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' Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 1 ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 
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Eugênio Gervásio W enzel, Perito Antropólogo, nomeado por 
honrosa designação de Vª. Exª. nos Autos da Ação Ordinária, processo nº 
95.0000663-4, proposta por FRANCISCO SCARP A e Outros contra a 
União Federal e Outros, vem, mui respeitosamente, à presença de Vª. Exª. 
apresentar seu laudo Antropológico, bem como, requerer o levantamento 
do quantum final que ficou previsto na proposta de honorários, então 
aceita por este M.Juízo. Solicita, outrossim, que este quantum seja 
depositado na Caixa Econômica Federal, em sua Conta Corrente nº 
O 1 O 1 O 115-8, Agência 0283 / Araras, SP. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 

Eugênio Gervásio W enzel 
Araras 09 de fevereiro de 1998 - 

r 
r- 
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Referência: Processo nº95.0000663-4 
Justiça Federal, I" Vara 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 
Assunto: Apresentação do laudo Antropológico. 

Quesitos 

- da Fundação Nacional do Índio 

- FUNAI 1. Se a região onde se acha inserida o Parque Indígena do Xingu é 
habitat tradicional dos silvícolas? 
FUNAI .2. Quais e quantos grupos indígenas vivem ou viveram nas terras 
que compreendem o Parque Indígena do Xingu? 
FUNAI 3. Tais grupos étnicos utilizam-se e/ou utilizavam-se da área do 
Parque como meio de subsistência e/ou preservação de sua vivência sócio 
cultural? 
FUNAI 4. Se os índios e/ou comunidades que ocupam o Parque Indígena 
do Xingu estão liberados do regime tutelar previsto pela Lei 6.001/73 
"Estatuto do Índio"? 
FUNAI 5. Se a área de terras, objeto da presente ação, é habitat indígena 
e, se como tal, é caracterizada pela ocupação fisica por índios na forma de 
localização de aldeias, área de perambulação ou subsistência, caça, coleta, 
pesca, etc.? 
FUNAI 6. Quais os grupos tribais que ocupam a área, objeto da presente 
Ação Ordinária de Desapropriação Indireta? 
FUNAI 7. Se na data da expedição do título de propriedade pelo Estado 
de Mato Grosso aos antecessores do autor, já existiam índios na área 
abrangida pelos limites do Parque Indígena do Xingu? 

r 

Dos Autores 

- 
Autores 1) Quais as tribos indígenas que ocupam a área do Parque 
Indígena do Xingu? 
Autores 2) Desde quando ocorre a ocupação da área pelas tribos? 
Autores 3) As terras pertencentes aos Autores estão situadas dentro do 
perúnetro do Parque Indígena do Xingu? 
Autores 4) Qual a quantidade de terras dos Autores, em hectares, que 
encontram-se ocupadas pelo Parque Indígena do Xingu? (não compete). 
Autores 5) Existem evidências suficientes para caracterizar a área (tida 
como dos autores) como de ocupação indígena? 

r: 
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Autores 6) Queiram os Srs. Peritos e seus assistentes, prestar quaisquer 
esclarecimentos que julgarem necessários. 

--· - do Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato 
Grosso, Juízo da Primeira Vara 

- 

Justiça Federal 1 º)A área de terras abrangidas pelo Parque Indígena do 
Xingu é considerada habitat indígena, etno-historicamente constituído, 
antes ou depois do ano de 1934? 
Justiça Federal 2º) Antes da criação do Parque Indígena do Xingu pelo 
Decreto· nº 50.445, de 14.04.1961, a área em questão era habitada por 
índios? Em caso positivo, quais os grupos tribais que lá exitiam? 
Justiça Federal 3º) Antes da criação do Parque Indígena do Xingu, o 
perímetro da "Gleba Santa Helena" era habitado por índios? 
Justiça Federal 4º) Quantos e quais são os grupos indígenas que habitam 
no Parque Indígena do Xingu e na Área Indígena Kapoto? Quais são os 
seus caracteres culturais? 
Justiça Federal 5°) Os aborígenes que compõem a Reserva Xingu são 
originários da região onde está localizada a área em litígio? :,...._ 

Para facilitar a leitura, algumas questões, das diversas partes, foram 
reunidas obtendo uma resposta conjunta, já que tratavam de aspectos 
semelhantes ou complementares. 

r: 
r>. 

-- 
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Respostas aos quesitos apresentados: 

INTRODUÇÃO 

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

Diga-lhes que nós somos bonitos" (Ketepe 
Mehináku,apud Gregor,1982:13). 

- A área "sub-judice", localiza-se na Área Indígena Kapoto/Jarina. 
Esta Área Indígena é contígua ao Parque Indígena do Xingu, mas distinta. 
Houve, isso sim, devido às alterações dos limites, uma época em que 
integrava o Parque Indígena do Xingu (a partir da criação do Parque com o 
dec. 50.455 de 1961 ), houve outra época em que a área "sub-judice" ficou 
excluída do Parque Indígena do Xingu (Dec. 68.909 de 1971 ). 
Atualmente, a Área Indígena Kapoto/Jarina integra um conjunto de terras 
indígenas reservadas para os Kayapó no MT e sul do P A, desde a criação 
do Posto Indígena Jarina em 1976 até o decreto da Área Indígena Kapoto 
em 1984. Pelo decreto de 25 de janeiro de 1991 é homologada essa área. 
A Área Indígena Kapoto/J arina vincula-se com o Parque Indígena do 
Xingu no contexto histórico de sua demarcação/exclusão, segundo 
decisões políticas. 

Se houve oscilações da parte da sociedade nacional, no sentido de 
reconhecer oficialmente essa terra como indígena, para os Metuktire e 
outros índios ela sempre teve esse caráter indígena. Para ilustrar, por 
ocasião de nossa visita (entrevista), após ouvir o motivo que nos levava 
até ali, o principal informante, Megaron (Metuktire ), Administrador da 
Regional da FUNAI - Colíder, observou: 

Vocês sabem que essas terras sempre foram nossas, nós sempre 
vivemos aí. O governo tem que culpar a ele mesmo pelos erros 
relativos à terra indigena', 

Vale a pena anotar também, que há, por vezes, diversos termos para 
denominar um único grupo, podendo parecer grupos distintos. É o caso 
dos Juruna e dos tradicionais habitantes do território da Área Indígena 

1 A "fala" dos informantes é apresentada em itálico, com parágrafo recuado ou, em 
expressões, no meio do texto. Megaron foi o principal informante. 
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Kapoto/J arina. Em Lea ( 1997b) encontramos esclarecimento a respeito de 
seus etnônimos: 

r- 

"Os Juruna se autodenominam Iudjá, embora sejam conhecidos na 
literatura antropológica como Juruna. Este nome (também grafado 
Juruüna, Juruhuna, Geruna) vem da língua Tupi-Guarani: yurú' = boca; 
una = preta. O nome refere-se à tatuagem que faziam antigamente, da 
testa até o queixo e em volta da boca. Segundo Nimuendajú, tais 
tatuagens eram vistas até por volta de 1843 (1948:229). Os 
Mêbengokre designam os Juruna como Ngorene, 'Atravessadores 
d'Água' 2. 

Os Mêbengokre são conhecidos por vários nomes. Para evitar 
confusões, serão explicados um por um. Se autodenominam 
Mêbengokre, '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. 
"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 Kayapo, Caiapo e Kaiapo. A etimologia do termo é 
Tupi: Kaya 'macaco'; po = 'parecido', 'semelhante" (1966:2). 
"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 Kapoto. Os próprios 
Mêbengokre não gostam deste nome e não o empregam ( ... ). 
"Esta subdivisão dos Mêbengokre, os ocupantes da AI Kapoto, ora se 
autodenominam Metúktire 'Gente Preta', designação de uma subdivisão 
histórica, usada para distingui-las dos Mekrãnoti ('Gente com tonsura'); 
ora se autodenominam Mekrãnoti. Este nome designa os Mêbengokre 

- 
- - 

- 

- 

2 Os textos de outros autores estão em parágrafos recuados e com o tamanho de 
letra um pouco menor. A referência, no texto, inclui somente o sobrenome do 
autor, ano de publicação e página. Na bibliografia, ao final, encontra-se a referência 
completa, assim como outras referências não utilizadas no presente trabalho e que 
podem auxiliar no aprofundamento do tema em debate. 
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- 
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. 
Em resumo, a principal subdivisão dos Mêbengokre distingue entre os 
do oeste do Xingu - os Mekrãnoti e os do leste do Xingu - os 
Gorotire(Lea, 1997 :46-4 7). 
"'Kamayurá' não é definitivamente, uma palavra da língua Kamayurá 
- que é tupi-guarani -, sendo um termo de extração aruak que aponta 
para o sentido de 'mortos' (kamá) no 'jirau' (yúla) (sendo moqueados). 
Este termo, sob esta etimologia apenas reticentemente aceito pelos 
Kamayurá atuais, aponta para o terrível costume do canibalismo" 
(Menezes Bastos, 1996:151-2). 

- 
- 

,-.. 

Quanto aos Kayapó, dos quais os Metuktire correspondem a um 
subgrupo, segundo a classificação lingüística, fazem parte do tronco 
Macro-Jê, Família Jê, língua Kayapó, dialetos: Gorotire, Kararaô, 
Kokraimôro, Kubenkrangnotí, Kubenkrankêgn, Menkrangnotí, Tapayúna 
(?), Txukahamãe (Mentuktire ), Xikrín (Xikrí). Kre-akarore (Panará) está 
classificada como língua Jê entre a Kayapó e a Suyá", 

Na lista de grupos que ocupam o Parque Indígena do Xingu e a 
Área Indígena Kapoto/Jarina, Megaron cita o termo Metuktire. No 
decorrer do laudo será privilegiado essa denominação, embora constem 
outras. Os Metuktire constituem um sub-grupo Kayapó, como explica 
Megaron. Os Metuktire correspondem a um dos subgrupos Kayapó. 
Segundo Megaron, há três grandes agrupamentos Kayapó: 

1. Metuktire - no Kapoto e no rio Fontoura I Liberdade 

2. Megranoti - no rio Iriri ( esquerda do rio Xingu- P A/MT) 

3. Gorotire ou Kuben Kankrei (direita do rio Xingu - PA) 

- 

3 Conforme Monserrat, 1992:99. 
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Conforme a classificação de Lea ( 1997b) temos o seguinte quadro 
relativo às subdivisões Kayapó: 

A Comunidade Kayapó4 

Goroti-kumre 
<-1800-> Xicrin (geralmente 

considerado 
um subgrupo Kayapó) 
População 1984=470 

Goro tire - 
<-1840-> Pau 

d'Arco/Ireamrayre 
(extintos) 

Mekranoti 

Gorotire Kaayapó 
( chamo-os de 
Kayapó para 

distingui-los dos 
Xicrin) População 

1984=2355 
<-1900-> Gorotire 

PI Mekranoti Metúktire Bau Kararao PI Gorotire Kubekrãkeyn Kokraymoro 
quase 
extinto 

Púkanú Kretire Kibretum Aükre 

Oeste do rio Xingu Leste do rio Xingu 

Após essas considerações introdutórias, passo a responder os 
quesitos propostos. 

4 Fonte: VERSWIJVER, G. (1985:41-42) 
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Curso do rio Xingo 
(Hartmann, 1986:35) 
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I. 

- 
FUNAI 1. Se a região onde se acha inserida o Parque Indígena do 
Xingo é habitat tradicional dos silvícolas? 

Justiça Federal 1°) A área de terras abrangidas pelo Parque Indígena 
do Xingo é considerada habitat indígena, etno-historicamente 
constituído, antes ou depois do ano de 1934? 

Autores 2) Desde quando ocorre a ocupação da área pelas tribos? 

,r'· 

Toda a área onde se acha inserido o Parque Indígena do Xingu é 
habitat tradicional indígena etnohistoricamente constituído, como já 
comprovaram os laudos de Franchetto (1987) e de Lea (1997a/b). 
Apresento, a seguir, algumas referências etnohistóricas. 

Os Villas Bôas(1994), em seu diário da expedição de 1946 a 1953 
mencionam a diversidade de grupos tribais, que são repetidamente citados 
por diversos autores que visitaram a região dos formadores do Xingu. 

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

A palavra étnico é apropriada para indicar a situação de interrelação 
entre esses grupos. O registro publicado pelos Villas Bôas mostra, 
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sinteticamente, a diversidade cultural a par da unidade intertribal que eles, 
os povos indígenas do Xingu, constituíram que era muito semelhante à 
registrada sessenta anos antes por Karl von den Steinen. 

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

uma grande redução de quase metade do número de seus habitantes 
(gn), tomando-se como verdadeiro o montante populacional calculado 
naquela ocasião. 
"Atribuímos este real minguamento da população indígena do Alto 

Xingu aos primeiros e violentos surtos gripais, disentéricos e de outras 
moléstias infecciosas irrompidos na região há uns trinta anos 
aproximadamente, quando grupos de índios moradores do baixo 
Kurizevo começaram a abrir este rio e entrar em contato com núcleos 
civilizados do Alto Paranatinga, do Posto Simões Lopes e outros" 
(Villas Bôas, 1986:17). 
"Das tribos indígenas que ocupam a área do Alto-Xingo, onze vivem 

hoje tão intimamente interligadas que poderiam ser consideradas uma 
única 'nação', embora quase todas falem língua própria. Seus hábitos 
são os mesmos; organizam-se identicamente; possuem em comum as 
mesmas crenças e superstições realizam festas e ritos cerimoniais 
perfeitamente semelhantes, no fundo e na forma; e tem sobre todas as 
coisas e aspectos da vida e do mundo, as mesmas concepções. O ritmo, 
a natureza e o ciclo das atividades em geral, são praticamente um só em 
todas as aldeias. Há até mesmo uma estreita semelhança psicológica e 
temperamental entre os membros de umas e de outras. As poucas 
diferenças de comportamento que se constata entre elas, quando 
consideradas isoladamente, nunca passam de uma leve acentuação de 
determinado traço de caráter ou de temperamento que esta ou aquela 
tribo revela, mas sempre em grau insuficientemente profundo para 
justificar a admissão de índoles realmente distintas. Poderíamos, assim 
falar de um 'mercantilismo' dos Auetí, de uma 'premeditação' dos 
Kamaiurá, de um 'retraimento' dos Trumái, de uma 'singeleza' dos 

-- 
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1 ª e 2ª Expedição Alemã ao Xingu de Karl von den Steinen 
(Hartmann, 1986:51) 
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Mapa do trajeto da 2" Expedição ao Xingu de 28.07 a 31.12 de 1887 
(Karl von den Steinen, 1993:parte do mapa anexo) 
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Waurá, ou de uma 'espontaneidade' um tanto rude dos kuikúru" (Villas 
Bôas, 1986:19). 
"É impossível fixar uma data ou época passada em que estes índios 

ingressaram na região do Alto-Xingo (gn); mas não parece haver 
dúvida de que isso ocorreu há muito tempo. Diflcil também é 
determinar com certeza absoluta qual, entre os grupos que hoje 
existem, é o mais antigo da região. Nenhum desses grupos - com 
exceção do Trumái, que falam do movimento que os trouxe até aqui - 
se refere com clareza sobre esse ponto. Aliás, mesmo os Trumái - 
talvez os mais novos xinguanos - tem no Alto-Xingu um grande e 
extenso passado, o que se deduz da narrativa que fazem de sua já 
lendária imigração" (1986:21). 
"Os Trumái falam que as suas aldeias antigamente eram freqüentadas 

por uma nação que vinha de muito longe, dos lados do nascente, para 
realizar com eles a festa do Javari. Esta festa cerimonial, com a única 
exceção dos Meináco, é hoje praticada por todos os demais índios 
xinguanos" (1986:28). 

- 

Normalmente o termo "xinguanos" é utilizado pelos Villas Bôas 
para designar o conjunto de grupos indígenas que habitam os formadores 
do rio Xingu, os que, segundo outra literatura, compõem a área do uluri. 
Os xinguanos mantêm uma longa e estreita relação intertribal, que inclui o 
comércio de objetos e mulheres assim como a realização conjunta de 
festas, das quais, a mais conhecida é o K warup. Xinguano pode ser 
substituído por alto-xinguano. Assim, podem-se elencar como xinguanos: 

Trumai 

Waurá 

lawalapiti 

Aweti 

Mehinaku 

Kuikuro 

Kalapalo 

Matipu 

Nafukwá 
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Sendo os demais considerados, por alguns, como grupos marginais, 
ou designados por algum termo que os diferencie dos acima citados. São 
eles: r--, 

r>. 

Juruna 

Kayabí 

Txikão 

Suyá 

Na Área Indígena Jarina/Kapoto: 

Metuktire 

Tapayúna. 

Quanto ao grupo de xinguanos, não se aventa dúvida quanto à 
imemorialidade de seu habitat, enquanto os outros, dos quais se conhece 
parte do processo migratório, não tem uma classificação "xinguana" 
incontestável. No entanto, mesmo falando dos Kayabí, que adentraram 
esse território a partir de 1915, aproximadamente, via Manitsauá-missu, 
provenientes do rio Teles Pires, já criaram aí uma tradicionalidade em 
termos de ocupação. Há que lembrar, que esses grupos que chegaram mais 
recentemente, incluindo os Tapayúna, ocuparam espaços de terra de outros 
índios, que tiveram que se reacomodar. 

O Parque Indígena do Xingu está, pois, inserido numa região que é 
habitat tradicional dos índios, haja visto, que a maior parte dos grupos 
ocupavam áreas de terras mais extensas e viram suas terras reduzidas a 
partir do contato com a sociedade nacional, sem contar os que foram 
convencidos a abandonar suas terras para entrar nos limites do Parque. 
Isso vale em relação aos xinguanos, como em relação aos demais índios. 

"Na realidade, vários povos, como os Suyá, tiveram seus territórios 
radicalmente diminuídos pelos limites impostos em 1961. Franchetto 
(1976) demonstra, no seu laudo, que os territórios de vários grupos do 
sul do Parque não foram contemplados pelo decreto de 1961, razão 
pela qual os limites foram modificados em 1968. O anteprojeto 
estabelecera o limite leste do Parque na foz do rio Liberdade, 
incluindo uma antiga aldeia Mêbengokre que constitui, 
simultaneamente, uma área importante de caça (gn). Segundo 
Oliveira, o antigo território Juruna se estendia até os arredores do rio 
Liberdade (1970: 175)" (Lea, 1997b:57). 

- 

,--- 
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Alterações nos limites do Parque Indígena do Xingu 
(Lea, l 997b:58) 
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"Comparado com os limites propostos em 1952, no anteprojeto do 
Parque, os limites estabelecidos em 1961, consideravelmente menores, 
são também menos racionais. As cabeceiras dos principais rios em 
volta do Parque ficaram fora do Parque. Os rios constituem a fonte de 
água potável para os índios, além da fonte principal de proteína. Na 
medida em que a frente de expansão da sociedade envolvente fecha seu 
cerco ao Parque, a caça disponível nas matas diminui a cada dia que 
passa. Isto resulta em que, mesmo os povos que mais valorizam carne 
de caça, como os Mêbengokre, são obrigados a recorrer cada vez mais 
ao peixe para o obtenção da proteína necessária à manutenção de seu 
bem estar tisico. 
"Se as cabeceiras dos rios, necessários para a subsistência e, portanto, 
para a sobrevivência dos índios, são entregues aos não-índios, os rios 
acabam sendo poluídos e seu estoque de peixe diminui. Em 1983 pude 
testemunhar que os Mêbengokre da aldeia de Gorotire não podiam 
pescar no rio Fresco, Pará, que margeia sua aldeia, e nem tomar banho 
nele, poluído como estava com mercúrio, proveniente do garimpo de 
Cumaru que invade sua reserva (cf. Lea 1984). 
"Enfim, o decreto de 1961 estabelece 40 km, a cada margem do rio 
Xingu, como um número mágico ( o decreto até fala em 'uma linha 
imaginária') capaz em si de assegurar a sobrevivência tisica dos índios 
residentes dentro do polígono que constituirá o Parque. Para adequar 
se às necessidades dos índios, conforme suas garantias 
constitucionais, a área do Parque teria de ser ampliada ao norte, 
sul, leste e oeste, para incluir, dentro de seus limites, as cabeceiras 
dos principais rios dos quais dependem os índios para sua 
sobrevivência tisica (gn). 
"Franchetto notou que o decreto de 1961 deixou fora do Parque as 
terras dos Mehináku, Aweti e a maioria dos grupos Karíbe do Kuluene, 
erro5 corrigido no decreto de 1968. O decreto de 1971 incorporou 
território Karíbe até então excluído (1987:43)" (Lea, 1997b: 57-58). - 

s Esse erro foi parcialmente corrigido com o decreto de 1968, conforme "Waurá - 
Ação Declaratória visando o reconhecimento de parte das terras tradicionais 
excluídas dos limites oficiais do Parque do Xingu" in "A defesa dos Direitos 
Indígenas no Judiciário - Ações propostas pelo núcleo de Direitos Indígenas" Ana 
Valéria Araújo (orgr). São Paulo, Instituto Socioambiental, 1995, pp. 259-283. 
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- Assim, os índios que habitam o Parque Indígena do Xingu não 
ocupavam tão-somente a área determinada por seus limites, mas um 
território bem mais extenso, em todas as direções, do que o atual. 

