além de aldeamentos antigos, é confirmada também pela toponímia: o rio 
Liberdade chama: Bytikrengri ( que significa filho ou menor que rio grande); 
Mutkwdjã - é um rio que fica a ocidente do rio Liberdade. Recebeu esse 
nome porque alguém quebrou o pescoço aí. O rio Xingu chama: Bytire (rio 
grande). 

Nessa época já tinha uma aldeia no Kapot Ninore, que durou muito 
tempo, a partir da qual estabeleceram contatos com os índios do Alto Xingu. 
Depois retomaram para a aldeia Central. A aldeia no Kapot Ninore fora 
anterior ao de Arerekre. Não falam se havia outro índio. Apenas lembram 
que a bacia do rio Xingu era domínio dos índios Juruna, que o subiram ante 
a chegada dos Kayapó e dos seringueiros. 

"Nesse limite setentrional, os Suyá mantinham contato muitas vezes 
belicosos com os Juruna, que do Manitsauá Missú controlavam o rio 
Xingu até, aproximadamente, a Cachoeira Von Martius (10° lat. Sul). Aqui 

,,......, 
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o território Juruna se sobrepunha às fronteiras de grupos Kayapó, os 
Mekragnotí, cujos descendentes são conhecidos hoje por Txukarramãe. 

"Falamos ao passado, pois a extensão desses territórios indígenas e a 
população neles existente sofreram mudanças sobretudo a partir da década 
de '40, quando são eles "conquistados" pelos agentes do desbravamento e 
da colonização do Brasil Central. Tais mudanças dizem respeito ao 
estabelecimento de novas fronteiras impostas, aos trabalhos de 
"pacificação" e a chegada de outros povos indígenas na região, o que 
significou uma major concentração populacional, uma major proximidade 
entre os grupos e a necessidade de compartilhar com outros os territórios 
de ocupação tradicional" (Franchetto, 1987:10-11). 

·-, 

Na afirmação deles mesmos: 110 Kayapó é mais do campo do que do 
rio e do mato". Isso não significa que possam prescindir do rio e do mato, 
como ficou evidenciado nas respostas aos quesitos anteriores. 

Em 1953, quando os Irmãos Villas Bôas chegaram, tinha aldeia no 
Kapot (= campo, cerrado) - Roikore (oeste do rio Xingu). Nessa época Puiu 
(um dos informantes) era pequeninho. Tinha aldeia também no Kapot Ninore 
( entre o rio Xingu e o rio Liberdade). Há divergência quanto à denominação 
predominante: se Kapot ou Roikore para a atual aldeia da Terra Indígena · 
Capoto/J arina. 

Essas informações podem ser confrontadas com os registros feitos por 
Lea, Franchetto e Verswijver que pesquisaram sua história por longo tempo: 

"Quanto aos Kayapó no rio Xingu, a primeira informação sobre eles 
remonta ao ano de 1750 e nos meados do século XIX se chocam com os 
Juruna do Xingu, vindo do Tocantins. Quando o Príncipe Adalberto de 
Prússia subiu em 1843 o rio Xingu até 4° latitude S, os Juruna lhe deram 
uma impressionante lista de tribos habitantes daquele rio. Entre tais tribos 
havia os Ticuapamoin, designação Juruna dos Kayapó (sendo outra a de 
Txucarramãe ), o povo mais importante e numeroso do médio Xingu. Entre 
1870 e 1935, o grupo Kayapó dos Gorotire habitava a região em volta da 
grande aldeia de Pykatôtí, perto de um afluente do alto rio Riozinho, 
aldeia com uma população de 1.500 índios, que chegaram a ser de 3.700 a 
7.000 no período de maior desenvolvimento. Foi nos primeiros anos deste 
século que se deu a aproximação do grupo dos Mekrãgnotí dos Gorotire, 
quando ainda boa parte de seu conjunto estava na aldeia de Krã'ã bom, 50 
km ao norte de Pykatôtí. Liderados por Motere, um grande grupo mudou 
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para oeste, cruzando o rio Xingu onde ergueram a aldeia de Arêrêkrê, 
entre o Xingu e o Iriri, procurando aproximar-se dos possíveis aliados 
Juruna que estavam ao sul, sempre nas margens do rio Xingu. Aqui que 
começa a história dos Mekrãgnotí, "povo com a grande pintura vermelha 
no rosto", nome de uma das "casas dos homens" em Arêrêkrê" 
(Franchetto, 1987: 124). 

r. 

"Segundo Megaron, os Mêbengokre antigos são provenientes do lado leste 
do rio Xingu. Deslocavam-se em longas viagens para brigar com os 
Mundurucu, na região do rio Tapajós. Vinham duas vezes da aldeia de 
Pykatoti (veja aldeia nº. 8 no mapa de Verswijver) para atacar os Suyá no 
Xingu, levando mulheres. Parece que uma destas mulheres ainda se 
encontra em uma das aldeias Mêbengokre do Pará. A turma de Motere foi 
expulsa para o lado oeste do Xingu após uma briga motivada por adultério. 

"No rio Xingu, os Mêbengokre costumavam atacar os Juruna nas suas 
roças, na margem esquerda do rio, na terra firme. Os Juruna contaram que 
um Mêbengokre matou um velho pajé e eles mataram um Mêbengokre de 
feitiço. Após este evento, subiram o rio e encontraram os Suyá, Trumai e 
Kamayurá. Após serem atacados pelos Suyá, subiram o rio, acompanhado 
de seringueiros, e atacaram os Suyá perto de sua aldeia atual. 

"Entre as antigas aldeias Juruna, há Paruedu, na altura da Pedra Seca 
(onde Von den Steinen encontrou com os Juruna). Da cachoeira von 
Martius, foram direto para Porori, perto da época do ataque aos Suyá com 
as armas fornecidas pelos seringueiros. Depois subiram o rio Xingu para 
uma área de três ilhas, peno de Tubatuba. A partir da época em que 
moravam na cachoeira von Martius até o período que residiam na aldeia 
Porori, foram atacados pelos Mêbengokre, portanto, mudaram novamente 
para uma ilha numa aldeia denominada Quashá (veja mapa do IBGE). 
Depois viajaram até os Kamayurá (no sul do atual Parque do Xingu) e 
foram atacados por eles. Os Kamayurá moravam então no mesmo local . 
que ocupam atualmente. Os Mêbengokre abriram uma picada da cachoeira 
até encontrarem com os Juruna na praia enfrente à aldeia Juruna atual. Na 
sua língua, chamam esta praia de "Txukarramãe ida buká", 'a praia dos 
Txukarramãe"' (Lea, 1997:77). 

r>. 

r: 

,,,-.. 

r>, "Foram os Juruna que deram o nome 'Txukarramãe" aos Mêbengokre. 
Significa 'Homens sem arco", de txukarra = arco e mãe = sem. 

End. Rua Sflvio Luiz Mantelli, 449 / 13600-000 Araras - SP - Telefax 019 - 5420656 



Processo n. 94.562-8 de Jairo Francisco Miotto Ferreira e Outro - Justiça Federal de Cuiabá 
~ 3a. Vara / Laudo Antropológico. 

9 

,,--. Explicaram que, no passado remoto, quando os Juruna moravam perto da 
atual cidade de Altamira, os Mêbengokre matavam sua caça com bordunas 
e lanças. Foi através da captura de meninos Juruna que aprenderam a 
técnica de fabricar arcos. Os próprios Mêbengokre negam isto; ignoram a 
existência de uma época na qual não possuíram arcos. Isto sugere que o 
contato entre os Juruna e os Mêbengokre é muito antigo. Segundo os 
Juruna, o estilo de canoa fabricado pelos Mêbengokre foi copiado não 
deles mas dos seringueiros" (Lea, 1997:77). 

r>. "Nos primeiros contatos com os "Txukarramãe", estes davam penas de 
arara para os Juruna em troca de miçangas. Os Juruna explicaram que "os 
índios se agradam com presentes". Os Villas Bôas davam presentes para 
os Juruna para eles levarem até a cachoeira von Martius para atrair os 
Mêbengokre" (Lea, 1997:79). 

-~ 

r: 

"Os Juruna ocupavam todas as áreas navegáveis pelos rios perto da 
cachoeira von Martius. O próprio Rio Jarina ou Juruna leva o nome deste 
povo, e nos mapas do Radam (1981), os morros ao norte do Rio Juruna 
são denominados Serra dos Jurunas. Na época em que moravam perto da 
cachoeira von Martius, havia uma velha aldeia grande e roças. Há um 
antigo cemitério ao lado esquerdo da cachoeira. Há um grande taquaral 
num dos afluentes do rio Jarina ( ... )" (Lea, 1997:79). 

"Há outra aldeia antiga com uma área grande de roças na altura da estrada 
BR-80. Moravam lá antes da construção da estrada. Na época em que a 
estrada começou a ser construída, havia uma aldeia ao norte de seu traçado 
e outra na altura de Tubatuba. Após a construção da estrada, os Villas 
Bôas "não deixaram" eles voltar a morar ao norte da estrada" (Lea, 
1997:80). 

r- 

"Segundo Megaron, a fazenda Agropexin foi aberta aproximadamente em 
1965. Os Villas Bôas levaram os Mêbengokre para Porori por volta de 
1961 Numa determinada fase de planejamento da construção da BR-80, 
seu traçado ia passar na altura da cachoeira, perto de Kentinhyry (na divisa 
de Mato Grosso e Pará). Ao saberem dos planos para a estrada, os Villas 
Bôas tentaram convencer os Mêbengokre a se transferirem para o sul do 
traçado que estava sendo planejado. Isto resultou na cisão dos 
Mêbengokre. Os Villas Bôas, utilizando Raoni como intermediário, 
convenceram uma parte dos Mêbengokre a mudar mais para o sul, 
instalando-se na aldeia de Pykanhikànhkàry (nº 25 no mapa de Verswijver, 

r> 
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!' p. 92), por volta de 1969, mas ainda fora dos futuros limites do Parque" 
(Lea, 1997:80). 

"Hoje, Raoni fala com amargura que os Villas Bôas queriam tirá-los da 
área de terra rica. É interessante notar que no projeto do Radam, a área 
dos Mêbengokre à esquerda e ao norte da cachoeira, é recomendada 
para atividades de pecuária, de madeira e para agricultura, contrário às 
terras ao sul da cachoeira. Naquela época, Raoni não era chefe mas foi um 
dos primeiros Mêbengokre a aprender português, sendo um adolescente na 
época dos contatos com os Villas Bôas. Os lideres Kromari e K.remoro 
recusaram ceder às pressões e mudaram, com aproximadamente a metade 
dos Mêbengokre, para o rio Jarina, que ficou fora do Parque a partir de 
1971. Outro líder importante daquela época, Kretire, por volta de 1969, 
morreu no caminho de volta para Porori, após uma visita aos Mêkrãnoti 
Centrais. A aldeia Kretire recebeu este nome em homenagem a ele" (Lea, 
1997:80). 

r= 

r> 

"Raoni também contou que Orlando falou da estrada e mandou os índios 
subir o rio. Separaram em dois, a metade indo para Pykanhikànhkàry e 
outra metade indo para Ken-ngà ou Jarina. Subseqüentemente, umas dez 
pessoas morreram de sarampo em Jarina, sem receber qualquer 
atendimento médico da FUNAI" (Lea, 1997:80). 

"Entrei em contato, por telefone, com Dr. Douglas (assessor de Dr. 
Baruzzi), da Escola Paulista de Medicina (EPM) para pedir dados a 
respeito do número de óbitos em J arina que resultaram desta epidemia. 
Informou-me que a EPM não possui tais dados porque, na época, 
concordou com o raciocínio de negar assistência médica aos Mêbengok:re 
como forma de pressioná-los a entrar no Parque onde tal atendimento seria 
garantido" (Lea, 1997:80-81). 

"Ao conferir o mapa elaborado por Verswijver, Raoni notou que ainda 
faltam algumas aldeias, como Kapremp-nhón-puru perto de Roikore, e 
Pókro, na mesma área. Notou que os Juruna também andavam nesta região 
da cachoeira" (Lea, 1997:81). 

"Quem foi morar primeiro num sítio chamado Pium eram Kromari e 
Úkàkoro. Posteriormente, a aldeia de Jarina e de Kretire reuniram-se neste 
local, então chamado de Kapoto. Depois de algum tempo, esta mesma 
aldeia mudou de nome para Mentuktire, reservando o nome Kapoto para a 
aldeia a ser construída na área deste mesmo nome, o que corresponde à 
aldeia atual chamada Capoto. A aldeia da cachoeira foi fundada há uns 

r: 

1""', 

r 
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três anos, devido à insalubridade do local de Mêtuktire, onde houve um 
alto índice de malária. A aldeia da cachoeira surgiu na época da 
transferência para o Capoto porque alguns índios temiam o fato da 
ausência de grandes rios na área do Capoto e a distância das áreas de caça" 
(Lea, 1997:81). 

