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INFORMAÇÃO nº 003 

Ref.: Carta s/nº de 10 de maio de 1994 
Assunto: reivindicação de alteração de limites do PQXIN 

SenhorChefe do DID, 

Objetivando atender à solicitação para iniciar um estudo referente à terra pretendida pelos 
índios Naruwoto, contida na carta s/nº de 10 de maio de 1994, é que faz-se necessário o presente 
informe. Visa este apresentar as informações levantadas nesta FUNAI, tanto quanto no arquivo 
da DOC/DAF e na Biblioteca Curt Nimuendaju. 

É importante ressaltar de início, os documentos contidos no Proc. FUNAI/BSB/ 3568/82 
(anexo V) em que o administrador do Parque do Xingu, através da Comunicação interna nº 128, 
de 01 de dezembro de 1986, solicita a criação de um Grupo de Trabalho para identificar a terra 
dos índios Waurá. O interessante aqui não é exatamente o conteúdo da Comunicação Interna, 
mas sim, um mapa da região do PQXIN onde a área circulada/destacada, que dá a entender ser a 
reclamada pelos Waurá, coincide com a atualmente reivindicada pelos Naruwoto (comparar com 
anexo I). Nesse mesmo Processo, encontra-se a informação nº 161/DID/DGPI, datada de 08 de 
junho de 1981, onde o grupo indígena Naruwoto é mencionado como uma tribo, entre outras, 
"( ... ) das quais só restam uns poucos remanescentes que vivem em aldeias de alguma outra tribo 
xinguana."(Proc. 3568/82 fl. 64). 

A área reivindicada pelos Naruwoto encontra-se fora dos limites demarcados e 
regularizados pela FUNAI. No entanto, esta é contígua ao Parque, permitindo os poucos dados 
bibliográficos reunidos visualizar uma primeira e superficial compreensão da atual reivindicação 
do grupo em questão. Na mencionada carta do grupo indígena Naruwoto, afirmam eles serem 
"( ... ) hoje trinta e duas pessoas, que formam um grupo que sempre foi considerado como 
Kalapalo, mas a realidade não é bem essa.", enquanto os irmãos Villas Boas a aproximadamente 
20 anos atrás, constatavam que "Dos Naruvôt, três ou quatro índios sobreviventes deste grupo 
Karib vivem entre os Kalapalo. Falam a mesma Iíngua."(Villas Boas, 1974: 33). Frente a essas 
citações não se pode descartar a possibilidade de um aumento da população Naruwoto e do 
reflexo desse crescimento sobre a ocupação espacial. 

Se convidados pelos. irmãos Villas Boas a morarem junto aos Kalapalo do Posto 
Leonardo, como colocado na carta s/nº, e diante do possível crescimento populacional, então 
~onfirmà-se a relevância de ser dispendida maior atenção ao caso através de uma 
pesquisa aprofundada. Na bibliografia consultada, Villas Boas considera a existência de alguns 
índios e Berta G. Ribeiro, por sua vez, apoiando-se em Galvão e Simões e referindo-se às 
expedições de Karl von den Steinen que descobriram os Naruwoto em fins do século XIX, afirma 
t ••• r •• m-o:p P.-vtinanirln (R-ihP.irn. 1979: ?.m. Por outro lado. Bruna Franchetto. mesmo aue 
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abstratamente, situa geograficamente os Naruwoto e menciona o processo de convivência destes 
com os Kalapalo: "Os Naruvúte absorvidos pelos Kalapálo, e que tinham sido encontrados por 
Noronha e Petrulho, eram outro grupo da boca do Sete de Setembro, os Agarahâtâ." (Franchetto, 
1987: ?). O exposto acima indica terem os Naruwoto, de fato, estado próximos à extinção, tendo 
eles possivelmente, na sua união com os Kalapalo, encontrado um mecanismo para evitá-la. 

A partir das citações acima pode-se notar as variações terminológicas do grupo, o que 
toma ainda mais delicada e requer maior minúcia uma pesquisa complexa sobre esses indígenas. 
Por ser imprescindível, a meu ver, consultar um maior número de fontes bibliográficas, sugiro 
que seja consultado o acervo de outras instituições: Universidade de Brasília; Conselho 
Indigenista Missionário; Museu do Índio e possíveis outras. 

A seguir apresento os documentos e livros consultados: 

r- 
-Proc. FÚNAI/BSB/1597/83: homologação da demarcação topográfica. 
- Proc. FUNAI/BSB/1252/89: homologação da demarcação topográfica do 

PQXIN. 

r: 

- Proc. FUNAI/BSB/1070/95: liberação da glebas Terra Linda 1, II, III, IV. 
-Proc. FUNAI/BSB/1936/94: indenização da Terra Jatobá. 
- Proc. FUNAI/BSB/ 2101/95: ocupação de terras fora dos limites. 
- Proc. FUNAI/BSB/0620/94: solicita informações. 
- Villas Boas, Orlando e Cláudio. Xingu; os índios, seus mitos. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1974. 
- Ribeiro, Berta G. Diário do Xingu. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
- Franchetto, Bruna. A Ocupação Indígena da Região do Alto Curso do Rio 

Xingu. Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 1987. 
- Rodrigues, Aryon Dall'Igna, Línguas Brasileiras. São Paulo: Loyola, 1986. 
- Melatti, Julio César. Índios do Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 1987. 
- Noronha, Ramiro. Comissão Rondon. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1950. 

r> 

r: 

r> 

r: 

Tendo em vista a possibilidade de uma consulta em outras fontes bibliográficas, listo 
abaixo algumas, não consultadas por não terem sido encontradas, que podem fazer menção ao 
grupo indígena Naruwoto: 

- Malcher, José M. Gama. Índios. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Proteção 
aos Índios, 1964. 

- Villas Boas, Orlando e Cláudio. Exposição: Delimitação da Área do Parque 
Indígena do Xingu, de 12 de março de 1977 (Pasta Suspensa/DOC/DAF). 

- Steinen, Karl von den. Expedições ao Rio Xingu de 1884 e 1887. 
- Galvão, Eduardo. Cultura e Sistema de Parentesco das Tribos do alto Rio Xingu. 

_r Rio de Janeiro: Boletin do Museu Nacional, nº 14. p. 3 
- Basso, E. B. Os Kalapalo. Levantamento dos Povos Indígenas no Brasil. CEDI, 

r: 

e: São Paulo. 
- Basso, E. B. Os Kalapalo. Draft para o Levantamento dos P .I. no Brasil. CEDI. 

í ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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- Galvão, E & Simões, M. E. Notícias Sobre os Índios Txikão, Alto Xingu. 
Belém: Boletin do Museu Paraense Emílio Goeldi, nº 24. 

- Noronha, Ramiro. Explorações e Levantamentos do Rio Culuene ... CNPI, 
Departamento de Imprensa Nacional. 

- Petrulho, V. Primitive Peoples of Matto Grosso. An account of Archeological 
and ethnological field work at the headwators of Paraguay and Xingu rívers ín Matto Grosso, 
Brasil, during 1931. Philadelphía: The Museum Jornal XXIII, nº 2, 1932. p. 83-180 

r 
0 

Brasília, 31 de março de 1997 

(IOJM~u!) 
Cloude de Souza Correia 

estagiário/DID/DAF 
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ANEXO II 

- Xerox dos trechos em que Orlando e Cláudio Villas Boas mencionam os Naruwoto. 
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30 Os lxmos 

Uma dessas particularidades, e muito importante, i.· a não 
participação deles nos grandes cerimoniais do Kuarup, festa ·re 
ligiosn de amplo e significativo alcance para os demais grupos 
da área. 
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IV 

TRIBOS DESAPARECIDAS 

Além dos indios atuais, varras outras tribos localizavam-se 
no Alto-Xingu, Umas desapareceram totalmente, cm conscqüên 
ela de guerrus com grupos vizinhos, restando delas apenas os 
nomes e melancôllcas histórlas dos seus desastres finnis. Outras, 
mais recentemente dízimudns por surtos epidêmicos Irrompidos 
na região h:i. uns trinta ou quarenta imos, atualmente estão re 
duzidas :t alguns poucos Indivíduos que se encontram espulhu 
dos por várias aldeias. 

Os Anumnniá, Arup.uí, MuritsnuÍI. Iurumá e Aualát« ali 
nham-se entre os primeiros, entre os que estão completamente 
extintos. Tsúvn, _Naruvôt, Nnluquá e Kutenábu, entre os se 
gundos. Estes últimos eram membros· do bloco de tribos ami 
gas rndlcadus nos formadores do Xlngu. 

1 . Massacradas e Extintas 

Os Anumnniá, como já vimos, foram os índios que, em com 
punhla dos Auctl, chegaram à região como invasores hostis e 
que passaram posteriormente -a ocupar a -lago:\ Itavununo, _na 
margem direita do Kuluene. 