Uma década antes de Franchetto, o antropólogo Zarur (1975:5) 
realizou uma pesquisa no Parque Indígena do Xingu, na qual apresenta, 
sinteticamente, o quadro de ocupação da área do Alto Xingu6, que 
compreende a bacia dos formadores do Xingu, os rios Ronuro, Batovi e 
Kuluene, ao sul do qual encontra-se o cerrado característico do Brasil 
Central, incluindo florestas ciliares. 

r: 

r: 
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6 Para alguns autores, há diferença entre Alto Xingú e a região dos formadores. O 
Alto Xingú corresponde para estes, â parte inicial do rio Xingu, logo após a 
confluência de seus formadores. Zarur, identifica como Alto Xingú a região dos 
formadores. 
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--· 
- - - O quadro de localização das aldeias, segundo esse autor, é o 

seguinte: 
r- 

Kamaiurá 
Os Tul'_i e Aruak habitam a oeste do rio Kuluene. 

Tupi nas margens da lagoa Ipawu; a 9 Km do posto Leonardo 
Villas Boas 

Aweti Tupi 

- 
- 

Waurá Aruá 
Mehináku Aruá 
Yawalapiti Aruá 
Kuikúru Karib 
Kalapálo Karib 
Matipú Karib 
Trumái Isolado 

- 

na nascente do ribeirão Tuatuari, afluente do Kuluene, 
no divisor de águas desse ribeirão com o Kuliseu 
próximos ao rio Batovi. 
curso médio do ribeirão Tuatuari 
ribeirão Tuatuari, a 1500m do posto Leonardo Villas Boas 
margem esquerda do Kuluene7• 
margem esquerda do Kuluene 
margem esquerda do Kuluene 
Posto Indígena Leonardo Villas Boas 

Para explicar as mudanças de aldeamento, a parti! da década de 50, 
em depoimento sintetizado, índios do Alto Xingu referem-se: 

a) Onde é a aldeia atual dos Kalapálo, era antiga aldeia 
Kamayurá. b) Os Suyá também freqüentavam aqui. e) Os Karajá 
também. Os Xavantes brigavam com os Karajá. e) Ipeng (Txikão) 
atacavam as pessoas dos Nahukwá, Waurá e Mehináku. 

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

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

Tomando como referência essa aldeia Jacuí, a mais ou menos 15 
Km para o centro (afastando da margem esquerda do Kuluene), a meio 
caminho entre Tanguro e o limite sul no rio Kuluene, situava-se a grande 
aldeia dos Kalapálo - Kunuria'hyty. Próximo à essa aldeia encontrava-se 
Kwá'pyry, igualmente à margem direita de um córrego. O depoimento de 
alguns adultos explicam que mudaram dessas aldeias para Tanguro, no 
início da década de 60. 

r- 

7 Para esses índios, que estabelecem suas aldeias nas proximidades das margens 
de um rio, ora de um ora de outro lado, o rio constitue uma via de transporte e não 
um obstáculo. 
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- 
A partir das primeiras visitas de elementos da sociedade nacional, 

os povos do Xingu sofreram conseqüências graves, manifesto na forte 
depopulação e nos deslocamentos que reduziram seus territórios, 
conforme Franchetto (1987:129). 

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

- 
- 

Essa observação é endossada também pelos sertanistas Villas Bôas 

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

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

"a grande área de refugio de índios de todos os quadrantes, 
pressionados pela invasão branca. ( ... ) Estas tribos que ainda hoje 
vivem nesta região foram populosas no passado ( ... ). Agora estão 
reduzidas por causas diversas: lutas de acomodação, doenças e outros 
fatores. Durante muitos anos os jurunas e suiás, além de lutar entre si, 
atacavam os camaiurás, uaurás e trumaís. Estes últimos, aguerridos, 
irrequietos, além de brigar com os índios lá do baixo rio, lutavam com 
seus vizinhos" (Villas Boas, 1994:261). 

r· 

r- Desse modo, diversos autores, desde o século passado, registraram 
esses grupos tribais na bacia dos formadores do Xingu e no Alto e Médio 
Xingu. 

- 
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3ª e 4ª Expedição Alemã ao Xingu de H. Meyer 
(Hartmann, 1986:55) 

- 
-- 3. und 4. Deutsche 

Xingú- Expedition von 
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- "As aldeias Awetí, Yawalapíti, Kamayurá, e Trumái estão, no fim do 
século passado, nas margens do rio Kuliseu, entre 12º 30' e 12º de 
latitude Sul. As mesmas latitudes valem para as aldeias Waurá e 
Kustenáu nas margens do Batoví. Comparados com as localizações 
atuais, podemos afirmar que esses grupos permaneceram no mesmo 
território durante um século. São exceção os Kustenáu, que foram 
absorvidos pelos Waurá. Os Trumái se deslocaram para o norte a 
jusante da confluência dos formadores, embora continuem 
freqüentando como seu o território a montante dela, até a confluência 
de Kuliseu e Kuluene (cerca de 12º lat. S). Embora os mencione, Von 
den Steinen não chegou a visitar os grupos do rio Kuluene. Na mesma 
época, eles ocupavam o dito rio entre as latitudes 12º e 13º Sul, área de 
seu domínio até os dias de hoje" (Franchetto, 1987:32). 
"Em 21 de maio de 1896, Hermann Meyer e a sua caravana deixaram 

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

Batoví. Em 1887, Von den Steinen mencionava a existência de uma ou 
talvez duas aldeias, embora não chegasse a visitá-las. Lima, em 1948, 
observou grande número de sítios de antigas aldeias nas proximidades 
do local atual. As mulheres Waurá são exímias ceramistas; a matéria 
prima é encontrada no alto Batoví" (Franchetto, 1987:49-50). 
"Os Kamayurájamais se afastaram de sua área de ocupação, próximo 

a grande lagoa de Ipavu" (Id.52-53) . 

- 

- 

- 
. r- 
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5ª e 6ª Expedição Alemã ao Xingu de M. Schmidt 
(Hartmann, 1986:57) 
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"Dos Awetí temos poucas informações. Sabemos que sempre 
ocuparam a região agora compreendida ao sul do Parque e que sempre 
estiveram entre os cursos médios e superiores do Tuatuarí e no Kuliseu . 
O depoimento indígena fala de três aldeias antigas; em 1887 Von den 
Steinen os encontra no caminho de entrada no Alto Xingu, o Kuliseu; 
em 1924 existiria apenas uma aldeia, duas em 1952 e novamente uma 
na época atual" (Franchetto, 1987:54). 
"Os Karíbe tem sido e continuam sendo os senhores do Kuluene, 

formando um subsistema definido territorial, lingüística e também, em 
certa medida, culturalmente" (Franchetto, 1986:58ss). 
"Dos quatro grupos Karíbe de hoje, como já dissemos, dois mantém 

uma identidade homogênea - Kuikúru e Kalapálo -, enquanto os outros 
confluíram, há não muito tempo atrás, numa mesma aldeia, interligados 
por muitos casamentos, mas mantendo ainda cada um viva a sua língua 
e a sua descendência. São todos esses grupos sobreviventes de uma 
população Karíbe bem maior e mais diversificada, tal como devia ser 
no tempo de Von den Steinen" (Franchetto, 1987:55). 
"No começo dos anos 60, com a criação do parque e do Posto 

Leonardo, um movimento geral rumo ao norte deslocou Kuikúru e 
Kalapálo do alto e médio Kuliseu e do alto Kuluene, que continuaram, 
porém, a serem considerados pelos índios como o verdadeiro território 
Karibe" (Franchetto, 1987:58). 

- Se houve e há deslocamentos de grupos indígenas no interior do 
Parque Indígena do Xingu, esses deslocamentos se deram sempre no 
interior do território de ocupação indígena mais abrangente, já que os 
grupos 'deslocados' passaram a habitar territórios de domínio de outros, 
domínio reconhecido explicitamente pelos índios e configurado através da 
reconstrução histórica (cf. Franchetto, 1987:63). Exemplarmente, 
encontram-se os registros da história acidentada dos Trurnái, além de 
outros. 

r 
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r: - 
ano Autor 
1887 Steinen 
1886 Meyer 
1899 Meyer 
1901 Schmidt 

"Monod ( 1981) enwnera as sucessivas localizações das aldeias ( entre 
parênteses, a origem da informação ): 

local/região 
margem direita do baixo Kuluene 
Kuluene 
próxima da aldeia Mehináku, no baixo Kuliseu 
afluente da margem esquerda do Kuliseu, entre Mehináku e 
Nahukwá 

- 1924 Hintermann perto dos Nahukwá do Kuliseu 
1931 . Petrullo novamente entre Mehináku e Nahukwá 
1938 Quain margem direita do baixo Kuluene 
1952 Galvão e baixo Kuluene 

1968- 
1973 
1979 

Simões 
Monod margem direita do Suyá Missú, nas proximidades do Posto 

Diauarum 
Monod margem do Tuatuarí, perto do Posto Leonardo 

- 1966 

- 

Monod margem esquerda do rio Xingu, a meio caminho entre os 
Postos Diauarum e Leonardo, entre a confluência dos 
formadores e a aldeia Txikão 

apud (Franchetto, 1987:64). 
"O atual território dos Iudjá, ou Juruna, nome pelo qual este povo é 

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

-- 
Antes da penetração dos brancos na região do Alto Xingu, os limites 

entre as áreas ocupadas pelos diversos grupos tribais tinham alcançado 
uma definição, dentro de um consenso intertribal. Os conflitos que 
precederam o estabelecimento definitivo de grupos que adentraram a 
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- 

região no século passado e o atual, como os Suyá e os Juruna, deve-se ao 
fato de toda a extensão de terras ser habitada pelos índios de diversas 
nações, necessitando uma redefinição das áreas ocupadas. Isso implicou 
em guerras intertribais até alcançarem uma acomodação nova, com uma 
nova delimitação interna, que inclue, como observou acima Franchetto, 
uma certa sobreposição de ocupação. A acomodação entre os grupos não 
foi instantânea, mas resultou de um processo. 

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

- 
- 

r: 

Pode-se afirmar pois, que: 
''Nas terras xinguanas não há vazios, se sobrepormos ao espaço 
geográfico os territórios indígenas assim definidos. Há fronteiras 
internas entre as diferentes áreas indígenas, fronteiras que não são 
estabelecidas rigidamente de uma vez por todas, já que os movimentos 
de um grupo podem se insinuar em território alheio, mas que são 
reconhecíveis e reconhecidas pelos índios" (Franchetto, 1987:9). 

_,-. 

- 

Os índios que habitam atualmente o Parque Indígena do Xingu 
provêm de diversas partes, mais ou menos remotamente, sendo que aí 
estão há tempos imemoriais alguns, enquanto outros estão aí há tempo 
suficiente para terem criado uma tradicionalidade de ocupação, como os 
Juruna, Kayabí e Suyá. 

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

- 
"As primeiras observações de Von den Steinen revelam que a tribo 

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

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

- 

,,...., 

- Quanto ao processo de delimitação da área reservada, logo após 
os Villas Bôas tomarem conhecimento da situação dos índios do vale do 
Xingu e de seus formadores (por volta de 1950), foi encaminhado um 
ante-projeto de criação do Parque Indígena do Xingu (1952), que abrangia 
uma extensão territorial mais condizente com a realidade indígena. 
Somente dez anos depois, em 1961, o decreto-lei 50.455 realizava o 
Parque, com uma extensão muito menor. Isto é, de 200.000 Km2• do ante 
projeto, chegou-se a uns 22.000 Km2 da área demarcada atual. . 

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

- 

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

"Em 1952, essa nova filosofia indigenista tomou-se realidade quando 
o vice-presidente do Brasil convocou uma mesa redonda para debater a 
criação de um Parque Nacional Indígena na Bacia do Auto Xingu ( ... ). 
Em 27 de abril de 1952, o Brigadeiro Raimundo Vasconcelos Aboim, 
Heloísa Alberto Torres, Orlando Villas Boas e Darcy Ribeiro 
submeteram um documento legal ao Vice-Presidente pedindo o 
estabelecimento do Parque Nacional do Xingu ( ... ). O Parque seria uma 
experiência incomparável de proteção às tribos e aos habitantes 
naturais que estas ocupavam contra os perigos de uma sociedade em 
meio a uma rápida transformação econômica" (Davis, 1978:77). (ver 
anexo 01). 

- 

- 

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

" ( ... ) enquanto, em 1952, tramitava no Congresso Nacional o 
anteprojeto de lei que visava a criação do Parque Indígena do Xingu, 
com uma área muito maior do que a atual, o Departamento de Terras 
do Estado de Mato Grosso começou a vender terras em todo o Estado 
para a realização de uma 'política colonizadora'. Dois terços da área do 
Parque estavam incluídos num plano de alienação de terras, processado 
de duas maneiras: ou por concessão a Companhias particulares para 
loteamento e venda, ou vendendo diretamente a requerentes glebas de 
até 1 O mil hectares. Que este plano obedecia à afluência de capitais 
originários, principalmente, de São Paulo, e que a existência de 
populações indígenas em toda a região era negada, é comprovado pela 
concentração de grandes propriedades de até 700 mil hectares nas mãos 
de algumas poucas companhias e pela venda de glebas até nos pontos 
de maior população indígena, como é o caso da região dos formadores 
do rio Xingu" (Franchetto, 1983 :25). - 
Em Davis lemos: 
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- 

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

-- 
- 
- 

- 

Mendes acrescenta algumas considerações: 

"Parece que apesar de todas as evidências de ocupação indígena dessa 
região, o Estado de Mato Grosso preferiu ignorá-las alienando toda a 
região do Alto Xingu. No Parque Indígena do Xingu foram 
novamente titulados pelo Estado de Mato Grosso 480 lotes, no 
periodo compreendido entre 1955 e 1965, abrangendo uma área 
aproximada de 1.800.000 hectares (gn). 
"Não é preciso dizer que, quando da criação da área indígena do Xingu 
em 14.04.61, todo aquele vasto território estava completamente 
loteado. Entregue aos especuladores, toda a área do Xingu veio a ser 
alienada a particulares" (Mendes, 1988:128). 

- 

Há que acrescentar, que o acesso à terra é de direito indígena a 
despeito de erros da legislação. Os direitos dos índios sobre suas terras 
antecede qualquer legislação, pois seus direitos são originários. Não é um 
ato legislativo que transforma uma área de terra em "área indígena", mas 
esta adquiriu essa qualidade anteriormente. 

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

Seção Judiciária Federal de Mato Grosso - 1 ª Vara - Proc. 95.0000663-4 de 
Francisco Scarpa e Outros- Laudo Antropológico 



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

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

,,..., 

Ainda, quanto ao habitat, 

"O pensamento jurídico moderno reforça o enfoque antropológico, 
dando uma interpretação aprofundada dos conceitos de 
'habitado/ocupado' e de 'posse' quando referidos a territórios de povos 
indígenas. Citamos antes de tudo a interpretação de Victor Nunes Leal 
do Artigo 198 da Constituição Federal vigente (e de seus precedentes 
constitucionais republicanos), interpretação contida na Súmula 480 
(Franchetto, 1987:5-6). 
'" Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que se 

reservou foi o território dos índios ... Não está em jogo, propriamente, 
um conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos 
vocábulos; trata-se do habitat de um povo. Se os índios, na data da 
Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse 
território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem 
construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de 
acordo com o nosso conceito (gn), essa área, na qual e da qual viviam, 
era necessária à sua subsistência ... A Constituição Federal dispôs sobre 
o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área 
que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico"' 
(Franchetto, 1987:6). 

- 

- 
- 

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

O ante-projeto de 1952 apoiou-se num conceito de área indígena, 
conforme explana o parecer de José Afonso da Silva, abaixo transcrito: - 
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- 
- "'Os textos constitucionais estão presos a determinados conceitos 

científicos em função daquela parte da realidade a que eles se 
dirigem... não se trata de uma força normativa e imperativa, mas de 
uma força conceituai, para que, quando você leva ao juiz uma questão 
relativa a terras indígenas, você possa realmente mostrar que 'terras 
habitadas' não pode ter o sentido de habitação normal, até porque a 
habitação está presa a uma edificação. Quando se trata de terras 
habitadas por índios, precisa levar em conta também o modo com que 
os índios encaram a sua influência nessa terra e o raio de ação com que 
atuam sobre ela, com a própria concepção da área que ocupam... O 
contato, aliás, já pode influenciar essa visão'" (Apud Franchetto, 
1983: 12) . 

- 

- 
. - 

- 

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

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

- 

- 

- 

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

A delimitação e demarcação da área de terras que compreende o 
Parque Indígena do Xingu insere-se no contexto da relação entre a 
sociedade nacional e as sociedades indígenas. Essa interação não ocorre 
em nível de paridade, mas decorre de uma relação complexa, contendo 
ambigüidades que incluem desde o espírito de conquista e dominação, até 
o de tutela e protecionismo, impondo sempre uma lógica diversa à das 
sociedades tribais. 

"A situação jurídica das terras indígenas da região dos formadores 
teve solução e reconhecimento definitivos somente em 1978. O limite 
sul do Parque, tal como foi estabelecido pelo Decreto de 1961, deixava 
fora da área indígena legalmente protegida as terras ocupadas pelos 
índios Mehináku, pelos Aweti e pela maioria da população Karíbe do 
Kuluene. Corrigido o erro, o Decreto nº 63.082, de 06/08/1968, 
modificou os limites meridionais, incluindo, agora, as aldeias 
anteriormente excluídas. Restava seccionado o território explorado e 
ocupado historicamente pelos grupos Karibe. Este foi finalmente 
incorporado ao Parque pelo Decreto nº 68.909 de 13/7/71 que traçava a 
fronteira na altura da latitude 13º Sul, acima da confluência dos rios 
Tanguro e Sete de Setembro. Enfim, a demarcação do perímetro do 
Parque se realizou em 1978 e este perímetro passou a representar, daí 
em diante, para os índios dos formadores, o fechamento de seus 
territórios" (Franchetto, 1987:43). 

-- 

Conforme explicitado no anexo O 1, referente à legislação do Parque 
Indígena do Xingu, essas terras são parte do território de diversos grupos 
indígenas, cuja presença foi registrada pela primeira vez no final do século 
passado por Karl von den Steinen. Em depoimentos obtidos com alguns 
índios no Alto Xingu, obteve-se, em 1996, a informação de que ressentem 
a exclusão de parcelas significativas de seu território imemorial, que ficou 
excluído para além do limite sul do Parque. Esse dado corrobora a 
característica de que o Parque Indígena do Xingu encontra-se inserido no 
habitat tradicional indígena, somando com o dado acima, de que os Suyá 
foram coagidos a descer o rio Paranajuva, vendo terras tradicionais sendo 
ocupadas hoje por colonos. - 
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- Essas terras que esses índios habitam tradicionalmente, são por eles 
exploradas através da caça, pesca, coleta, agricultura - com suas variadas 
técnicas e seleção cultural, como será exemplificado na resposta V, 
abaixo. 

A Constituição de 1934, parece ter sido a primeira a reconhecer o 
direito de posse de terra pelos índios, com o senão do permanentemente, 
que exige a sedentaridade, como condição de reconhecimento do direito. 
O nomadismo impede o reconhecimento a esse direito: 

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

Em suma, as terras abrangidas pelo Parque Indígena do Xingu 
inserem-se no habitat indígena, etnohistoricamente constituído, desde 
tempos imemoriais, sendo que esse direito é reconhecido 
constitucionalmente a partir de 1934. 

- 
II 

- FUNAI 2. Quais e quantos grupos indígenas vivem ou viveram nas 
terras que compreendem o Parque Indígena do Xingu? 

Autores 1) Quais as tribos indígenas que ocupam a área do Parque 
Indígena do Xingo? 

Justiça Federal 2°) Antes da criação do Parque Indígena do Xingu 
pelo Decreto n" 50.445, de 14.04.1961, a área em questão era habitada 
por índios? Em caso positivo, quais os grupos tribais que lá existiam? 

Justiça Federal 4°) Quantos e quais são os grupos indígenas que 
habitam no Parque Indígena do Xingo e na Área Indígena Kapoto? 
Quais são os seus caracteres culturais? 

.•.•... 

- 
A ocupação da área data desde tempos imemoriais, conforme Silva 

(1993:238), e outros autores. Os primeiros exploradores por parte da 
sociedade nacional, que conheceram o Alto e Médio Xingu, verificaram 
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- 
que essa área era habitada por diversos grupos tribais, como transparece 
na resposta acima. 

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

- 

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

- 

Os grupos ·do Alto Xingu desenvolveram, não só uma cultura 
relativamente uniforme, mas elaboraram um sistema cultural interétnico, 
pelo qual, cada grupo, não obstante marque sua distinção, só pode ser 
entendido enquanto interrelacionado com os demais. Exemplo disso é o 
ritual do Kwarup: 

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

- 

- Ao mesmo tempo que esses registros forneceram dados que nos 
auxiliam a compreender a imemorialidade de habitação dessa região da 
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,- 

bacia do rio Xingu e de seus formadores, também forneceram dados que 
denunciam as conseqüências, nefastas que representa o contato com a 
sociedade nacional para os povos tribais. Dentre as conseqüências, 
destacamos os surtos de mortes decorrentes das doenças introduzidas e a 
perda progressiva de suas terras. O contato não ocorre sem conseqüências 
para o grupo tribal. 