"Mais ao norte na Área Indígena Mêkrãnoti, há atividades de garimpo e de 
madeireiras perto da aldeia de Kubêkrãke e madeireiros perto da aldeia do 
Iriri Novo. Tais atividades permanecem praticamente sem documentação. 
AB áreas dos Mêbengokre a leste do rio Xingu estão sujeitas, há mais de 
uma década, a atividades de garimpo e madeireiras. O rio Fresco e seus 
afluentes estão contaminados com mercúrio (cf. Lea, 1984, apud Lea, 
1997:81) 

r: 

r- 

"Nimuendajú informa que os Xipaya habitavam as ilhas do rio Iriri desde 
tempos remotos, da foz do Curuá para baixo. Evitavam morar rio acima 
por medo de ataques dos Mêbengokre. Por volta de 1885, os Mêbengokre 
os obrigaram a evacuar suas aldeias entre lat. 4° 50' e 5° S fugindo para o 
Curuá (1948:220). Isto evidencia incursões Mêbengokre nesta região antes 
mesmo de instalar-se definitivamente na beira oeste do rio Xingu. Isto 
confirma as informações orais de que os Mêbengokre guerreavam com os 
Mundurucu, mais a oeste, quando ainda moravam a leste do Xingu. A 
partir de 1918, os Mêbengokre começaram a fazer incursões dentro do 
território dos Curuaya, no rio Curuá, e os atacaram em 1934 
(1948:222)(Lea, 1997:81). 

r: 

Prosseguindo o relato histórico, valemo-nos dos dados da mesma· 
autora, que também se apóia em outros pesquisadores: 

"Oliveira nota que há indícios de inimizade entre os Mêbengokre ( então 
conhecidos como '"Karajá") e os Juruna desde 1750 (1970:22). Verswijver 
(1982) fornece um relato detalhado do relacionamento entre os Juruna e os 
Mêbengokre entre 1850 e 1920, descrevendo sucessivas aproximações e 
afastamentos, da época em que todos Mêbengokre habitavam a beira leste 
do Xingu até a transferência de uma parte deles para a beira oeste na 
virada do século XIX para o século XX. Nesta época, os Juruna já 
possuíam carabinas" (Lea, 1997:86). 

"Verswijver descreve como os Mêkrãnoti foram procurar os Juruna, após a 
ida destes últimos para a cachoeira von Martius. Numa destas ocasiões, 
atacaram um grupo de quatro pessoas na sua roça na terra firme, matando 

r 

r- 
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dois e levando dois embora (1982:313). Isto está de acordo com as 
descrições feitas pelos Juruna dos ataques Mêbengokre. Verswijver 
calcula que isto aconteceu por volta de 191011 (Lea, 1997:86). 

,,-.. 

Os Juruna são historicamente vizinhos dos Kayapó, concentrando 
seus aldeamentos nas margens do rio Xingu. O caso da migração J uruna 
constitue um exemplo de busca de um lugar afastado do branco, conforme 
estudo realizado por Oliveira (ver anexo). Os deslocamentos de grupos 
tribais não significa ausência de vínculo com a terra, mas busca de lugar 
mais seguro para sobreviver 

"Em função de alguns laudos mal informados, ou mal-intencionados ( cf. 
Mendes 1988), deve ser frisado que tais deslocamentos não podem ser 
atribuídos a uma suposta "índole ambulante", mas à tentativa 
desesperada de sobreviver tisica e culturalmente, encurralado por 
inimigos por todos os lados. Basta atentar à sofisticação de sua cerâmica 
para testemunhar a incompatibilidade desta arte e uma vida nomádica. 
Como demonstramos, os Juruna estão fugindo das tentativas de reduzi-los 
à escravidão e de catequizá-los desde o século XVII. Sua resistência 
cultural é realmente admirável" (Lea, 1997:87) (gn). 

r: 

,. 

Í'· 

r: 

Essa região que inclue a área "sub-judice" foi disputada entre os dois 
grupos (Juruna e Kayapó), de modo que os Kayapó se estabeleceram nessa 
terra, imprimindo nela tradicionalidade de ocupação. Imemorialmente 
sempre foi ocupada por índios, seja Juruna, seja Mekragnoti. 

"Os grupos que habitam o norte do Parque do Xingu e a Área Capoto 
relacionam-se desde a virada deste século, e a distância geográfica entre 
eles atesta a distância social. Desde a transformação do antigo sítio de 
aldeia Suyá no Posto Diauarum, em 1948, as relações sociais entre os 
grupos nas proximidades deste Posto têm se intensificado cada vez mais. 
Os ocupantes originais também foram convencidos a ceder partes de seu 
território a outros grupos vindos de fora do Parque - os Kayabí, Tapayúna 
e Panará" (Lea, 1997:87), em épocas sucessivas. 

" ... os Juruna, após subir a montante da cachoeira von Martius para fugir da 
escravidão (por dívida) nos seringais, sofreram ataques por parte de vários 
povos indígenas, cujo território passaram agora a ocupar. Foram atacados 
pelos Mêbengokre, vindos do noroeste e/ou do leste (respectivamente, dos 

,-. 
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Mêkrãnoti e dos Gorotire) pelos Suyá (provenientes da área de Diauarum, 
e posteriormente do rio Suyá-Miçu e rio Wawi) e pelos Kamayurá" (Lea, 
1997:87). 

A complementaridade entre os Juruna e os Mêbengokre é bem 
expressa por Lima: 

r: 

"A caracterização simbólica da terra distingue, em um primeiro plano, o 
rio e a floresta: os Juruna são os donos do rio, e os chamados índios 
Txukahamãe são donos da floresta - ainda quando, por circunstâncias 
diversas, existam donos da floresta que passam a habitar o rio, ocupando 
assim o espaço que de direito pertence aos Juruna, como é o caso dos 
Txukahamãe." (MS: 87) (Lea, 1997: 88). 

"Em 1840, os Juruna informaram o Príncipe Adalberto da Prússia, na sua 
viagem ao Xingu, que os Mêbengokre ocupavam a área do médio Xingu. 
Em 1875, os Mundurucu queixavam-se de ataques de um grupo que 
chamavam de "Iptowat'' situado ao longo do São Manoel-Paranatinga 
afluente meridional do Tapajós, a uns 300 km a leste do Xingu. 
Nimuendajú entrevistou um desses homens em 1915, no alto Curuá. 
Identificou-se como Mêbengokre, dizendo que sua aldeia ficava a oeste do 
Curuá, perto de São Manoel (apud Turner, 1992:315)" (Lea, 1997:96). 

"No final do século XIX, todos os Mêbengokre habitavam a aldeia 
Pykatoti (C, no mapa), perto das cabeceiras do Riozinho, um afluente do 
Rio Fresco, a leste do rio Xingu. Verswijver calcula a população desta 
aldeia em aproximadamente 2.000 índios (1992:92). Já, nesta época. 
começaram a atacar regionais situados perto do rio Xingu com a finalidade 
de obter armas de fogo como botim (Verswijver 1992:92) " (Lea, 
1997:96). 

r· 

r 

r 
r: 

"Um chefe, Motere, foi, junto com seu grupo, morar em Krã'ã bom (13, 
no mapa) durante alguns anos, na virada do século, para aproximar-se dos 
Juruna. Von den Steinen encontrou alguns Mêbengokre morando com os 
Juruna quando visitou estes no fim do século XIX. Posteriormente, Motere 
voltou para Pitkatoti. Pouco tempo depois, por volta de 1905, devido a 
brigas por ter cometido adultério, ele e uns cem seguidores atravessaram o 
rio Xingu erguendo a aldeia de Arerekre (nº. 3. no mapa). Esta facção, 
com uma única casa de homens, denominou-se Mêkrãnoti (Verswijver 
1992:274)" (Lea, 1997:96). 

r: 
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"As históricas aldeias populosas, como Púkatoti, costumavam ter duas 
casas dos homens. Naquela aldeia, Motere pertencia à casa dos homens 
ocidental. Por volta de 1906, outro grupo, de umas noventa pessoas, de 
outra facção da casa dos homens ocidental em Púktoti, juntou-se ao 
pessoal em Arerekre" (Lea, 1997:96). 

"Pouco tempo após a migração dos Mêkrãnoti para o oeste, os Gorotire 
começaram a ser atacados e mortos pelos seringueiros que estavam 
invadindo seu território, e eles começaram a retaliar, atacando os 
regionais. Num só massacre em 1939, 70 Gorotire foram mortos 
(Verswjver 1992:100) 11 (Lea, 1997:97). 

,,...... 

Segue uma cronologia elaborada por essa eminente pesquisadora, 
complementada por informações precisas de outro pesquisador - V erswjver 
- cobrindo a maior parte da história desses índios no século XX: 

"Por volta de 1900, um grupo de índios separou-se da grande aldeia 
Gorotire (que naquela época contava umas 1500 à 2000 pessoas). Esse 
grupo era chamado de Mekranoti (sendo o nome da sociedade dos homens 
que se separou). Motere era líder neste grupo. Um ano depois, mais um 
grupo seguiu os Mekranoti e se juntou a estes, formando assim uma aldeia 
de aproximadamente 300 a 400 índios" (Verswijver, 1981 :21). 

"Construíram sua aldeia numa área onde existe um pequeno campo', à 
margem oeste do Rio Xingu. Uns anos depois, e devido aos conflitos 
contínuos com os demais Gorotire, os Mekranoti mudaram mais para o 
Sul, onde acharam um outro campo (Kapôt), pouco maior do que aquele 
que habitavam precedentemente. Este campo seria a partir de então, a base 
da área Mekranoti: era a região onde sempre voltaram; Lá onde todos os 
velhos foram enterrados, e onde a quase maioria dos adultos atuais 
nasceram" (Verswijver, 1981 :21-22). 

r 
,,,.... 

r: 
r: 
r: 

"1907-1917: Seguiram-se incursões até o rio Iriri e dois ataques aos 
Juruna, quando estes já estavam morando na cachoeira von Martius. Os 
Mêkrânoti construíram a aldeia Roikore (nº. 29), entre os rios Jarina e Iriri 
Novo. Por volta de 1912-1913, voltaram para Arerekre para apanhar 
alimentos das roças. Lá, outro grupo pequeno de parentes de Motere 

3 Certamente trata-se de Arerekre. 
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juntou-se a ele, proveniente dos Gorotire ( ou seja, os Mêbengokre que 
permaneceram ao lado leste do Xingu). Após desentendimentos com os 
Gorotire, os Mêkrãnoti voltaram para Roikore (Lea, 1997). 

1918: Devido aos conflitos com os Gorotire, os Mêkrãnoti se dividiram 
em dois grupos durante algum tempo, viajando mais para o norte. O grupo 
de Motere voltou para as roças de Arerekre em 1919. 

1920: os dois grupos se reuniram, construindo uma nova aldeia perto de 
Roikore, chamado Krãnhkykti (nº. 14). 

1921: Os Mêkrãnoti praticaram seu último ataque aos Juruna. Ataques 
subsequentes foram realizados pelos Gorotire. Os Mêkrãnoti descobriram 
e atacaram os Panará pela primeira vez, chamando-os "Krãyakàrê", nome 
pelo qual ficaram conhecidos até hoje, que, em português, transformou-se 
em "Krenakore". Através de um cativo, souberam os nomes de várias 
aldeias Panará incluindo uma chamada Mêtuktire (" grande gente preta"), 
nome que depois veio a ser usado para designar os Mêkrãnoti Meridionais. 

1922: Os Mêkrãnoti se separaram novamente. O pessoal de Motere fez a 
aldeia de Ngrwakrere (nº. 20). Os demais perambulavam na região do Iriri 
Novo e depois se juntaram ao pessoal de Motere. 

1923: Após serem atacados e perseguidos pelos Panará, os Mêkrãnoti 
voltaram à sua aldeia Krodzamre (nº. 15), construída pelo pessoal de 
Motere em 1918. Foram realizados ataques a alguns regionais para 
conseguir armas e munição para defender-se dos Panará. Um grupo que 
conseguiu armar-se, voltou para Kràyntúkti em 1924; os demais 
permaneceram em Krodzamre. 

1925: Os Mêkrãnoti reuniram-se em Krãyntúkti, atacaram os Panará e 
mudaram para Arerekre, temendo um contra-ataque. Lá, fizeram uma 
aldeia grande com duas casas de homens. A casa oriental, cujo líder 
principal era Motere, foi designada Mêkrãnoti; a casa ocidental foi 
designada Mêkrure ( ambos estes nomes foram inspirados por nomes de 
aldeias Panará). Posteriormente, todos voltaram para Kranhtykti. 

1926: Migraram, brevemente para Rikre-kore (nº. 27) e depois fizeram 
uma aldeia nova, chamada Adutirekrekyh (nº. 1). 

1927: Após detectar sinais dos Panará, foram embora para Rikrekore, 

1928: Todos os Mêkrãnoti mudaram para Krãnhkratx (nº. 11), 
construindo uma aldeia grande com duas casas de homens. 
1931: Após detectar e atacar um grupo de Gorotire, perto do rio Iriri, 
mudaram para Adutirekrekyh. 

r: 
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1933: um caso de adultério levou à cisão da aldeia. Os Mêkryre fizeram a 
aldeia de Pykakrãkumetx (nº. 24). Os Mêtuktíre mudaram para Rop 
kako (nº. 28). Esta foi a primeira separação entre os Mêkrãnoti, desde sua 
travessia do Xingu no começo do século. 

1934: Ambos os grupos reuniram-se em Rop-kako, Depois mudaram para 
Adutirekrekyh, onde fizeram duas casas de homens. Verswijver calcula a 
população em umas 520 pessoas (1992:94). 

1935: Mudaram para Rikre-kore. Um grupo, enquanto estava fora desta 
aldeia, encontrou-se com os Kararao, que acabaram de se separar dos 
Gorotire. Após uma escaramuça, alguns Kararao incorporam-se aos 
Mêkrãnoti. A maioria fugiu para o norte. Na volta, todos os Mêkrãnoti 
mudaram para Pykakrã kumet. 