Tidos na conta de gente má, nunca foram bem nceitos na 
(\rea. A nõ.o ser os Auetl, seus· 1mtigos aliados, nenhum outro 
grupo mantinha relações de amizade ou intercambiava com eles. 

Certa· vez os homens dessa tribo resolveram visitar em mas 
sa os Trumái aldendos no Kranhãnhã, lugar refotivamente perto 
da lagoa onde residiam. Os Trumâí, como os demais índlos du 
região, .niio simpatizavam muito com esses· seus vizinhos, mas 
fá com um propósito oculto os acolheram com bem simulada 
alegria. Conta-se que os Anumaniá eram em grande número 
nessa vlsitn e que não se Iazlam acompanhar de mulheres ou 
crianças, tendo sido esta circunstância, · que os Trumái estra 
nharam, o motivo principal que moveu estes n liquidar os "i 
sltantes. 

Para levar n cabo o seu Intento, agiram da seguinte manei· 
rn. Flnglndo amizade e naturalidade nos modos, convidam os 
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32 Os Ixoros 

hóspedes para um banho no rio que passava relativamente lon 
ge da aldeia. Os Anumaniá, sem pressentir a cilada que lhes 
estava sendo armada, aceitam o convite e vão todos para a beira 
da água, Na sua ausência, mulheres e alguns homens Trumó.l, 
que propositadamente não foram ao banho, apoderam-se dos . 
seus arcos e, na parte destes que fica oculta sob as voltas da· 
corda, fazem um profundo sulco transversal, deixando-os inu 
tilizados, mas aparentemente perfeitos. 

Voltam os Anumaniá do rio e se acomodam nas suas redes, 
sem de nada desconfiar. Os Trumái preparam-se e, no mo 
mento que julgam oportuno, se lançam sobre os visitantes, em 
súbita e violenta agressão. Refeitos do primeiro susto, os Anu 
maniá correm para os seus arcos, mas estes se quebram ao ser 
entesados. Completamente desarmados, são todos mortos a fle 
cha e golpes de maça. 

As mulheres Anumaniá e os homens velhos que tinham per 
manecido na aldeia, isto é, que não tinham participado da vi 
sita aos Trumâl, ao terem conhecimento do que havia acontecido 
com os seus, fugiram para a aldeia amiga dos· Auetl, onde fica 
ram para sempre. 

Estes acontecimentos, que acreditamos ter realmente ocor 
rido, talvez possam aclarar certas particularidades do dialeto 
Auetí que, algumas vezes, parece um tupi mal pronunciado, pos 
sivelmente como resultado dessa intrusão do Anumaniá. Os 
Auetí pronunciam Tajá, tombá e cunhanha, em lugar de tatá, 
tupá e cunhã, como na maioria dos dialetos Tupi. 

Os lndios Arupatl dominavam o baixo curso do rio Ronu 
ro. Depois de grandemente reduzidos pelos Suiá, que os assal 
tavam seguidamente, foram, de uma feita, quase completamen 
te exterminados pelos Kamaiurá, que levaram pura suas aldeías 
as poucas mulheres e crianças que sobreviveram ao ataque. Pelo 
que sabemos, tratava-se de um grupo de fala Tupi. 

Os Maritsuuá habitavam o rio que tomou o seu nome. 
Existiam por ocasião da primeira viagem de von den Steinen 
cm 1884. Foram também os Sulá os causadores do seu desapa 
recimento. Contam os índios que o motivo que moveu os Suiá 
ao extermlnío dos seus vizinhos Maritsauá foi terem estes assal 
tado e morto todo um grupo Iaualapltí que regressava de uma 
visita amistosa nos primeiros. Lendo-se, no segundo livro de 
von dcn Steinen sobre o Xingu, Entre os Aborígines do Brasil 
Central (págs. 145 e 146), as queixas do velho cacique cego 
dos Iaualupltí, tem-se oportunidade de verificar o grau de ve 
racidade e fidelidade dos narradores de hoje. 
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TRIBOS DESAPARECIDAS 

Os larumá .resídlam no rio Tanguro, afluente da margem 
direita do Kuluene. Seus contactos com os xinguanos limita 
vam-se aos índios Kuikúru e Kalapalo, principalmente. 

Tivemos a oportunidade de conhecer entre estes últimos 
uma Indía filha de Iarumá. Chama-se Quevêso e era esposa 
de Iauaícuma, chefe Kalapalo. 

Os Iarumá foram quase totalmente mortos pelos Kuikúru, 
há pouco mais de meio século, durante uma visita que faziam à 
aldeia destes últimos. · 

Contam que os Kuikúru, na ocasião da visita, realizavam 
entre eles as lutas de costume. A certa altura da competição 
convidam os visitantes para tomar parte na "brincadeira", a 
fim de aprenderem os truques do violento esporte. Estes acei 
tam e vão para a praça da aldeia, onde, numa manobra pré 
combinada, os mais fortes lutadores Kuikúru os agarram ener 
gicamente e os matam, a golpes de tacape. 

Sentindo-sé fracos com a redução dos homens, os Iarumá 
juntaram-se aos Suiá, cuja aldeia no rio Paranajuva não distava 
muito da deles, Iarumá, situada no rio Tanguro. A particula 
ridade curiosa que apresentavam os Iarumá eram os seus brin 
cos sonoros, semelhantes, no ruido, a pequenos sinos. Nada 
mais se sabe desses índios. Além de escassas, são muito obs 
curas as. noticias a seu respeito. 

Os Aualáta, que viviam entre os Trumáí, de existência obs 
cura, quase misteriosa, desapareceram também em conseqüência 
de guerras, mas não bruscamente, como .os anteriormenté cita 
dos. Foram-se extinguindo aos poucos, nos ·vários e sangrentos 
encontros entre os Suiá e Trumái. Dízem que os Aualáta fala 
vam a mesma llngua dos Trumál, porém com uma entonação 
diferente, muito vagarosa, como se tivessem dificuldade de arti 
cular as palavras. 

Embora sejam muito vagas as notícias que nos chegam de 
les, não há dúvida de que existiram realmente .. O véu da obs 
curidade que envolve a sua existência decorre, possivelmente, 
do fato de terem sempre vivido na sombra de uma tribo mais 
poderosa e numerosa, os Trumái. Pode se tratar de um fenô 
meno singular de grupos geminados. 

2. Vitimadas por Doenças 

Dos Naruvôt, três ou quatro índios sobreviventes desté gru 
po Karíb vivem entre os Kalapalo; Falam a mesma língua. 
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- Xerox de parte do texto da Berta G. Ribeiro onde são mencionados os Naruwoto. 
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baixo Xingu rumo às nascentes. E, ao sul, o chapadão mato 
grossense que também representava um entrave à colontza 
ção, A Inexistência decastanha e borracha na áirea, fez com· ---- que não fosse disputada por seringallstas e castanheiros. O 
estabelecimento dos postos avançados de Leonardo e Dlaua- 

. rum e a presença de uma base da F.A.B (Jacaré) dirigida por 
~ilitares amigos dos Vilas, Imbuídos de sua Ideologia indlgé 

nista, representou também um fator positivo para o não des 
membramento territorial do Parque. Apesar disso, em·1971, a 
superfície original, demarcada 10 anos antes, foi ernpvtada 
com a abertura, secreta a principio, da BR 080 que cortou a 
parte setentrional da reserva. Erri compensação houve a aloca 
ção de terras mais pobres na sua extremidade sul. Uma outra 
estrada, seccionando mais uma vez a área está sendo projeta 
da; a BR 242. (Ver Mapa 1 Apud Seeger 1974:67) 2• 

O sistema gerado pelo convMo e lnterinfluenclação das 
tribos do alto Xingu passou a ser conhecido como ":iu:ea do 
ulurf' - a minúscula tanga feminina usada por todas as mu 
lheres - ou "cultura xinguana", designações dada's por Eduar-:, 
do Galvão. Caracteriza-se pela " ... uniformidade em aspectos 
essenciais, sobretudo naqueles que dizem respei\o às técnicas 
que asseguram a subsistência, a artefatos e a algumas Institui 
ções religiosas e sociais" (Galvão 1953: 3). 