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

"Os descobridores do Alto Xingu sabiam muito bem que a sua 
passagem, ainda que rápida pelo território, haveria de ter 
conseqüências não apenas positivas, mas também negativas para os 
aborígenes que lá viviam. Já que o próprio Von den Steinen exprimiu 
profundo pessimismo ao escrever que 'Karilose' (Carlos, na pronuncia 
bacairí de seu nome), o primeiro 'historiador' dessas tribos, seria 
também o último. Tinha em mente o que se passara no correr dos 
séculos com numerosas populações nativas, que não resistiram ao 
impacto da colonização européia. Vejamos os termos incisivos em que 
Karl Ranke, companheiro de Meyer em sua primeira viagem, formula a 
sua previsão sobremodo sombria: 
Pobre povo! o teu destino pode ser calculado de antemão. Pelas nossas 
expedições ao Xingu, de que tanto nos orgu.lhamos, abriu-se a porta 
por tanto tempo fechada e, cedo ou tarde, virá Pandora e deixará sair 
de seu vaso os beneficios da civilização. Já chegaste a conhecer o 
ferro e o cão e a galinha e conhecerás ainda uma porção de animais 
domésticos úteis, e, sobretudo, uma porção de plantas de cultivo, a 
banana, a cana-de-açúcar, o arroz, o feijão. Talvez venhas a ser 
batizado. Mas a epidemia de blenorréia que te assolou após a tua 
primeira visita ao irmão branco terá também sucessores, um após 
outro. Lues, lepra, tuberculose, sarampo, escarlatina, varíola, febre 
amarela e beribéri. Não admira, na verdade, que povos não civilizados 
se extingam ante a civilização" (1993:120-1). 
"Em grande parte, infelizmente, o soturno prognóstico estava certo. 

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

-- 
Pouco após, em sua reflexão, esse autor complementa: 

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

- 

Os dados acima ilustram a imemorialidade de habitação dos grupos 
do Alto Xingu, em tomo do que se obteve um consenso. A discussão se 
concentra em tomo da ocupação da bacia do Xingu a partir da confluência 
de seus formadores a jusante, habitado por tribos indígenas, que lembram 
suas migrações, e/ou foram objeto de transferências. Somente o registro 
histórico e etno-histórico desses grupos permite saber de quando data sua 
ocupação. Há que relembrar, no entanto, que esses grupos que adentraram 
na bacia do Xingu em épocas mais recentes, estabeleceram-se em áreas 
que eram de habitação imemorial de outras nações, exigindo uma 
reacomodação, que foi alcançada, não sem conflitos. Isso significa que 
também essas terras são imemorialmente indígenas. 

A respeito dos Suyá (vizinhos dos Juruna e Metuktire) que mais 
tarde tiveram que acolher seus parentes do Arinos (que hoje estão com os 
Metuktire ), há registro de muitas guerras com os outros grupos xinguanos. 

- 
,- - - 

r. 

"Os suiás mantêm como prisioneiros dez índios manitsauás, cuja 
aldeia está situada rio abaixo, num afluente esquerdo do Xingu e, 
segundo eles, a 4 dias de viagem daqui" (Steinen, 1942:250). 
"O camaiurás residiam a 1 O dias de caminho por terra, a leste. Os 

'schulâs' (1), entretanto, é que preponderavam nas narrações deles e já 
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nos haviam falado na terceira aldeia sobre os mesmos exaltadamente. 
Diziam que eram muito grandes - para explicar apontavam para mim - 
muito musculosos, usavam cabelos compridos, até os ombros, e, ao que 
parece, batóques nos lábios" (Steinen, 1942:211 ). 
"Os Trumái são a ponte histórica entre os povos dos formadores e 

aqueles do alto rio Xingu - os Juruna e os Suyá. O território 
reconhecido como Suyá corresponde ao curso do Xingu entre os 
afluentes Uaví, ao sul, e Manitsauá Missú, ao norte, desde, pelo menos, 
a segunda metade do século XIX. Nesse limite setentrional, os Suyá 
mantinham contato muitas vezes belicosos com os Juruna, que do 
Manitsauá Missú controlavam o rio Xingu até, aproximadamente, a 

, Cachoeira Von Martius (10ª lat. Sul). Aqui o território Juruna se 
sobrepunha às fronteiras em expansão de grupos Kayapó, os 
Mekragnotí, cujos descendentes são conhecidos hoje por Txukahamãe" 
(Franchetto, 1987:10). 

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

"Os Villas Boas criaram em 1948 o P.I. Diauarum, destinado a assistir 
os Suyá ( de língua Gê), os Juruna (Tupi) e, mais tarde, os Txukahamãe 
(Gê)" (Franchetto, 1987: 132). 
"Atualmente, os Suyá habitam uma aldeia na margem do rio Suiá 
Miçu, ao norte do Parque do Xingu. Ocupam esta área há longa data. 
Foram visitados, no decorrer da pesquisa de campo, principalmente em 
relação ao outro processo. No entanto, algumas informações também 
são relevantes a este processo. 
"Antigamente, os Suyá perambulavam pelo rio Xingu até a cachoeira 
von Martius na procura de araras vermelhas ( encontradas somente ao 
norte da atual estrada BR-080), pedras para fabricar machados e 
taquara para fabricar flechas. Este dado é interessante porque a 
antropóloga Tânia Lima já tinha me informado da existência de um 
grande taquaral explorado pelos índios .Iuruna, no mato, na 
margem esquerda do rio Xingu, à altura da cachoeira von Martius 
(gn). 
"Os Suyá informaram que antigamente também trocavam determinados 
bens com os índios Trumai (seus vizinhos meridionais) para obter 
machados de pedra. No circuito de trocas entre os povos que habitam 
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ao sul do Morená, os Trwnai eram, no passado, os especialistas na 
fabricação de machados de pedra. Segundo os Suyá, os Trwnai 
costumavam trazer pedras, para fabricar machados, de uma área rio 
abaixo da cachoeira von Martius, antes da chegada e posse desta região 
pelos índios Juruna" Lea, l 997b:76). 

-- 

A entrada dos Juruna na região que compreende hoje o Parque 
Indígena do Xingu, remonta ao século passado, quando em fuga do 
contato com sociedade nacional, particularmente da dominação imposta 
por seringalistas e seringueiros, na passagem do século XIX para o XX. 
Provêem do baixo curso do mesmo rio, do Médio Xingu, estabeleceram 
se, não sem atritos, próximo à confluência do Manitsauá-missu com o 
Xingu, ao disputarem terras de outros grupos tribais. - 

- 

110s Juruna nos informaram que costumavam construir suas aldeias em 
ilhas, como uma medida de segurança contra os ataques de seus 
inimigos. Tinham várias aldeias em ilhas no rio Xingu, embora a ilha 
em frente ao sitio denominado Porori já está quase completamente 
submersa nas águas. Anos após a ocupação de tal ilha pelos Juruna, os 
Mêbengokre construíram uma aldeia na margem esquerda do rio, 
em frente à antiga aldeia Porori dos Juruna. Isto explica a 
existência de uma antiga aldeia Juruna e uma dos Mêbengokre 
ambas denominadas Porori (gn). 
"Megaron notou que as águas estão subindo mais a cada ano que passa. 
Ele acredita que isto está sendo causado pela proximidade do complexo 
hidrelétrico de Turucuí. ( ... ) Perto da aldeia Suyá, há também uma área 
de cumes de árvores aparecendo acima das águas num lugar que não 
ficava inundado antigamente. 
"Segundo Megaron, os Mêbengokre antigos vinham do lado leste do rio 
Xingu. Empreendia longas viagens para brigar com os Mundurucu, na 
região do rio Tapajós. Vinham duas vezes à aldeia de Pykatoti 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, em 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 

- 

- 
-- 
- 

- 
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Migrações J uruna, do século XVII ao XX 
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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 se 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, perto 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 
~ovamente para uma ilha numa aldeia denominada Quashá. 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 em frente à aldeia Juruna atual. 
Na sua língua, chamam esta praia de 'Txukarramãe ida buká', 'a praia 
dos Txukarramãe'. 
Foram os Juruna que deram o nome 'Txukarramãe' aos Mêbengokre. 
Significa 'Homens sem arco', de txukarra = arco e mãe = sem. 
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. 
'Nos primeiros contatos [pacíficos] 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. 
"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 estão denominados Serra dos Jurunas. ( ... ) Há um antigo 
cemitério ao lado esquerdo da cachoeira. Há um grande taquaral num 
dos afluentes do rio Jarina ( ... ). 

.- 
- 

- 
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- - "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. 
"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 
Kentiflhyry (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 por volta 
de 1969, mas ainda fora dos futuros limites do Parque. 
"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 
K.romari e Kremoro 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. 
"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. 
"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 Jarina que resultaram desta 

- 

- 

- 
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-· 

- 
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- epidemia. Informou-me que a EPM não possui tais dados porque, 

na época, concordou com o raciocínio de negar assistência médica 
aos Mêbengokre como forma de pressioná-los a entrar no Parque 
onde tal atendimento seria garantido (gn)", 
"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 Dr. 
João. Posteriormente, a fazenda foi desativada". 
"Ao conferir o mapa elaborado por Verswijver, Raoni notou que ainda 
faltam algumas aldeias, como Kaprernp-nhón-puru perto de Roikore e 
Pókro, na mesma área. Notou que os Juruna também andavam nesta 
região da cachoeira. 
"Quem foi morar primeiro num sitio chamado Pium eram Kromari 
e Ükàkoro. Posteriormente, a aldeia de Jarina e de Kretire 
reuniram-se neste local, então chamado de Kapõto, Depois de algum 
tempo, esta mesma aldeia mudou de nome para Mentuktire, 
reservando o nome Kapõto para a aldeia a ser construída na área 
deste mesmo nome, o que corresponde à aldeia atual chamada 
Kapoto, A aldeia da cachoeira foi fundada há uns 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 Kapoto porque alguns índios temiam o fato da ausência de 
grandes rios na área do Kapoto e a distância das áreas de caça (gn)" 
(Lea, 1997b:76-81). 

r= 

- 

,..._ 

- 
Esses dados ilustram a ocupação tradicional por parte dos Metuktire 

da área de terras a oeste do rio Xingu, na altura da cachoeira von Martius, 
,,..._ - 8 Esse dado é curioso, enquanto deixa entender que, mesmo setores 

"protecionistas" dos índios, por vezes, cooperam nas pressões da sociedade 
nacional sobre as indígenas. 
9 E foi também desapropriada. 
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- Aldeias do Alto Xingu em 1960 ( e tribos extintas) 

'(Simões, 1963:79) 

-· 

- 

T XI U K A M Ã 1 

. 
M 

.,-.__ 

- - 
Fig. 1 - Mapa da área do Alto Xingu e a localização aproxímada das · 

aldeias indígenas em 1960 <+ tribos extintas). 



- 
- incluindo a bacia do rio Jarina (Juruna) até a divisa (e mais) do Pará, onde 

se encontra também a serra no cerrado. 

Os Juruna, como já foi mencionado acima, há muito tempo são os 
vizinhos mais próximos dos Metuktire (a norte) e dos Suyá (sul/sudeste), 
sendo que, passaram pelo território dos Metuktire, quando migraram do 
baixo para o médio Xingu. Quando na altura das aldeias Metuktire, os 
Juruna estabeleciam suas aldeias em ilhas, para dificultar o ataque de seus 
inimigos que não eram canoeiros. 

"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. 
"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 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 1910. 
"Oliveira informa que os Juruna do Parque do Xingu: 
'vinham a ser os remanescentes de um grupo tribal que em 1916, depois 
de algum tempo de subordinação ao seringueiro Constantino, foram 
refugiar-se no Alto Xingu. A região onde êles se localizam está nas 
proximidades de 10º 55' de latitude sul e 53°20' de longitude oeste ... ' 
(1970: 11) 
"Oliveira faz uma reconstrução minuciosa da história dos Juruna, a 
partir do início do século XX, usando os relatos orais dos Juruna e dos 
Kamayurá. Sua história, neste período, foi bastante atribulada e não há 
necessidade aqui de entrar em pequenos detalhes. É conhecido, no Alto 
Xingu, uma tendência à especialização tribal. Neste sentido, os Juruna 
destacam-se como os primeiros índios desta área a possuir armas de 
fogo, e sua história é marcada por este fato. Segundo Oliveira: 
'O uso de armas de fogo, pelo que se pode depreender dos registros 
existentes, é do conhecimento dos Jurúna desde o século XVII, quando 

- 

-- 
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entraram em contacto com uma bandeira paulista e com tropas de 
resgate'. (1970:121-2) 
"Na opinião dela: 'foi provavelmente graças ao uso de armas de fogo 
que êles conseguiram manter-se como grupo tribal' (1970:41). Os 
relatos históricos sobre os Juruna no século XX enfatizam o medo de 
outros povos indígenas dos Juruna, por eles possuírem algumas armas 
de fogo, que conseguiram obter dos seringueiros, e a cobiça destas 
armas por parte de outros povos, como os Kamayurá. Estes 
emboscaram os Juruna, numa determinada ocasião entre 1916 e 1948, 
prometendo levá-los até os Bakairi, ao sul da atual Parque do Xingu, 
para conseguir munição. (Os Bakairi eram um dos grupos Karibe do 
Alto Xingu que foram atraídos pelos brancos mais ao sul, não sendo, 
portanto, incorporados no Parque do Xingu). Estes Juruna acabaram 
sendo mortos pelos Kamayurá, em represália da morte de alguns 
Kamayurá pelos Juruna, no decorrer de um ataque destes aos Trumai. 
Os Kamayurá levaram suas armas (1970: 35). Os Juruna engajaram-se 
em vários combates guerreiros com os índios Trumai, os Manitsauá, os 
Suyá e os Kamayurá" (Lea, 1997b:86-87). 

,,-. 

,,-. 

Os Juruna, por um certo período, pois, disputaram com os Metuktire 
as terras onde se situa a área "sub-judice", nas proximidades do Rio Jarina 
(Juruna). Por isso, dá-se atenção singular à presença indígena na região 
compreendida pela atual Área Indígena Kapoto/J arina e proximidades. 
Nesse sentido, os Anexos servem como complementos à presente análise. 

"Os índios classificados como hostis que, embora habitando a região, 
não se alinham nem se relacionam normalmente com a área cultural 
dos formadores do Xingu, são os Suiá, moradores do rio Paranajuva; os 
Txukarramãe, ocupantes da margem esquerda do Xingu, na altura 
das corredeiras de Von Martius (gn); os Juruna, aldeados na foz do 
rio Manitsauá-Missú; e, finalmente, os índios Txikão, que embora 
localizados nas águas do rio Jatobá, em pleno Alto-Xingu, que assaltam 
freqüentemente as aldeias xinguanas de acesso mais fácil para eles. 
Para nossa exposição, dos grupos citados são os Suiá os mais 
importantes, dadas as estreitas relações que mantiveram com os índios 
da área xinguana, dos quais assimilaram, durante os largos períodos de 
contato amistoso, vários costumes e maneiras de viver" (Villas-Bôas, 
1986:35). - 
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-- Além dos Juruna, cujas migrações foram estudadas por Oliveira 
(Engrada, 1970), apresentam-se algumas observações relativas aos 
grupos indígenas que entraram no século XX no Parque Indígena do 
Xingu, como os Kayabí (a partir de 1915), Tapayúna (pelos anos 70) e 
Panará (1974). Isto é, após a criação do Parque, os irmãos Villas Boas 
atraíram e transferiram esses três povos, ou parte deles (no caso Kayabí), 
para dentro de suas fronteiras, em momentos distintos, pondo-os, assim, 
em contato definitivo com os povos que desde tempos imemoriais habitam 
o rio Xingu. 

Os Panará são mencionados em outro momento no laudo, já que, 
atualmente vivem em sua terra, no vale do rio Iriri (PA), fora do Parque 
Indígena do Xingu, em parte de sua terra tradicional. 

Os Tapayúna (Beiço-de-pau), que hoje (1997 /8) compartilham a 
Área Indígena Kapoto/Jarina com os Metuktire, são sobreviventes do 
processo de pacificação, efetuada na segunda metade da década de 60. Os 
Tapayúna foram transferidos de suas terras, para junto dos Suyá do 
Xingu, considerados seus parentes. Os Tapayúna viviam, à época da 
transferência, entre os rios Arinos e do Sangue ( ambos tributários da 
margem direita do Juruena). Em relação a eles, pode-se lembrar 
Franchetto: 

- 

- 

- 

"Durante décadas eles combateram a invasão de suas terras e foram 
por sua vez agredidos, suas aldeias queimadas, suas crianças 
assassinadas. Com a intensificação da exploração da borracha, na 
região do rio Arinos, desencadearam-se uma série de refregas com 
seringueiros e seringalistas que adentravam seus domínios. ( ... ) Quanto 
à população Tapayúna dessa época, a FUNAI calculou 1.200 pessoas, 
mas Seeger (1974: 65) estimou, pelas genealogias por ele coletadas, 
uma população de cerca de 400 índios" (Franchetto, 1987:111). 

- 

Os Kaya bí mudaram-se para o Parque Indígena do Xingu no 
decorrer de várias décadas. A maior parte dos que habitavam o vale do 
Teles Pires, a convite dos irmãos Villas Bôas, passaram para o Parque 
Indígena do Xingu, na década de 50, auxiliados por alguns Kayabí que os 
Villas Bôas encontraram no Xingu. Somente os Kayabí do Rio dos Peixes 
permaneceram em sua terra. Mesmo desses, que somavam 81 em 1966, 30 
aceitaram transferir-se para o Parque Indígena do Xingu, permanecendo 
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- 
os demais no seu território tradicional, no Rio dos Peixes, junto a seus 
vizinhos Apiaká. 

- 
"Povo de língua tupi, orgulhoso e belicoso, os Kayabi são originários 

da região dos rios Teles Pires e dos Peixes, à oeste do Parque, onde 
sofreram o contato violento de seringueiros. 'Pacificados' em 1924 e em 
1942, um primeiro grupo de cerca de 40 Kayabí foi encontrado pelos 
Villas Boas no rio Peixoto de Azevedo em 1950 e convencidos a 
migrar para o Parque; em 1955 esse grupo já estava morando perto do 
Posto Diauarum. "Os Kayabí do Parque ( um grupo deste povo 
permaneceu no Teles Pires, no Pará; outros habitam hoje uma área no 
rio de Peixes, em Mato Grosso, próximos dos Apiaká) conservam suas 
tradições; ao invés de construírem grandes aldeias, distribuem sua 
população de mais de 300 pessoas ,por 14 malocas ao longo do Xingu, 
até a confluência do Manitsauá Missu e nas margens deste último. As 
malocas são unidades domésticas (familiares extensas) que produzem 
tanto seu próprio sustento como alimento básico do Posto Diauarum, 
agricultores criativos e com uma rica e abundante produção" 
(Franchetto, 1987: 146). 

- 

Em sua recente publicação, "O almanaque do sertão", os Villas 
Bôas ( 1997 :99) registram, em 1946, um cacique da aldeia Kalapalo, de 
nome Izarari, filho de Kayabí, quando adentravam a bacia do Kuluene, a 
partir do rio Sete de Setembro. 

Hoje tem uma aldeia, além das demais aldeias registradas pelos 
mapas da FUNAI, formada por elementos saídos da aldeia Capivara, às 
margens do rio Xingu, nas proximidades da BR 80, denominado 
"Fazendinha" ou Aldeia Maracá (Wyt). 

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

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

- 

A acomodação que se encontra atualmente entre os habitantes do 
Parque Indígena do Xingu e da Área Indígena Kapoto/Jarina, é 
decorrente da intervenção pacificadora dos agentes da sociedade 
nacional, caracterizados pela política executada pelos sertanistas Irmãos 
Villas Bôas desde a década de 40. Não se pode olvidar que sua ação 
corresponde também a um aspecto da relação da sociedade nacional ( de 
incorporar novos espaços) com a indígena ( de preservação de seus 
territórios). Há que considerar que, em certas circunstâncias, eles 
agiram contrariamente ao que consideravam melhor para o índio, mas 
era o possível; exemplo disso encontra-se nas transferências de alguns 
grupos, as quais visavam mais a sobrevivência fisica dos grupos do que 
a posse de suas terras. Uma conseqüência dessa ação é a maior 
proximidade entre os índios, entre os ocupantes primevos e os que 
foram por eles acolhidos, repartindo o restante dos territórios 
tradicionais dos primeiros. 

Os grupos que habitam o norte do Parque Indígena do Xingu e os da 
Área Indígena Capoto/Jarina relacionam-se, desde a passagem do século 
XIX para o século XX, de maneira mais ou menos conflituosa, o que se 
reflete na distância geográfica entre suas aldeias. No entanto, desde a 
transformação da antiga aldeia Suyá no Posto Diauarum, em 1948, as 
relações sociais entre os grupos atendidos por esse Posto têm se tornado 
pacíficas e cada vez mais intensas. Em contrapartida, 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 
( cf. Lea, 1997b:87). Lembrando o primeiro momento, o das hostilidades, 
os Juruna: 

- 
"( ... ) após subirem 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 Mêkrãnoti e dos Gorotire), pelos Suyá 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~38 
Seção Judiciária Federal de Mato Grosso - 1 ª Vara - Proc. 95.0000663-4 de 

Francisco Scarpa e Outros - Laudo Antropológico - - 



- 

- 

- 

Parque Indígena do Xingu 
(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:597) 

<JIIIMllC 

' ' 1 ---"'--- ~ -,_ _ 
l 813 / 
I .,~ ':.. __ ,;' 

limite lnleresladual 

rodovia Implantada 

rodovia planeJada 

• cidade 

Área mllilar 

TERRAS INDlllENAS -- .. , _ J reconhecida oficialmente 

Â em Identificação ou 
a ldentillcar 

apresentada em 
outro capitulo 

A posto lndlRena 1-f'-.""=• \ 
ou de viu1 ãncía 

a aldeia 

+ 

/ 
/ 
/ 
/ 

h· 
// 
/ 

INSTITUTO SOCIOAMB1ENTAV1996 



- (provenientes da área de Diauarum, e posteriormente do rio Suyá-Miçu 
e rio Wawi) e pelos Kamayurá" (Lea, l 997b:87). 
É provável que essas hostilidades eram uma conseqüência da 

entrada de cada grupo que vinha instalar-se no Alto Xingu. Esse processo, 
certamente vinha occorendo desde a ocupação dos grupos Aruák, 
considerada mais remota, que lá moram desde o século XIII. 