1936: Os Mêkrãnoti mudaram para Rop-kako e depois para 
Krãnhmropryiaka (nº. 12) com 520 pessoas (1992:308) (Lea, 1997). 

r- 

1936: 11 
••• houve tensões na grande aldeia Gorotire. Foi na época que uns 

missionários procuraram contato com este grupo Kayapó. Devido a estas 
tensões, esse grande grupo dividiu-se num espaço de 2 anos, em 4 grupos: 

um grupo, doravante chamado de Gorotire pelos Brasileiros (por ser o 
primeiro grupo a entrar em contato pacífico), migrou para o este onde 
foram contactados no mesmo ano; 

um grupo ficou no local tradicional. Esse grupo era chamado de 
Kubenkrankêin; 

um outro grupo dirigiu-se para o Norte, onde se espalhou em vanos 
pequenos bandos que foram contactados na época de 1940 - 1968. Esse 
grupo é conhecido pelo nome de Kararaô; 

o último grupo, de umas 150 pessoas, ficou sob liderança de Kàpiêt e 
seguiu o caminho dos Mekranoti. Em 1936-1937 estes 2 grupos se 
juntaram. 

"Assim sendo, a aldeia Mekranoti contava naquele momento uns 700 à 
800 indivíduos. De fato, o crescimento demográfico de um grupo em paz e 
num período de 35 anos pode ser considerável: os Mekranoti eram uns 300 
a 400 em 1900 e subiram até uns 550 à 650 em 1936!. 

"Nesta aldeia Mekranoti tinha 2 sociedades dos homens: o grupo 
Metuktire (sob liderança de Kremôr e Kruaprêktí) e o grupo Me-Krúre 
(sob liderança de Tàpiêt Angme'ê e Kretire)" (Verswijver, 1981 :22). 

r: 

r-· 

r: 
r> 
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1937: Outra facção de Gorotire, conhecida como os Menokane, composta 
de umas 150 pessoas, juntou-se aos Mêkrãnoti. Verswijver calcula que a 
população inteira chegou então a aproximadamente 670 pessoas. 

1938: Enquanto alguns grupos faziam viagens fora da aldeia, os que 
permaneceram mudaram-se para Akranhikro (nº. 2). 

1939: Todos se mudaram novamente para Pykabãrã (nº. 23). Um grupo 
foi caçar em Kapot-ninõrõ (nº. 7), do outro lado do Xingu, perto do rio 
Liberdade. Em Pykabãrã uma epidemia, possivelmente de gripe, matou 
várias pessoas, resultando no abandono desta aldeia e a volta a 
Krãnhmropryiaka. 

1940: Todos foram para Akranhikro e depois voltaram para Pykabãrã. 

1941: Todos voltaram para Krãnhmropryiaka. Lá, após uma briga, um 
grupo de 120 pessoas seguiram o rumo norte; depois de um encontro com 
os que tinham deixado, para o qual acabaram perdendo algumas mulheres, 
o resto fugiu para a aldeia de Kubêkrãkeyn (uma das divisões dos Gorotire 
que surgiu neste século). Os demais Mêkrãnoti voltaram para Pykabãrã. 

1942: Duas casas dos homens foram feitas novamente. Mais uma vez, a 
casa oriental era conhecida como Mêtuktire e a ocidental como Mêkryre. 
Em seguida, houve conflitos com os Kubêkrãkeyn e todos foram ao norte, 
para Krodjãmre. 

1943: Todos voltaram para Pykabãrã. Ao passar sua antiga aldeia Roikore, 
notaram que os Panará tinham levado alimentos de suas roças. Em 
seguida, houve conflitos com os Kubêkrãkeyn - os últimos que ocorreram 
entre estes grupos. Os Mêkrãnoti voltaram para Krãnhmropryiaká" (Lea, 
1997) 

r: 

"Ainda em 1943, um homem matou Tàpiêt. Este fato era o inicio de uma 
série de tensões internas na aldeia, seguidas por brigas com borduna. 
Resultou na separação em 2 aldeias. O grupo Metuktire atravessou o rio 
Xingu e lá instalou-se num pequeno campo. O grupo Me-krúre migrou 
para a região entre os Rios Iriri e Curuá (que os Mekranoti já tinham 
habitado em 1920)" (Verswíjver, 1981:22-23). 

"Os 2 grupos juntaram-se de novo em 1946. Mas as brigas internas 
começaram novamente. Assim foi que Angme'ê partiu com um grande 
número de homens Me-krure. Eles se instalaram no rio Curuá. São estes os 
índios que atualmente conhecemos como os Mekranoti do P.I. Bau. 
Kremôr partiu com seus Metuktire para a margem direita do Rio Xingue 
de lá atacou duas vezes os Tapirapé. Kretire e Bebgogoti ficaram com um 

r: 
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grande grupo (sendo os homens que pertenceram às 2 sociedades dos 
homens - Metuktire e Mekrure - ) na aldeia tradicional no campo grande 
(kapôt)" (Verswijver, 1981:23). 

r: 

1944: Após uma briga interna, houve uma nova separação. Os Mêkryre. 
liderados por Kretire (filho de Motere) foram para Krodjãmre. Os 
Mêtuktire liderados por Kremoro e Bebgogoti (ainda hoje, lideres 
importantes) foram para Kapotninõro. Outro grupo pequeno foi embora 
para o norte; seus remanescentes nunca mais foram contatados. Depois, 
umas 69 pessoas se separaram dos Mêkryre e foram morar no rio Tapajós, 
onde permaneceram durante anos. 

1945: Os Mêtuktire atravessaram o Xingu novamente e fizeram a aldeia 
Rotinõrõ (nº. 31) onde foram atacados pelos Panará; revidaram. Após uma 
briga interna, Bepgogoti e seus seguidores foram embora para o rio Iriri 
Novo. Rotinõrõ foi atacado novamente pelos Panará. Bepgogoti e seus 
seguidores foram para Krodjãmre, mas, após novos conflitos, seguiram 
para o alto Iriri. Subseqüentemente, Kretire juntou-se aos Mêtuktire em 
Rotinõrõ onde, algum tempo depois, também chegou Bepgogoti. 

1946; Os Mêkrãnoti viajaram para Arerekre para apanhar alimentos das 
roças. Em seguida, voltaram para Rotinõrõ, onde reconstruíram duas casas 
de homens, novamente chamadas Mêtuktire (a leste) e Mêkryre (a oeste). 

1947: Após conflitos internos, Kremoro (um Mêtuktire) deixou a aldeia 
com umas 170 pessoas, indo morar em Kapot-ninõrõ, Os conflitos 
continuaram em Rotinõrõ, resultando na saída de uns 21 O Mêkryre que 
foram para Krodjãmre. Com a exceção de um pequeno grupo que voltou a 
Rotinõrõ, este grupo foi para o norte onde permaneceu, constituindo os 
Mêkrãnoti Setentrionais, portanto, não sendo pertinente dar mais notícias 
dele. Foram contatados pelo SPI em 1957. Verswijver Ü992) descreve sua 
trágica redução populacional devido às epidemias que seguiram esta data. 

Os demais membros de Rõtinõrõ - 220 seguidores de Kretire e 160 
seguidores de Bepgogoti, se separaram também, indo perambular ao norte; 
acabaram reunindo-se novamente, indo morar em Rotinõrõ. Em seguida, 
uma parte dos habitantes desta aldeia foi juntar-se à aldeia de Kremoro, do 
outro lado do Xingu. Este último WUPº atacou os Tapírape"; um dos 

4 Esse ataque ocorreu em 1947, cf. Wagley. Informações obtidas in loco com os Tapirapé confirmam esse rapto de 

um menino, que atualmente está casado com uma Mekrãgnoti. tendo 6 filhos. 
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.,-- cativos ainda mora com os Mêkrãnoti Meridionais (na aldeia da cachoeira 

von Martius ). 

1948: Kromari (ainda hoje um líder Mêkrãnoti) saiu de Kapot-ninõrõ para 
ir atrás dos Tapirapé, mas acabou enfrentando um grupo de Xavante. 
Receando ser perseguido pelos Xavante, os Mêkrãnoti abàndonaram 
Kapot-ninõrõ, voltando a oeste do Xingu. No baixo Jarina, os membros 
vindo desta aldeia juntaram-se com o pessoal de Kretire e Bepgogoti, indo 
morar em Roikore (Lea, 1997). 

"Em 1948, Kremôr voltou para juntar grupo de Kretire e Bebgogoti 
(Verswijver, 1981:23). 

,,...._ 

r- 

1949: Depois mudaram todos para Tekàjytidjãm (nº. 32). 

1950: Voltaram para Roikore. 

1952: Um grupo partiu para o rio Suiá-Miçu com a intenção de atacar os 
Suyá. Defrontou-se com o Posto Diauarum. Após rodear a área durante 
alguns dias, foi embora. No caminho, perto da foz do Manítsaua-Miçu, 
encontrou um grupo de Juruna. Este levou os Mêkrãnoti até sua aldeia, 
onde deu-lhes facas e anzóis, provenientes dos Villas Bôas com este 
propósito. Os Juruna explicaram que os Villas Bôas voltariam novamente 

• 5 com mais presentes . 
Nos próximos meses, mais três grupos de Mêkrãnoti foram até a aldeia 
Juruna para obter presentes. Depois, vieram dois Juruna até a aldeia 
Roikôre anunciando a chegada dos Villas Bôas logo em seguida. Após 
uma briga motivada por adultério, a aldeia rachou. Mantiveram-se no local 
os grupos de Kretire e Bepgogoti - os Mêkrãnoti Centrais, Os Mêkrãnoti 

r: 

5 1952: "Quatro anos depois um grupo de homens Mekranoti contactou os Juruna. Estes informaram os Mekranoti 

que os Villas Bôas iam visitá-los uns meses depois. Mais tensões internas resultaram depois que Kremôr instalou 

se na beira do Rio Xingu, perto da Cachoeira Von Martius, enquanto que Kretire e Bebgogoti sempre ficaram na 

aldeia tradicional" 

"Foi nesta época que os irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas conseguiram contactar ambos os grupos. Os irmãos 

conseguiram juntar as 2 aldeias - porém temporariamente, já que em 1954 Kremôr partiu de novo para voltar a 

conviver com os demais um ano depois. Em 1955 deu-se a separação definitiva: Kremôr ficou no campo, enquanto 

que Kretire e Bebgogoti migraram para a região entre os Rios lrlri e Curuá (notadarnente perto do Rio Xixê, o local 

do atual P.I. Mekranoti)" (Verswijver, 1981:23). 
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Meridionais, liderados por Kremoro, foram morar em Ngorãrãnk (nº. 18, 
futura localização da fazenda Agropexin). 

Em agosto de 1953, os Villas Bôas encontraram um grupo de caçadores 
(provenientes desta aldeia) perto da foz do rio Jarina. Sete destes índios 
foram levados para visitar o Posto Diauarum e Posto Vasconcellos ( em 
1961, mudou de nome para Posto Leonardo). Subseqüentemente, os Villas 
Bôas visitaram os Mêkrãnoti Meridionais na sua aldeia. Nesta ocasião, 
havia alguns Mêkrãnoti Centrais visitando os Mêkrãnoti Meridionais e um 
grupo de brasileiros foi contatar o pessoal da aldeia Roikõre. 

Um documento importante relativo a estes contatos é um relatório, escrito 
por Cláudio e Orlando Villas Bôas, apresentado ao Diretor do SPI em 
dezembro de 1953 (publicado em 1954). Demonstra a sobreposição dos 
territórios Juruna e Mêbengokre. Na medida em que os Mêbengokre 
aproximavam-se dos Juruna, estes retiravam-se mais ao sul. 

Os Villas Bôas situam as aldeias dos Mêbengokre ( que chamam de 
Txukahamãi ou Metotire) na margem esquerda do rio Xingu, exatamente a 
altura da cachoeira von Martius, mais de 40 km na mata. "Estão suas 
moradas mais ou menos próximos dum braço formador do Rio Jarina, 
cujos tributários fornecem-lhes as águas de que se servem" (1954:79 grifos 
meus). Os Villas Bôas pareciam desconhecer a existência da aldeia 
Ngorãrãnk, perto da cachoeira von Martius. 

Os Villas Bôas contam que tiveram suas primeiras notícias dos 
Mêbengokre em 1946, através dos Kalapalo (no rio Kuluene), descritos 
como os moradores mais numerosos e perigosos da região (1954:79). 

Os Juruna advertiram os Villas Bôas que a área do Posto Diauarum, um 
pouco mais de 1 km a jusante da foz do rio Suiá-Miçu, era visitada 
anualmente pelos Mêtuktire. 

Nas explorações que os Villas Bôas fizeram, rio abaixo, contam que: 

"ultrapassando bastante os Rios Manitsauá e Auaiá-Miçu ... 
encontrávamos, muitas vezes, trilhas e outros vestígios de índios ... 

No 'verão' de 1949, numa grande praia abaixo do Auaiá-Miçu tivemos o 
nosso primeiro encontro com os Txukahamãi ... Próximo à praia, havia um 
acampamento e junto dele passava uma trilha bastante usada que 
marginava o rio" (1954:80). 

Depois de dois meses, foi constatado que o acampamento tinha sido 
visitado novamente. Nos últimos meses de estio daquele ano, os 
Mêbengokre rondavam o Posto da .barra do Suiá-Miçu (1954:81). Em 
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1950, os Juruna constataram uma nova aproximação dos Mêbengokre, 
avistando de sua aldeia grandes rolos de fumaça, rio abaixo. 