Das tribos que participam desse sistema descobertas em 
fins do século passado por Karl von den Steinen, extinguiram 
se os bjaravJ.1te e Kustenau (Aruak), Alpatsé e Tsuva (Karlb), 
Juntando-se os seus remanescentes aos Kalapálo e Kuikúro 
(Galvão e Simões 1965:15}. O grupo Bakalrí do rio Batovl, bas 
tante depopuíado, juntou-se ao do rio Paranatinga transferin 
do-se para o P-. 1. Simões Lopes. Restam as seguintes: Kulkúro 
e Kalapálo (Karib), Kamayurá e Awetl (Tupi), Mehlnaku ª-'t'-ª.Y:.... 
rá {Aruak). Os Yawalapltl, também de Ungua aruak, com ape 
nas 17 lndivlduos em 1951, dispersos por várias aldefas, foram 
reunidos naquele ano pelos Irmãos Vilas Boas, refazendo-se 
assim a tribo que conta hoje com 86 membros (Viveiros de 
Castro 1977:13). Os remanescentes Trurnál, cerca de 60 Indiví 
duos, concentrados atualmente no Posto Indígena Leornado 
Vilas Boas, estão sendo estimulados pelo atual diretor do Par- 

1 

: ( .. ( '. ( 

' O Jornal do Brasil de 23/6/1979 publica uma matéria onde se diz que o Go 
verno pretende desativar a BR 080 projetada para llgar Brasflla a Manaus, por 
ser anti-econômica e só poder ser utilizada na época das secas. Afirme, por 
outro lado, que o novo presidente da FUNA1, Adhemar Ribeiro da SIiva, preten 
de Indenizar os fazendeiros para qu~ desocupem a área lndlgena ao norte da 
retertd a estrada. 
/ 
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____ • _ 1952 (proJetot 
Atdelu lndlgenas: 
1 Awetl 
2 Ketopalo 
3 Kamoyur6. 
4 Kulk~ro 
5 Mehlnaku e Matlpolhy • Nahokw4 
7 T~lklo 
8 Waurê 
9 YawalaplU 

-.-.-.-.-.-.- 1981 

____ t968 

. ! 
- .• - •• - •• - •• - •• 1971 

Mapa 1 - Sucessivas demarcaçOes do Parqu.-Naclonal do Xlngu feitas em 1952 
(profeto nlo Implementado), 19fJ1, 1~ e· 1911. As trls prlmfllras, sepunrJo Pedro 
Agostinho (19_72), a 11/t/ma, trBgundo A. Saeger (1S1_74). Redesenhado de Pedro 
Agostinho (19_72) •. 
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- . .., morre na hora". E. ensinou ao ti- 
,_... ··ao rn, você joga a flecha, não 
~mo cobra, mas você não pode 

.a pra cima e o macaco morre. 
,,-,..ta como cobra". Mé fez assim, 
d pouco a flecha veio como cobra. 
-u a flecha. . 
;.cio que era cobra? 
_J e falou para o pai: "Oh! pai, eu 
~se: "Eu contei para você, quan 
~epois ao chegar perto do arco, 

1 a flecha que você quebrou vai 
~a o mato, o mato vai ficar cheio 
"..,se que nós chama pena de ga- 
,_ 
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sara ~--" sombra''. "Tá''. AI ele fez, 
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)'>l.ndo. foi levando, foi subindo. AI o 
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Legendas das fotos 

1. Mayáku {em yawalapltr): cesto gamellforme para transpor 
te de carga, com desenhos de losangos simbolizando o 
peixe pacu - tapaká em kamayurá. 

2. Oesflbràndo a "seda" do grelo do burltl para fiar linha. Tra- 
balho feminino. . 

3. Mapukayaka colhendo folhas de um arbusto {tapu-tapu 
em yawatapltl) para tingir ,os pecíolos do burftl. 

4. Mapukayaka mostrando as folhas de katulá maceradas. 
Sua selva fixa o negro .da fuligem para tingir o colmo do 
burltl de que são·fasquladas tallscas para trançar cestos .. 

5. O fundo do mayáku com armação provlsórla de taquara 
partida ao melo •. 

6. Mayáku monocromo trançado por Uarlplrá. 
7. Levantando as paredes do cesto. · 
8. Jaburu comendo peixe, cobra comendo .sapo, onça co 

mendo jabutl, jacaré comendo peixe, mulher assando bel 
Ju, outro belju sobre esteira (tua vi), pá de virar belju, outro 
belJu, paca. Desenho de Kehehy, 17 anos, mulher kulkúro 
casada com uartptré, yawalapltr.. . 

9. Uí txuká (cobra, caminho). Desenho de Monka (ou Altã), 
mulher kulküro, 35 anos. 

10. Kupatí-nspl {peixe, espinha). Desenho 9e Monka, mulher 
kulkúro. 

11. Uf-tzllmlhl (cobra, •.. em yawalapltr). Desenho em papel de 
Uarlplrá, 19 anos, yawalapltr. 

12. Keyerlrl (em mehlnáku}: "cobra ruim, do mato, não dá na 
água''. Desenho em papel de Monaln, índio mehlnáku, 35 
anos. 

_ _.13. Kutah4-napufá (em waurá); "caminho de bicho bravo", Na 
parte Inferior: temep/aná, na mesma língua: "cobra que 
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ANEXO IV 

- Menção aos Naruwoto contida no texto de Bruna Franchetto. 
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-~ dcnominaçõo vem de uma aldcin ocupnda hd mais . . 
ou menos 150 anos atrás, situnda acima da confluência do 

Tanguro e Sete de Setembro·; contemporânea de óti. .: Basso . . 
(1983) documenta duas aldeias vizinhas, Kalapálo e 

. . 
Ku.apârâ. 

Sempre segundo·Bas~o, .este·grúpo é chamado pelos 

.. ~ e, como ·vimos, também pelos Ku{kúro-· de Akukú -ótomo, deno 

· minação ~e·um segmento Kuikdro que s~ junto~ aos Kanurijnh§- 
. . 

tâ, local da mesma epoca Kuhikúru. O nome de Ailtcl átomo, al- 

deia atual, é tainbélf! usado hoje em dia •. os ~Na~avy~, absorvi. • • •. >==-= . . 

dos pelo's J<alapálo, e· gµ~ tinham· sido encorrt rados por. · No- 

:1:.onha ·e P~trullo, eram outro grupo da boca ·ao Sete de· Setem- 
,"' 

bro,-os Agarahâtâ. ··- -··· ?me .. 1t.• . .1 ''::(.?1 f :z x:::: 
fts. __ () {b ,SI 

.. . 
í# V.3.2 Os M~tipÚ . . . r 
í' 

. 
r -·~·denominação i u~ilizada pelos·n~oíndi6s·A par- ·- .• . r··. . . .. 

tir da década ~e ~O, provavelmente de antig~ sítio. Para 
r ... ~ . . . ·' t • : •.•• 

r alto-xinguanos são Uarihâtâ. Conservam a denominaç~o·de 
r: 

os 

otí 

1 r> 

i ;-. , ~ come ça r am a conviver com os descendentes Nahuquá. ·. 

ót.omo,· mas são télmbém chamados de Marijapéi ótomo, Loc a I ori-: 

r> 

(' 

I r>: V .3. 3 
1 r' •• • 

' í' 

Os Nnhuqmí 

A denom.í nação é legadi:, de f/on <lcn Ste.inen. Para 
, 

r- os a Lt o-ex l nquanou sllo ainda jQ_fêllllil ót:01110! elo sítio oc iipudo 

,......·entre o Kuliseu e as cabeceiras do Burití, üté seu dc3loca- 
r . 
· mcnl:o pn r a o Ku Luun c , pc•rto elo ·1-1a1:ijapt.H., r: 
r: 
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Pelo abaixo assinado, declaramos que 

MILTON SILVA SANTOS. fNDIO KALAPALO. (chefe da ALDEIA TANGY 
RO) ê nosso representante junto a~s Õrgãós do .: governo estan 
do, portanto. autorizado a assinar, solicitar e providenc1- 

/ 
ar os assuntos de· trato da ALDEIA TANGURO,. rPtoÍ:. n' <::fli{í79ô , 

F!s. 0:: 1 J 
1 Rub,ç_;_:= 

r» 

r> Brasflia-DF •• OS de outubro de· 1988 

Assinatura : aa,,ltA<,/)/vf'tt J<B(.,qf>.é};L. o 
MANDIUTA KALAPALO 
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~.ftJLUCO ICAPALO (' , .. ,--- .. 
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Assinatura : vAoiuv/ \(_p.L A PAl o 
VADIUVI KALAPALO 

Assinatura : 7"AF'V\<VM ~ ):<ALA'PA l O 
TAFUCUMA KALAPALO 
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UAS.SAMANI KALAPALO . 
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ANEXO V 

~ Xerox das folhas 233 até 238 do Proc. FUNAI/BSB/3568/82, onde constam solicitações 
no sentido de identificar a área pretendida pelos índios Waura. Esta área encontra-se fora dos 
limites demarcados do Parque Indígena do Xingu e coincide, de acordo com croqui, com a 
atualmente reivindicada pelos N aruwoto. 
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; ~- . V h . t 'd· ~ en o por 1n .erme 10 _ 

:,--Grupo de Trabalho, para identificaçao das terras imemori 

' . - :, .ISTÉRIO DO INTERIOR 
. ,..._N D A Ç A O NA CIO NA L D O f N D I O - F U NA 1 

00 POXIN Para: Sr • PR ES 1 

,.--na Waura, na região comprendida na foz do rio 7 rio 

~1"t' 