"Os Suyá, que habitavam o Alto Xingu há mais tempo que os Juruna, 
ilustram este mesmo processo, embora eles já estavam numa fase mais 
acentuada daquilo que alguns etnógrafos têm descrito como 
'aculturação intertribal' ( cf. Frickel, 1972). Em termos territoriais, os 
Juruna, desde 1916, deslocaram-se inúmeras vezes, entre a cachoeira 
von Martius e o rio Manitsauá-Miçu, onde encontram-se até hoje. 
"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 a uma vida 
nômade. 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, 1997b:87). 

- - 

---- 

- 

Em suma, a ocupação indígena da área que corresponde ao Parque 
Indígena do Xingu, data de época imemorial. Os grupos que adentraram 
em épocas mais recentes, passaram a ocupar áreas de outros grupos que aí 
se encontravam estabelecidos. Esse advento de agentes da sociedade 
nacional e de novos grupos implicou em doenças, conflitos e, em alguns 
casos, em guerras que impuseram uma depopulação significativa em 
alguns grupos tribais, e a extinção de outros. 

- 
_.,,..... -. 

- 

- 
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- O conjunto de grupos que habitaram e habitam o Parque Indígena 
do Xingu pode ser retratado nos quadros (de 1987, 1993, 1996) a seguir, 
alguns dos quais apresentam sua população, que complementam os dados 
no texto acima, que menciona registros do século XIX. 

Povo 
Quadro Geral dos Povos Indígenas da área P .I.X. 

População 
r-, 

- Aweti 

Kalapalo 

Kuikuru 

Mehinaku 

Matipu/Nahukwa 

Yawalapiti 

Kamayura 

Waura 

Trumai 

Txikão 

Aweti / Trumai / Suya do 
PI Leonardo 

Suya 

Tapayúna 

Kayabí 

Juruna 

36 

191 

221 

95 

74 

135 

207 

130 

71 

107 

19 

Metuktire (Txukarramãe) 

114 

31 

364 

82 

83 

346 PIX e AI Jarina 
Krenakore 

(CEDI, Aconteceu, Especial 15 - Povos Indígenas no Brasil/84, apud Franchetto e Busatto, 
1987:153) 
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,,... 
1 

Povo Tronco/família linguística População 

Aweti tronco Tupi 80 

Juruna família Juruna, tronco Tupi 132 

Waurá 

Yawalapiti 

TOTAL 

(Lea, l 997b:40) 

Aruák 

Aruák 

449 

249 

279 

526 

277 

102 

121 

122 

165 

48 

78 

146 

187 

140 

3.HH 

Matipu/Nahukwá 

Mehináku 

Panará 

Suyá 

Tapayúna 

Trumai 

Jê Setentrionais 

Karíbe 

Tupi-Guarani 

Tupi-Guarani 

Karíbe 

Karíbe 

Mêbengokre 

Kalapalo 

Kamayurá 

Kayabí 

Kuikuru 

Aruák 

Txikão 

Jê Setentrionais 

Jê Setentrionais 

Jê Setentrionais 

língua isolada 

Karíbe 

r 
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,,...., 

Ao todo são 15 grupos étnicos distintos que vivem no Parque Indígena 
do Xingu ( dados de 1996): 

Aweti 

Juruna 

r: 
Kalapálo 

Kamayurá 

Kayabí 

Kuikúru 

Matipú 

Mehináku 

Nahukwá 

Panará (Kren-akarôre) 

Suyá e Tapayúna 

Trumái 

.r 

r. 

lpeng (Txikão) 

Waurá 

Yawalapiti 

TOTAL 

091 

175 

311 

329 

60310 

327 

058 

144 

072 

15l(Área Indígena Jarina) 

208 

176 

218 

165 

3.097 

10 Segundo informações obtidas de Aturi, Kayabi, em Canarana (09.05.96,, na 
casa do índio, a população dos Kayabi se divide nas aldeias: 
Tuyararé - 260 
Capivara - 150 
Cururu - 120 
Sobradinho - 80 
Takaprani - 30 
totaliza: - 640. 

Essa informação corresponde com a da FUNAI, que apresenta a cifra de 603 
índios Kayabi. Os Kayabi optaram por uma concentração demográfica em número 
menor de aldeias. 

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

PARQUE INDIGENA DO XINGU 
Terras indlgenas reconhecidas oficialmente 
Instituto S0cioambient11I fevereiro 1996 

Rei. Terra indfgena 
m1pa 

Povo Populaçlo 
ln'. fonle, dela) 

Siluaçlo jurídica EKtensão Município UF Observações 
{hal --- 

4B8 000 Guaranlã do Noite MT P1odaag10/1equerimen10 d1 
Ahamira PA pesquisa mineral/incidlncia na 

6111 Cechimbo das forças ArmadH. 

- 913 AI Panara • Panará ldenlifocada Encaminhada ao MJ. 
Porl Funai n• 834 de 19/09/94 ena GT para 
iden11ficar a area IDOU 20/09/941 
Despacho P1esidêncra Funar n' 80 de 09/12/94 
encaminha aree ao MJ IOOU 14/12/941. 

348 POXrngu Awelr 93 EPM 95 
Kalapalo 326 
Kamayura 303 
Kuikuro 343 
Malipu 62 
Mehinako 149 
Nahukwá 64 
Suyá 213 
Tapayuna 58 
Trumai 89 
hikão 214 
Waurll 226 
Yawalap111 196 
Kayabi ess 
Juruna 1BI 
Panará 159 

T • 3 331 

Homolo~ada Re8 CRI e SPU 
Dec s/n de 25/ 1/91 homologa a dematcaçb 
adminislrativa IDOU 26/01/911 Reg CRJ de Sinop, 
Màtr 3064, liv 2, FI 01 em 27/07/87. Reg. CRI de 
Juina, Mau 31351, Li• 2-DH. FI 160v em 05/11/87, 
Reg CRI de Canarana. Matr 3293. liv 2-B. FI 01 em 
22/07/87 Reg CRI de S Fél11 do Araguaia. Mau 
7401. liv 2. FI 01 em 21/09/87 Reg. CRI de lutiara. 
Malr 7402. liv 2. FI 01 em 21/09/87. Reg CRI de 
Parana1inga, Mau Jll50. li• 2-DH, fl 159v em 
15/11/87 Reg SPU MT Cerlidão s/n' em 18/05/87. 

2.642 003 S Féli• do Araguaia 
Sinop 
luciera 
Paranaling1 
Cana rena 

MT Prodeagro/inlluAncla de hidrelélrica 
Mr planejada/rodovia 8A080 no 
MT limile/i1olado1. 
Mf 
MT 

- 
PARQUE INDfGENA DO XINGU 
Terra lnd[gena a identificar 
Instituto Socioambiantal fevereiro 1996 

Rei. Terra indlgena 
mapa 

Povo Situação jurídica Histórico Observações 

519 Ria Liberdade Isolados A identilica,. 
(Cll/funai: 891 

Há anos os Melukti1t dizem que e1is1em Kayapr! "brabo" n, 
região do rio liberdade. onde encontralim veslígios desses 
lndios Parece ser o mt1mo grupo que loi vislo pelos 
MeMtira na cachoeira Von Manius, a poucas horas do rio 
lrbe,dade Foram vis1os lrês lndios da cabelos compridos 
que llecharam os Me1ukt1re com uma llecha igual a dos 
Kayapõ. no dra 25/10/90. tlos municlpros da luciara a Vila 
Arca/MI e possivelmente São Félrx do Xingu/PA 
fRodrrgues· 901 

P1od11g10/isolados. 

.,-. 

- - -. 



ÁI.Capoto/Jarina, conforme situação em fev. de 1996 
(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:387) 

SUDESTE DO PARÃJXINGU 
T1rr11 lndfgen11 reconhecidas oficialmente 
Instituto Sacloambleiltal fevereiro 1996 

R,f. Terre lndlgen1 PGVO Populaçlo Situação jurldica Extanslo Municlplo 
m1p1 (n•, fonte, data) (ha) 

18 AI Apyterawa Paiakanl 2 U AOR/Allamira: 96 Delimitada. 980.000 Allamira 
Port. MiniJteria1 n• 267 de 28/05/92 dacla1a S. Ffll1 do X1n;u 
do poJSo permanenta (DOU 29/05/92]. 

29 AI Ara,t A,1r1 117 ADR/Alt1mir1: 96 Homologada. Reg CRle SPU. 274 01 D Alt1mir1 
Oec. n' 399 de 24/12/91 homologa a demarcaçlo Medicilhdia 
administr;itiva lDOU 26/12/911, Reg. CRI do Uruarl 
Altamira 206 862 ha, Matr 21084, liv 2·ACC. Fi 255 
em 15/07/92 Reg SPU Certidão 04 am 22/06/94. • 

UF Observações 

PA Ca,ajh/garimpo não 
PA lndlgena/inllu&ncia de 

hidrel~trlca planejada 
llphuna]. 

PA lnflulncla dehldrolalrict 
PA planejada tBabaquaral/ 
PA rodovia BR-230 no 

limile/ Os Arara qua 
viviam na AI Arara li 
interditada am 04/01/63, 
foram contatados e 
transferidos p/a AI Arara. 

35 AI Arawetl/lg lpi1una Arawaté 230 ADR/Altamira: 96 Homologada Reg CRI 
Oec. s/n' de 05/01/96 homologo I demarcação 
administrativa !DOU OB/01/961 Reg CRI da S 
Féhx do Xlngu 175 126 ha. Matr 14B5. liv 2-H. 
FI 76 am 09/02/96 

940 900 Sen. Jost Porlrrio 
Altamir1 
S. Felil do Xingu 

PA Requerimento de pesquise 
PA mineral/influ8nda de 
PA hidrelétrica planejada 

(Babaquaral. 

51 AI BaG 128 N. Tanaka: 94 Xayap6 Makragnotl Delimitada 
Port. Mini11erial n' 645 de 21/12/91 declara 
de posse pe,manente lDOU 24/12/911. 

1.850.000 Allamira PA Requerimento a alvarli 
de pesquisa mineral/ 
garimpo não indlgena/ 
• éraa do Exércilo Gleba 
Limão incide aprodmadam1nle 
6 664 ha na AI. 

PA Requarimento e alv1r• 
PA d1 pesquisa minareV 
PA Influência de hidrelt1rlc1 

planejada (Babaquara 
e lriril/lei Municipal 
n' 338/92 da 25/02/92 cria 
distntc Porto Bannach dentro 
da AI/faz limite com a ãrea 
do Edrcito Gleba Mossor6. 

MT fnllu&nc1a de hidre161rica 
planejada/rodovia BR·080 no 
limite/Prodeagro/inclui as éreas 
Capoto e Jerina/margem direita. 

PA Alvará de pesquisa mineral/ 
Influência da hidrelétrica 
planejada l1111ll/gar1mpo 
lndlilena. 

PA Requerimento , alYarl 
da pesqui,a mineral/ 
inllulncia de hidreltt1ic1 
planeiada (8abaquaral/ 
rodovia planej1d1 PA-167. 

PA Requerimento e alvara 
de pesquisa mineral/ 
garimpo não Indígena/ 
reserva garimpeira do 
Cumaru/hidrol6tric1 planejada/ 
incido am grande pane na 
Reserva Floreslal 
do Gorotire. 

PA Influência de hldrelêtrica 
planejada (Babaquaral/os índios 
reivindicam ãraa comp,eendida 
anue os igarapts laia e furo do 
Sapo/isolados/lirea antes 
identificada com 2BB.600 ha. 

PA Requerimento e alvara de 
PA pesquisa mlnerel/Mangra Mrarl/ 

incidência da aproximadamente 
250 504 ha da lirea das Forç11 
A1madas Caximbõ. 

28 AI Cachoeira 
Seca do lrlrl 

48 ADA/Altamlra: 96 Amt 

. ~ 

'"N''"""''"''• 577 EPM. 95 

J 

90 AI Curut Xipeia-Kuruaia 124 AOR/Allamira 94 

154 RI KararaO Kayapd KararaO 25 AOR/Allamira; 96 

Delimitada. 
Por! Mini,lorial n' 26 de 22/01/93 declara 
do posse pe,manenta !DOU 25/01/931 
Por1 Funa1 n' 428 de 27/04/94 designa 
antropólogo para 1studos anuopolõgicos 
conclusiYlls (DOU 06/05/941. 

760.000 Altamira 
Uruarã 
RurClpolla 

Homologada Reg CRI e SPU. 634.915 Colider 
Oec s/n' de 25/01/91 homologa • demarcaçlo 
administrativa (DOU 28/01/911. Reg CRI de 
luciara. Matr 6162. liv2. fls 01/02 em 16/04/86. 
Aag. CRI de Colider, Malr 1790. Liv 2 em 07/07/87. 
Rog SPU Certidlo s/n' em 1 B/05/87. 

Delimitada. 19.450 Altamira 
Pon Ministerial n' 550 da 16/11/92 declara 
de posse permanente IOOU 17/11/921 . 

Reservada 2ROOO Altamira 
Dec. no 68914 do 13/07/71 IODU 14/07/711 crla 
RI Aviventada em 1988. Dec s/n' de 28/07/94 
rattf1cando os llm1tas da área do Edrcito Gleba 
Mossorõ. dlllando do ter incidlncia de 57.941 na 
área Kararaõ IDOU 29/07/941 

173 AI Kayapd XayapCI A'Ukre 1 946 4' Suer 90 
KayapCI Go1otira 
KayapCI Kikratum 
Kayapõ Xobaimoro 
K1y1p6 Kuben Kron Kon 

.r- 

Homologada Reg CRI e SPU. 3.284 005 S. Félix do X1ngu 
Dec n' 316 de 29/10/91 homologa a demarcação 
administrativa IDOU 30/10/911 Aeg CRI 
Matr 18B07, liv 2-AAO, FI t 29 em 
2t/12/B7. fteg. SPU n• 3 om 27/10/97. 

- 115 AI Koatinemo 81 AOR/Altamira: 96 Asurini do Xingu Homologada 
Oec s/n' de 05/01/96 homologa a demarcação 
adminrstra!lva IDOU 08/01/961. 

387 304 Altamira 

453 AI M1nkragnoti 657 N Tanah 94 Kayap6 Mebagnoti Homologada fteg CRI e SPU. 
Oec. s/n1 da 19/08/93 homologa a dammação 
adminislrativa da Funai fDOU 20/08/931 Reg. CRI de 
S. féli• do Xingu 1.432.481 ha. Matr 1209. liv 2-F, 
Fl 195 em 26/06/95 Reg. CRI do Altamire 3.3J6 390 
ha, Matr 22341, liv 2-MQ, Fl 197 em 09/02/96 Reg. 
CRI de Peixoto Azevedo 11 078 ha. Malr 1742, L1v 
2·RG. FI OI em 12/12/93. Rag. SPU Mf-26 
sm 03/05/94. Reg. SPU PA-05 1m 05/07/94. 

4 914 255 Altamira 
S. F6r,. do Xingu 

232 AI Paquiçambo 30 ADR/Alt1mlra. 94 Alvari de posqulsa miner11/ 
lnflulncia da hidrelttrica 
pl1ne)1d1 (Belo Mon11J. 

Juruna Homologada. Reg CRI a sru. 
Dec. n• 388 do 24/12/91 homologa a demarcaçlo 
administrativa !DOU 26/111<lt 1. RoQ CRI 
Matr 103. liv 2-A. FI 10P · 1711 • '"li 
Reg SPU Certidão 10 a•· 

4 348 San. Jod Porflrlo PA 



Cf. relação informada (1997) por Megaron, Chefe da Administração Regional 
da FUNAI / Colíder. 

Juruna 

Kayabí 

Suyá 

Txikão 

Trumai 

Waurá 

--. 

Iawalapiti 

Aweti 

Mehinaku 

Kuikuro 

Kalapalo 

Matipu 

Nafukwá 

Na Área Indígena Jarina/Kapoto: 

Metuktire 

Tapayúna. 

' ,,...... 

- 

- 
Observa-se que na relação de Megaron (Metuktire) não consta mais 

o grupo Panará (Krenakarore) presente nos quadros anteriores. Nesse 
ínterim, os Panará retomaram a sua terra tradicional, após viverem em 
diversos lugares no Parque Indígena do Xingu, desde sua transferência de 
Peixoto de Azevedo em 1974, um ano após "pacificação" e drástica 
depopulação. Apresento a seguir alguns dados a respeito desse grupo, 
pacificado na sua terra, na altura da interseção entre a BR 163 (Cuiabá 
Santarém) e o rio Peixoto de Azevedo, transferido para o Parque Indígena 
do Xingu e que retomou a uma parcela de seu território tradicional, na 
bacia do rio Iriri (PA). 

- 

"O 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 
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significa 'Cabeça Raspada'. Sua língua é relativamente próxima à língua 
dos Mêbengokre, razão pela qual estes foram designados como os 
Kayapó do Norte" (sic) (Lea, 1997b:48). 
"Os Kreen Akrore eram essencialmente caçadores e agricultores. Como 
resultado do estabelecimento de várias fazendas em volta do Parque, a 
caça é bem mais escassa do que no Peixoto de Azevedo. Sua 
quantidade é também afetada pelo fato de que uma população 
relativamente grande vive numa área restrita e os grupos não tem mais 
a liberdade de mover suas aldeias numa área extensa, como 
antigamente. O peixe substituiu a caça como fonte de proteínas e toda 
uma série de rituais de troca de alimentos são realizados raramente, 
dada a dificuldade de conseguir carne" (Franchetto, 1987:152). 

- 

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

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

"Em seguida à publicação do relatório da APS, as atenções voltaram 
se para a pacificação da tribo Kréen-Akaróre, ao longo das margens da 
Rodovia Santarém-Cuiabá. Exatamente chamados 'índios gigantes do 
Brasil', os Kréen-Akaróre habitavam uma área vizinha ao Rio Peixoto 
de Azevedo, nas florestas de Cachimbo, ao norte de Mato Grosso. O 
famoso filme documentário de Adrian Cowell, A Tribo que se Esconde 
do Homem (The Tribe That Hides From Man) revelou esse índios ao 

- 
11 Apresentam-se mais detalhes a respeito do processo de transferência dessa 
tribo para o Parque Indígena do Xingu, de modo quase exemplar; as observações 
em relação aos outros grupos são mais breves. 
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mundo através de uma ampla cobertura pela televisão na Europa e nos 
Estados Unidos. O que aconteceu a eles, desde a filmagem de Cowell, 
é um dos episódios mais trágicos da moderna história do Brasil". 
"Já em 1950, os irmãos Villas Boas haviam avistado oito aldeias dos 

Kréen-Akaróre, de avião. Depois, durante anos, eles tiveram notícias de 
seus movimentos através dos inimigos tradicionais dos Kréen-Akaróre, 
a tribo Txukahamãe, Durante a década de 50, porém, os irmãos Villas 
Boas sentiram não haver motivos para fazer contato com a tribo, e 
assim, durante muitos anos, os Kréen-Akaróre foram deixados em paz 
em seu território tribal". 
"A primeira tentativa de contato com a tribo ocorreu em 1967, quando 

um pequeno bando Kréen-Akaróre foi visto perto da Base Aérea de 
Cachimbo. A presença dos índios causou uma onda de histeria no 
pessoal militar da base, e uma esquadrilha de caças vasculhou a selva à 
procura da tribo. Essa atitude deixou Orlando Villas Boas furioso. Ele 
explicou que o medo dos militares diante dos índios era totalmente 
infundado. Os Kréen-Akaróre aproximaram-se da base por curiosidade, 
como indicava o fato de estarem acompanhados por mulheres e 
crianças, e haverem deixado arcos, flechas e cestos numa das 
extremidades da base. Foi citada na época a seguinte declaração de 
Orlando Villas Boas: 
"Basta gritar 'Índio!' e todo mundo enlouquece. Os civilizados atiram. 
Voam de avião sobre a selva toda. Um brigadeiro é fotografado atrás de 
uma metralhadora" (Davis, 1978: 96-97). 
"Diante de uma situação tão delicada, em 1968 os irmãos Villas Boas 

viram-se obrigados a fazer sua primeira expedição em busca da tribo 
Kréen-Akaróre. Inicialmente, a FUNAI lhes deu apoio para essa 
expedição, mas seria dificil e levaria mais tempo do que se pensava, o 
Governo brasileiro cortou os fundos para a expedição. O resultado foi o 
fracasso dessa primeira tentativa. Em 1970, os Kréen-Akaróre haviam 
recuado para as profundezas da floresta de Cachimbo e queimado seus 
campos e aldeias". 
"O início da construção da estrada Santarém-Cuiabá, em 1971, deu o 

impulso final para o contato com a tribo Kréen-Akaróre, Novamente, a 
FUNAI recorreu a Orlando e Cláudio Villas Boas para dirigirem a 
expedição. Ao longo de 1971 e 1972, a aproximação entre os irmãos 
Villas Boas e os Kréen-Akaróre encheu as páginas da imprensa 
brasileira e internacional". 