,...., 

"Fizemos um reconhecimento nas imediações da queimada e encontramos, 
para desconfôrto dos illRUNA, uma nova picada que beiradeava o rio até 
a aldeia dêles. Um pouco mais abaixo, junto de um córrego, encontramos 
um grande acampamento, com todos os indícios de que ainda estavasendo 
usado ... Os illRUNA, como medida de segurança, nesse mesmo dia 
abandonaram sua aldeia à margem do rio, instalando-se provisoriamente 
numa praia ilhada que havia em frente... Depois disso [ os Mêbengokre] 
desapareceram por muito tempo. Na sua volta, quase dois anos depois, 
surgiram em frente da aldeia dos JURUNA, instalada na praia" (1954:81). 

Três dias depois, os Villas Bôas foram até a aldeia Juruna, de onde 
fizeram explorações por terra, ao longo do rio. Não fica claro se trata do 
rio Manitsauá-Miçu ou Xingu. 

r: 

"Depois de uma caminhada de cinco horas pela picada, chegamos a um 
pouso de índios, preparado junto a um córrego. Havia doze palhoças ... sob 
as quais contamos mais de 80 'camas'. Os índios tinham abandonado o 
lugar naquele mesmo dia ... No dia imediato a nossa caminhada por terra, 
fizemos um reconhecimento por água subindo o Auaiá-Miçu que, 
forçosamente, devia ter sido cruzado por eles. Depois de subir o rio mais 
de duas horas, encontramos uma pequena jangada feita de paus secos. O 
rumo dos índios cortava o Auaiá-Miçu nesse ponto. Como verificamos 
terem eles já passado por ali, voltamos para a aldeia dos Juruna ... 

Cumprindo nossas instruções os JURUNA dcpositaram.. ferramentas num 
acampamento do Auaiá-Miçu, sob uns abrigos de palhas lá existentes. 
Mais tarde constatamos terem sido levados pelos TXUKAHAMÃI. Em 
princípios dêste ano [1953], numa nova exploração, no Xingu, perto da 
Cachoeira de von Martius, num local de antiga aldeia JURUNA 
denominada 'Piá' - aldeia esta totalmente destroçada pelos 
TXUKAHAMÃI, notamos a presença de índios" (1954:81-2). 

- 
I""', 

,- 

r>. 

,-, 
Na barranca do rio havia uns quarenta índios, provavelmente um "grupo de 
caça". 
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Os Villas Bôas descrevem a primeira aldeia que visitaram: 

"No rumo para a aldeia [Roikore] pisamos uma picada bastante batida, 
através de mata espessa... A tarde, depois de atravessarmos um córrego 
largo, afluente do J arina... caminhamos ainda mais de duas horas até 
chegarmos às aldeias ... Uma vez na aldeia fomos informados da existência 
de outras semelhantes àquela em que estávamos, encravadas na mata... " 
(1954:83). 

,,-., 

Os Villas Bôas notaram que os Mêtuktire possuíam uma "agricultura 
intensiva" - incluindo bananas, mandioca, milho e batatas. Encontraram 
uma série de aldeias abandonadas em tomo da área cultivada (1954:85). 
Concluíram, erroneamente, que os Mêbengokre estavam evoluindo de 
nomadismo à agricultura naquela época. Este relatório de 1953 (publicado 
originalmente em 1954) foi republicado em 1994 com poucas 
modificações, no livro A marcha para o oeste. Isto explica o anacronismo 
dos Villas Boas ainda descreverem os Mêbengokre como não sendo 
agricultores (1994:568). Nesta republicação, os Villas Bôas enfatizam que 
foi o ataque dos Mêbengokre à aldeia Piá, dos Juruna, que os obrigou a 
fugir rio acima (1994:561). 

"É manifesta a influência que os TXUKAHAMÃI receberam e continuam 
recebendo dos índios JURUNA, que há mais de quarenta anos são seus 
vizinhos próximos" (1954:85). 

,.-.._ 

1953: Os Mêkrãnoti Centrais foram para o norte, mas depois voltaram para 
Roikõre. Kremoro e seu grupo mudaram-se para Tekàdjytidjãm. Os Villas 
Bôas convenceram os Mêkrãnoti Centrais e Meridionais a juntar-se em 
Rotinõrõ, iniciando a construção de uma pista de pouso. Verswijver 
calcula que em 1953 havia 210 Mêkrãnoti Meridionais e 360 Centrais 
(1992:102). Os Villas Bôas calcularam estes mesmos dois grupos como 
totalizando, respectivamente, 300 e 400 pessoas (apud. Verswijver 
1992:110). Na descrição da "atração dos Txucarramães", calculam um 
grupo de Mêbengokre em 400 pessoas e outro em mais de 100 (1994:564 e 
566). 

1954: Rotinõrõ foi abandonada quando surgiu uma epidemia de gripe. Os 
Mêkrãnoti Meridionais voltaram para Tekàdjytidjãm; os Centrais foram 
para Djwy kap-djà (nº. 5) e depois para Roikore. Subseqüentemente, os 
Mêkrãnoti Meridionais foram para Ngorãrank, onde morreu muita gente de 
doenças provenientes dos não-índios. 

1 
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,,----. 1955: Os Mêkrãnoti Centrais e Meridionais juntaram-se em Roikõre. 
Depois, uma facção foi ao norte, a Pi'yh-djam (nº. 21). Fugindo das 
doenças, Kretire foi atrás destes, junto com seus seguidores. Enquanto 
Kremoro e Kromari foram até as roças de N gorãrãnk, Bepgogoti levou 
seus seguidores a Tepakàjtyk, perto de Kúmieko (nº 16), atraindo também 
muitos seguidores ele Kremoro. 

1956: Quando sua esposa morreu de gripe, Bepgogoti foi embora para 
juntar-se à aldeia Pi'yh-djãm, tomando-a a maior aldeia Mêbengokre na 
época, com uma população de quase 400 pessoas. (Este chefe liderou os 
Mêtuktire, razão pela qual não é apropriado reservar este nome para os 
Mêkrãnoti Meridionais). Um grupo fez uma expedição para atacar a aldeia 
Ngorãrãnk, cuja população era de umas 120 pessoas. Desde então, os 
Mêkrãnoti Centrais e Meridionais constituem dois grupos separados, 
excetuando migrações de indivíduos e de famílias entre um grupo e outro" 
(Lea, 1997) 

r> 

rr . 

r> 

Em função da área "sub-judice", apontam-se registros a partir de 
1956, após os primeiros contatos pacíficos com elementos da sociedade 
nacional, excetuando as inter-relações entre os dois grupos. 

1958: O Posto Candoca foi construído para atrair (novamente) os 
Mêkrãnoti Centrais. Entre aqueles contatados naquele ano era Ngàyre-mú, 
atual chefe da aldeia do Capoto. 

1960: Depois de muita gente morrer de doenças no Posto Candoca, a 
maioria dos Mêkrãnoti Centrais mudaram-se para Kümieko na esperança 
de receber melhor atendimento médico no Xingu. Mas, quando várias 
pessoas morreram de doenças trazidas pelo contato com a sociedade 
envolvente, Kretire e Bepgogoti levaram seus seguidores de volta para 
Pi'yh-djãm em 1962. No ano seguinte, Raoni foi lá para tentar convencê 
los a ir morar em Porori (nº. 22), onde havia uma pista de pouso. Somente 
Kretire aceitou. 

1964: Kretire mudou-se para Porori, acompanhado de um grupo de umas 
120 pessoas, que esperou encontrar uma assistência médica melhor no 
Xingu. Deve ser notado que, embora numa escala menor do que entre os 
Mêkrânoti Setentrionais, houve um número considerável de mortes entre 
os Mêkrãnoti Centrais e Meridionais após o contato. 

1969: Kretire convenceu Bepgogoti a mudar-se para Porori depois de 40 
Mêkrãnoti Centrais morrerem de malária em Pi'yh-djãm, No entanto, na 

r: 
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r: volta para Porori, Kretire morreu no meio do caminho e Bepgogoti desistiu 
de segui-lo. 

Atualmente, os Mêkrânoti Centrais possuem duas aldeias - Pykany (nº. 
26), criado em 1980, e Kubê kàkre (nº. 6), criado em 1983. 

1985: Bepgogoti levou o pessoal de PI Mêkrãnoti (criado em 1973, para 
atender a aldeia de Pi'yhdjam) para juntar-se à aldeia Kubê kàkre" (Lea, 
1997). 

r: 

r: 

Quanto aos Mêkrãnoti Meridionais, particularmente referente ao 
período de 1956-1989, registra a etnóloga Lea: 

1956: epidemia de gripe em Ngorãrãnk. 

1957: Em seguida, os habitantes desta aldeia transferiram-se 
temporariamente para Rotinõrõ; depois atravessaram o Xingu, voltando 
para Kapot-ninõrõ. 

1958: Cláudio Villas Bôas visitou esta aldeia com Adrian Cowell (um 
cineasta e escritor inglês). (Apud Verswijver 1992:303). 

"Isto mostra que, pelo menos a partir desta data, a FUNAI devia saber da 
ocupação da margem direita do Xingu, nesta região, pelos Mêbengokre. 
Em 1984, os ministros Andreazza e Venturini afirmaram desconhecer tal 
ocupação (E. M. interministerial nº. 039), baseando-se em informações 
dos Villas Bôas e do ex-diretor do Parque do Xingu, Olympio José 
Trindade Serra (cf. Lea e Ferreira 1984). 

1959: Após um conflito interno, Kremoro levou a maior parte dos 
Mêkrãnoti para Krã'ã bom, a aldeia dos Kubêkrãkeyn - Gorotire. Raoni 
(atual chefe da aldeia da cachoeira) permaneceu em Kapot-ninõrõ. 

1960: Kremoro e seu pessoal acabaram sendo hostilizados pelos 
Kubêkrâkeyn; alguns morreram e os demais fugiram de volta para Kapot 
ninõrõ. Havia somente umas 70 pessoas. Cláudio Villas Bôas visitou a 
aldeia e convenceu os Mêkrãnoti a voltar à área entre o rio Jarina e Iriri 
Novo. Uma pista de pouso foi aberta perto da aldeia de Roikõre. As 
pessoas voltaram temporariamente para Kapot-ninõro para apanhar os 
alimentos de suas roças. 

1961: Depois retomaram a Roikõre e outra pista de pouso foi aberta. No 
entanto, quando foi criado o Parque do Xingu, esta aldeia ficou fora, e os 

r: 
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r: 

Villas Bôas pediram aos Mêkrãnoti Meridionais para transferirem-se mais 
ao sul, a montante da foz do rio Jarina. 

1962: Kremoro levou seu pessoal para Porori, área de uma antiga aldeia 
Juruna. Na realidade, a aldeia dos Juruna estava situada numa ilha que 
atualmente, no auge da seca, fica reduzida a uma ilhota. A aldeia dos 
Mêkrãnoti Meridionais, com umas 65 pessoas, ficou na beira esquerda 
(oeste) do Xingu, em frente à antiga aldeia Juruna. 

1964: Esta aldeia foi ampliada, devido à chegada de K.retire e Úkàkoro, 
com umas 120 pessoas, provenientes dos Mêkrãnoti Centrais. 

1967: Alguns Mêkrãnoti que estavam em Kokraymoro (na beira leste do 
Xingu) foram convencidos a reintegrar-se nos Mêkrãnoti, indo morar em 
Porori (85 :229). 

1970: Apesar de protestos em escala internacional, a construção da estrada 
BR-80 foi iniciada. Atravessou o Parque do Xingu, amputando sua parte 
setentrional. Os Villas Bôas pediram os Mêkrãnoti Meridionais a mudar 
mais para o sul, dentro das novas fronteiras do Parque. Não cumpriram 
este pedido. Uma parte, liderada por Kremoro e K.romari, construiu a 
aldeia Jarina num lugar chamado Turútiko (algumas centenas de metros 
de Ken-ngà (nº. 8), no baixo Jarina. A população era composta de umas 90 
pessoas. Umas 160 pessoas mudaram mais para o sul, mas ainda ao norte 
da recém-construída estrada, para Pykanhikànhkary (nº. 25). Algum tempo 
depois, o pessoal de Kremoro e Kromari vieram para esta aldeia, mas após 
de desentendimentos, foram para Ken-nhà (nº. 8), sede do Posto Jarina, 
criado em 1976. 

,,-. 

r. 

r: 

Segundo Verswijver, pelo menos 5 brasileiros que invadiram o território 
deste grupo, ao longo do rio Jarina, foram mortos entre 1970 e 1974 
(1985:222). Não houve tempo para pesquisar o número exato de conflitos · 
e mortos decorrentes da construção da BR-80, da implantação da fazenda 
Agropexin e do vilarejo Piaraçu, entre o fim da década de 60 e início da 
década de 70. Lembro de relatos orais relativos ao afundamento de uma 
balsa e saques a caminhões, ao atravessarem o rio. 