Informo a V. si. de que, quando da ida desse Presidente ao PI Leo - 

,,.--nardo, em outubro pr~ximo passado, foi solicitado à V. s•., essas terras, - 
. r . 
1 pelas liderenças indÍ9enas do alto Xingu, dando dados s~bre a fmport;ncia 1 .,...._ • 

; ,,..,_dessas terras para o~ indios daquela região, pois o caramuj~ s~ existe nes- 
' , , 
: r-sa area e foi onde se iniciou a origem do "KUARUPE"' Festa esta que e o gra!!. 
! - , : ,..._de elo de uniao dos povos indígenas do alto Xingu. 

i ,....._ (º, lnformo,ainda, que por falta 'de caramujos, os fndios vem fa%endo· os 
1 ;.,,......,_ . , - 

seus colares de material PVC, dos canos de plastico, necessita entao de uma· ,....., . . 
.,......interdição urgente na referida regi;o, pois que os fazendeiros vêm derruban 

, 
e arando as terras, destruindo assim os caramujos e ós cemite 

. .,--Data: BSB-0 f • 1 2 • 86 Assinatura: 
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.MINISTÉRIO 
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FUNAI 

PAPELETA DE ENCAMINHAMENTO 

ll:: SUGE 

MTA Oq /12/86. 

ANEXO, SOLICITO: 

LJ ATENDER 
! ! AUTORIZAR 

r=r CONFERIR 
GI CONHECER 

I:=I DAR PARECER 

r==1 DATILOGRAFAR 
LI DISTRIBUIR 

1=( E.XPEDIR 

]=:I ESTUDAR m FALAR-ME. 
r=r FORMAR PROCESSO 

I:::l FORNECER CÓPIAS 
r=( INFORMAR 
r:=:I MINUTAR PROPOSTA 

r=:I PROVIOENéI~~ 
. r=( REITERAR 

OBSEVAÇÕES: .• 

CI Nº 128/PQXIN/86, dé 01.12.86. 
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FUNAI. \Rubrica_ 1,. ', J 

Fundaçao Nacional do lnd1L~-_::.::_...,..;..------ 
MINISTERIO 00 INTERIOR ª 

INFORMAÇÃO N9 Q () ?t: /DID/SUl\.F /87 
Ref.: C.I. N9 128/PQXIN-86 
Ass.: Identificação terras confluência 7 de Setembro/Kuluene 

Sr. Assessor Valter Mendes, 

Esta DID informa que nunca foram feitos estu 

dos ?U trabalhos de identificação na área em-epígrafe, o 
que também .nâ o consta do plano de-metas da SUAF. 

Assim, para que se possa avaliar com segura~ 

ça o caráter da ocupação imemorial Waurá naquele 

rio, sugiro a V.Sa o envio da presente documentação 
seu do Índio-RJ, para um levantamento etnohistórico 

territó 

ao Mu 
prelimi . - 

nar, que ·nos ofereçasubsídios no tocante à necessidade 
não de compor GT-identificão, conforme o desejo do Sr. 

ministrador do PQXIN. 

ou 

Ad 

Brasília, 16- de .fevereiro de 1987 

Superintendente Substituto. 
Superintendência de Assuntos 
Fundiórios - SUM/FUNAI 

_.,..T""II, ;_ .•. _ "--·-· SEP Quadra 702 Sul 
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FUNAI 

Fundação Nacional do índio 
MINISTÊRJO 00 INTERIOR 

ENCAMINHAMENTO N!! Q Q 4 1 /88 - SU1\F 

Ref.: C.I 128/PQXIN - 01.12.86 fls. _ 
Rubrica __ Ff"),Y. "----- .. 

Senhor Superintendente Substituto da SUAF: 

Tratando-se de reivindicação dos Índios Waurá r~ferente a---arnpli.s!. 

ção da área do PQXIN, já demarcado e regularizado pela FUNAI; embora as terras 
reivindicadas sejam importantes para aquele gru:po indígena até sob o aspecto , 

InJ:. 
tico, sugiro anexação ao processo res:pectivo, dado o teor do Decreto n2 94945/87, 

que não permite alterações de limites de áreas já demarcadas enquanto todas as 
áreas ainda existentes não passarem pelo mesno processo. 

Brasília, E!1' de abril de 1988 

SEP Quadra 702 Sul 
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ANEXO VI 

- Xerox de parte da informação nº 161/DID/DGPI onde os Naruwoto são mencionados. 



FUNAI 
'tUBfl\C 

• , • t 
Um terceiro grupo e constrtu!dº' por 

tradici~nalmente áreas do Alto Xingu ou pe_rambula - 

~ ~reas adjã6entes, :mas que n;o est;o 
.! ,. . . ,,.. 
~nguana e nem tinham ate recentemente relaçoes amistosas 

,;~ ~st;~ neste caso ~s Txik;o (Karib) e os Txukarramie 

_:-:nt f (J~, 

integradas na comuni-· 

' 
oú 

$Ub-9rupo Kayap~) • 
. Um quarto grupo ionstituf-se naquelas tribos' . ;::-:· , ~ . . 

·;9inar.iamente· habitavam areas fora do Alto Xingu ou adjace!!_ 
;,, . . . 
'.~rÓximas a ele, e·qüe·foram mais tar.de contatadas· ~.trãz.i:. 
,· . , . . .,,_ 

ijr,a dentro da are a do Pér-que', Esta o neste caso os Tapa i una ' 
ª~" . . 
~: f• • 

=''.!i~d·e-Pau (Jê), os Kranhacârore o~ Krena.krore (Jê) e 
, (Tupi) •. 

os 

Um Último grupo; constitufdo por aquelas tri- .. - , ~ . 
a areado Parque mas ~ao arredia. Os Vil las-Boas' 

}. e itam quatrô ou e Inco - os A9avotoquen9, os Ai acÚ (ou Uai r-.-· . •. , . • •. .-- 
)arum~), Ós Miarrã e possivelmente um ou mais 9rupos de ,no- . ~ . 

À parte desses grupos de tribos citados~ exi's . - 
tribos que se encontram extintas ou das quais s~ res- 

' lns poucos remanescen'tes que "v [vem em -el dei-as· áe -a l guína olttra :: - . ,"' . .. . 
~··xi nguana. · ~~t~o entre os exf i"ntos e s upostam~nte ext i ntos ' 

os A~upa-tf_, os ii_arit·sa.u;, os larum~· e. os· Aual~t·a. EJi 
J:q~ase ext i·otos est~o .. os TsÚ~a1 -o~ Naruv~ e os Kutenábú.' 

..• .. . .. ' . . 
tri~os ser~o ~ons1deradas ~ parte. 

. .. ,. ._ ,. . ' 
· Um caso isolado·e represeotado pelos Bakair1,· 

que h~bitava o Alto Xingue posteriormente ~aiu 

f·ste ca~o· tamb~m s·er~ considerado i parte. 
da 

Cada um desses grupos de trib~s ·será analisa- 

seção ded Lcada s~ a eles; e cad0a. seç~~ se subdividirá 

'cada uma·das tribos·considerâdas em separ~do. 

em 

'f I~~ 
'.!~, ~ : 
'1 

i\,~- 

• 1 

: i . ' =~ 

. ! 1 
i ·! 1 
: ~ 1 
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nconhecidos tamb~m por ltatsê. Os sobreviventes ' 

tribo juntar~m-se i ifdeia Kuikuro, ~·margem esq~~rda do 

Kuluene, pr~ximo ;·conflu;n6ia do K~íis;vu." Vif las-Boas 1 

~761 pp.33-34) dizem que "os ·rsúva, ou Aipatse, du~ante longo1 
ª·' 
}fodo de tempo morarqm com os KuikÚro, mas estão hoje separa 

~ • Restam duas fa·m"fl ias apenas, que mor-am com o·s· Kaf apalo e 
.~ . 
i• '1 , 1, 
1fuqua. !'": 

Ma I cher-. parece est.ar equ i voo ado, pois· d i: que 

sao uma tribo Karib·extinta ~que vivia pr~ximo aos K~i 

s·eja, Vi I las-Boas afirmam que ·os TsÚva e os Aipatse ~ão 

Malcher as considera ~eparadamente como tribos' 

Schaden (p.89,1964) conta-nos qu~ "informa o .. 
w.·saake que, ao tempo .de·sua viagem ao Xingu; os Últimos' 

dos Ts~va res i d-iam na q Ide i á dos Ku.i kÚro'! O 

viajou ao Xingue 'seu livro é datado de 1952, se- 

Schaden. 

Galv;o (1953, p.7) faz refer~ncias aos Aipat-. 