- 

- 

- 
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"Para construir a Rodovia Santarém-Cuiabá, se estava praticamente 

forçando os Kréen-Akaroré a deixarem seu santuário. De um lado a 
tribo tinha o rio Peixoto de Azevedo e o Parque Nacional do Xingu. Do 
outro estava seu inimigo tradicional, a tribo Apiaká. Vindos do Sul e do 
Leste, às vezes com poucos dias de diferença, avançavam os 40 
membros da expedição dos irmãos Villas Boas e a equipe de topografia 
da estrada Santarém-Cuiabá". 
"Durante o verão de 1972, um dos bandos Kréen-Akaroré, mais 

próximos da nova rodovia queimou sua aldeia e tentou uma retirada 
final para a floresta de Cachimbo. Mas essa fuga falhou e, em 5 de 
fevereiro de 1973, 30 índios, com as cabeças raspadas e os corpos 
pintados de preto, entraram no acampamento de Cláudio Villas Boas. 
Um a um, cada Kréen-Akaroré abraçou os exaustos agentes 
indigenistas e, em seguida, os dois grupos trocaram presentes. No 
mesmo dia, Cláudio Villas Boas mandou uma mensagem de rádio 
contando o encontro com os Kréen-Akaroré a seu irmão, Orlando, que 
estava em São Paulo. Imediatamente, telegramas foram enviados ao 
mundo inteiro. 'A civilização', escreveu um jornal norte-americano, 
finalmente havia 'acolhido' a fugidia e hostil tribo dos Kréen-Akaroré" 
(Davis, 1978:97-98). 
"Alguns dias depois do encontro de fevereiro de 1973, Orlando Villas 

Boas deu uma entrevista coletiva. Para dar uma idéia da gravidade e da 
premência da situação, ele explicou minuciosamente a história de sua 
experiência com a tribo Kréen-Akaroré: a descoberta de oito aldeias em 
1950; as expedições malsucedidas de 1967 e 1968; as dificuldades, 
:frustrações e propósitos da expedição recente; os temores atuais e as 
promessas feitas aos índios. Orlando Villas Boas, lembrou ter dito à 
imprensa, no início da última expedição Kréen-Akaroré, que um 
'crime' estava prestes a ser cometido, e que os esforços dele e de 
Cláudio pretendiam apenas reduzir o grau de violência desse 
'crime' (gn). Nas palavras dele, os Kréen-Akaroré: 'viveram felizes até 
o dia em que foram vistos por aquele avião. Nesse dia começou mais 
uma tragédia para uma nação indígena. O que em parte nos consola, e 
nisso estamos concentrando todos os esforços, é que o crime seria 
maior se não houvesse uma força mediadora como esta, tentando 
impedir o inevitável choque de duas civilizações" (Davis, 1978:98-99). 
"Finalmente, Orlando Villas Boas voltou-se para os repórteres 

presentes e suas palavras, escolhidas com dificuldade, ganharam um 

- 

- 
- 

- 
46 
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- tom comovente. 'Se uma reserva indígena não for demarcada 

imediatamente para os Kréen-Akaroré, e se uma polftica positiva de 
proteção não for desenvolvida em colaboração com os responsáveis 
pela construção da rodovia Santarém-Cuiabá', disse ele, 'então os 
Kréen-Akaroré, como tantas outras nações indígenas, 
desaparecerão inexoravelmente. Isso significará sua destruição 
final" (gn) (Davis, 1978:99). 
"Um mês depois dessa entrevista, o Presidente Médici assinou um 

decreto criando uma reserva Kréen-Akaroré, Contrariando porém, os 
conselhos dos irmãos Villas Boas, esse decreto não incluía na reserva o 
território tradicional da tribo Kréen-Akaroré. Além disso, fazia da 
Rodovia Santarém-Cuiabá uma das fronteiras da reserva. Em poucos 
meses, esse gesto mostrou-se devastador para os 300 remanescentes da 
tribo Kréen-Akaróre" (Davis, 1978:99). 
"Em janeiro de 1974, menos de um ano após a pacificação dos Kréen 

Akaroré, jornais brasileiros citaram um relato de primeira mão do que 
estava ocorrendo com a tribo, escrito por Ezequias Paulo Heringer, 
agente indigenista destacado para investigar as condições na frente do 
contato com os Kréen-Akaroré. Segundo Heringer, os Kréen-Akaroré 
estavam espalhados ao longo da rodovia Santarém-Cuiabá, 
confraternizando com os motoristas de caminhão e mendigando 
comida" (Davis, 1978:99-100). 
"Heringer disse à imprensa brasileira que os Kréen-Akaroré haviam 

abandonado suas lavouras e estavam em situação de doença, fome e 
desespero. Numa das matérias ele era citado como tendo dito: 
"Encontramos duas casas improvisadas ao longo da rodovia Santarém 
Cuiabá e uma população de 3 5 pessoas, todas sofrendo de resfriados, 
inclusive o chefe Kréen-Akaroré, Iaquil, que não sabia onde estava ... 
Os costumes da tribo desapareceram, o tabaco e o álcool fazem parte 
de seus novos hábitos" (Davis, 1978: 100). 
"No espaço de um ano, a população da tribo Kréen-Akaroré havia 

sido reduzida de aproximadamente 300 para menos de 135. Daí 
então que, em 1974, Orlando Villas Boas iniciaram uma campanha 
pela remoção dos Kréen-Akaroré para o Parque Nacional do Xingo 
(gn). Desde o início de seus esforços para entrar em contato com os 
Kréen-Akaroré, os irmãos Villas Boas eram contrários a essa remoção. 
Esperavam que o Governo brasileiro demarcasse uma reserva para a 
tribo e protegesse os índios contra os trabalhadores da estrada e outros 

- 
,,...._ 

,,..._ 

- 

,-.._ 

- 
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- elementos ao longo da Santarém-Cuiabá. Quando ficou claro que isso 
não aconteceria, os irmãos Villas Boas foram forçados a intervir e 
transferir os Kréen-Akaroré como haviam feito antes, no final da 
década de 60 e início da de 70, com as devastadas tribos Txikão e 
Beiço-de-Pau (gn )" (Davis, 1978: 100-1 O 1 ). 
"Em outubro de 1974, os irmãos Villas Boas conseguiram um avião 

para transferir os Kréen-Akaroré para o Parque Nacional do Xingu. No 
momento da transferência, soube-se que outra epidemia estava 
dizimando os 135 membros remanescentes da tribo. Um médico 
brasileiro a bordo desse avião contou que as mulheres Kréen-Akaroré 
e~tavam abortando propositalmente, para não fazerem filhos que teriam 
que enfrentar a nova situação da tribo. Desde essa data, os Kréen 
Akaroré estão vivendo ao lado de seus inimigos tradicionais, os 
Txukahamãe, na parte Norte do Parque Nacional do Xingu" (Davis, 
1978: 101)12• 
"A experiência 'democrática' dos Kreen-Akrore fracassara: eles 'terão 

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

,...._ 

- 
- 

- 

- 
12 "A dizimação das tribos Parakanân e Kréen-Akaroré descrita não foi um 
conjunto de incidentes isolados, mas fez parte de um esquema mais amplo de 
destruição étnica que desde 1970 incluía toda a Região Amazônica do Brasil. Entre 
1970 e 1974, o Governo brasileiro tentou acelerar o processo de "integração 
nacional" construindo uma série desastradas que cortavam os parques e reservas 
indígenas. Os efeitos traumáticos e desastrosos desse programa de "integração", 
sobre as tribos indígenas, foram documentados nos relatórios da cruz Vermelha 
Internacional, da Survival International, e da Aborígenes Protection Society (APS) 
sobre a política indigenista do Brasil" (Davis, 1978: 101) 

"Repetindo as conclusões do relatório da APS, Brooks escreveu que "quando 
estão em jogo os interesses do desenvolvimento, as Reservas Indígenas mal valem 
os mapas nos quais estão traçadas" (Davis, 1978: 103) 
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- Deslocamentos dos Panará 
(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:607) 
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DESLOCAMENTOS ÁREAS 

DE 1967 A 1975 

Ana lndfgene Pener6 

EM JANEIRO DE 1975 

-------------·.+ 6ree de ocupaçlo 
tradicional do1 Panar6 

DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU: 
1. em janeiro de 1975, para o Posto Oiauarum; 
2. om janeiro de 1975, para • Aldeia Preporl; 
3. em março de 1975, para a Aldeia Kretire: 
4. em outubro de 1976, de volta ao Posto Dlauarum; 
6. em novembro de 197 6, para a Aldeia Suy6: 
8. am Junho de 1978, para • prlmalra Aldeia Panar6; 
7. em maio de 1983, pere • eegunda Aldeia Panar6; 
8. em 1989, pere e atuei Aldeia Penar6 no Arralaa. 
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- - 
- alimentação à espera de transporte, pois se adiantaram aos planos assim 

que souberam da confirmação da mudança' (O Globo, 15-01-75)" 
(Davis, 1978:122-123). 

- 

,-.... Passados duas décadas, em artigo de Schwartzman, encontramos 
uma notícia a respeito da volta dos Panará a sua terra: 

"Agora, mais de 20 anos depois, com a maior parte de seu território 
invadido pela mineração de ouro, criação de gado e madeireiras, os 
Panará voltaram à floresta remanescente de sua terra ancestral, na bacia 
do alto rio Iriri, localizada ao norte de Mato Grosso e ao sul do Pará. 
Nos últimos quatro anos, o grupo estudou seu território, identificou 
uma área de 490 mil hectares ainda desocupada e com florestas, 
restabeleceu a ocupação permanente da região e abriu um processo na 
Justiça Federal pedindo indenização por perdas e danos decorrentes do 
contacto e da transferência, bem como a demarcação da terra 
remanescente. Em dezembro de 1994, a FUNAI identificou a área, 
dando início ao processo de reconhecimento oficial. 
"A história recente dos Panará é paradigmática de processos ainda 
maiores em curso entre os povos indígenas do Brasil - processos de 
perda demográfica e recuperação, de reafirmação étnica e cultural, de 
reintegração territorial. A história dos Panará ilustra tendências comuns 
a esses povos e também contribui para um importante progresso na 
antropologia" (Schwartzman, 1996:27). 

,..--. 

- 
r-. 

,r- 

Com o retomo à sua terra, os Kreen Akrore, melhor, Panará, estão 
em condições de recuperar sua capacidade produtiva, tanto econômica 
quanto cultural. 

Retomando o Parque Indígena do Xingu de modo geral, os índios 
ocupam sua área e a da Área Indígena Kapoto/Jarina desde antes do 
Decreto 50.445, de 14.04.1961, remontando a época imemorial, divididos 
entre as seguintes tribos: Suyá, Txikão, Trumai, Waurá, Iawalapiti, Aweti, 
Mehinaku, Kuikuro, Kalapalo, Matipu, Nafukwá, Metuktire, Bakairí, 
Kustenáu, Y arumás, Xipaia-Curuaia, Anumaniá, Arupatí, Maritsauá, 
Aualáta, Tsúva, Naruvôt. As últimas, foram extintas. 

Os caracteres culturais desses grupos podem ser estudados em 
diversos trabalhos publicados, sendo que, no presente laudo, foram 

- 

- 
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- 
- selecionados alguns caracteres, focalizando as relações com a terra dos 

Metuk:tire que habitam as terras que incluem a área "sub-judice". 

Tratando-se dos Kayapó, habitantes da Área Indígena 
Capoto/Jarina, na qual incide a área "sub-judice", podem-se apontar alguns 
caracteres dos Metuk:tire, que serão enriquecidos na resposta V. Vale a 
pena lembrar o livro de Lukesch, que pesquisou os mitos dos índios 
Kayapó na década de 50, pouco após os primeiros contatos pacíficos de 
muitos deles, retrata a concepção das "coisas de índio", as quais incluem a 
relação com o sobrenatural, que é tão real quanto o tacape que manipula 
para diversas finalidades. 

· Na sua organização social, é curioso que uma tribo guerreira quanto 
a dos Kayapó, cultive tanto respeito para com a mulher, destacando-se a 
ascendência de senhoras idosas. Sua simples presença pode alterar o rumo 
de decisões de uma assembléia de homens, como relata Villas Bôas 
(1994): 

- 

- 

- 

"Tudo, porém, indicava que o nosso anjo da guarda estava ali na copa 
da árvore mais baixa. Talvez tenha sido ele tenha trazido lá de dentro 
da mata uma velha que, assim que foi vista por um índio, foi anunciada 
por um grito: "Mebenhite, mebenhite" (Uma velha, uma velha). Foi 
água na fervura. mulher jê, principalmente a idosa, tem grande 
ascendência na comunidade. A confusão foi estancada como por 
milagre. Um 'beiço de pau" avançou e atiçou o fogo. No rosto de nós 
civilizados ela passava a saliva que vinha impregnada da seiva de uma 
raiz que vinha mascando. A velha levantou a voz e os homens calaram 
se. Ela gritou. As mulheres vieram. A tensão caiu. Agora os homens 
riam. Riam nervosos, mas riam. Duas mulheres nos escoltaram até o 
porto. Nossa canoa ainda estava lá. Chegamos ao acampamento com 
uma história longa para contar. Contar e ouvir, pois os que ali estavam 
agüentaram a presença incômoda e hostil de um grupo carrancudo, que, 
provavelmente, estava aguardando algum aviso do continente! Ato 
continuo, abandonamos a ilha e fomos acampar lá do outro lado do rio" 
(Villas Bôas, 1994:568). 

- 

- 
Sua organização social pode ser compreendida, ainda que de forma 

resumida, segundo o texto de Diniz: 

"Entre os Kayapó a residência pós-marital é na casa dos pais da 
mulher, de modo permanente. A residência foi considerada como 
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matrilocal por Lowie e com tendência patrilocal por Dreyfus. De fato, 
embora tenha características unilineais, inclusive com terminologia de 
parentesco do tipo Omaha (14 ), não é enfatizada nem a linha paterna e 
nem a materna. A monogamia é regra geral. Primos cruzados e 
paralelos não devem unir-se maritalmente. O casamento formal ocorre 
quando as noivas são ainda impúberes. Na sociedade Kayapó uma das 
tradições é o mutismo e evitação entre genro e sogra, cunhado e 
cunhada. São proibidos não somente os casamentos entre parentes 
cognatos e afins, mas também entre aqueles que mantém relações de 
'compadrio' " (Diniz, 1976: 92-3). 

Para compreensão da organização social, a nominação é um dos 
principais motivos de festa, revelando sua centralidade na estrutura social 
Kayapó, como também foi verificado nos relatos obtidos em campo que 
mencionam as diversas festas, sendo a festa Bemp ou Bemp'io as mais 
citadas. Na festa se reproduz a rede de relações sociais e com o 
sobrenutural, 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 incluí das 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 

,· 
A nominação, melhor, a festa de nominação vai conferir um lugar 

dentro da sociedade Kayapó, que não é acessível a todas, 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). 

- 

- 
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- "Não é que nascem assim já classificados. Ao nascer todos são mê-kà 
tam, e assim continuam até qu~ 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). 

A seguir o autor passa a descrever urna 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 
com a consumação de produtos de sua economia, destacando-se os de 
caça e, na área agrícola, o 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). 

Outros caracteres que podem ser mencionados aqui, dizem respeito 
às mudanças decorrentes da situação de contato. A adoção de 
instrumentos de ferro, de indumentária, de aparelhos transistorizados, a 
ocupação de cargos no órgão de tutela, o vínculo com esse órgão, que 
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 aprendizado da lingua portuguesa necessária na 
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- comunicação com os não-Kayapó, a luta pela terra que percebe outros 
interessados, até então insuspeitos para eles, alteraram seu modo de ser, 
sem que sua distinção fosse diluída; não se pode olvidar o jogo de futebol, 
que absorve tempo considerável que reduz a dedicação no aprendizado 
dos elementos culturais tradicionais, no que se constata, como em outros 
grupos e mesmo dentro da sociedade nacional, o conflito de gerações. 

A redução da área de terra que tradicionalmente habitavam / 
dominavam, juntamente com outras transformações, teve como 
conseqüência a redução da caça para sua dieta e a ampliação do uso do 
peixe, a par da ampliação de suas roças. Basta observar as tabelas de 
carne de caça, para verificar a série de sutilezas de dieta que acompanha 
cada carne, enquanto os peixes estão reduzidos a uma classificação mais 
ou menos conjunta. Como eles, mais remotamente, não utilizavam a 
flecha, também as aves eram poupadas. Hoje, com a flecha e a carabina, 
esses animais enriquecem a dieta, mas não substituem, em termos 
classificatórios, os mamíferos. A falta de ( animais de) caça adequada pode 
impedir a realização de uma festa de nominção, por exemplo. Daí segue 
se, a importância de assegurar o direito a essa terra, que a define como 
indígena, conforme reza a Constituição atual: 

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

1 ° - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias e 
sua reprodução tisica e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 

- 

- 
- 

- 

- III 

- 
FUNAI 3. Tais grupos étnicos utilizam-se e/ou utilizavam-se da área 
do Parque como meio de subsistência e/ou preservação de sua 
vivência sócio cultural? 

- 
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Tais grupos étnicos utilizavam-se e vem se utilizando de toda a área 
que integra o Parque Indígena do Xingu, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência 
sócio-cultural, como já transparece nas respostas acima. Além do aspecto 
puramente econômico, interessa considerar que, 

"para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples 
meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está 
diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é apenas 
um recurso natural mas é tão importante quanto este um recurso 
sociocultural" (Ramos, 1986:13). 

- 
A economia está retratada no elenco de plantas cultivadas, 

frutíferas, medicinais coletadas para as mais diversas finalidades; animais 
caçados para obtenção de carne, penas, ou matéria prima (unhas, dentes, 
pele, garras) para confecção de algum objeto; variedade de técnicas de 
pesca, formas associativas de organização e regras de distribuição dos 
diversos bens, que obedecem e confirmam as complexas redes de relações 
intratribais e intertribais. Na relação com a terra, com o ambiente 
ecológico, entram em questão os lugares e animais sagrados, os que devem 
ser preservados ou eliminados ... 

"O território indígena se define não somente por critérios históricos, 
como também por critérios culturais próprios ao(s) grupo(s) que o 
habitam. Entre eles, consideramos as instituições sociais que 
determinam padrões de. ocupação, os modos de exploração econômica 
do ecossistema circundante, com os recursos que ele oferece para a 
reprodução fisica e cultural do grupo; referenciais ligados à 
cosmologia; dinâmicas políticas que dirigem a expansão ou a contração 
territoriais. O território indígena é, assim, mapeado a partir das 
necessidades de sobrevivência do grupo, sobrevivência entendida em 
sentido amplo e não simplesmente material. Estão incluídos nesse 
mapeamento o acesso a recursos básicos, sítios históricos e 
'religiosos', as fronteiras definidas e reconhecidas com os territórios 
habitados por outros grupos, aliados ou inimigos. Por fim, não 
podemos esquecer que, depois do contato com as frentes de 
colonização do interior brasileiro, esse mapeamento passou a 
compreender a presença de elementos não-indígenas e novas 
fronteiras" (Franchetto, 1987:4). 
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- 
- A utilização da terra, por parte do índio não corresponde às formas 

praticadas pela sociedade nacional. No entanto o índio não fica indiferente 
ante a invasão em suas terras, melhor, em terras que tradicionalmente 
habita. Com referência ao Alto-Xingu, quando em visita à aldeia Kuikúru 
(1996), um dos seus homens mostrava-se mais agitado e pela participação 
indicava exercer liderança significativa no grupo. Ele queixava-se das 
perdas de áreas de terra que sofreram e afirmou, de diversas maneiras, que 
não vão admitir mais isso. Nesse depoimento esse homem lembrou que os 
Vi/las Bôas insistiram para eles (os Kuikúru) descerem o rio por causa 
dos brancos. Com isso foram afastados de parte de seu território 
tradicional, o que implicou em perdas significativas. Significativas em 
termos de dimensão, como, em termos de referência histórico-mítica. Mas 
agora, segundo ele, não admitem mais perdas. Vivem muito "apertado", 
um grupo muito perto do outro. Isso não pode mais acontecer, de branco 
tomar nossa terra. 

- 
r- 

----- 

- 

Durante a entrevista trouxeram mapa do Parque Indígena do Xingu, 
em relação ao qual revelaram consciência do espaço geográfico, que foi 
reduzido, graças à ação da sociedade nacional. A maior parte do habitat 
dos Kalapálo e Kuikúru ficou excluída dos limites do Parque Indígena do 
Xingu, como explicaram sobre o mapa que era manipulado. 

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

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

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

- 

,--. 

- 
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"Mas não foram as guerras as principais responsáveis pelo 
minguamento e desaparecimento de grupos indígenas da região. A 
maior consumidora de vidas entre eles tem sido as epidemias que quase 
todos os anos grassam na região. Grupos importantes, como os 
naruvoto-custenabu, tsuva, não existem mais, tragados que foram pelos 
surtos gripais e suas complicações" (Villas Bôas, 1994:364). 

,,... 

No rol das perdas, incluem parentes, principahnente de gerações 
anteriores, mortos pela ação de epidemias. Essa terra também abriga os 
cemitérios dos inúmeros mortos, que se multiplicaram nas gerações 
anteriores. Esperam que seu futuro não seja marcado pela redução de sua 
expectativa de vida (de 47 para 42 anos) como noticiou a Folha de São 
Paulo no início de junho de 1996. 

Na resposta ao quesito 5. da FUNAI, apresentar-se-ão mais 
detalhes que explicitam a forma de relação dos Metuktire com a sua terra. 

- 
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IV. 

FUNAI 4. Se os índios e/ou comunidades que ocupam o Parque 
Indígena do Xingo estão liberados do regime tutelar previsto pela Lei 
6.001/73 "Estatuto do Índio"? 

Os índios e/ou comunidades que ocupam o Parque Indígena do 
Xingu não estão liberados do regime tutelar previsto pela Lei 6.001/73 
"Estatuto do Índio", que reza, em seu Capítulo II: 

Da assistência ou tutela 
Art. 7° Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à 
comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta 
Lei. 
Par. 2° Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente 
órgão federal de assistência aos silvícolas. 

Os índios do Parque Indígena do Xingu não são caracterizados 
como integrados, por isso ficam sujeitos, legahnente, ao regime tutelar. 
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V. - 
FUNAI 5. Se a área de terras, objeto da presente ação, é habitat 
indígena e, se como tal, é caracterizada pela ocupação física por índios 
na forma de localização de aldeias, área de perambulação ou 
subsistência, caça, coleta, pesca, etc.? 