No início da década de 70, uma parte dos Mêkrãnoti Meridionais 
(incluindo Raoni) foi mais ao sul, uns 20 Km, a montante da estrada BR- 
80, dentro dos novos limites do Parque. Sentiram-se ameaçados pela 
instalação e crescimento de um vilarejo chamado Piaraçu, uns 2 km da 
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margem direita do Xingu, na BR-80. (Até hoje, o mapa do IBGE localiza 
este vilarejo erroneamente, perto da cachoeira von Martius, fato que 
comuniquei recentemente a esta instituição). Segundo Verswijver 
(1992:117) mataram uns cinco residentes deste vilarejo em 1974 (que ele 
denomina erroneamente como São José do Xingu, conhecido localmente 
como o Bang Bang, 40 Km mais a leste. Visitei o vilarejo Piaraçu em 
1978. Em 1979 os habitantes de Kretire expulsaram seus últimos poucos 
habitantes" (Lea, 1997:105-106). 

r- 

"Um documento da fazenda Agropexin (de 1979) menciona que dois de 
seus funcionários foram mortos pelos Mêbengokre em 1977, quando da 
abertura da estrada de acesso à fazenda. 

1979: Os habitantes de Jarina visitavam a fazenda Agropexin à procura de 
mercadorias depois de serem ostracizados pela FUNAI. Verswijver nota 
que esta fazenda foi construída no local onde os Villas Bôas tiveram seus 
primeiros contatos, em 1953, com os Mêkrãnoti Meridionais ( 1992: 118). 
A proximidade da fazenda resultou numa epidemia de sarampo que matou 
várias pessoas. Ameaçados pelo aumento do desmatamento na fazenda 
Agropexin, os habitantes de Jarina ocuparam a fazenda, expulsando seus 
peões em 1979. 

1980: Os índios do Parque mataram onze peões que estavam desmatando 
uma área logo a jusante da BR-80, para instalar uma fazenda na beira do 
rio Xingu. FUNAI já tinha sido avisado de conflitos potenciais nesta área e 
demorou para agir. 6 

Por volta de 1983, Kromari (de Jarina) e Ükàkoro (de Kretire) foram 
morar num lugar chamado Pium, sítio da futura aldeia de reunificação dos 
Mêbengokre Meridionais, perto da cachoeira von Martius. 

1984: A luta dos índios para conseguir a demarcação de 15 km na margem 
direita do Xingu, entre a BR 80 e a cachoeira von Martius, conhecida 
como a "guerra do Xingu", contou com a participação da maioria dos 
povos do Parque (cf. Lea e Ferreira, 1985). Os Mêtuktire eram os porta 
vozes dos índios do PIX. visando, inicialmente, retomar os 40 Km, 
destinados ao Parque de acordo com o decreto de 1961. Os índios 

- 

r: 

6 Trata-se da margem direita do rio, conforme Megaron. 
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acabaram negociando a demarcação de 15 km na margem direita mais a 
área do Capoto ( outra reivindicação antiga). 

1985: Os Mêkrãnoti Meridionais, provenientes de Kretire e Jarina, se 
juntaram no lugar chamado Pium. Subseqüentemente, este mesmo lugar 
mudou de nome para Capoto e finalmente PI Mêtuktire. Em 1987, a 
população totalizou umas 375 pessoas, incluindo 24 Tapayúna que 
chegaram em 1986. 

1989: A metade da população transferiu-se para o Capoto, perto da antiga 
aldeia Krãnhmropryiaka. A outra metade fez uma nova aldeia perto da 
Cachoeira von Martius" (Lea, 1997:106). 

Vale a pena confrontar estes dados com alguns registros selecionados 
por Franchetto, nesse contexto de contato / invasão nessa parte de seu 
território, entre a BR 080 e a divisa entre os dois Estados: 

11Em agosto da 1980, acontece outro sério conflito, agora entre os 
Mekrãgnotí de Kretíre, apoiados pela maioria dos grupos do norte do 
Parque, e um grupo de peões da fazenda São Luiz. Esta fazenda tinha se 
instalado na margem direita do rio Xingu, acima da estrada BR-80, área 
com acampamentos indígenas de caça a pesca, fonte de matérias primas 
para a alimentação a fabricação de artesanato e, mais importante, local da 
última aldeia de Rob-ní, pykanhikànhkàry. Não obstante isso, uma 
certidão negativa tinha sido emitida pela FUNAI em 3017173 (nº 00027). A 
possibilidade de conflitos tinha sido virias vezes explicitada tanto pelos 
índios como por funcionários do Parque, já que atividades de 
desmatamento estavam sendo realizadas no limite entre o Parque e a 
fazenda São Luiz. Dia 29 de abril e 13 de agosto de 1980, antes e ;depois 
do episódio que levou a' norte 11 peões, o Presidente da FUNAI, Cel. 
Nobre da Veiga, firma compromisso com as lideranças Mekrãgnotí de 
Kretíre de demarcar a área excluída, de deslocar o tragado da BR-80 para 
o paralelo 10° e de criar uma área de amortecimento, a' margem direita do 
rio Xingu, reserva florestal, objetivando resguardar a pesca e preservar o 
grupo de Jarina do contato direto com os brancos das fazendas. (anexos 27 
e 28)" (Franchetto, 1987: 134-135). 
11Em reunião sucessiva, sempre entre a FUNAI e as lideranças de Kretíre e 
Jarina, em 21/8/80, os Mekrãgnotí propõem que o traçado da estrada não 
mude para o norte, pois atravessaria a região do capoto, comprometendo 
entre outras coisas, as comunicações entre os grupos meridionais e os 

r: 
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centrais; em troca, querem a demarcarão do capoto" (Franchetto, 1987: 
135). 

- 
"Promessas, compromissos e o clima de tensão continuam, todavia, por 
mais quatro anos, sem que sejam apresentadas e discutidas soluções" 
(Franchetto, 1987: 135). 

"1980-1986 Essa longa espera transforma a frustração dos Mekrãgnoti 
em revolta no ano de 1984. No mês de fevereiro, Rob-ní se dirige a 
Brasília, prometendo agir se a FUNAI Mo demarcar a terra reivindicada, 
até abril. A FUNAI combina com o Diretor do Parque, Cláudio Romero, 
realizar uma reunião em Brasília com fazendeiros e três chefes Mekrãgnotí 
- Rob-ní, Kremôrô' e Kromári - no dia 20 de março. Posteriormente, no PI 
Kretíre, haveria uma grande reunião entre o Presidente da FUNAI, Otávio 
Ferreira Lima, e as lideranças de todo o PIX. O Presidente antecipa a 
reunião, sem avisar o PIX, conversando em separado somente com os 
fazendeiros que adquiriram propriedades na beira direita do rio Xingu. 
Esses episódios mostram uma leviandade no trato com os índios que acaba 
provocando uma reação lógica e previsível, desencadeando uma longa 
crise que se arrastaria até outubro do 1984" (Franchetto, 1987: 135-136). 
110s Mekrãgnotí recorrem a meios extremos de pressão, desesperançados 
com as invasões de seu território, com o desmamamento e a poluição que 
destróem a caça o a pesca suas atividades básicas de subsistência. 
seqüestram a balsa que fazia a travessia do rio Xingu na estrada e 
começam uma longa negociação com as autoridades do Governo, 
negociação dificil e demorada pela firmeza dos índios o pela 
incompreensão dos seus interlocutores. Remeto, para os detalhes da 
cronologia dos eventos desses meses de crise, ao artigo de Vanessa Lea e 
Mariana Kawall Leal Ferreira (1984) 

"Os Mekrãgnotí resistem, agora apoiados por todas as tribos do Parque, 
lembrando que os incidentes da fazenda Agropexin (1978-79) e da fazenda 
São Luiz (1980) deveriam ser considerados precedentes claros da crise em 
curso. E resistem mesmo diante das ameaças do intervenção armada em 
suas aldeias" (Franchetto, 1987: 136). 

r 

r-. - 
·" 

r: 
r: 

r 

. Assim tem-se alguns aspectos da história dos índios habitantes das 
terras indígenas em comento antes e após o contato com a sociedade 
nacional, levando-se em consideração, o território anteriormente ocupado. 
Os dados demográficos encontram-se incluídos nos registros, consistindo 
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numa redução acentuada, logo após os primeiros contatos pacíficos, 
seguindo uma gradativa recuperação do contingente populacional. 

r: 

r: 
r: '-~·-~-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------- j- Que os Srs. Peritos formulem outras considerações que tiverem por 

[pertinentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

r: 

Com a situação de contato, que se caracteriza, em grande parte pela 
instalação de fazendas nas vizinhanças das áreas reservadas, há uma 
mudança da relação com a terra. Os índios passam a se especializar na sua 
defesa e preservação da terra, melhor, da parte de sua terra a eles reservada, 
devido à constante ameaça da sociedade nacional, que se mostra insistente, 
e promete ser permanente, se não mais intensa. 

Como exemplo, Puiu relatou que está abrindo roça, para vigiar a 
divisa ocidental (pelos 10° S). Nesse PIV deve ficar uma família, qu~ será 
revezada todo mês. Por enquanto tem um PIV Jariná, na BR 080. Com estes 
PIV tem interesse em preservar a área, cuidando para não entrar fogo, 
caçador, pescador, madeireiro, garimpeiro. Este último é reputado como o 
mais perigoso, por causa da poluição no rio. 

Os índios tem a previsão de que em volta das Áreas Indígenas vão 
acabar as matas. Daqui a poucos anos não vai restar mais verde além do 
que está na Área Indígena. Por isso estão evitando matar animais e 
procurando capturar filhotes. Em Kentinhyry tem bastante espécie animal de 
interesse deles. Se não, daqui a 500 anos o que vai ter ainda? A captura de 
animais se estende também para macaco, porco, ... Se não, daqui a 5 00 anos 
não vai ter mais nada para caçar. 

Os Mekrãgnoti, como os demais povos indígenas, tiveram suas 
populações drasticamente reduzidas devido ao contato com membros da 
sociedade envolvente, que trouxeram doenças para as quais os índios não · 
tinham desenvolvido imunidade. O auge da depopulação foi no fim da 
década de cinqüenta e início da década de sessenta. A partir da criação do 
Parque, a situação começou a melhorar, na medida em que foi providenciado 
um atendimento médico mais regular. Embora insuficiente e com muitas 
falhas, o atendimento médico permitiu a retomada do crescimento 
demográfico. A aquisição gradual de imunidade também ajudou neste 

r 
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r: 

processo. A tendência atual é de crescimento demográfico, compartilhado 
por todos os grupos. 

Isto precisa ser levado em consideração no cálculo das terras que os 
índios necessitam. Alguns grupos sofreram diversas epidemias ( de gripe, 
sarampo, etc.); tendo superado o trauma do estabelecimento de contatos 
regulares com a sociedade envolvente, sua perspectiva para o futuro é de um 
crescimento demográfico. 

Outros caracteres que merecem ser mencionados aqui, dizem respeito 
às mudanças decorrentes da situação de contato, como a adoção de 
instrumentos de ferro, de indumentária, de aparelhos transistorizados, a 
ocupação de cargos no órgão de tutela. Esse órgão representa o 
intermediário pacificador entre os Kayapó e a sociedade nacional, bem 
como dos Kayapó com os outros grupos tribais, que tradicionalmente 
atacavam em suas expedições que se estendiam até o vale do Araguaia 
(Tapirapé) a leste, até o vale do rio Tapajós (Mundurukú) a oeste, sem 
esquecer os habitantes do Xingu a montante (Juruna e Suyá). O contato 
implicou igualmente no aprendizado da língua portuguesa necessária na 
comunicação com os não-Kayapó, implicou na luta pela terra que percebe 
outros interessados, até então insuspeitos para eles, implicou na alteração de 
seu modo de ser, sem que sua distinção fosse diluída. Não se pode olvidar o 
jogo de futebol, que absorve tempo considerável e que reduz a dedicação ao 
aprendizado dos elementos culturais tradicionais, no que se constata, como 
em outros grupos e mesmo dentro da sociedade nacional, o conflito de 
gerações. 

Tendo presente essas transformações propostas e impostas à vida dos 
Metuktire, decorrentes do contato com a sociedade nacional, esses índios 
foram estimulados a rever sua relação com a terra, que .não implicava a 
concepção de propriedade. Frente àqueles que adentram seu território com 
fins de apropriação, os Metuktire reagem para assegurar sua posse, mesmo 
que tolerem, por algum período a sua presença, com a consciência de que 
apenas parte de seu território tradicional fica assegurado. 

Tendo presente igualmente a forma de relação que os Mekrãgnoti, 
como sub-grupo Kayapó desenvolveram com a natureza, no sentido de 
assegurar que ela se mantenha como fornecedora generosa dos bens que 
necessitam para sua sobrevivência físico-cultural, e verificando o interesse 
que mantiveram em relação a essa terra, como parte extremamente 
importante de seu habitat, confirmado igualmente pela identificação de 

,.,..., 

r 

r: 
r: 
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r- antigas aldeias, cemitérios, estradas, pode-se inferir a importância que a área 
"sub-judice" representa para a manutenção do equilíbrio ambiental das 
terras, para assegurar as relações de sobrevivência físico e cultural dos 
Mekrãgnoti. 

Além disso podem-se acrescentar outras considerações que podem 
auxiliar a compreender a relação dos índios com o meio-ambiente, bem 
como da importância desse conhecimento e dessa prática para a 
sobrevivência da própria sociedade nacional que eventualmente os ameaça. 

"À perspectiva da etnobiologia - ou mais amplamente, da etnociência - 
associa-se a antropologia ecológica ou etnoecologia. Aqui, o objeto de 
estudo é a relação do homem com o seu ambiente, a nível das sociedades 
tribais. Alguns modelos desenvolvidos pela antropologia ecológica 
procuram explicar a origem de uma prática, como, por exemplo, os tabus 
alimentares, em termos de sistema adaptativo que tende a preservar o 
ecossistema. E, em função disso, contribuir para a sobrevivência biológica 
do grupo humano, visto como essencialmente dependente dos três 
componentes do sistema: o inorgânico, o orgânico (vegetal e animal) e o 
climático, interpretados pelo sistema ideológico, ou superorgânico. 