Nahukui, Kalap~lor k~ik~ro, MatipÍhj e·~ipatse ocupam te~· 
t ou menos cont19uas,ao longo da marsem esquerda do' 

Cu I uene·.,; 

2) Kuten,bu ou Custenau (Aruak): ~alcher (1~6~ 

diz dos Kutenav~ que 1947 (?)~margem do Bat~vi, ~rÓximo aos . . .•. . ., . . •. , . 
Os Vi) las-Boas (1976, PP• '34) nos dizem que "dos Kutenaku' 

t - , apenas dois Ind i v l duos , m":3e. e :f i I h o , Y ivem entre ~os Waur§l, 
- ~ exatamente a mesma l1n9ua! 

3)NaravÚte (Karib): MaJcher (1964") refere-se ,. ·-......:..= 

·., 



fndios sobreviventes deste grupo Karib 

Falam a mesma lfngua! 

~/ 

r'ftOC. iL· fS"b õ 1e.z· 
ns, /lJ<> I 
RUBRICA~ 

vivem·entre~ 

Todas as três Últimas. tribos remane·sc~~tes· ' 

u ,. ref er j das ext i ngu i rarn-se como uni d ades tr i ba is autônomas , . 
:.1 •• • • 

~undo V il I as-Boas ( J 97 6, pp .• · 33-34) devi do a· que a· quase t-otã- 
. da sua populaçio ter sido.vitimada por doenças. 

O Caso dos Bakairf 
.O~ Bakairf s;o ~ma tribo Karib que tinha um' 

grupos radicado no Xingu at~ algumas décadas·atrás. Mal 

nos d i z que "dos Baka ir f que heb i tavam· a regi io · do 

e Ri o ·Novo, Bat~v i e Cu M s~vu, encontram-se os rema- 

·if· J 
,. 
! 

li 
! 
! 
1 
i ;. 
! 

!M" 

l 
( 
1 
' J 
J 

' ~ 
:( centes no Posto do ·spJ - Simão Lopes, ~ margem direita do rio ~, 

:·1~s P.i res, na fo:: do r ibe i r;o Azu 1, 1 S qu i I Ômetros da conf I uê.!l 
''I. 4 • ra do Teles'Pires e Paranatinga" - Note-se que o Batovi e o Ku- 

s;o rio~ do Attc Xrnsu~ 
·'' ~ Schden ( 1964, p , 67) que nos esc I ar-ece o· 

aconteceu ·a·os Bakairf.' .. ique ha6itavam o .Alto Xingu. 'EJe nos- 

,. ·,: 

··~. 
': 

' . 
l 

1. 
i 

que "at~ o·~ lt imo quar-be J · do s~cu I o passado a tribo se d i 
em dois 9rupos) os "mansos", estabelecidos mais para oes 

junto dos rios Novo e Paranatinga, e 'osnbraviosi na re9i;o' 

formadores do Xi ngu. Nio m·ant i nham ~e.1 aç~es entre· si. O con- 
:to foi restabelecido po~· intermé.,ÇJio~-das expediç~s de Y~n den 

cujo princi~al tnformante, e ~ompanheiro.~e via9em ao 

'.n9u; foi o Capitio Antônio, da aldeia do Paranatinga.· Fascina 

riquezas do mundo e i v·i 1 _i zado, os Baka i rÚ xi nguanos vo] 

:; 
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F~~çil~·N ~ci~n~ d~ bdío 
MINISTÊRIO DA JUSTIÇA 

MEMON.º rO? G IDEID Brasília, IJ / de abril de 1998 

Ao: Serviço de Expedição e Protoco]o 
Ass.: Formação de Processo 

Solicito a V.Sa., providenciar a formação de processo com a documentação em 
anexo, com as características abaixo discriminadas, devolvendo-a logo a seguir a este 
Departamento. 

Interessado: 
Assunto: 

Grupo Indígena Naruwoto 
Identificação e Delimitação da Terra Indígena Naruwoto, 
localizado no município de Canarana e Paranatinga no Estado 
de Mato Grosso. 
CT. S/N' de 10/05/94. Doe. Original 

. Atoil:Jnlen A 
cou~ 

hefe do DEID 
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r - MINISTERIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fN~IO 
Relatório ' .. ,, 

·~ 

AD: CHEFE DO DEPIMA- FUNAI- BRASll,1.11- DF 

- 

Trago a V.Sº. um· resumo da visita realizada no dia 18 de julho de 
1.999 à antiga aldeia NAOUHUTU, onde deparamos com uma derrubada 
de mais ou menos 1.000 (mil) Ha .• na qual estão incluídos os famosos 
pés de pequi derrubados e alguns em pé, o qual com a queimada- não 
resistirá ao fogo. . 

No local da antiga aldeia está armado um acampamento com 4. 
(quatro). barracas, no qual não encontramos ninguém, mas havia um 
trator de pneu, marca Valmet e no meio da derrubada dois tratores de . 
esteira com correntão que está efetuando a derrubada. 

Não encontramos ninguém na derrubada, porque era domingo e talvez· 
estariam passando o fim de semana na cidade ou na sede da Fazenda 
BARRANCO ALTO DO KULUENE, que segundo a informação que tivemos 
é responsável pela derrubada. Em .uma das máquinas encontramos um 
croqui com as demarcações para efetuar a derrubada. Este que está 
anexo as fotos e um rascunho do trajeto do PJV Kuluene atê a referida 
aldeia. 
A visita foi acompanhada pelos cacique, V ADIUVI KALAPALO da aldeia 

TANOURO, TAFUKUMÃ KALAPALO da aldeia KA.LAPALO e mais 6 (seis) 
membros da aldeia TANGURO. . . 

Os referidos Caciques pedem para entrar com pedido para interditar 
a continuidade do trabalho para que não coloquem fogo na derrubada, e 
também pedem a indenização pela destruição do PIQUIZAL e a 
DEMARCAÇÃO URGENTE da área a se juntar ao Parque Indígena do 
Xingú. 

Caso não tomem· atitude rígida, os Caciques procurarão outros meios 
de interditar, indenizar e demarcar a área que- ora foi uma das maiores 
aldeia dos Kalapalo- . · 

,.,.:._ 
i ,>-~ 
',A. 

: r- 
... ;.,-· 

l .:"' 

1 ~' 
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:-• r 
.11- 

r- 

r: 
PIV Kuluene, 20 de Julho de 1.999 

WASSAMANY KALAPALO 
Chefe PIV. KULUENE 

'A WC/Q'-\--~I 

~°-1LJ~M.Q~ ~--X~ ~ 1,~ 
0 1 · Ir • \ ~tJ (9. / , • 1 Jeo... a 'ltQ."'- N f -t . - . ~'7 - ~-;- ©<? -~~ .· - _J_ ·(k· . ~hvt, 

· r alter '(Joutlnho r. 
· Choro do Dopl,0 do 

lrl•nliricac!o • Dellrnltacâo 
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Memorando nº 445 /DEID 
/ 

Brasília, 16 de setembro de 2000 

Ao: Diretor da DAF 

Ass.: Terra Indígena Naruwoto (MT) - solicitação de inclusão em listagem 

Senhor Diretor, 

Objetivamos, pelo presente, o atendimento de antiga reivindicação da comunidade 
indígena NARUWOTO pelo resgate de sua terra tradicional. 

Conforme manifestação assinada pela liderança, datada de 1 O de maio de 1994 ( cópia 
anexa), embora sempre tenham sido considerados como Kalapalo, ocupantes do Pfticint. · tal 
interpretação é errônea, pois ainda que falem a mesma língua, com pequenas diferenças 
fonéticas, representam um grupo distinto, com espaço territorial próprio, ao Sul do parque, junto 
ao rio Culuene. 

A razão de coabitarem a área do parque, junto aos- Kalapalo, deve-se ao .convite .. 
formulado. pelos próprios irmãos Villas-Boas quando estes perceberam que a terra dos Naruwoto 
não seria abrangida pelos limites do parque, já definidos nos anos cinqüenta. Não foi, como 
sabemos, o único caso, ocorrendo o mesmo com outras sociedades, algumas das quais já 
retornara às suas terras, a exemplo dos Waurá e dos Suyá. 

A abordagem procedida pelo então estagiário - hoje graduado - em Antropologia, Cloude 
de Souza Correia, através da informação nº. 003 de 31 de março de 1997, citando numerosas 
referências bibliográficas, anexando algumas, é bastante elucidativa quanto à procedência da 
reivindicação ora formulada. 

Em sendo assim o pleito da comunidade Naruwoto revestido de plena legitimidade e 
levando-se em conta que a demora em seu atendimento, causada pela prolongada 
indisponibilidade de recursos financeiros e de pessoal técnico, vem favorecendo atividades de 
cunho predatório ao meio ambiente do sítio indígena, perpetradas por terceiros, vimos solicitar a 
inclusão de NARUWOTO na listagem de terras indígenas a identificar, no caso de total 
impossibilidade no presente exercício, como prioridade no ano de 2001, acrescentando que já se 
encontra elaborada a minuta de plano operacional para as atividades do grupo Técnico, a ser 
constituído à luz do Decreto nº 1775/96. 