FUNAI 6. Quais os grupos tribais que ocupam a área, objeto da 
presente Ação Ordinária de Desapropriação Indireta? 

Autores 5) Existem evidências suficientes para caracterizar a área 
(tida como dos autores) como de ocupação indígena? 

Justiça Federal 3°) Antes da criação do Parque Indígena do Xingu, o 
perímetro da "Gleba Santa Helena" era habitado por índios? 

Justiça Federal 5°) Os aborígenes que compõem a Reserva Xingo são 
originários da região onde está localizada a área em litígio? 

- 

A área "sub-judice" encontra-se localizada na Área Indígena 
Capoto/Jarina, da qual encontramos o seguinte registro de sua situação 
oficial: 
"AI Capoto/Jarina 
Povo: Kayapó Metuktire 
População: 577 Fonte: EPM: 95 
Extensão: 834.915 
Município: Colider/MT 
situação Jurídica: homologada. Reg. CRI e SPU. Dec. s/nº de 25/01/91 
homologa a demarcação administrativa (DOU 28/01/91 ). Reg. CRI de 
Luciara. Matr 6162. Liv 2. Fls 01/02 em 16/04/86. Reg. CRI de Colider, 
Matr 1790, Liv 2 em 07/07/87. Reg. SPU Certidão s/nº em18/05/87. 
Observações: Influência de hidrelétrica planejada I rodovia BR-080 no 
limite/Prodeagro I inclui as áreas Capoto e Jarina I margem direita" 
(POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 1991-1995, 1996:424). 

,,-. 

,--. 

Os grupos indígenas que habitam a área "sub-judice" são os 
Metuktire e os Tapayúna e se caracteriza como de ocupação imemorial e 
tradicional dos índios Mektuktire. Por um certo período, segundo 
registros bibliográficos, esse território foi disputado entre os Metuktire e 
os Juruna, sendo que estes últimos ocupavam as regiões próximas às 
margens, enquanto aqueles, a área mais afastada do rio Xingu, tanto para o 
oeste quanto para o leste. Os Suyá e os Trumai buscavam, na altura da 
cachoeira von Martius, pedras para machado e taquara para sua flechas. 
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r- Área Indígena Capoto/J arina 

(Lea, 1997b:63) 
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Atualmente continuam se abastecendo de taquaras nesse local. Os Kayabí 
encontram materiais necessários nessa região, ausentes a sul da BR-80, 
necessários para confecção de materiais de uso segundo sua cultura. 

Quanto aos Metuktire, os primeiros dados históricos mais precisos 
quanto à sua localização correspondem aos fornecidos pelos Villas Bôas, 
no início da década de 50, como se encontra no mapa etnográfico de 
Cunha (1954), embora Steinen, no final do século XIX, já os tenha 
mencionado, através da informação dos xinguanos. 

- 

'.'As primeiras notícias que tivemos dos txucarramães foram dadas pelos 
calapalos. Chamavam-nos de atuvotos (homens sem arco) e os 
apontavam como os índios mais numerosos e perigosos de toda a 
região. As informações mais claras só viemos a ter quando entramos 
em contato com os camaiurás e trumais, que não os conheciam de vista 
- os jurunas tinham sido os seus informantes. Karatsipá, o velho 
camaiurá, contou-nos muitas histórias sobre os txucarramães. Falou do 
ataque que deles sofreram os suiás: foi tão violento que não tiveram 
outra alternativa senão abandonar o Xingu e se internar no rio 
Paranaiúva, ou Suiá-Missu" (Villas Bôas,1994:558-9). 

,,,...... 

Mencionando Villas Bôas, em Simões encontramos anotadas as 
notícias de expedições guerreiras que os Kayapó empreendiam contra 
grupos indígenas do Xingu: 

.r- 

"Através de informantes, conseguiram os Vilas Boas saber que tinham 
sido os 'Txukahamãi que, há cêrca de cinqüenta anos assaltaram a 
aldeia dos Suyá, localizada à margem do Xingu, destruinda-a 
completamente. Disso resultara a migração dos Suyá para a barra do rio 
Paranajuba ou Sulá-missu. Por volta de 1946 os Txukahamãi, numa 
emboscada contra os Kamayurá, abateram o 'capitão' dêstes índios, es 
capando uma criança, que levou à aldeia a triste noticia" (Simões, 
1963:83). 
"Alguns anos após, já em princípios de nosso século, foram os Suyá 
atacados pelos Kayapó, provavelmente Gorotire ou Kruatire, que lhes 
cercaram a aldeia e mataram grande parte de seus habitantes. Os 
sobreviventes refugiaram-se no Suiá-missu, onde mais tarde levantaram 
nova aldeia junto a sua embocadura com o Xingu" (Simões, 1963:85- 
6). 
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Localização das diversas tribos da região do médio e alto Xingu. 
(Cunha, 1954:11) 

o - d 

1\IESOPOTAJIIA DO ALTO XINGU, com. os formadores dêsse 
grande rio. Vê-se aí, também, a localização das diferentes 
tribos da região, com representantes dos quatro grupos linguís- 

ticos brasileiros: tupi, curíbe, jê e aruaque. 



O espírito guerreiro dos Kayapó é citado por diversos autores, 
mencionado por outros grupos tribais e reconhecido por eles mesmos. 

"Os Xukahamães, também ferozes, semelhantes aos Suíás, usam 
batoques nos lábios e nas orelhas; sua arma principal é a burduna. 
Habitam o curso médio do Xingu, isto é, nas proximidades da 
cachoeira Martius. Presume-se que os Xukahamães sejam 

r- representantes do jê. São valentes guerreiros, inimigos de morte de 
todos os índios do Alto Xingu, com os quais mantêm constantes 
conflitos. Os Xukahamães, de tempos a tempos, excursionam terras 
longínquas, até às margens do baixo Araguaia. Então assaltam as 
habitações dos índios Carajás e mesmo as casas dos sertanejos brancos, 
para roubar as mulheres e as crianças e depois levá-las para o Xingu, 
onde as conservam prêsas por tôda a vida. Aliás, é um velho costume 
praticado pelas tribos bravias do Xingu. 
"Não menos hostís são os Caiapós, talvez os mais intratáteis silvícolas 
americanos. Habitam os afluentes orientais do Xingu, e constituem, 
atualmente, uma nação belicosa que vive em guerra, permanente, 
contra as tribos vizinhas" (Cunha, 1954: 25-6). 

r> 

Pode-se afirmar, também, que wna parte do antigo território Juruna 
está incluída nesta área. Os Juruna subiram o rio Xingu, fugindo 
primeiramente dos maus tratos dos seringueiros e, nessa região, foram 
obrigados a prosseguir a montante, para se livrar dos freqüentes ataques 
dos Metuktire. Esses ataques são temidos até a pacificação obtida com a 
intervenção dos Villas Bôas, como registram: 

"Mal começávamos a nos despedir das águas quando os jurunas, 
apreensivos, vieram nos comunicar o assédio de 'botocudos' à sua 
aldeia. São muitos diziam. Fomos até a aldeia juruna. Realmente 
constatamos, pouco abaixo dela, na mesma margem, grossos rolos de 
fumo toldando o céu. Haviam de estar por perto os temíveis botocudos. 
Pusemos o motor em ação e descemos até a fumaça. Para desconforto 
dos jurunas, encontramos uma picada nova beirando o rio quase até a 
aldeia deles. Um pouco abaixo, à beira de um córrego, encontramos um 
grande acampamento vazio que tudo indicava estar sendo ocupado por 
um avantajado número de índios. Deixamos ali alguns presentes. Os 
jurunas que estavam conosco ficaram meio alarmados, tanto assim que 
mal chegados de volta trataram de fechar as casas e improvisar um 
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acampamento em uma praia ilhada bem à frente da sua aldeia da 
margem do rio. 
"Depois desse acontecimento, os txucarramães deram uma folga grande 
aos seus perseguidos, que não os temiam - honra seja feita, os jurunas 
são valentes, afeitos à luta e destemidos. 
"Passados dois anos, os txucarramães voltaram à carga. Surgiram 
repentinamente em frente à aldeia juruna, do outro lado do rio. 
Gritando e chamando insistentemente, gesticulando e sacudindo os 
arcos, os 'beiços de pau' não demonstravam nem inspiravam confiança. 
Os jurunas, claro, não se abalaram em ir ao seu encontro. 
Permaneceram em suas casas do lado de cá do rio. Os visitantes 
incômodos, depois dos chamamentos persistentes, afastaram-se. 
Avisados do ocorrido, voltamos à aldeia juruna, para junto com eles 
fazer um minucioso reconhecimento nas redondezas" (Villas 
Bôas, 1994:560). 

Os Juruna conviveram muito tempo numa situação em que eram 
importunados pelos Metuktire, do norte, e não podiam seguir para o sul, 
pois entravam em confronto com outros grupos. Num momento 
subsequente no processo pacificador, os Villas Boas estabelecem contato 
em local mais próximo às aldeias Metuktire: 

110 segundo encontro com os txucarramães foi na foz do afluente 
Jarina, pouco acima da cachoeira Von Martius. O número de índios era 
muito maior que no primeiro encontro. Vieram mais amistosos e 
traziam um dos seus grandes chefes, Kremuro" (Villas Bôas, 1994:562). 

r 

Após diversas peripécias, em que os sertanistas passaram por 
situações delicadas no relacionamento com eles, podem agora suspirar, 
descrevendo alguns aspectos de sua economia: 

"Hoje, com as viagens periódicas que para lá fazemos, podemos 
considerar atraídos esses mencragnotires e metotires. Saíram do estado 
de guerra e são hoje nossos grandes amigos. Não sendo agricultores, 
vivendo mais da coleta de frutos silvestres, caça e pesca, esses índios 
despendem uma energia inaudita para a subsistência. Suas habitações 
são toscas, consistindo em uma armação simples, da altura de dois 
metros, e comprimento variando entre três e dez. São cobertas de folhas 
de bananeira-brava. Excepcionalmente, vê-se uma habitação coberta 
com folha de inajá. O teto de bananeira-brava não tem declive para 

,,..... 

- 
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escoamento das águas da chuva. O que segura a água é a camada grossa 
de folhas. No interior da habitação, nem uma vasilha para uso 
doméstico. As coisas que comem ... peixe, caça... são assadas também 
em folhas de bananeira-brava. Não possuem ralador. A pouca 
mandioca que aparece, tirada quase sempre de roças antigas de outros 
índios, ralam em pedras ásperas. Para espremer a massa da mandioca 
utilizam pequenas esteiras que confeccionam com o broto da palmeira 
buriti. A água, transportam em grossos gomos de taquaruçu. São 
paupérrimos, portanto, em utensílios caseiros" (Villas Bôas, 1994:568- 
9). 

Com a pacificação iniciou o problema de terra para os Metuktire, 
que acompanharam a mudança de limites, a inclusão e exclusão de partes 
maiores e menores de seu território na delimitação oficial. Hoje ainda se 
debatem com áreas situadas na margem oriental do rio Xingu, e a oeste do 
rio Liberdade. 

,.-, 

De modo que, durante o período em que essa área correspondente à 
Área Indígena Kapoto/J arina ficou excluída do Parque Indígena do Xingu 
e não era oficialmente reconhecida como indígena, os Metuktire que 
habitavam uma aldeia ao sul da BR-80 

"( ... ) iam regularmente à atual Área Indígena Jarina/Kapoto para 
conseguir materiais para fabricar seus arcos e flechas e para visitar 
parentes na aldeia de Jarina. 
"O piloto da FUNAI, José Denerval Feliciano, forneceu as coordenadas 
geográficas da localização da aldeia atual da cachoeira von Martius • 
1 Oº 05' 00 S e 53º 00' 00 W, e da aldeia atual do Kapoto - 09º 50' 00 S 
e 53º 10' 00 W. Estas duas aldeias são habitadas pelos Mêbengokre e 
pelos Tapayúna. 
Atualmente, a aldeia Juruna de Tubatuba está situada um pouco a 
jusante da foz do rio Manitsauám-Miçu com o Xingu" (Lea, 1997b:49). 
"Os índios Txukarramãe, da aldeia Cretire no PIX, moravam numa 
região a vinte minutos de barco da rodovia BR80. O fácil e continuo 
acesso a essa rodovia ocasionava freqüentes surtos de gripe na aldeia, 
onde muitas vezes 100% da população infantil apresentava compli 
cações (pneumonia principalmente). 
"Em junho de 1985 essa aldeia mudou-se para um lugar chamado 
Pium, abaixo aproximadamente 7 horas de barco da BR-80. A idéia 

r: 
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seria dificultar o contato com o branco, diminuindo assim a incidência 
de doenças. 
"Contrários à idéia do diretor do Parque e dos funcionários de saúde da 
área, os índios escolheram talvez uma das piores regiões para habitar. 
Região de mata com muitas lagoas e charcos, propícia à reprodução de 
anofelinos (transmissores da malária). 
"Desde o início das chuvas (setembro 85), que os índios vêm lutando 
contra a malária. Apesar dos esforços da equipe de saúde do Parque e 
da SUCAM, não há chances de um retrocesso da doença. As lideranças 
Txukarramãe poderiam escutar os conselhos do diretor Megaron e da 
equipe de saúde, levando seu povo para outro lugar, o Capoto, por 
exemplo. Região de campo, mais ao norte, lugar sagrado dos 
Txukarramãe, terra devolvida aos índios em maio de 1984 pelo 
governo. (Estela Würker - enfermeira)" (POVOS INDÍGENAS NO 
BRASIL, 1986:336). 

- 

,.... 

Embora uma parte das terras Metuktire fosse contemplada com o 
reconhecimento oficial da Área Indígena Capoto/Jarina, os Metuktire 
estão, há quase duas décadas, se empenhando em manter a posse da área à 
direita do rio Xingu, e a oeste do rio Liberdade, o que não os deixa imune 
de conflitos: 

"Os Metuktire Kayapó, cuja aldeia fica na margem esquerda do médio 
Xingu, na AI Capoto/ Jarina, mantêm a ocupação da sede da fazenda 
empresa de turismo Ensa na margem oposta e dão sinais que pretendem 
ficar até que o governo declare como terra indígena uma faixa adicional 
de proteção de 15 km na margem direita do rio. (ISA, dez/95)" 
(POVOS INDÍNGENAS NO BRASIL, 1996:425). 

r-. 

Antes de prosseguir com os Metuktire, vale a pena anotar, a respeito 
dos Tapayúna, que com eles vivem na Área Indígena Kapoto/Jarina. 
Pereira (1968) relata desde as primeiras notícias, quando foram 
encontrados, no século passado, a leste do médio curso dos rios Arinos e 
Juruena até a altura do Salto Augusto, por viajantes que seguiam a rota de 
Cuiabá a Belém, via Arinos-Juruena, no que, esses viajantes eram 
auxiliados pelos Apiaká que habitavam o vale médio e baixo desses rios 
disputando esse território com os Tapayúna. Desde as primeiras notícias 
são classificados como índios ferozes que atacam as canoas. Nessa região 
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- tem uma mina de pedras apropriadas para confecção de machados e que 
era visitada por esses dois grupos e pelos Kayabí. 

Na década de sessenta do século XX, após novos conflitos, agora 
com seringalistas, empreenderam-se diversas expedições de pacificação do 
grupo. Esse, na verdade se rendeu em decorrência da redução 
populacional sofrida em conseqüência de envenenamento e doenças 
alienígenas (Pereira, 1968). 

"Os Tapayúna parecem pertencer ao grupo Jê, com parentesco com os 
Suyá. A sua situação ecológica atual coincide com a afirmação de Karl 
von den Steinen: 'Os representantes mais ocidentais dos Gê são os 
Kayapó e os Suyá. Com estes últimos não nos precisamos deter no 
relatório da segunda expedição; resta-nos somente apresentar o fato 
interessante de que os Suyá dantes moravam ainda muito mais para o 
oeste. Estavam estabelecidos a oeste do Paranatinga, no afluente 
esquerdo deste, o Rio Verde, na vizinhança dos Kayabí e dos Bakairi, 
de onde foram não há muito tempo, pode-se dizer, rechaçados 
novamente para o Xingu'. Os próprios Suyá me falaram também de um 
grupo seu, afastado e separado" (Pereira, 1968:226). 

Talvez tenha sido este o argumento, do parentesco cultural entre os 
Tapayúna e Suyá, que motivou a transferência do primeiro grupo para 
junto do segundo, no Parque Indígena do Xingu. Com isso os Tapayúna, 
como os Panará, foram deslocados de seu território para um outro já 
habitado por índios. Os Panará não se acomodaram no ambiente ecológico 
do Parque Indígena do Xingu, deslocando-se seguidamente. Os Tapayúna 
também não encontraram ainda seu lugar nesse ambiente. Atualmente 
(1997) encontram-se na Área Indígena Kapoto/Jarina, dividindo o espaço 
com os Metuktire. Tanto os Tapayúna quanto os Metuktire integram o 
tronco lingüístico Jê. 

Em relação à caracterização dessa terra como indígena, procurou-se 
informações in loco. No início da coleta de dados em campo, a conversa 
foi previamente temperada com uma crítica que diz respeito à relação da 
sociedade nacional com a sociedade indígena: 

Porque vocês fazem isso com nós!? Vocês fazem trabalho mal 
feito e depois querem arrumar, vender a terra, sabendo que o 
índio está lá, depois quer acertar. O que comprou quer 
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- indenização. Depois o índio tem culpa. Depois que fazem coisa 
errada, querem consertar. 

Sempre teve a aldeia Kapoto, a aldeia Cachoeira e da 
Liberdade. A ocupação da terra era completa". 

E aponta no mapa a ocupação indígena, num continuum, sem 
vazios. Em seguida, passa a enumerar os grupos Kayapó e seus vizinhos 
nas diversas direções - Tapirapé e Karajá a oeste, Xavante e os xinguanos 
ao sul, Panará, Kayabí, Apiaká a oeste, outros grupos Kayapó ao norte. 

Todos sabem tudo a respeito do índio. O governo faz o erro de 
vender as terras sabendo que tinha índio. 

Como foi o contato, no tempo do SPJ: 

O pessoal sempre morou no Kapoto. De lá iam até as casas dos 
seringueiros para pegar ferramentas com eles. Às vezes fazia 

. . ,., . t 13 A' contato com seringueiro, mas aepots o ma avam . s vezes 
matavam o seringueiro e capturavam a mulher e crianças do 
seringueiro. Essas facilmente pegavam doença e morriam. 

Meu avô criou um Panará. 

- 

- 
O Panará, em suas guerras, não costumava levar criança ou 

mulher. Em suas expedições guerreiras matavam todos. 

Antigamente os Kayapó brigavam com Nambikwara, com 
Mundurukú, com Tapirapé'í, com Bororo. O Kayapó sempre foi 
um povo muito guerreiro. Brigavam até entre eles. - 

,r-. 

13 Arnaud recolheu um rico documentário a respeito das relações entre os Kayapó 
e seringueiros que são confirmados pelo informante (1987). 
14 Baldus (1970) e Wagley (1977) registram um massacre que os Tapirapé sofreram 
com uma investida dos Kayapó, dispersando a sociedade Tapirapé. Na ocasião, em 
1997, apreenderam um menino. Atualmente, conforme dados obtidos junto aos 
Tapirapé de Terra Indígena Urubu Branco, em 1997, esse Tapirapé está casado com 
Kayapó e tem seis filhos. No ano anterior visitara seu irmão em Urubu Branco, no 
local onde ocorrera o massacre meio século antes. 
Este contato direto com os txucarrantães deu-nos a certeza de que eram realmente 
índios jê-botocudos, com todas as caracteristicas das demais hordas comumente 
chamadas de caiapô. Tinham eles, com poucas exceções, o lábio inferior 
exageradamente deformado por enormes batoques de madeira. A cabeça raspada 
acima da fronte, as orelhas rasgadas e os cabelos caindo livremente sobre os 
ombros. Todos apresentavam relativa robustez e boa compleição tisica. Os olhos, 
pelo estado de tensão que apresentavam, tinham brilho selvagem, 
excepcionalmente vivo. Um bom numero deles trazia na cabeça enfeites de penas 
de papagaio. Indistintamente todos conduziam arcos, grossos molhos de flechas e 
pesados tacapes estriados. Cingindo a cintura, um fio de algodão, e protegendo o 
pênis um estojo feito de folha da palmeira inajá. Em seguida regressamos ao nosso 
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Uma vez foram para encontrar os Tapirapé e desviaram a rota e 
chegaram no Diauarum e não encontraram os Suyá, aí desceram 
o rio Xingu e brigaram com Juruna. Os guerreiros desceram o 
rio e chegaram na aldeia dos Juruna. Fizeram contato com os 
Juruna que subiam de canoa. Os Juruna já tinham estabelecido 
contato com os Irmãos Vil/as Boas. Assim o nosso contato com os 
brancos foi através do Juruna e foi mais fácil. Os Juruna que 
subiam de canoa mandaram esperar e foram buscar facão, 
miçanga... Se tivessem entrado em contato direto com os Vil/as 
Boas, teriam quebrado o pau com eles15• Com os presentes que 
receberam dos Juruna voltaram para o Kapoto. Kremoro era o 
grande chefe. Ele mandou os guerreiros de volta até os Juruna 
para trocar artesanato com as mercadorias. Na quarta vez que os 
guerreiros foram até os Juruna, o Orlando veio até a Cachoeira - 
e foram até o Kapoto para receber o material. Isso foi por volta 
de 1954. 

- 

- 

- 

Nessa época tudo ficava distante do mundo dos civilizados. 