"Em brilhante capítulo de O pensamento selvagem, denominado 'A ciência 
do concreto', Claude Lévi-Strauss (1976:19-55) coloca em relevo o 
prodigioso conhecimento do ambiente natural por parte de sociedades 
tribais. Mais que isso, procura mostrar que o nativo estuda sem cessar o seu 
habitat. Observa e classifica não só os animais e plantas necessárias à sua 
existência, como também os que formam os elos da cadeia de um ecossiste 
ma, determinando seu equilíbrio. Conclui que 'as espécies animais e 
vegetais não são conhecidas na medida em que sej~m úteis; elas são 
classificadas úteis ou interessantes porque primeiro são conhecidas" 
(1976:29) 

r"'· 

r: 

r 
11A riqueza da nomenclatura nas línguas nativas de especies vegetais e 

animais, de sua morfologia e de técnicas para a sua utilização e 
transformação, levou inúmeros estudiosos da etnobotânica e etnozoologia a 
admitir que dificilmente o meio natural habitado por populações indígenas 
poderá ser desenvolvido sem a incorporação desse saber. Um deles, 
lamentando o desaparecimento dos grupos tribais em nosso país, afirma: 

Com a extinção de cada grupo indígena, o mundo perde milhares de anos de 
conhecimento acumulado sobre a vida e a adaptação e ecossistemas tropicais. ( ... ) 
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r: 
r 

A marcha do desenvolvimento não pode esperar muito tempo para descobrir o que 
se está prestes a destruir (Posey 1983:877)" (apud Ribeiro, 1987: 15-16). 

Segundo Posey, 

Um dos principais resultados do remanejamento dos quintais é a formação de solo 
fértil. Alguns dos mais ricos e produtivos solos da Amazônia são os denominados 
'terra preta dos índios'. Acredita-se que tenham sido produzidos pela manipulação 
do solo amazônico, geralmente pobre, por ação humana isto é, indígena (ibídem). 

"Esses métodos indígenas de recuperação de florestas, transformadas em 
pomares, e melhoramento dos solos, transformados em ubérrimas terras 
pretas, que só agora vêm sendo cientificamente descritos, são um libelo 
contra o etnocentrismo dos que formulam nossa política fundiária e agrária. 
Há quase 500 anos, a classe dominante brasileira - e latino-americana em 
geral - teima em desconhecer a experiência de adaptação aos trópicos de 
populações tidas como primitivas, incultas e selvagens. Essa foi e continua 
sendo uma justificativa moral suficiente para condená-las ao extermínio. 
Tendo em mente esse espantoso genocídio e etnocídio, ao encerrar seu 
artigo, Posey afirma: 

- 

Como se vê, a etnobiologia aponta novos rumos para a pesquisa na bacia 
amazônica, ou onde quer que sobrevivam sociedades indígenas, caboclas ou 
caipiras. É preciso ter em mente, porém, que as culturas indígenas se extinguem, 
pouco a pouco, a cada dia. Urge, por isso, não só trabalhar com afinco a fim de 
registrar dados vitais, mas também lutar para preservar as terras, a liberdade e o 
direito à existência dos povos tribais (1986a: 184). 

"Cabe acrescentar que outro estudo em andamento, entre os índios Bora, 
do Peru, dirigido por William M. Denevan, está chegando às evidências 
registradas pelo projeto Kayapó encabeçado por Warwick E. Kerr e Darrell 
A. Posey. Em nota preliminar, o geógrafo John Treacy, membro da referida 
equipe, mostra que os Bora utilizam um método semelhante ao dos Kayapó 
no manejo e reconstituição da floresta secundária em antigas capoeiras. Os 
Bora transplantam espécies silvestres para vários fins: alimento, medicina, 
madeiras para construção e para lenha, matéria-prima para manufaturas e 
plantas utilitárias (cipós para amarrilhos, por exemplo). (Treacy 1982:16.) 
Dentre as fruteiras, o autor cita as Seguintes: palmeira pupunha (Bactris 
Sp.), uvilha (Pourouma cecropiae folia), umari (Poraqueiba Sp.), caimito 

· (chrysophyllum caimito), guava (Inga edulis), (Op. cit.: 15). Treacy, da 
mesma forma de Posey, refuta a idéia de que a agricultura itinerante utiliza 
o solo apenas durante dois ou três anos. Ao contrário, demonstra que essa 

r: 

r. 

r: 
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r· prática agrícola 'evolui num sistema agroflorestal durante o período 
posterior do ciclo de colheita e durante os primeiros anos de derrubada da 
floresta. Em essência, os estágios progridem de roça de mandioca para roça 
mista mandioca-frutas para pomar de frutas residual e para floresta alta' 
(1982:16). 

r 
r- 

"Isto se dá porque as fruteiras não competem com as outras espécies, de 
crescimento secundário, por luminosidade e nutrientes do solo. O 
crescimento de macega é permitido para que dê lugar a novas queimadas, a 
fim de que as cinzas fertilizem a terra" (Ribeiro, 1987: 31-32). · 

r, 

A busca da compreensão do modo de interação com o meio-ambiente 
desenvolvido no decorrer de muitos séculos pelos povos ( de origem pré 
colombiana) que habitam essa terra, revela uma racionalidade que põe em 
cheque o modo de exploração que a sociedade nacional está impondo, com 
conseqüências destrutivas sobre o meio-ambiente, nada rentáveis para a 
humanidade. 

r- 

"A erradicação da floresta amazônica que ocorre em nossos dias, com a 
total destruição do manto florestal em imensas extensões para ceder espaço 
a pastagens ou a monoculturas exóticas (Gmelina, eucalipto, pinus), tendo 
em vista a produção de celulose (a exemplo do tristemente célebre projeto 
Jari), é social, econômica e ecologicamente condenável. Não leva em conta 
as necessidades da população local - indígena e cabocla -nem as lições do 
passado que só agora vêm a lume, talvez demasiado tarde, considerando-se 
o vulto criminoso da depredação" (Ribeiro, 1987: 27). 

r: 

,. 

r: 

r: Além dessas considerações, não há necessidade de elencar a série de 
plantas que a sociedade nacional herdou dos índios, que foram e são 
significativos na obtenção de alimentos, como também as plantas de outro 
clima para cá trazidas pelos conquistadores. 

r 
r: 

r 
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Dos Autores 

--~-------------------------------------·---------------------------------------------------------------------- 
1_. Originalmente, _onde habitava_o Grupo _indígena_Menkragnoti? . - 

Essa questão se encontra respondida, principalmente, nas respostas 
aos quesitos da FUNAI. Há que considerar, dentro da resposta, que aqui se 
trata não simplesmente da relação entre indivíduos, mas entre duas 
sociedades, quais sejam, entre a sociedade Mekrãgnoti / Kayapó e a 
sociedade nacional. Originalmente, pois, esse grupo vivia em outro lugar. 
Passaram a imprimir tradicionalidade de ocupação sobre essa área de terra, 
que era ocupada antes por outros grupos tribais que por sua vez se · 
deslocaram ou foram extintos. 

r: 

11A tradição oral dos Mêbengokre remete à travessia de um grande rio no 
passado remoto, o Araguaia ou o Tocantins. A lenta marcha para oeste foi 
motivada por caçadores de escravos, cuja chegada no território 
Mêbengokre provocou sua fuga. Verswijver cita informação de 1750 que 
menciona guerras entre os Juruna e os "Karajá" do Tocantins, notando 
que, no passado, os Mêbengokre eram freqüentemente confundidos com 
os Karajá (pela semelhança de suas armas de guerra). Verswijver nota que, 
mesmo neste século, houve expedições guerreiras que atravessaram 600 
km. (1992:91-2). Influências dos Karajá propriamente ditos, da região da 
ilha de Bananal, ainda encontradas na vida cerimonial Mêbengokre, 
evidenciam contatos antigos entre estes dois povos. Na década de 1840, há 
referências aos Kayapó Setentrionais localizados na beira esquerda do rio 
Araguaia" (Lea, 1997:90). 

.,-.. 
Acrescenta-se uma observação relativa à área em comento. Ao ler 

uma observação na inicial desse processo, de que 

"Por essa gleba jamais aventurou-se qualquer indígena" (fls 06), 

os informantes indígenas reagiram dizendo que os autores não conhecem 
essa terra e falam isso. No decorrer da entrevista essa observação foi 
diversas retomada, para dizer que era totalmente infeliz, não 
correspondendo com a verdade. Essa observação os irritou, sendo tomada 
como uma inverdade. 
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r 
r- 

"Como é que pode um cara desses falar uma coisa dessas? O avô 
deles, e nem eles nunca moraram ai. Mas os Kayapó sim". 

Na resposta aos quesitos da FUNAI, há esclarecimento de que essa 
terra é habitada tradicionalmente pelos Kayapó Mekrãgnoti, e há bastante 
tempo. 

--·~~--------·-------~----·--~--------------------------------------------------------------------------------- 
2. Por ocasião da criação do Parque Indígena do Xingu, ou seja,' no ano de 
1961, este grupo indígena já habitava dentro dos limites do referido parque? 
Onde? 

r- 
Por ocasião da criação do Parque Indígena do Xingu havia uma aldeia 

no Capoto ( 1961 ). 

,..-. 

r· 

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

"Os Villas Boas criaram em 1948 o P.l. Diauarum, destinado a assistir os 
Suyá (de língua Gê), os Juruna (Tupi) e, mais tarde, os Txukarramãe (Gê). 

Sendo a administração da futura reserva entregue ao Serviço de Proteção 
ao Índio. Somente dez anos depois, todavia, em 1961, o decreto-lei 50.455 
realizava o Parque, com uma extensão muito menor do que aquela 
estabelecida na proposta inicial" (Franchetto, 1987: 132), de 1852. 

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

r: 

--. 
r: 

r: 

r>. 

. r-- 
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Dados obtidos com os informantes, relativos à questão da terra que 
atingem a área "sub-judice", revelam parte das dificuldades que esses índios 
tiveram em assegurar a posse dessa parte de seu território, tendo que se 
defender inclusive das instâncias tutelares (sempre agindo com boa 
vontade), que, por vezes, assumiam o projeto conquistador - colonizador da 
sociedade nacional, em detrimento dos direitos originários dos índios. 

Em 1962/3 os Vil/as Bôas trouxeram Krumare, Kremoro e Raoni do 
Capoto para o Parque Indígena do Xingu para a aldeia Porori (mapa n. 4) 
na beira do Xingu, ao sul da BR 080. 

Orlando achou que tinha que ficar dentro do Parque Indígena do 
Xingu. 

,,-. 

Quando estávamos no Porori, começou a abrir a Agropexin (na 
altura da Primeira Cachoeira) onde se situa hoje a aldeia Metyktire. Em 
1967 /8 começou a abertura da Agropexin. 

Aí os Kayapó começaram a freqüentar a fazenda. Para evitar essa 
visitação, uma parte mudou para Pykaiiikoikoru (= ilha de pequeno cupim) 
(mapa: n.5) . 

Aí Krumare e Kremoro fundaram a aldeia Jariná. 

Em 1969 a BR 080 chegou na beira do rio Xingu. Quando passou a 
estrada cortando o Parque Indígena do Xingu. Aí foi negociada a parte ao 
norte da BR, para aumentar no sul. 

Em 1971/72 Orlando queria que o grupo (mapa: 5) de Raoni fosse 
para dentro do Parque Indígena do Xingu, fundando a aldeia Kretire 
(mapa: 3). 

Krumare e Kremoro ficaram no Jarina - segurando a terra. Porque 
era uma terra antiga nossa. 

Em 1977 foi demarcado o Posto Indígena Jarina. 

Em 1977 teve briga em que morreram dois peões. Os Kayapó não 
queriam que fazendeiro voltasse. Mas em 1978 eles voltaram com tudo, 
derrubando até perto da cachoeira. Aí que os Kayapó se revoltaram. Com 
essa derrubada alcançaram a área demarcada (Jarina). Aí os Kayapó 
tomaram de volta a terra da fazenda. Foi essa fazenda que deu mais 
problema. 

r, 

r: ,- 

End. Rua Sílvio Luiz Mantelli, 449 / 13600-000 Araras - SP - Tetefax 019 - 5420656 



- 
Processo n. 94.562-8 de Jairo Francisco Miotto Ferreira e Outro - Justiça Federal de Cuiabá 

- 3a. Vara / Laudo Antropológico. 
57 

Continuando o relato quanto à defesa dessas parcelas de seu 
território, os informantes recordam: 

Nós tivemos muito problema nessa área. Em 1979 foi expulsa a 
Agropexin e que foi indenizada. 

Ai começamos a brigar pelo lado oriental (margem direita) do rio 
Xingu, para o norte da BR 080. Em julho de 1980 os fazendeiros 
começaram a desmatar essa área. Ai juntou: Kayabi, Kayapó, Juruna, 
Suyá, Trumai, Yawalapiti e Txikão, para expulsar esses fazendeiros. Os 
índios começaram a bater; aí alguns guerreiros falaram para matar logo. 
Ai chegou pessoal da policia federal. Nessa época, Puiu (filho de Kremoro) 
acompanhava Fantin (br.) - do IBGE, quando aconteceu isso. Megaron e 
Raoni estavam em S. Paulo. Ficou só guerreiro. 