1 
1 

' i· 
1 

1 r 
1 
i 
l 

Ciente, 
A referida terra indígena já se encontra 
incluída na listagem das terras indígenas à 
identificar. Ass~ solicJtamos restituir o 
presente documehtl'I ao 
anexação ao pr, 

Atenciosamente, 

REIN. 
Diretor d 

z 

- .. 

___ .,.) 
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Aspectos Cernis da Arte Naruwoto 

Estêvão Rt!/lle/ Fernandes - U11nl 

1. Apresentação 

' 
;,.,....., Desde janeiro deste ano ( 1999) tenho feito estágio na FUNAI, primeiramente no Serviço de 

Informação lndígena/DEDOC e, posteriormente, no Departamento de ldcmificaçãn e Delimitação de 

Terras lndígenas/DAF. Apesar de ser cu110 o período, tenho me relacionado com pessoas que tem, no 

1 r' 
' r", 

r r< 

' i ,,-.... 
/ 
! (' 

indigenismo, a principal preocupação em seu cotidiano, como o antropólogo Noraldino Vieira Cruvincl, 

que muitíssimo me ajudou na execução desta pesquisa. 

Dentre essas ~essoas, conheci, há alguns meses, o índio Milton Silva Santos, 48 anos, funcionário 

do Departamento de Demarcação/DAF, e conhecido na FUNAI como "Milton Kulnpalo", Meus contatos 

com Milton se intensificaram quando chegou às minhas mãos um pedido de Parecer sobre Atestado 

Administrativo - documento que atesta a ausência de comunidades indígenas requerido na área tio imóvel 

rural do requerente do documento, exigido por lei em algumas situações -, impetrado por uma fozend:i ao 

sul da Terra Indígena Parque do Xingu. Foi então que soube que, na verdade, "Milton Kalapalu" cm 

"Milton Naruwoto", líder dos remanescentes daquela nação indígena, que lutava. 11:'t anos, pelo 

reconhecimento oficial das terras de seu povo. Mas, quem são os "Naruwoto'"? 

2.lntrodução 

Há pouquíssimas referências sobre eles. Berta Ribeiro, em seu "Diário do Xingu". nos diz: 

"O sistema gerado pelo convívio e interinfluenciação das tribç»: do oito Xi11g11 

passou a ser conhecido como "área do uluri" - a minúscula tanga feminina usada por 

todas as mulheres - ou "cultura xinguana ", designações dadas por Eduardo Uulvii«). 

1 Estudante de Graduação de Antropologia, 5.º Semcstre/UnB 
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Caracteriza-se pela " ... uniformidade em aspectos ·q11e asseguram e1 subsisténcia, " 

artefatos e a algumas instituições religiosas e sociais" (Galvão I cJ53:3). 
,• 

Das tribos que participam desse sistema descobertas emfins do século passudo 

por Karl von den Steinen, exting11ira111-se o.r Nur1111111e e Kustenun {Arnak} .. ·lipe11sc: e 

r-. Tsuva (Karlb], juntando-se os seus remanescentes aos Kalapák) i• Knikún» (( ,'11/i,('io (' 

Simões 1965: 15)" 2 (Grifei). 

Os irmãos Vi lias Bons também nos dão noticias sobre os Naruwoto: 

"Além dos índios atuais, várias outras tribos localisavain-se no :llto-.\'in,i:,11. 

Umas desapareceram totalmente, em conseqiiéncia de guerra» co111 ,l!J'II/Jns viztnhos. 

restando delas apenas os nomes e melancólica, histárias dos seus desastres finais. 

Outras, mais recentemente dizimadas por surtos epidémicos' irrompidos na re,1!),11J /ui 1111.1· 

trinta ou quarenta anos, atualmente esteio reduzidas a alguns poucos individuos que se 

encontram espalhados por várias aldeias. 

Os Anumaniá, Arupati, Maritsauá, lar11111á e Aualáta alinham-se entre: os 

primeiros, entre os que estão completamente extintos. Tsúva. Nor11wit, Na/i1q11cí e 

Kutenábu, éntre os segundos.I. .. )Dos Nc,ruvât. três 011 c111atm índio.~ .rnhreFil'enfes deste 

grupo Karib vivem entre os Kalapc.,lo. Falam a mesmu linguc,. "3 (Grifei). 

Durbin", ao fazer um estudo sobre as línguas Karib, vai mais longe ainda, colocando a língua (ou 

dialeto) "naruvute" como extinta. 

Bruna Franchetto, contudo, nos dá outra infocmação; se, para Berta Ribeiro, Eduardo Galvão. 

Mário Simões e Durbin os Naruwoto haviam sido exterminados, e, para os irmãos Villas Boas sobraram 

pouquíssimos remanescentes, essa autora nos diz, que os mesmos ter-se-iam integrado nos Kalapalo: 

"Os Naruvúte absorvidos pelos Kcdapálo, e que tinham sido encontrados por Norunhct e 

Petrullo, eram outro grupo da boca do Sete de Setembro, os Agarahdta''5 (Grifado no original). 

2 RIBEIRO, Berta G. 1979:20. 
3 VILLAS BOAS, Orlando & Clú udio. 1974: 31-33. 
• DURBIN, Marshall. /11 KLEIN & STARK (Orgs): 1985:339. 
s FRANCH ETTO, Bruna. 1987:?. 

2 
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: r- 
l r-,.. 
! Ellen Basso, ao escrever sobre os Kulapulo, transcreve 

também sua localização, Gostaria de destacar que. 110 tocunrc :'1 

r' ocupação tradicional do território que hoje 1: por eles pleiteado 

,,,...., 
parece unânime que, ele fato. este lhes pertence por direito. <. '0111udp, 

e, segundo o próprio Millon me contou diversas vezes. inclusive 

com fotos do local, seus lugares sagrados estão dando lugar. cada 

vez mais, à pastagens e hotéis-fazenda. Assim, segundo 1 !;isso: 

"ln 1920, Major Ramiro first rccordcd visi! to tl1e! Kalapal». A.'1Jik11r11 

o 
and Anagafili" (11.rna/~11 spellcd "Naruvtt!e ") ,,il/ages''" 

. Segundo pude constatar. h;'1, uindu, outras 

referências bibliográficas e/ou documentais sobre a existência desse 

povo", contudo, não tive acesso à maior parte desse material. Friso, contudo, que não h:'1 qualquer obra 

bibliográfica específica sobre eles, foto que tem dificultado - e muito - a lula pelo reconhecimento do~ 

Naruwoto como etnia, assim como pela terra. 

Dessa forma, juntando as informações dadas por Franchetto e por Basso (e confirmada pelos 

Naruwoto, dentre eles por Milton), é possível constatar que seu território tradicional i: na região de 

confluência dos rios Sete de Setembro e Culuene, ao sul do limite sudeste da T.J. PQIN Xingu (ver mapa: 

A área circulada equivale, aproximadamente, àquela reivindicada pela comunidade). 

A fonte mais rica e atualizada que me chegou às mãos sobre esse assunto, foi uma carta escrita 

pela comunidade, transcrita a seguir: 

" Brasília, I O de maio de 1994. 

Senhor Presidente da FUNAI 

" BASSO, Ellcn. 1988:04. 
7 As demais referências são dadas na Bibliografia, localizada no fim desse trnbalho. 
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Nós, representantes da Aldeia NARUWOTO, viemos a esta scck: do F! /N,1/, clirigi11clr1- 

nos a V. S~. para começai· a revelar a verdacie sobre nossa hlstori« e a sit uuçiu» 01110/. 

Somos hoje trinta e duas pessoas que .fhr1110111 11111 grupo que sc·11111n· .foi , ·,111,·it!,r,11/,, 

: "· Kalapalo, mas a realidade não é hem essa. Falamos ct mesma tingu«, com d[/('n·nras 11f1('J11/\' cl,· . (' 
i 
(' sotaques, mas somos de outro grupo. 

Há 1111dto.1· anos, mais ele vinte, quando os Iimites do PWY/IIL' rio .\'i11,!!,II cstuvnn) 1111n1 Sí'I' 

definidos, os irmãos Villas Boas perceberam que missa ferro ficaria de fora tio l'ar,;11t· ,. ,·111,i" 

nos convidou para que fôssemos morar com os Kalapulo 1u1 Posto t.conard.). J\/01:, r11nf, ·. 11 

r: parque foi demarcado e nossa terra ficou mesmofora do I Im itc, no lodo s 11/. i uttt o r "1 rio e 'ulu« ·11<'. 