Megaron, em seu depoimento, lembrou que, nos anos 60, subiu o rio 
Kuluene até 14º S e lá encontrou pessoal medindo terras. Procurava esse 
pessoal para comprar mercadorias, que os brancos traziam de caminhão. 
Numa dessas viagens ele pegou pneumonia e quase morreu. 

A partir do contato, a paz da sociedade nacional é instaurada e os 
Metuktire interessam-se progressivamente em obter objetos 
industrializados ao mesmo tempo que passam a perder o acesso às terras 
que tradicionahnente habitavam, como se pode ler no trabalho Franchetto, 
realizado uma década antes: 

- 
posto. Na passagem pela aldeiajuruna demos a noticia, que foi recebida com muita 
satisfação e alívio. A partir desse encontro com os "beiços de pau" pararam as ron 
das na aldeia juruna. O que não podíamos agora era deixar esfriar a novidade da 
aproximação. Havíamos de voltar o mais cedo possível a fim de consolidar o 
trabalho tão bem começado. Por tudo o que vínhamos observando, fomos nos 
convencendo tratar-se de um grupo numeroso e ainda, por fundadas suspeitas, 
serem eles os responsáveis por incursões ao Araguaia, Tapirapé e Baixo Xingu. A 
região desses rios contava com inúmeras povoações civiliza.das que viviam 
alarmadas com a presença de "índios estranhos"" (Villas Bôas,1994:562). 

is Villas Bôas ( 1997:226-229) contam o desonforto por que passaram nos primeiros 
contatos com os Metuktire. O destino do elemento não-índio é debatido entre os 
nativos, em cujo contexto, qualquer incidente pode determinar o destino do 
forasteiro. 
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- "Aqui é suficiente registrar o comentário de um líder Txukahamãe, 
que observava o mapa dos Suyá enquanto estes falavam: 
"'Isso aqui é uma ilha ... nossa aldeia antiga no Kapoto (gn). Quando 

foi criado o Parque nós subimos o rio Xingu... Orlando e Cláudio 
falaram para o meu pessoal vir para dentro do Parque, fizemos aldeia. 
A estrada cortou o Parque ... agora tem fazenda tudo aqui, tem capim, 
tem gado. Pois é, nós perdemos 40Km, ficou só isso demarcado, 
demarcado e mal feito, do jeito que branco quer, não do jeito que nós 
queremos ... Eu vejo a história assim, já perdemos toda a área que era 
nossa. O que ganhamos? Não ganhamos nada, nós ganhamos esse lugar 
aqui que não vale nada, não presta nada, terra ruim, cerrado. Agora 
branco está querendo tudo, fazendeiro quer. O que ele vai pagar para 
nós? O que ele pagou aos índios dos quais já pegou a terra? O que 
Pataxó ganhou? O que Guarani ganhou? Nada. O que vamos ganhar 
daqui a vinte, trinta anos, quando pegar toda essa terra?"' (Franchetto, 
1983:22). - 

.-- 

Na década de 60, os irmãos Villas Bôas convidaram os índios a 
erigirem suas aldeias mais próximas aos postos do SPI, para facilitar o 
atendimento. No entanto, a mudança de aldeamento não implicou em 
abandono da área habitada, que continua integrando seu território, lugar 
onde obtêm diversos elementos necessários à sua sobrevivência flsico 
cultural. A partir do decreto que definiu a Área Indígena Kapoto/Jarina, os 
Metuktire puderam voltar a exercer mais plenamente o domínio sobre essa 
parte de sua terra tradicional. 

Atualmente, no contexto de contato permanente com sociedade 
nacional, para assegurar melhor a defesa da Área Indígena, os Metuktire, 
como outros grupos xinguanos, procuram instalar postos de vigilância, em 
determinados pontos, para inibir e impedir novas invasões. As ações de 
defesa de seu território correspondem a contextos políticos. 

A preocupação nossa hoje é criar postos de vigilância para 
impedir a invasão de pescador, de caçador, de madeireiro. 

Essa necessidade de postos de vigilância altera a distribuição 
tradicional da população, tradicionalmente concentrada em grandes 
aldeias. 

Megaron relata alguns incidentes no relacionamento com setores da 
sociedade envolvente, no sentido de assegurar o acesso a sua terr~ 
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- tradicional. Mencionou a AGROPEXIN que se instalou em 1961, em 
pleno território deles "bem à nossa frente". A partir de 1966, ao perceber 
que não entrava apenas uma pessoa, mas quantidade crescente de pessoas 
entravam, os Metuktire começaram o movimento para recuperar essa área 
de terra. "Em 1977 morreram dois peões". A partir desse incidente foi 
criada Área Indígena J arina. 

Naquela época era para tirar fazenda de dentro da área, mas não 
tirou. Fazendeiro continuou. Quando cheguei na AGROPEXIN, os 
peões e o gerente já tinham saído. Quando o presidente da Funai 
chegou... Fazenda Ensa... Essa fazenda fica na boca do rio 
Liberdade / PA. Há necessidade de fechar uma faixa de 5Km de 
largura até o rio Liberdade. 

Essa referência foi noticiada pela imprensa na época 

"Os Metuktire Kayapó, cuja aldeia fica na margem esquerda do médio 
Xingu, na AI Kapoto / Jarina, mantêm a ocupação da sede da fazenda 
empresa de turismo Ensa na margem oposta e dão sinais que pretendem 
ficar até que o governo declare como terra indígena uma faixa adicional 
de proteção de 15 Km na margem direita do rio. (ISA, dez/95)" 
(POVOS IND. NO BRASIL, 1996:425). 

r· 

,.... 

A vila junto à balsa foi desbaratada em 1980. Os Kayapó 
brigaram muito para tirar a vila. 

Em 1980 morreram 11 peões, entre os quais estava um Karajá. 
Em 1984 o eu (Megaron) dei ultimato para a polícia se retirar e 
saíram na hora. Esse pessoal que saiu da vila fundou o São José 
do Xingu (Bangue-bangue). Abriram uma estrada de 15 Km para 
o norte da BR-080. 

Naquela oportunidade os Kayapó prenderam o Presidente da 
Funai. Se eu não estivesse lá, iam matar o fazendeiro e o Sidney 
(Presidente da Funai). 

O informante Megaron e outros ficaram por cima do Sidney para 
os outros Kayapó não o matarem. Acrescentou que salvou duas vezes a 
vida de Sidney. 

Também o pessoal da fazenda da Da. Rosa, que tem um marido 
muito brabo - o pessoal (Kayapó) estava querendo atacar a 
fazenda - aí corri e falei: ''Nada disso". 

- 
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- Lembrando circunstâncias de vida de sua infância, associada às 
relações atuais, Megaron confessou uma experiência marcante da relação 
de elementos da sociedade nacional para com eles: 

No Urubu Branco'", quando era novo ainda, assisti um peão 
matando meu tio, atirando nele. O tio está enterrado lá. 

Uns caras da ENSA estão me processando, isso que os (? Dona 
Rosa) salvei. Mesmo que peão matou meu tio, salvei vida de 
branco e agora me processam. Se soubesse, eu mesmo tinha 
matado ele. Tem gente ruim neste mundo por aí". 

Megaron não entende a lógica que ordena a reciprocidade da 
sociedade nacional. Para eles (Metuktire ), o que salva a vida, fica eterno 
credor. 

A área contígua ao norte da Área Indígena Kapoto/Jarina é a Área 
Indígena Mêkrãnoti, que se estende para o Estado de Pará, habitado por 
outros subgrupos Kayapó. 

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 fio, os Menkrãnoti também experimentaram várias 
cisões e reagrupamentos, resultando na distinção entre os 
Menkrãnoti e Mentuktire" (Lea, l 997b:48) . 

. - 
- Megaron insiste em lembrar que essa terra, tradicionalmente, não 

tinha solução de continuidade em termos de ocupação indígena. A terra 
não ficava vazia, não teve parte que ficasse livre. Sempre tiveram 
consciência da continuidade tópica de ocupação indígena, a ponto de 
terem conflitos freqüentes entre vizinhos. Se essa continuidade não mais 
existe, com exceção do lado setentrional e meridional, não foi por opção 
unilateral dos índios, mas resulta das pressões impostas pela sociedade 
nacional. Retomando: 

"A presença dos Kayapó na região dos formadores do Xingu vem 
sendo assinalada desde a primeira expedição alemã a este rio, em 1884, 
tendo Steinen ouvido dos Kustenáu referências aos 'Carajás', como 
tribo hostil (1942: 214); o mesmo ocorrendo quando se deu o encontro, 

16 Urubu Branco integra as terras de ocupação imemorial Tapirapé (Cf. Wagley / 
1977 e Baldus /1970 EToal / 1993). 
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- 
Aldeias na Área Indígena Capoto/J arina 

(Lea, 1997b:70) 

r- 

Área sub judice 
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Fonte: FUNAI. 



já no Xingu, com os Juruna (idem: 278). Desses índios, obteve Steinen 
melhores esclarecimentos, inteirando-se que viviam em guerra 
permanente com os 'Carajás' que, 'muito mais ferozes e valentões', 
percorriam as terras situadas à margem direita do Xingu (Steinen, 
1885: 75), obrigando-os a viverem em aldeias situadas em ilhas ou 
pedrais, afastados das margens" (Simões, 1963:81-82). 

- 

Os Metuktire, como os demais Kayapó, tem longa tradição 
guerreira, que mantinha de sobreaviso as tribos vizinhas, mesmo as mais 
afastadas viam sua tranqüilidade perturbada. 

Perto do rio Liberdade (ver no mapa - n. 6) há um cemitério onde 
está enterrado o pai de Raoni. Fica entre o rio Liberdade e o rio Xingu no 
paralelo 1 OºS. 

Quanto à de ocupação não-indígena, segundo informação local, na 
área "sub-judice" não há benfeitoria, sendo o solo coberto por matas. O 
cerrado fica mais para o norte, em relação à área "sub-judice" nas 
imediações da aldeia Kapoto, situada entre duas serras. O termo Kapoto 
significa campo, cerrado. 

Próximo da aldeia Kapoto há morros sagrados, no lado leste e no 
lado sudeste. Nesses morros encontra-se a morada dos espíritos, a casa 
dos espíritos. Portanto, é um local sagrado para eles, de suma importância. 

No contexto ecológico, o informante focaliza uma diferença entre os 
Metuktire e os seus vizinhos Juruna: O índio Juruna é mais do rio, e 
tradicionalmente ocuparam mais o rio. O Metuktire gostava mais do 
campo, da mata, mais afastado dos grandes cursos fluviais. O Metuktire, 
além de, antigamente, não usar arco e flecha, também não navegava. Isso 
explica a possibilidade de os Juruna passarem pelo território Metuktire, 
navegando no Xingu, embora sempre temessem esse grupo Kayapó. 

Para precisar melhor a forma de ocupação da terra, procuraram-se 
informações que traduzissem a forma tradicional de ocupação dessa terra 
por parte dos Metuktire, que são os ocupantes tradicionais da Área 
Indígena Kapoto/Jarina, onde se localiza a área "sub-judice". 

A sua casa é coberta de palha. A palha pode ser folha de buriti, de 
inajá ou de pacova. A parede é de pau-a-pique, à moda regional. 

As roças familiares ficam próximas da aldeia. Seus principais 
cultígenos são: mandioca, banana, milho, batata-doce, cará. Talvez a 
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Aldeia Metuktire 1987 
(Lea, 1997b) 

.- - 

r: 

r: 



r: 

- 

banana seja um dos cultígenos, em termos de volume de produção, mais 
antigos dos Metuktire, como sugere a observação feita por Villas Bôas: 

"A banana é o alimento de toda hora. É o primeiro e último alimento do 
dia. E impressionante a variedade da banana nativa. Eles as replantam 
em lugares estratégicos das suas caminhadas. São diversos os tipos de 
banana e quase todos por nós desconhecidos. Há uma grande, 
semelhante á banana-da-terra; outra, parecida com a nossa banana 
cabocla ... banana-branca, e, bem comum, uma outra muito próxima da 
banana-maçã. O estranho é outra espécie que não dá cacho e sim uma 
penca de frutos com um longínquo formato de banana e cuja casca, rija, 
só é removível à força de pedra. Uma vez aberta, expõe umas sementes 
parecidas com as da romã. Finalmente um outro tipo também estranho: 
o fruto aparentemente não amadurece nunca. A casca é sempre verde, o 
formato comum. Para afastar a casca, tem de ser levada ao fogo. Feito 
isso, surge o fruto, que é rijo e não tem gosto. Para os txucarramães ela 
substitui a farinha, pois embora não pareça estar madura, se esfarinha. 
Não selecionam o peixe, comem de todos. Os txucarramães não 
recusam caça. Mexeu, eles comem. A falta do sal faz com que o 
procurem na terra do cupim que dá em árvore. Essa terra é sempre um 
pouco salobra. Para comê-la, eles a levam ao fogo num jirau. Talvez o 
calor consiga libertar o sal" (Villas Bôas, 1994:569). 

r: 

Com a mandioca fabricam a farinha puba, ou secam a raiz pubada e 
oportunamente socam essa massa de raiz seca e confeccionam o beiju. 

A mandioca mansa, que pode ser consumida após cozimento, foi 
adotada recentemente. 

O milho é colhido verde para assar ou cozinhar. O milho seco é 
pilado e sua farinha é utilizada para fazer beiju. Este é consumido como 
acompanhante da carne de caça ou de peixe, à semelhança do beiju de 
mandioca. 

O beiju - tanto o de milho como o de mandioca - é assado sobre um 
disco de pedra. Outras pedras são previamente aquecidas no fogo, que são 
sobrepostas à massa do beiju que é recoberta, previamente, com folhas de 
pacova. Desse modo, o beiju fica bem assado em questão de, 
aproximadamente, meia hora. 

Preparo da batata-doce: aquece um cupim de campo (saliência de 
terra endurecida de meio metro a um metro de altura) e depois de bem 
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r: 
aquecido, é esfarelado. Abre-se parte do fogo, forra-se com folhas de 
pacova o lugar onde serão depositadas as batatas que depois são cobertas 
por mais folhas de pacova sobre o que acumulam o cupim aquecido e 
esfarelado. Em meia hora fica bem assado. Depois é só abrir e degustar. 
É consumido como desjejum 

"Cooking - The preparation of food shaply distinguished the Northem 
and Central Ge from the Tupí. Lacking pottery, the Ge, including the 
Southem Cayapó, steamed or baked food in earth ovens (Nimuendajú, 
1939, p. 34; Saint Hilaire, 1930-51, 2:216) between the heated ground 
and the hot rocks or clay lumps. However, there was also broiling on a 
spit and roasting on a grate. Even stone boiling in a pit filled with water 
was known, specifically for bacaba fruits" (Lowie, 1946:477-482). 

- 

r 

A banana grande (da terra, de fritar) - é colhida ainda verde, da 
qual retira-se a casca e sua massa é secada ao sol. Transportam essa massa 
em suas expedições de pescaria comunitária, de bater timbó. Aí, o 
peixinho capturado e devidamente preparado é consumido tendo como 
acompanhamento a farinha de banana seca, beiju de mandioca ou beiju de 
milho. Na distribuição alimentar seguem regras sociais por eles 
estabelecidas: 

r 

os homens reúnem-se na casa dos homens e os parentes 
(mulheres ou filhas) trazem comida. Aí todos os homens tomam 
juntos sua refeição, repartindo o quinhão de cada um. 

Na sua organização econômica e social, obedecem à divisão do 
trabalho por sexo e idade. Nesse contexto, os homens solteiros não 
costumam caçar. Mas participam de caças coletivas. Quando não 
participam da caça, permanecem na casa dos homens onde confeccionam 
flechas, esteiras, bordunas, cestos para carregar. Os homens fazem tipóia 
para carregar criança. Utilizam palha de buriti na indústria de: 

"kaíngré'"? - bolsa grande que serve, por exemplo, para carregar banana 
seca; 

r=. 

r: 

r: 

"kadi" - cesto para mulher carregar comida; 

Com palha de bacaba confeccionam "konóipok", outro cesto utilizado para 
diversas finalidades. 

17 A transcrição dos termos Metuktire são uma aproximação fonética, sem 
obedecer a um rigor lingüístico. 
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- "Northem Cayapó basketry is also a masculine craft. Twilling is 
prominent, appearing in sleeping mats, arm bands, club wrappers, and 
carrying baskets. Notwithstanding the absence of looms, cotton is 
grown and spun into thread with spindles havign either clay or stone 
whorls" (Lowie, 1946:477-487). 

- 

Os Metuktire são um povo mais caçador, predominando mais a 
carne da caça em sua dieta. No entanto, com a redução do espaço de caça 
e sendo essa reduzida com o desmatamento em regiões externas às áreas 
indígenas, os Metuktire incrementaram o uso do peixe em sua dieta, 
também influenciados pelo contato com outros grupos tribais, 
particularmente no que diz respeito aos peixes do rio Xingu. 

Quanto aos peixes, logo previne que não sabe todos os nomes em 
português, tem vários tipos. No rio Grande (Xingu) pescam: pintado, piau, 
matrinchã, trairão (robafo ), arraia, pacú. Enumera alguns peixes que não 
comiam antigamente e hoje consomem: curuvina, pirarara, piraíba, jaú, 
tracajá ( esse último a rapaziada não pode comer porque é um animal muito 
arisco; se comerem ficam com medo de caçar animais que fornecem 
matéria prima para enfeites). Mas, encontram-se mais riqueza de detalhes 
no que diz respeito à caça. 

- 

---. observações I variedades utilização/parte utilizada 
dieta - ., Animal de caça 

come tronco de inajá festa 

r: 

anta 
queixada 

tatu 
coa ti 
paca 
caitetu 
macaco 

canastra, molita, rabo mole 
festa 
festa - 
festa 

r: prego 
coa tá só rapaziada come 

festa 

- 

jaboti 
veado 

tamanduá 
onça 

mate iro 

- 
unha para colar e osso 

para lança 
só rapaziada come 
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Ocupação da área de terras ao norte do rio Jarina 
(Kepler, in Proc. 2660/80, fls 216) 
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- 

preta só rapaziada come 
parda rapazes e mulheres 

comem 
mutum pena e carne 
jacú flecha e carne . . flecha e carne jacarmm 

macuco carne . ' Jªº carne 
arara vermelha, azul, amarela pena e carne 

rei-congo pena e carne 
·- gaviao comum pena 

-real pena 
só rapaziada come. 

r: 

A maior parte dos homens Kayapó participa de caçadas coletivas 
diárias. Quando a caça é pouca (rara) tem que ir mais longe para caçar. 
Desse modo sobem o rio Xingu, o rio Jarina, indo para além dos limites da 
área demarcada. De suas caçadas trazem os filhotes de animais abatidos 
que se transformam em xerimbabos: anta, porco - queixada, macaco, 
coa ti. 

- 

Mas, não é qualquer família que pode criar um animal (xerimbabo). 
Só quem é dono do respectivo animal que pode criá-lo. Por exemplo, uma 
família pode criar a anta macho, outra família pode criar a anta fêmea; uma 
terceira família pode criar arara. A família que cria um animal não é 
necessariamente a que captura o animal. Por exemplo, a família de 
Megaron é dono do papagaio falador que eles não podem comer. Criam 
apenas para aproveitar a pena. 

Nessa tabela transparecem normas de dieta, que implica a proibição 
alimentar para a pessoa que se encontra em determinada situação (mulher 
grávida e os homens solteiros), ou implica que determinadas carnes sejam 
consumidas exclusivamente por grupos sociais específicos. Assim, a 
mulher grávida e com filho pequeno não pode comer: peixe de couro, 
peixe grande (pintado, pirarara, trairão, curuvina; banana, (milho seco 
pode) - se não a criança chora; também não pode comer mutum ou ave de 
qualquer espécie - porque pode provocar diarréia; a mulher grávida 
também não pode comer carne de coati, de paca, de macaco, às vezes nem 
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r: 

de tatu. Quando a criança alcança 3 a 4 meses de idade, a mãe retoma, 
gradualmente, a dieta costumeira. 

Ainda relativo às dietas: 

Se o velho aconselha a comer uma parte especifica - ai o rapaz 
pode comer. 

O tatu, na época da chuva, não pode ser comido. Se o rapaz 
não obedecer à dieta não vai ter sorte na caça. 

Se a gente não escutar os velhos, não vai ter nada. Se acreditar 
nas palavras dos velhos, os rapazes ficam bons de flecha. 

Kayapó usava mais a borduna, mais recentemente adotou a 
flecha e hoje utiliza mais a espingarda. 

,..-.. 

,,..... 
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- 
Mel - não se pode comer qualquer tipo: - - 

r- 

chupé 

abelhinha 

imbetí 

jatí 

norotí 

ngaire 

kan'ora 

tataíra (queima) 

só wnpouco 

rapaziada pode comer 

rapaziada pode comer 

pode comer 

- kukrainti 

só encontra no cerrado 

= a tataíra 

= chupé 

europa / africana 

r- 

Frutas 

• Piqui - cultivado - é do campo. 

Kayapó sabe comer Ptqul cozido. Tira a massa, seca sobre o fogo 
em jirau e armazena em cesta. A massa assim preparada dura de 6 a 8 
meses. É conswnida com carne, com beiju. O pessoal do Alto Xingu sabe 
aproveitar tudo do piqut. 

•. Castanha-do-pará - fazem festa da castanha que trazem do Pará, 
buscando com os de seu grupo (Mekranoti). Homem e mulher participam 
na coleta da castanha para fazer festa. 

Essas duas frutas: o piqui e a castanha-do-pará são as frutas mais 
importantes na dieta Kayapó. Utilizam ainda outras frutas, a saber: 

• mangaba 

• buriti 
• açaí - comida do Kayapó. Costumam socar essa fruta no pilão 
junto com mel (resultando uma geléia gostosa). 