Mesmo o grupo que aceitara o convite dos indigenistas, de se 
aldearem a sul da BR 080, sempre manteve ocupação de sua área que ficara 
a norte da BR 080, mas exterior aos limites temporários do Parque Indígena 
do Xingu. 

"A partir da década de setenta, até 1985, quando os Mêbengokre deixaram 
a aldeia de Kretire, 20 km ao sul da BR-80, para juntar-se a seus parentes 
ao norte da estrada, iam regularmente à atual Área Indígena Jarina/Capoto 
para conseguir materiais para fabricar seus arcos e flechas e para visitar 
parentes na aldeia de Jarina" (Lea, 1997:49). 

-- 

- J 

A gente não deixa acabar a nossa tradição de ocupar essa terra. 
A FUNAI e o governo ainda não resolveram o lado direito, até a 

confluência entre os rios Xingu e Liberdade. Aí se situa a região do Kapot 
Ninore, porção importante de seu território, ainda excluída dos limites 
reservados. Essa área fora contemplada no ante-projeto de criação do 
Parque Indígena do Xingu, que tinha como limite oriental o rio Liberdade, e 
ao norte a divisa entre os dois Estados, para citar apenas dois lados que 
interessam no caso presente. 

Quanto à região que inclui o Kapot Ninore, próximo do rio Liberdade, 
transcrevo uma notícia a respeito dos Kayapó que se mobilizaram a fim de 
evitar a pesca predatória nessa região, incluindo o rio Xingu, por turistas 
hospedados pela EMSA. 
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,. 
EQUIPE DO IBAMA ENCONTRA OS KA Y APÓ 

Por determinação da Presidência do lbama, três técnicos do órgão 
deslocaram-se para a fazenda Ensa, ocupada pelos Kayapó, para discutir 
com os índios a depredação do meio ambiente no rio Xingu e em suas 
margens. 

Os técnicos do Ibama conversaram com os índios no acampamento montado 
próximo ao hotel, num bosque às margens do rio. O hotel da Ensa, que 
conta com um atracadouro de seis degraus de alvenaria, ampla. sede e uma 
pista de pouso de 1.400 m de extensão, estava fechado. Os índios que 
estavam com as chaves do hotel, prepararam calheiras de madeiras,com 
mechas, e as colocaram em volta do hotel para, eventualmente, colocarem 
fogo. 

r: 

Denúncias - Os Kayapó informaram que estão desgostosos com as ações 
predatórias dos turistas que abatem caça ilegalmente e, muitas vezes, os 
animais são abandonados feridos, morrem e descem o rio boiando e em 
decomposição. Reclamaram que muitos peixes capturados têm suas 
vísceras jogadas no rio. Externaram insatisfação pela sujeira e lixo 
deixados por caravanas de pescadores que vêm pescar às margens do rio 
Xingu em frente à Reserva Indígena. Alegaram ainda que foram 
destratados e humilhados por pescadores que praticam a pesca 
predatória no rio Xingu. 

Para constatar a veracidade das informações, os técnicos do lhama 
desceram o rio Xingu, encontrando diversos acampamentos 
abandonados e com detritos lançados na margem do rio, bem como 
áreas danificadas e queimadas de forma clandestina. Os técnicos, 
todavia, não encontraram nenhuma pessoa branca no trajeto. 

Os técnicos do Ibama se comprometeram a realizar missões de fiscalização 
mensais durante o período de alta temporada da pesca (junho a outubro), no 
entorno da Reserva Indígena e também nas estradas das fazendas que 
chegam ao rio. 

Reivindicação - Os Kayapó aproveitaram a vinda dos técnicos do Ibama 
para apresentar uma proposta de expansão da Área Capoto/J arina. Eles· 
pretendem expandir a área na margem direita do rio Xingu, abrangendo a 
extensa área da fazenda e incorporando as eventuais benfeitorias existentes. 
Os Kayapó alegam que estas terras pertenciam aos seus antepassados e 
que se trata de uma área tradicional de perambulação e caça dos índios. 
Os técnicos do lbama alegaram tratar-se de assunto de competência 

r: 
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exclusiva da FUNAJ e propuseram a realização de uma reunião entre lbama, 
FUNAJ e representantes dos Kayapó para programar ações fiscalizatórias e 
de educação ambiental na área, tão logo sela resolvido o impasse causado 
pela ocupação da fazenda. (ISA, a partir do Relatório de Viagem à Área 
Indígena Capoto/Jarina, Ibama, 12/08/95)" (ISA, 1986:425). 

r-. 

O empenho pela defesa de seu direito à sua terra, ou à terra comum. 
aos diversos grupos tribais vizinhos, mobilizou-os em outras circunstâncias, 
conforme registro de Franchetto: 

"Comprovada a morosidade do processo de demarcação e a crescente 
instalação de fazendas ao longo do Xingu, Txukarramãe, aliados aos 
Juruna, Suyá, Krenakore e Kayabi, decidem, no mês de março, recorrer a 
uma forma extrema de pressão apoderando-se da balsa que opera a 
travessia do rio Xingu na altura da BR-80 e mantendo no P.I. Kretire 
funcionários da FUNAJ como reféns" (1987:134). 

,..--, 

r: 

Em 1984 foi presa a balsa da BR 080, juntamente foi preso o pessoal 
da FUNAI, da polícia e balseiro. Todos saíram. 

Com o problema da balsa conseguimos o Capoto, os 15 Km na 
altura da Área Indígena Jarina e 5 Km para o norte. Além disso foi 
alterada uma estrada de acesso para uma fazenda para o lado sul da BR 
que atravessava o território do Parque Indígena do Xingu (mapa: 6). 

"A luta dos índios do Xingu, a partir de 1980, para recuperar pelo menos 
15 Km na beira direita do rio Xingu, amputados pela estrada BR-80 em 
1971 ilustra bem as confusões relativas à definição de terras indígenas. O 
governo cogitou (não tenho informações sobre o desfecho deste episódio) 
pagar vastas somas de dinheiro para compensar os fazendeiros e 
empresários pela nulidade de seus títulos (não havendo nenhuma 
benfeitoria) dentro desta faixa de 15 Km. Algumas vozes se levantaram 
para protestar, afirmando que terras indígenas pertencem à União e 
portanto, não podiam ser vendidas a terceiros. Em suma, os debates 
suscitados pela guerra do Xingu (cf. Lea e Ferreira, 1985), que durou 41 
dias em 1984, tocou nas mesmas questões analisadas por Mendes, poucos 
anos depois" (Lea, 1997:53). 

,,-.. 

(' 
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r=. 

r- 

Capoto já foi demarcada com os 5 Km (foi o Mário Andreazza - 
Ministro do Interior), mas era para ser 15 Km. 

"Existe um caso paradigmático, para demonstrar a absoluta necessidade 
dos índios do Parque do Xingu exercer pleno domínio sobre ambas as 
margens deste rio. Constitui uma verdadeira artéria no sentido de ser vital 
para a sobrevivência de cada um deles. O caso que citamos, a seguir, é . 
análogo a este. Verswijver (1992: 107-8) descreveu a pacificação dos 
Menkrãnoti Setentrionais em 1957. Receberam muitos presentes para 
convencê-los a transferir sua aldeia para um local mais acessível para o 
Serviço de Proteção aos índios (SPI), onde foi criado o Posto Curuá, na 
confluência do rio Curuá e o igarapé Bom Futuro. Na beira oposta havia. 
um vilarejo chamado Bom Fim. O motivo desta aproximação foi apressar a 
integração dos Mêkrãnoti Centrais na economia regional. Um ano após a 
pacificação mais de 50 índios haviam morrido" (Lea, 1997:54). 

r: 

Mais ou menos em 1987, quando a FUNAI começou a fazer o mapa 
do Mekragnoti, as lideranças pediram para emendar com a área Capoto, o 
que foi concluído com a demarcação em 1991. 

Com isso o pessoal retornou para o Capoto em 1991, para o lugar 
de aldeia antiga. Como tem nossos segredos lá, precisamos tomar de volta. 

Aqui pode-se rever um outro lado, que diz respeito à legislação que 
assegura o direito dos índios à terra, no caso das terras entre a BR 080 e a 
divisa dos Estados, ao longo do rio Xingu. 

O Decreto nº. 68.909, de 13/7/71 assinado por Presidente Médici, altera os 
limites do Parque Nacional do Xingu. O Art. 1 º. estabelece os seguintes 
limites: 

"NORTE: partindo do cruzamento da BR-80 com a cabeceira do rio Jarina 
ou Juruna, segue acompanhando aquela rodovia, rumo leste, até um ponto 
a quarenta quilômetros da margem direita do rio Xingu." 

[É mantida, dentro dos novos limites, uma área a 40 km de ambas as 
margens do Xingu.] 
110ESTE: ... segue o meridiano de 54°00 W no rumo norte, até o seu 
Ocruzamento com o rio Arraia; daí, desce este rio até a sua foz no rio 

r: 
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Maritsauá-Missu; dêste ponto, por wna linha reta até a cabeceira do rio 
Jarina ou Juruna, no ponto de seu cruzamento com a BR-80. 

Art. 2°. A área remanescente da delimitação constante do Decreto número 
63.082, de 16 de agosto de 1968, localizada ao norte do traçado atual da 
rodovia Xavantina-Cachimbo (BR-80) e excluída do Parque Nacional do 
Xingu, permanecerá sob o regime do Artigo 198, da Constituição enquanto 
habitadas, com caráter de permanência, pelas tribos indígenas que 
atualmente nela se encontram. 

r: 

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

Aqui se lê nas entrelinhas que o propósito era atrair os índios da 
região para liberar essas terras. Mas alguns anos depois há uma mudança de 
atitude: 

No dia 26/5/76. a Portaria nº. 369/N (em anexo, p. 143) da FUNAI criou o 
Posto Indígena Jarina: 

"CONSIDERANDO: 

r: 

- que a população Txukahamãi (Kayapó ), que habita a área é estimada em 
200 (duzentos) índios; 

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

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

r: 

- RESOLVE: 
r 1. Criar o Posto Indígena JARINA, subordinado ao Parque Nacional do 

Xingu, com as seguintes delimitações: 

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

r: 
ponto, seguir a margem esquerda do referido rio até o ponto de partida na 
primeira queda da Cachoeira von Martins ... " 

No dia 16/5/84, a Portaria no. 291/P, assinada pelo Presidente da FUNAI, 
Otávio Ferreira Lima, interdita uma área de aproximadamente 15 Km na 
margem direita do rio Xingu, entre a BR-80 e um igarapé que deságua 
próximo à cachoeira von Martins. 

r· 11CONSIDERANDO que o Relatório dos Sertanistas Cláudio Villas Bôas, 
Orlando Villas Bôas e Antropólogo Olympio Trindade Serra, afirmam 
como 'habitat' dos TXUCARRAMÃE a área localizada à margem esquerda 
do Rio Xingu, posto que o Grupo é originário das cabeceiras do Rio 
Jarina, afluente da margem esquerda do Rio Xingu; 

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

Este texto mostra a limitação das informações da FUNAI. Na realidade, o 
rio Jarina era, em 1984, o habitat de uma parte dos Mêbengokre, sendo 
que seu habitat, no decorrer do século vinte, inclui o rio Jarina e uma área 
muito maior, como demonstra o mapa de Verswijver'' (Lea, 1997:60). 

r: 

O decreto no. 89.618, de 7/5/84, assinado pelo Presidente Figueiredo, 
autoriza, no Art. 1 º, a desapropriação de propriedades particulares numa 
faixa de 15 km à margem direita no rio Xingu ( ou seja, concretizando a 
interdição estabelecida pela Portaria nº. 291/P), entre a BR-80 e a 
cachoeira von Martins. Precisa ser frisado que esta medida nada mais fez 
do que restabelecer os limites desta área do Parque decretados em 1961 e 
mantidos em 1968. 

- 
r: "Art. 2°. A área descrita no artigo anterior é destinada a servir de habitat 

de Grupo Indígena TXUKARRAMÃE, passando a integrar a Reserva 
Indígena Jarina. "(Lea, 1997:60) 

O Decreto nº. 89.643, de 10/5/84, assinado pelo Presidente Figueiredo, 
estabelece os limites da Área Indígena Capoto, no município de Colider. A 
modernização da descrição topográfica (Art. 1°.) torna-a tão detalhada que 
não será descrita aqui. 

r: 

r=, 
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r, 

"Parágrafo único - A área descrita neste artigo, denominada ÁREA 
INDÍGENA CAPOTO, será demarcada administrativamente pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

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

É interessante notar o teor deste Art. 2º., nos decretos anteriores (veja 
decreto nº. 50.455 de 14/5/61 e nº. 63.082 de 6/8/68), o governo 
contemplava a possibilidade de existirem "legítimos proprietários" das 
terras que integram o Parque do Xíngu. Em 1984, o governo assume a 
posição de que terras ocupadas por índios pertencem à União. Esta 
questão, de natureza jurídica, é analisada detalhadamente por Mendes 
(1988). 

r: 

r 

r-. 

r: 

r O decreto sem número de 25/1/91, assinado pelo Presidente Collor, 
homologa: 

"a demarcação administrativa promovida pela ... FUNAI - da Área 
Indígena Capoto/Jarina, localizada nos Municípios de Peixoto de 
Azevedo e São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, caracterizada 
como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superficie de 
634.915,2256 hectares e perímetro de 415,455 quilômetros". (Lea, 
1997:61). 

r: 
r- 
r. 

r: 

r: 

Essas informações deixam entrever a dificuldade que o governo teve 
em definir os limites das terras dos índios Metyktire / Mekr~gnoti, 
particularmente da Terra Indígena Capoto/Jarina, que ora foram 
parcialmente incluídas nos contornos do Parque Indígena do Xingu, depois 
excluídos totalmente, para em momentos posteriores, chegar 
progressivamente a uma delimitação que contempla essa área de terra como 
sendo de ocupação tradicional indígena, deixando ainda excluída uma 
importante área que se situa entre os rios Xingu e Liberdade, 
correspondendo ao Kapot Ninore. A parte ao norte foi corrigida com a 
demarcação da Terra Indígena Mekrãgnoti. Apesar dessas dificuldades por 
parte do governo, os índios não deixaram de ocupar essa parte de seu 
território. 

r 
,-. 
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r 
r: 

r: 

------- ... - 
3. O Grupo Indígena Menkragnoti, referido neste processo, é o mesmo 
grupo indígena situado no Estado do Pará, na Reserva Indígena denominada 
"Menkragnoti "? __ .. _ 

r 

Trata-se do mesmo grupo, que corresponde a um sub-grupo Kayapó, 
que tem laços estreitos com o sub-grupo Metyktire, aldeados na Terra 
Indígena Capoto/Jarina. Os Metyktire são os que mais ocupam essa porção 
de seu território, a partir das aldeias localizadas na Terra Indígena 
Capoto/Jarina. Essa questão se encontra deslindada na resposta ao quesito 
nº 3 da FUNAI. 