Naquele tempo, outros povos estavam também recebendo u 111c:s11w prr111os1,1 ,. vinlnnn 

r 
r> 

aceitando, diante da promessa de melhor assistência e segurança. E111cio resolvemos 1,1111/,,;111 

aceitar, mas como vem acontecendo com outros povos ta111hé111 ,:01111idmlo.1· para se nuularcn: pura 

parque, estamo-nos sentindo na terra dos outros. E nos, principalmente 11.,· mais velhos. qncrcnu»: 

nossa terra de volta onde estão repousando nossos antepassados e nossas tradicilcs , · ont]; · r: 
r: também queremos ser enterrados. O croqui que acompanha mostra o local ele nossa terra. 

Pedimos então a V.S. ''. . que mande estudar a nossa terra para podermos resgr1tú-la. 

r: Desde já agradecemos pelo interesse e empenho pelo nosso povo. 

r: Atenciosamente 

Diacui Naruvotu 

Milton Naruvotu 

r: 
r> 
r: 

Wayufiumã Naruvotu 

Karana Naruvotu 

Dyamana Naruvotu" 

De posse dessa carta pude iniciar minhas pesquisas sobre o grupo tendo como informante o j:'1 

amigo Milton, escolhido por diversos fatores, tais como facilidade de acesso, predisposição a responder 

prontamente a todas as minhas dúvidas, ser artesão e ser liderança, além de falar bem o português. 

4 
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Porém, seria possível a alguém por cm xeque o foto de se estudar um índio específico, sc111 l;1zcr o 

trabalho de campo, como o termo é comurnente entendido. Detendo-me, porém. ufirmundo que 11:ío !>l' 

constitui algo inteiramente novo, Paul Radin passou grande parte ele sua vida baseando seu" L".-:i.:rilos na 

vida de um único índio; infelizmente, porém, não me foi possível acesso a sua ohra M~· dL'l~·ndt>. ainda. 

afirmando que, como membro daquela comunidade, o comportamento de l\·1 illon segue os p:1dri1cs de 

comportamento previstos por aquela cu ltura; desse modo, se, por ventura, ainda que alguma i11 li1r111;1~·;·10 

não se verifique empiricamente. mesmo assim tem certa validade cm antropolog i«, pnis !>t:!,!t1e ;·1q11dL·:; 

padrões culturais. 

3. Arte Indígena 

Há, coi:io se sabe, diversos conceitos para arte indlgena, Darcy R ibclro, por exemplo, diz: 

"Que é arte índia? Com esta expressão designamos certas criações cw1/i1m11:dt1s /l('/0.1· 

índios de acordo com padrões transcritos, gerei/mente para servir a usos práticos. 111t1s l>11.,·cu11cl11 

alcançar a perfeiçciu. Não todas elas, naturalmente, mas aquelas entre todas qs«: alca11c11111 11i11 

alto grau ele rigor formal e de beleza que se destacam das dentais, e,·011111 nNC't11.1· t!1Jfml111· .!1· ,.,,1,,,. 

estético. Neste caso, « expressão estética indica certo gron de sc,risj,rçüo dessa imlt'.finív,:t vontmk: 
de beleza que comove e alenta os homens como 11111a necessidade de gozo profunittuncntc: 

arraigados. Não se trata de 11111a necessidade imperativa como a foma 011 "sede. h,:111 1, sabemos: 

mas de uma sorte de carência espiritual, sensível ondefaltam oportunidades para otcmté-l«: e: ele 

presença observável, gozosa e querida, onde floresce. (. .. ) Essa perfeição, buscada e: alcanccrdo 

com muito esforço e muito esmero, só se explica porque sua função cfetiv« <: serem beta», 1~m 

conseqüência, no universo indígena, todos esses objetos podem ser tidos como criações ortisticas. 

Assim é porque a característica distintiva da arte é ser mais 11111 modo do c111e 11111a coisa, nuris 

uma forma do que conteúdo, mais expressão do que entidade. Suas criações se upresentcnn ,·011u1 

um conjunto estllizado de modos de fazer certas coisas, ele contar 1111s casos, de cantar e: dance»: 
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O que caracteriza a arte índia, entre as artes, e; esse modo generalizodo de/ÍcC'r todos cts cuiscrs 

com uma preocupação principalmente estética. "s 

Como se pode perceber, a arte constitui-se cm um (importante) 'modo de expressão que 11:io podr. 

de forma alguma, ser ignorado pelo etnólogo. Além disso, eleve-se levar cm conta que a própria 1w1n·p~·;10 

do artístico varia de uma cultura à outra, pois mesmo a noção do que é "estético" é cxtrcmnmcnrc variada, 

tendo que ser considerada a totalidade do universo cultural do meio a ser estudado, tal como .::..:pê,.: B.:na 

Ribeiro: 

"No caso da abordagem antropolàgica, exige-se o levantamento do 111c•s1110 c11111, ·r111: ,, 

,...-... 
época do estudo e do colccionamento, o grupo indiecna, a área cultural em que ,,.,.,,; ÍJJ.1·, ·rir/11. 11 

campo prioritário da arfe a que se dedica, que deve ser analisado com mais ri.l!w· e . .JÍl11d111cw,·. ,, 

produto. Essa seria a metodologia da pesquisa, o modo pelo qual se chegaria ao discurs» Fis111,I 

r: 
parando do contexto. Deve-se considerar ainda, que, no caso cios J}(Jt·o.,· <Ígn!/iis. os 

manifestações mágico-religiosas e a rede de relações sociais se expressam atrnvés rio artv. l'or 

essa via, comunicam-se idéias e comportamentos, cuja decodificação sá se torna passive! ntrai:,;s 

do profundo conhecimento da organização social, da cosmologia e ele 0111ro.,· aspecto» ,/11 n1/t11r,1 

aos quais a arte intimamente se vincula. "'1 

Assim, procurei levantar meus dados em campo sempre tendo cm vista a cultura Naruwoto, e. 

mesmo que não já tivesse iniciado a pesquisa com essa perspectiva cm mente, acredito que u necessidade 

de contextualização acabaria imperando. Tanto isso é fato que, no decorrer cio período cm que 1111.: 

encontrava (e me encontro) com Milton, eram (e são) constantes as interrupções para explicações acerca dn 

universo cosmológico dos Naruwoto, assim como de outros traços de sua cultura. Isto posto, e tendo que :1 

arte indígena funciona como expressão da identidade étnica de um povo, acredito que 110 caso dos 

Naruwoto a mesma assume papel de destaque. Apesar de ter apenas uma diferença de "sotaques" com os 

Kalapalo, e de ambos, basicamente, compartilharem do mesmo universo cultural, há cantos nos quais o.: 

r: perceptível, por exemplo, a qual dos dois povos pertence o cantador. 

~ RIBEIRO, Darcy.1987:29-30 . 
. , RIBEIRO, Berta G. 1989:pp.23-24. 

r: 
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0. 
4. A Metodologia Usada 

As pesquisas costumam ocorrer aos sábados. quando Milton e· eu pussamos, cm 111..:di:1, <, horas 

conversando, exclusivamente, sobre aspectos nrtlsiicos (e, tn] como explicou-se acima, 1:!craí~) dos 

0. Naruwoto, tendo junto a nós o livro de Güntcr Hartmann "Xingu · Umcr lndiancrn in /c1llral-lk1~ílic11··. 

dado a Milton de presente por um amigo, no qual ele me mostra, de vez cm quando, lutos e/ou gruvuru-, 

que ilustram do que ele está falando - devo confessar, aliás, que isso me deixa um pm11;0 rrns1rnd11, 

"condicionando" um pouco o caminho que seguimos. Usa-se <.lc entrevistas, assim como nbjctux de uso 

r: 
cotidiano e adornos, além de gravadores: Milton tem urna vasta coleção de filas K- 7 com música» alio- 

xinguanas, e algumas Naruwoto, pelo uso das quais ele me lnostra uma pane de seu universo musicul. 

Gostaria, ainda, de agradecer a Milton e à sua filha, Diacuí pela educação com que fui recebido cm seu lar. 

r: 5. Cultura Material 

As manifestações artísticas Naruwoto são estreitamente ligadas ao 111m/11s vivcmti daquela 

comunidade, assim como são cm todas as sociedades alto-xinguanas. Além do cnráier cstriramcnte 

utilitário, a arte indígena (tal como Be11a Ribeiro a entende) de um modo gemi e a Nnruwoto, 

especificamente; funciona como um elemento de revigoramento cultural, estabelecendo códigos, símbolos o 
(' 

r: e expressões que transcendem o estético. Um bom exemplo disso são os mitos relacionados a algumas 

manifestações artísticas (em última análise, pode-se dizer que tudo relacionado ao "visual" 1cm algum 

r 
"porquê" de serem como são, sejam os padrões de pintura corporal ou das cerâmicas, cocares. colares, 

r 
r: etc.). Assim, seguem-se alguns objetos relacionados ao universo mítico que me foram mostrados e 

explicados por Milton, com muita paciência. Busquei manter a estrutura narrativa, porém, devido .'1s 
(' 

r: inúmeras intervenções no decorrer da entrevista, tive que adaptar parte dos mitos ao nosso estilo tradicional 

de narrativa. 