• bacaba - consomem com mel (ngaire) (gostoso) . 

• ingá - tem muito ingá. 
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Aqui não tem fruta que tem no Pará. 

Além do mel e das frutas, coletam, para consumo alimentar: 

• cará-do-mato - encontra-se na segunda cachoeira - Mobãn' orana - 
onde tem muito inhame. 

• palmito de inajá 

• palmito de tucum preto ( e come a castanha do tucum) 

• palmito de tucum do cerrado - come também sua fruta (grói). 

• fruta de pacova - mulherada que colhe, soca para tirar caroço e 
mistura com carne ou peixe. A melhor combinação é com carne de tatu 
canastra. 

- 
- 

- - - 
Ainda quanto à coleta: 

Buriti: 

- 

sua fruta é para comer 

sua palha é utilizada para fazer casas (cobertura) esteira, cesta, tipóia. O 
cesto serve para armazenar milho, mandioca, banana seca; 

seu tronco serve para fazer homenagem ao dono de fazer festa "Bemp" - 
homenagem ao milho verde. Parece com a corrida de toras dos Xavante. 
Só que os Kayapó utilizam um tronco longo que é carregado por um grupo 
de homens. Para derrubar um tronco de buriti, um velho, primeiramente, 
vai lá escolher um; é alguém que saber falar para pegar um tronco. É 
preciso tomar muito cuidado. Na hora de carregar, não é qualquer um 
que pode carregar. Obedecem uma seqüência hierárquica, conforme a 
quantidade de filhos, para carregar o tronco. Uma parte dos homens 
carrega uma parte, outra parte dos homens, outra parte do tronco. A 
rapaziada também pode carregar, conforme a situação. O homem que tiver 
mulher grávida não pode participar. 
Inajá 

sua palha é utilizada para confecção de cesto, na cobertura de casa. 

sua casca é utilizada pelas mulheres para fazer sal, o que ocorre até hoje. 
Por causa do sal que contêm sua casca, a paca, a anta e o veado costumam 
roer seu tronco. 

Incluem, em sua coleta, numerosas raízes medicinais que utilizam 
como remédio cicatrizante, para picada de cobra, para curar da doença de 

- 

- 

- 
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peixe ( uma espécie de intoxicação ou má digestão). O cheiro do sangue 
pode provocar mal-estar que é curado com remédio extraído dessas raízes. 
Segundo o informante Megaron, utilizam grande variedade de raízes e 
folhas para remédio. 

Cada homem e cada mulher se especializa em alguma coisa 
para conhecer a respeito de raízes e animais. Esse conhecimento 
inclui o conversar com um animal. Assim há o que aprende a 
falar com cobra, com onça, com peixe-elétrico, com jaboti. Isso 
vem de tradição, que é passada de um para outro. As pessoas que 
falam com os animais aprendem a conhecer os remédios até se 
formarem. No processo de iniciação, chamam o animal. A pessoa 
não pode ter medo do animal, tem que ficar junto do animal, que 
passa o saber. Antes de passar isso, o que inicia recomenda o 
iniciando para não fazer determinadas coisas e que não pode 
usar esse saber para fazer o mal para outro. Vocês aprendem a 
curar as pessoas. Assim é a nossa ciência. O iniciado torna-se um 
especialista. 

Depois que alguém ficou grande não aprende mais. O 
aprendizado se realiza desde pequeno. 

Quanto ao peixe elétrico - tem um tipo que mata as pessoas - 
provocando febre, vômito, diarréia - até a pessoa morrer. Tem 
gente que sabe curar essa doença de peixe elétrico. 

Tem a doença de onça - se um índio, que tem um filho pequeno, 
mata uma onça, o espírito da onça vai fazer mal à criança. Pode 
ser arranhado por onça - nesse caso só pode ser curado por 
quem é especialista de doença de onça. 

Hoje tem pouca gente que sabe. Se algum branco quiser 
aprender, pode aprender. 

No Kapoto tem dois especialistas em peixe-elétrico - só eles que 
vêem. Não é o peixe elétrico comum, é um que mora no fundo, 
esse mata. Mas não pode usar esse aprendizado para matar. 

Em casa tem um tio (Guarantã) - que pegou uma jararaca no 
quintal e levou para o mato e soltou. Esse conversava com cobra. 

Na medida que esclarece a relação com a natureza, que retrata sua 
economia, passa a incluir as relações sociais e as com o sobrenatural, num 

- 

-- 
- 

- 
- - 

- 
,-. 

- 
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,,. - conjunto cultural resultante dessa complexa teia de relações, com múltiplas 

conexões. - 
-- 

Quanto ao remédio: 

Tem lugar, em cerrado que tem bastante remédio para toda 
doença de bicho, de peixe elétrico ... Quando vai avião a Kapoto, 
de lá vai remédio para outras aldeias. No Kapoto recebem 
também remédios de outras aldeias. 

Todos os remédios de bicho ficam no campo, no mato - que tem 
muito. Falta pesquisar. Tem um remédio fácil para o olho. Da 
folha da planta correspondente pinga um líquido no olho. Tem 
que usar na hora que aparece o problema. Só especialista que 
conhece - que fica no mato e no cerrado. 

O conhecimento de um especialista é passado só para quem 
interessa saber. Primeiro o especialista observa o jeito da pessoa 
(aprendiz), se é calmo. Se o candidato não for calmo, não serve. 
O especialista corta logo, porque pode usar o saber para 
prejudicar a própria pessoa. 

Houve uma vez um encontro de pajés no Diauarum . 

Pajé é diferente das pessoas que conhecem remédio. O pajé 
mexe com espírito. É o que sabe conversar com o espírito do 
animal. Não vê o espírito como bicho, mas como gente. Assim é a 
visão. 

- 
- 
- 

. - 

Os jovens aprendem com velho (especialista) tudo sobre 
determinado animal. Pois, o relacionamento com determinado 
animal e o conhecimento de plantas medicinais específicas estão 
vinculados. 

Na nossa história já teve de 4 a 5 pajé grandes. 

As músicas são aprendidas do espírito de um bicho. Ele aprende 
o canto para cantar em festa, em festa de dar nome (nominação). 
Vem através do peixe. 

Na explanação relativa à relação com a natureza inclue-se o mito: 

Uma criança Kayapó estava brincando e queimou no fogo. Um 
tio chegou logo... se fosse um tio que tivesse dado nome para a 
criança teria queimado junto. Aí a mãe da criança estava assando 
a batata quando a criança caiu no fogo e queimou. Correu na 
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- 
- água e ficou lá, um ano. Aprendeu os cantos dos peixes. O peixe 

não quis deixar ir embora, até que saiu e chegou na aldeia 
cantando. Passou o nome de peixe, cantando música, passando 
nome para cada família. Assim é uma história dos Kayapó. 

Assim outros pajés grandes aprenderam coisas grandes do 
mundo dos bichos, dos animais. 

Nesse mundo de relação com o sobrenatural, que tem como 
especialistas os pajés, também há conflitos. 

Toda gente, todas as pessoas não são iguais. Quando tem um 
pajé antigo, fala que não é verdade. Aí começa a briga entre os 
pajés que se prejudicam. Hoje em dia também é assim. Se alguém 
tem uma visão de pajé, o outro já tem medo, que o pajé novo vê 
ele, as coisas erradas que faz. 

Essa relação com o sobrenatural não fica restrita aos Metnktire, mas 
pode ser acessível a pessoas da sociedade nacional. 

Isso acontece muito no mundo dos brancos. Por isso que 
acontece esses grandes acidentes, morte de gente famosa. Só 
porque tem dinheiro. Aparece gente que joga carta em TV, que é 
perigoso. Se algum espírito de índio incorpora em branco, o 
espírito do índio pode contar as coisas que sabe; aí aquele 
branco começa a ver os remédios, as raízes. Em Chapada dos 
Guimarães eu vi uma mulher que recebia um espírito de um índio 
que estava ensinando ela. Através do espírito pode aprender 
muito remédio para curar as pessoas. 

Essa força que o pessoal tem, eles aprendem mas não podem 
usar para fazer o mal, para prejudicar os outros. Se fizer, as 
pessoas da família podem ser prejudicadas. 

Se um dia um branco quiser aprender ... 

Se os seus filhos(dos pajés) não aprenderem, eles morrem e 
levam o conhecimento todo. Não ensinam para mulher. 
O conhecimento dos homens é só para os homens 

A mãe não aprendeu nada. 

Em relação aos espíritos no Kapoto - tem duas pessoas que 
sabem se comunicar, e vão na casa deles. Quando tem festa, os 
espíritos chegam para participar. Às vezes os que se relacionam 
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- 
- com os espíritos tem que afastá-los, se não as pessoas ficam com 

sono e dormem. Por isso manda afastar. 

Quando o homem vai a uma caçada, quando a mulher vai a uma 
coleta - pode mudar de nome. Os homens vão caçar para festa e 
podem voltar com o nome trocado. Tem nome que é passado 
para o neto ou sobrinho (irmão da mãe). Uma pessoa chega na 
irmã dele - e pede para seu marido preparar a roça 
suficientemente grande para que na época tenha produto 
suficiente para a festa de passar o nome. A festa costuma ser 
realizada em Abril/Maio - É a festa Bemp. 

·A combinação da relação entre a economia, a estrutura social e as 
relações com o mundo sobrenatural dá-se nas festas. As festas contêm uma 
densidade de relações culturais complexas. 

Nessa festa alguém chega na casa dos homens e anuncia para os 
homens que vai dar nome para um neto ( = filho da filha· ou para 
um sobrinho, filho da irmã). O favorecido (criança) fica numa 
esteira. Começa a festa. Tem caçada. No mês de setembro, já no 
final da festa, quando dançam (da Arara) e cantam. No final da 
festa, quando termina tudo, o homem (de idade) chega enfeitado 
na casa dafilha e passa o nome para o neto (filho da filha). Para 
aquela criança ser reconhecida, para registrar tem que fazer 
aquela festa. Para ser vista, para todos escutarem. Antes da festa 
não tinha nome. 

- 
- 

-· 
Se não for o próprio nome dado pelo avô ou pelo tio ao filho da 

filha ou ao filho da irmã, os pais podem escolher outros nomes de parentes 
para seus filhos. Essa é a festa Bemp ou Bemp'io - festa para passar 
nome. Realizam outras festas, umas de nominação e outras por outro 
motivo. 

- 
Cori'canô - esse que aprendeu com Juruna, é também festa 

para passar nome, em que cantam e dançam. 

Niac 'tacac - outra festa de nominação. 
Cogô - nome de mulher, de homem. 

Painter- 
,-. (mostrou uma foto de festa de Cogô). 

Durante a festa vestem máscara - não pode sair da máscara. 
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- ngrenodjói - chocalho que é usado. 

Bemp'io - também pode usar chocalho nas outras festas. O 
chocalho só pode ser usado por quem sabe cantar a música. 

A festa é por aldeia. Se falta um especialista, temos que 
emprestar um ngre'nodioi para dançar e cantar. 

Quanto à organização social, Franchetto e Busatto, em sua breve 
notícia dos Metuktire, anotam que 

" 'Donos da borduna', é este o significado da palavra Txukarramãe, 
denominação dada pelos Juruna, antigos inimigos. Os Txukarramãe 
também vivenciaram a mudança de uma vida semi-nômade para uma 
condição de maior sedentarização, já que seu território tradicional se 
viu reduzido em poucos anos (gn). São caçadores tanto quanto 
agricultores. Como sociedade de tipo Cê, a sociedade Txukarramãe se 
organiza por princípios complexos, em diversos planos de 
classificação: das classes de idade, grupos residenciais formalizados, 
relações parentesco cerimonial, casa dos homens, etc. A intensa vida 
ritual e os grandes ciclos das 'festas' constituem um aspectos mais 
marcantes da sociedade Metuktire" (1987:151-2). 

- - 
- 

- 
- 

,..... 

,-. 

As festas e a organização política manifestam e sustentam a 
estrutura social de determinada sociedade, como a dos Kayapó, como se 
pode ler nas entrelinhas da notícia de falecimento de Kremoro, 
considerado um líder de destaque dos Kayapó, que esteve à frente do 
movimento de cisão de uma parte do grupo, o que ocorre vez por outra na 
tribo Kayapó: 

"Aos 74 anos de idade, morreu Kremoro, no hospital de Colider (MT), 
no dia 20 de dezembro, debilitado por uma pneumonia e uma infecção 
respiratória. Kremoro foi um dos últimos lideres tradicionais kayapó. 
No final dos anos 50, liderou a cisão com os Kayapó Mekragnoti, para 
constituir o grupo que veio a ser conhecido como Txukarramãe. 
Diferentemente de Raoni e Krumare, Kremoro não aceitou o convite 
dos irmão Villas-Bôas para se transferir para dentro do Parque do 
Xingu, quando a BR-080 cortou o norte do Parque nos anos 70. Ele 
manteve a ocupação de Jarina, que viria a ser reconhecida 
posteriormente pelo governo federal como terra kayapó. Os filhos de 
Kremoro, Patêyts e Puyú vivem atualmente na aldeia Capot. (184, 
dez/95)1' (POVOS IND. NO BRASIL, 1996:425). 

- 

- 

- 
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- A menção ao separatismo foi registrada por Lowie: 

"The Timbira and the Northem Cayapó are markedly separatistic" 
(Lowie, 1946:477-488). - - 

r- 

Essa tendência separatista é verificada igualmente entre os Xavante, 
outro grupo Jê. Esse separatismo é a tal ponto acentuado entre os Xavante, 
que procuram envolver o pesquisador, para que tome partido favorável ao 
grupo do informante. 

Ao lembrar a adoção de festa de outra tribo indígena, Megaron 
relembra que a interação principal com os outros povos indígenas era 
mediada pela guerra. 

Kayapó fazia muita guerra com todo mundo. Por ocasião de 
uma guerra tem dança, música apropriada para sair para brigar. 
Há caçadas que se destinam à obtenção de produto de 
consumação exclusiva dos homens - sem levar nada para casa. 
Essa caçada marca o início de uma guerra. Aí tem gente que fala 
para outro: 'Quem vai na frente sou eu. Só ele vai na frente!' Na 
volta pode ser qualquer um. Se alguém fosse machucado na luta, 
ou morresse, o seguinte assumia a frente da fila. Tem toda a 
cerimônia, incluindo música, dança, que corresponde 
exclusivamente à guerra. Quando voltam de uma expedição sem 
ter feito guerra, quando não mataram ninguém, os da aldeia 
recebem a notícia através de canto, e aí já sabem que não 
brigaram. Se morreu alguém durante a expedição, anunciam 
através de canto à distância, para os da aldeia saberem. Quando 
só eles fazem briga com outro índio ou seringueiro - entoam o 
canto da vitória. No último encontro com o FHC cantaram esse 
canto. Só que a pintura, em vez de preto foi de urucum. Melhor 
teria sido a pintura de preto. Através do canto, bem antes de 
chegarem na aldeia de retorno de um expedição, comunicam se 
trazem mulher ou criança. Essa música está acabando. Podia 
gravar. Quem sabe, podia-se estimular os professores para 
registrar o que os velhos sabem. 
Os elementos econômicos adotados da sociedade nacional constam 

como elemento extanque no contexto de sua vida. Na sua alimentação 
incluem a carne de animais de criação: Hoje todo mundo cria galinhas. 
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- Inicialmente pegavam galinha só para escutar o canto do galo. Hoje 
podem comer o ovo. 

Tem algumas cabeças de gado que pretendem reunir numa fazenda, 
junto à BR-080. 

Quanto ao porco: primeiro criaram só para criar. Até que, numa 
certa ocasião, foram visitados por alguns Kayapó do Pará, que 
começaram a matar para comer. Chegaram a ter uns 200 porcos. 
Hoje não criam mais. 

No contexto econômico influenciado pela relação com a sociedade 
nacional, além da adoção dos animais de criação, fabricam artesanato para 
vender. Assim tem artesanato para uso da família e o artesanato para 
turista. As aposentadorias estão em processo, e uma vez implantado, 
representará outra fonte de renda para o grupo familiar. O mesmo se aplica 
para os que percebem salários como funcionários da FUNAI; embora o 
ganho seja individual, as regras de reciprocidade obrigam a uma 
socialização do beneficio obtido. 

Obtêm recursos, de forma irregular, com projetos financiados pela 
FUNAI. 

- - 
- 

- 

- 

Nesse ano (outubro/1997) realizou-se o primeiro curso para os 
nossos professores, para aprender conceitos lingüísticos. Não 
interessa só passar o conhecimento do branco. Há preocupação 
também com a nossa memória, nossa lingua, nossos 
conhecimentos. 

Em Gorotire e Kubenkangrei há presença missionária. Mesmo assim 
os Kayapó não esquecem suas festas e danças. 

Outros grupos são mais fracos e os brancos dominaram. Isso é 
mais importante e fico orgulhoso pelo fato de o Kayapó ter 
mantido a tradição. A questão é não se deixar enfraquecer mais 
tarde. 
Teve um Kayapó que aprendeu a ser pastor, mas depois largou 
tudo, quando se deu conta que não salvava nada. 

Em suma, a Área Indígena Kapoto/Jarina é, pois habitada por dois 
grupos indígenas: Metuktire e Tapayúna. Sua população é 577 e 58, 
respectivamente, segundo os dados (Povos Indígenas no Brasil, 
1991/1995). Sabe-se da ocupação indígena dessa área desde os registros 

- 
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- dos primeiros viajantes que por lá passaram, ou chegaram em suas 
proximidades; desde von den Steinen, no século XIX, Villas Boas em 
meados do século XX, até o registro de Lea e outros na última década do 
século XX. - 

- 

Desde os primeiros, há consenso de que essa área é habitada pelos 
Metuktire ( conhecidos por diversos etnônimos, dos quais destaco 
Txukarramãe). Tem aí suas aldeias, desenvolvem sua agricultura, praticam 
as atividades de caça, pesca, coleta nessa região e a ultrapassam. Nela há 
lugares que são freqüentados por outros grupos do Parque Indígena do 
Xingu, que aí se abastecem de matéria prima inexistente nas proximidades 
de suas aldeias. Há outros locais que são sagrados por abrigarem seres 
sobrenaturais, de valor inestimável para os Metuktire. Isso constitue 
evidência suficiente para caracterizar a área como de ocupação indígena. 

Embora, por um certo período tenha ficado excluído dos limites do 
Parque Indígena do Xingu, essa área continuou abrigando uma aldeia 
Metuktire, e era visitada freqüentemente pelos outros que anuíram ao 
convite dos Villas Boas para ficarem dentro dos limites do Parque 
Indígena do Xingu, que excluíra a região ao norte da BR 080. Como o 
perímetro da "Gleba Santa Helena" se encontra dentro dessa área, é 
igualmente habitado por índios. 

Os índios que compõem a "Reserva Xingu" são originários de 
diversas partes, conforme consta nas duas primeiras respostas. Os índios 
que habitam a região dos formadores do Xingu, do Parque Indígena do 
Xingu, considerados como os xinguanos, habitam aí desde tempos 
imemoriais. Os do médio Xingu, como os Suyá, Juruna, Kayabí e 
Tapayúna - adentraram essa região em épocas mais ou menos remotas. Os 
Suyá e Juruna alcançaram essa região nos séculos XVII e XIX; os Kayabí 
foram se estabelecendo nos limites que hoje constitue o Parque Indígena 
do Xingu, a partir da segunda década do século XX; os Tapayúna foram 
transferidos pelo ano de 1970, após desastrosa depopulação no processo 
"pacificador" que sofreram em suas terras, a ocidente do rio Arinos; 
atualmente dividem o espaço com os Metuktire e não mais com os Suyá, 
embora estes últimos sejam considerados parentes mais próximos. Os 
Metuktire habitam, desde tempos imemoriais, a área situada ao norte da 
BR 080, a qual não faz parte, oficialmente, do Parque Indígena do Xingu e 
constitue a Área Indígena Kapoto/Jarina, cuja administração regional está 

- 

- 

- 
,.,.._ 
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- sediada em Colíder, que também atende os demais grupos Kayapó do 
norte de Mato Grosso e do sul do Pará. 

VI 

FUNAI 7. Se na data da expedição do título de propriedade pelo 
Estado de Mato Grosso aos antecessores do autor, já existiam índios 
na área abrangida pelos limites do Parque Indígena do Xingo? 

Os índios já existiam na área abrangida pelos limites do Parque 
Indígena do Xingu na data da expedição do título de propriedade pelo 
Estado de Mato Grosso aos antecessores do autor, conforme foi 
explicitado em respostas acima. 

VII 

Autores 3) As terras pertencentes aos Autores estão situadas dentro 
do perímetro do Parque Indígena do Xingo? 

Autores 4) Qual a quantidade de terras dos Autores, em hectares, que 
encontram-se ocupadas pelo Parque Indígena . do Xingo? (não 
compete). 

As terras dos autores, conforme plotagem em mapa, não estão 
situadas dentro do perímetro do Parque Indígena do Xingu, e sim, 
encontram-se no perímetro da Área Indígena Kapoto/J arina. 

Quanto à quantidade em hectares, não compete a essa perícia 
verificar. 

- 

(' 
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- Área de Terras que limita com o Parque Indígena do Xingue 
com a Área Indígena Capoto/J arina 

(Povos Indígenas no Brasil 1991/95:615) 

- Terras ln<llgenas 

- desmatamento 

N estradas 

O CERCO 

DA OCUPAÇÃO PREDATÓRIA 
AO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

/\/ limite do mapeamento por imagem de satélite 

~ aldeia A.I. MENKRAGNOTI 

A posto lndlgena 
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r: 

VIII -- 
Autores 6) Queiram os Srs. Peritos e seus assistentes, prestar 
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. 

- 

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

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

- 

- 
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