·"' 

Retomando: esse subgrupo Kayapó, a oeste do rio Xingu pode ser 
assim subdividido: 

Metyktire - os que habitam a Terra Indígena Capoto/Jarina 

Mekrãgnoti - os que habitam a Terra Indígena Mekrãgnoti. 

Demografia: 

Terra Indígena aldeia população 

Baú Baú 150 
Mekrãgnoti Bukany 169 

Mekrãgnoti Kubenkokre 575 

Capoto/J arina Kapot 350 

Capoto/J arina Metyktire 236 

Informações de Puiu (set/99) . 

r: 
r: 
r 

. r- 

r: 
No entanto, o termo Mekrãgnoti, ao mesmo tempo que designa os 

Kayapó da Terra Indígena Mekrãgnoti, também se refere de maneira 
inclusiva, aos habitantes Kayapó da Terra Indígena Capoto/Jarina. 

Os limites das áreas reservadas não correspondem, necessariamente, a 
uma divisão territorial entre esses sub-grupos Kayapó. Para eles, sua terra é 
um todo contínuo que, antes da intervenção da sociedade nacional, não 
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r 
r- 

conhecia fronteiras. Estas, são uma invenção da sociedade dos brancos, 
segundo eles. 

Quem criou reserva, quem criou Parque Indígena do Xingu não 
fomos nós. Quem criou foi o branco. Para nós não tem limite. O que 
interessa para nós é que isso é nosso, nós não temos limite. 

Aqui depara-se com um conflito de lógicas no que diz respeito à 
relação com a terra. Grosso modo pode-se dizer que o Mekrãgnoti vive na e 
da terra, enquanto o branco tem a relação de apropriação, afirmando-se 
dono. 

r: 
r- 

- ' 

"Em geral os silvícolas não têm a noção da propriedade privada das terras, 
habituados como estão a mover-se em largos espaços desocupados e sempre 
ao seu dispor. Mas possuem a idéia de que a terra que ocupam ou por onde 
divagam deve ser dominada pela com unidade caiu direito de exclusão de 
terceiros. São essas noções que têm de ser conhecidas e acatadas." 
(Princípios Fundamentais de Direito Administrativo, 1977 :421, apud 
Mendes, 1988:133) 

r 

r De modo que o Grupo Indígena Menkragnoti, referido neste processo, 
é o mesmo grupo indígena que habita no Estado do Pará e no Estado de 
Mato Grosso, na Terra Indígena "Menkragnoti" e na Terra Indígena 
Capoto/J arina, respectivamente, sendo que este último também se auto 
denomina Metyktire. 

,.--. 

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

r: 
·r 

!4. Se a área, objeto da questão, era realmente indígena, de acordo com a 
\ afirmação dos antropólogos da FUNAI, por que razão a mesma não foi 
!contemplada em nenhum dos diplomas legais que compõem o somatório das 
l várias reservas, que formam um todo contínuo de 15 milhões de hectares? 
L-----------------------------------------------•••-••-••••••--------------------------------------------------- 

r: 
O processo de definição de uma terra indígena nem sempre aparece 

com a suficiente evidência. Além disso, há que considerar os interesses 
subjacentes que objetivavam liberar a maior área de terra possível para a 
apropriação por elementos não-índios, como deixa entrever o vai-vém da 
legislação referente à definição da Terra Indígena. 

r: 
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r> Aqui, fica-se restrito a alguns registros que corroboram que essa 
porção de terra é de ocupação tradicional dos Mekrãgnoti. (As respostas aos 
quesitos da FUNAI contem mais informações relativas à tradicionalidade de 
ocupação dessa terra por parte dos Mekrãgnoti). A toponímia pode servir 
como complemento. 

Há um córrego, no sul do Pará, tributário ocidental do Xingu, cujo 
nome é Kentinhyry. Recebeu o nome do guerreiro que morreu aí no córrego 
e foi lá enterrado, que se chamava Kenti. Hyry = túmulo. Ele era muito 
famoso, e viveu quando eu não tinha nascido e os pais eram novos (Puiu e 
Megaron). 

Houve uma antiga aldeia Kentinhyry - que foi reerguida em 1995, mas 
seus moradores retomaram para a aldeia Metyktire (mapa: 7). 

A área "sub-judice'' é ocupada / habitada principalmente pelos 
Metyktire. Metyktire denomina uma parte do povo e uma aldeia. Assim 
como Kapot - denomina uma aldeia, além de significar campo . 

Muita gente nasceu nas cabeceiras do Kentinhyry - que é uma região 
de cerrado, chamada Arerekre, que nem o Capoto. O grupo Metyktire 
sempre ocupou essa região a partir de onde realizavam suas expedições de 
caça e de guerra. 

Arerekre é um campo que se situa nas cabeceiras do rio Ketinhyry, e 
integra o conjunto de três locais cerrados importantes de aldeamentos do 
grupo Metyktire, a partir dos quais exploram essa parte de seu território. Os 
outros dois locais são: Kapot (na Terra Indígena Capoto/Jarina), o Kapot 
Ninore (Ninoro) (situado entre os rios Xingu e Liberdade, próximo à sua 
confluência, nas proximidades e incluindo a divisa entre os dois Estados). 

Puiu, um informante, nasceu em Kapot Ninore - que é o cerrado entre 
os rios Liberdade e Xingu, região que tem muito cemitério de nosso bisavó 
e tartaravô, Aí quase não tem fazenda. Os mais idosos, bem como os 
outros, vão visitar todos os anos essa área: seguem o caminho pelo rio 
Xingu a jusante e o rio Liberdade a montante. É região de muita aldeia 
antiga. Aí estão enterrados muitos Kayapá. 

Em 1989 ainda tinha muito peixe no rio Liberdade e no rio Xingu. Aí 
apareceu a ENSA e aí desapareceu muito peixe. Eles jogavam também o 
bicho na água. O índio mata para comer, não mata por malar. Aí eles 
(Kayapó) brigaram para não acabar com peixe. Agora o peixe está 
recuperando, depois que ENSA saiu e destruíram tudo o que era deles. 

r: 
r 
r: 

r. 

. r 

r: 
r: 

r 

r. 
1 

End. Rua Silvio Luiz Mantelli, 449 / 13600-000 Araras - SP - Telefax 019 - 5420656 



r 

r- 

r 

-- 
;---. 

r 

r 

r 
r' 

r 

r: 

- 

Processo n. 94.562-8 de Jairo Francisco Miotto Ferreira e Outro - Justiça Federal de Cuiabá 
- 3a. Vara I Laudo Antropológico. 

67 

Os índios ainda tinham planos de ocupar lá para cuidar, mas os que 
saíram (ENSA) explodiram e queimaram tudo (em 1997). Foi muito feia a 
explosão. O hotel era de um andar, que foi totalmente destruído. 

Megaron está procurando, em atendimento a Puiu, construir um PIV 
nas proximidades da confluência dos rios Liberdade e Xingu, na Área 
Indígena Mekragnoti (margem esquerda do rio Xingu), próximo ao Kapot 
Ninore, onde se situava esse hotel. 

O Kapot Ninore é lugar de muita caça: arara, papagaio e outros 
passarinhos para poder fazer artesanato para nossas festas. Caçam 
também porcão, anta ... Nessa oportunidade de caça visitamos os túmulos 
de nossa gente, nossos bisavós. É um lugar muito bom, muito bonito. 
Quando vão, ficam pelo menos uma semana. Já no Arerekre permanecem 
por mais tempo; aí é onde ficou muita gente. Procuram vigiar a área por 
causa da caça. Por isso que não quer que tenha mais gente no rio 
Liberdade. No Kapot Ninore tem pequi, aí tem muito pequi (nativo). 

Mesmo não sendo demarcado esse lugar, o Kapot Ninore é 
considerado como parte de sua terra, que eles continuam visitando e 
explorando todos os anos. Já o cerrado de Arerekre, incluso na Terra 
Indígena Mekragnoti, é visitado e explorado mais freqüentemente. 

Segundo os Metyktire, o Kayapó é mais do campo do que do rio e do 
mato. 

Meu pai sempre contava desses dois lugares - cerrados: Arerekre e 
Kapot Ninore e recomendava para eu não esquecer. Assim, todo o ano a 
gente visita esses cerrados (Puiu). 

No Arerekre fazem festa de bater timbó, no rio Kentinhyry, no final 
da estação seca. Bater timbo é uma verdadeira festa. O rio Iriri é outro rio 
bom para fazer festa de timbó. 

A aldeia Kapot e a região Arerekre distam 2 a 3 dias de caminhada. 
Se vai só homem, basta uma pousada (um dia e meio) para percorrer os 
aproximadamente 80 Km. Já as aldeias Kapot e Metyktire distam entre si 
aproximadamente 70 Km. 

No rio Kentinhyry (na região de Arerekre) se encontra também uma 
concha que coletam para fazer colar, que é parecido com o que fazem no 
Alto Xingu, onde utilizam o caramujo. No Arerekre caçam Arara e 
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r: 
papagaio. Planejam fazer uma roça (aldeia) a meio caminho entre Kapot e 
Arerekre, que fique mais próxima do rio Xingu. 

Do Kapot já tem um caminho até o rio Iriri Novo. Já de 
Tepkatignongo (= rio Peti) para o sul ninguém vai morar porque tem muito 
morro. Na barra do rio Peti já tem casa dando início para uma aldeia, com 
pessoas de Kapot e Metyktire. Essa aldeia tem função estratégica para 
controlar e preservar essa área ao sul desse rio, com bastante serra e coberta 
de mata. .r>, 

,-----------------------------------------------·-------------------------·------------------------------------- 
j 5. As áreas limítrofes dos requerentes são contíguas à área que era de 
/propriedade da empresa Agropecuária Xingú S.A. - Agropexin, e esta foi 
i adquirida, através de escritura pública de desapropriação, pela União 
\Federal (doe. anexo). Assim, como podem os técnicos da FUNAI afirmar 
i que as áreas dos requerentes estão dentro de parque indígena e a 
l imediatamente limítrofe não? 

r Na época que retomaram a Agropexin (1978), já fora solicitada a 
inclusão dessa área ao norte da Área Indígena Capoto/Jarina, de .modo que 
divisasse com o Estado de Pará. Isso veio a ser solucionado com a Área 
Indígena Mekragnoti ( 1990). 

r: 

"Segundo Raoni, os Villas Bôas eram favoráveis à instalação da Fazenda 
Agropexin. Naquela época, os líderes Kremoro e Kretire achavam que o 
fazendeiro ia ficar morando sozinho lá. Mais tarde, os Mêbengokre mataram duas 
pessoas na fazenda. O fazendeiro ou gerente teria falado mal com os Mêbengokre 
e eles queriam impedi-lo de aumentar sua derrubada. Sua intransigência acabou 
resultando na morte de dois peões. A derrubada continuava aumentando e o 
gerente gritava com os Mêbengokre. Acabaram matando mais seis peões. Na 
época do Presidente Adernar (na FUNAI), o Diretor do Parque, Chico (Francisco 
Assis da Silva), foi até Jarina e à fazenda para tentar impedir a eclosão de mais 
violência. Na época, o gerente era um tal de Dr. João. Posteriormente, a fazenda 
foi desativada" (Lea, 1997:81). 

r: 

Não consegui obter explicações que esclarecessem se e porque a área 
ocupada pela Agropexin não fora considerada indígena. Da parte dos 
Mekrãgnoti sempre foi considerada como parte integrante de suas terras. 
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Toleraram, inicialmente, a presença do fazendeiro, confiando que ele se 
limitasse a ocupar o estritamente necessário para fazer sua roça, e explorar o 
ambiente para sua sobrevivência. No entanto, quando a realidade de 
ocupação se modificou, e mais gente começou a trabalhar na fazenda que aí 
passou a praticar grandes derrubadas, ameaçando significativamente a 
integridade do meio-ambiente, os Mekrãgnoti tomaram a atitude de defesa, 
como foi registrado nas respostas acima. Para os Mekrãgnoti, essa terra 
nunca deixou de ser deles. 
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