7 

r>. 
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Segundo Aurore Monod-Becquclin": 

A primeira coisa que ele 111c mostrou foi um (fií1e (ou "arranhador", como chamado por ele), 

"A estes cuidados (a autora enumerava algumas práticas de traio com o corpo pelos 

índios alto-xinguanos) acrescentam-se as escarificações, feita» co111 a (!it1da ele 11111 rriti11,!;1tlo t!e 

cabaça, cuja base é munida de dentes de piranha A [ortnulaçãu <'Xplícita das rnzõcs. clu 

periodicidade e dos efi:itos da escarificação permanece muito 11aga pura "-'" .ri11g111111m. 1:i,·11 

claro, entretanto, . que ela é 11111 traço fundamental daquilo que ·co111ú11 toe) /i1:<'r 11,11·,1 

permanecer com boa saúde, para trocar o sangue e aumentar a [orçu. da se 1111/it·a o tod11 ri 

Tal objeto, (Ver figura) 

mundo, crianças.jovens e adultos, apenas 0.1' velhos a sofrem com 111e110.,·.fi·e1Jiil;1/c'ia." 

tem importante função ritual, 

assim como uso cotidiano, 

O /fine consiste, com já 

foi dito, em um escarlficador, 

com o tamanho aproximado de 

uma palma de mão feito com 

cabaça. Na parte posterior há 

r: uma fileira de dentes do peixe 
,,.-.. 

Cachorra com altura aproximada 
r> 

de ~ centímetro. Os dentes são 

0 

untados, na parte anterior, com Içake. O Içake é um tipo de cera dura, diferentemente da cera de abelha, 

denominada ocoho, usada em pontas de flecha, para abater pequenas aves. 

Nesse ponto, e, sob constante assédio de Mike Morison (filho de Diacuí, com 'i anos de idade. o 

segundo nome é uma homenagem ao falecido vocalista da banda The Doors), Milton pega um milho que 

estava guardado na área de serviço da casa. O milho, bem amarelo e um pouco maior do qul! os que estou 

r- 
acostumado a ver, tem suas sementes crocanres e mastigáveis, diferentemente das que j,í linha visto. 1-:ssL' 

,r--- 
rn MONOD-BECQUELIN, Aurore. ili COELHO (Org.).1993:521. 

8 
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tipo de milho chama-se Ancí, e possui uma história estreitamente relacionada ao ffiííe e com a ;11·H:. de 11m 

modo geral. 

Aná, conta-me Milton, foi gente, há muito tempo, assim com ó nós .. \.,. ·· ··l· que, certa vez. a 

esposa do cacique o traiu, e esse, no descobrir. cl isse aos guerreiros da tribo: .. ,. , :!11stcí dis-« · , ,11 

morrer", "então 'vamo' - a turma aceitou - mas como?". "Nós vai queimar - resp«- :, o cuciqnc -j:i 1c111ns 

a roça derrubada e grande." (depois perguntei porque o cacique IH'"I'.-" isso ao gnq,,· , ,,·sposla (!lll' uhí ivc 

r>. é que ele já sabia o que ia acontecer. Quanto r't imediata uccir.», :h1 da morte. Milton 111c disSL' quv eles 

r: tinham que aceitar, pois o cacique é quem manda, "assim como lcrnando Henrique"). 
,..-. 

Acontece que eles se "arrunharnm" (cscarificararn l. e depois pimnr.nu-sc; com as mais diversas 

tonalidades, se metendo na roça, pedindo ,10 IÍpi (r vovô") para queimá-la. \Jucimarnm a roça. ,. L·,1eht 11111 

queimava, estourando "Pá!", e caindo duros ... Depois de um mês, começaram a brotar Ami na roça onde os 

guerreiros haviam sido queimados. 

Assim, a casca do milho é "arranhada" (Milton refere-se nos frisos do suhugo) 'devido a 

escariflcação feita pelos guerreiros. O "cabelo" do milho é seu cabelo, permanecendo ap,1,.. tantos anos. As 

cores do milho devem-se à pintura dos índios, assim, determinada tonalidade mais nvcnnclhndn de 11111:i 

variedade de Aná deve-se ao urucurn, uma mais escura, ,h1 jenipapo, e assim p,,· ,li:mté. O milho da pipoca 

estoura porque eles "estouraram" (palavras dele). Além disso, quem deu o nome de "llná" no milho foi 
r: 

Taõng11 , segundo ele. Mais uma vez, frisando que Anâ é sagrado porque foi gente, Milton me conta que 

todas as pessoas são obrigadas a se "arranhar" antes de comer qualquer variedade de milho 011 produtos 

dele provenientes (como mingau, por exemplo). 

altura o milho 

r: 

r: 
r> 

Como a essa 

r: 
(' 

praticamente inexistia 

(Mike o estava 

r 
r: 

quebrando sem muita 

11 Ellen Basso dá informações detalhadas sobre Taõng e Alucuma, outradivindndc, cm 1988: 10-1 J. 
extensas demais para serem transcritas. 

1) 

r- 
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cerimônia, enquanto o avô dizia que "índio não pode bnrer criança", pois a criança poderia crescer 

revoltada), passamos à música. 

Há dois instrumentos de especial importância no dia-a-dia dos povos alto-xinguunos: a 1-.·1n111 (ou 

Meneudar) e o Kalutho (ou Kanuboy: segundo ele me disse, t.:11110 uma quanto outra siío chamudox de 

r: 
"Dlakui" pelos povos Tupi;. J\ primeira (Ver figura aclma") consiste cm urna flauta pequena (;1 de Milton 

tem 25 polegadas), com 4 orifícios, usada para divertimento. 1~ feita de Bambu e untada mm cera de 

qualquer tipo nas pontas, sendo usada para diversão. /\ segunda é considerada sagrada; tanto 11111a quanto 

outra não podem ser tocadas por mulheres, o kalutho, porém não pode sequer ser visto por elas, 11cm pelas 

não-índias. Segundo o próprio Milton; "se mulher ver Kalutho iodo mundo 'trepa' nela de castigo. dcbaix« 

de cacho de marimbondo. Quando termina, dono da flauta joga u111a pedra no cacho. e de cai na 11111lhcr." 

Contudo, a mulher pode ouvir ao seu som, quando é tocada em restas como o Kwambo, por exemplo. l'or 

sua vez, é interessante notar que as músicas tocadas pelas flautas transcendem o nível cstriuuncntc 

instrumental, sendo que para cada música nelas tocada, existe urna melodia cantada. com letra e ).L'III ido 

específicos. Por mais que parece contraditório ao dito anteriormente, as mulheres, apesar de serem 

proibidas de tocá-las, podem cantá-las - contudo, Milton me informou que nntigamcntc s<'i aos homens era 

permitido contar. Não cabe, aqui, aprofundar-me nesse ponto, ainda que isso possa ser truto ik 11m 

reposicionamento da mulher naquela sociedade, possivelmente concebida dada n necessidade de preservar 

a identidade cultural do grupo. Um último aspecto, é que as festas, pinturas, danças e demais manifestações 

r>. culturais, a exceção de alguns aspectos lingüísticos são iguais (segundo, mais uma vez, o próprio M ilton ) 

aos dos Kalapalo, Quanto a isso, nos diz Gertude Dole!': 

"O peso da evidência disponível de todas estasfontes leva a concluir que. no Alw Xi11g1t. 

os g1:11pos carlbes têm poucos traços distintivos e não coruribulram muito para o inr('l1túrio 

cultural comum da região. E mais ainda, os caribes elo Alto Xingu não apresentam certo número 

de traços encontrados entre os auaques e tupis da mesma região. Eles cultivom menor número d<· 

r: 12 A Kluta representada é a de Milton; cada qual a enfeita como quer. 
13 DOLE, Ccrtrudc, /11 COELHO. 1993: 397-398. 
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carnes: a chefia entre eles é mais fraca e mais difusa: a cooperaçã» c·111 e111pr,·,·11,li111e111ns 

coletivos é de certa forma menos extensa, especialmente entre os cuicuros. 

Atualmente, as distinções tribais estão sendo rupidamente O/}(tg11clus. ctn tudos 11.,· 

aspectos da cultura: materiais e subsistência, laços sociais, rituais e lí11p,11<1. () 1wn,·,·s."' ti,· 
r- 
,r 
1,......., 
! . 

homogeneização das culturas do Alio Xing11 tem sírio acelerado por cnncliçõcs pccutiar,» "" s,·11 

contato com a sociedade nacional. Como resultado da construção de cstrtulas 11niri111as. ,1 

. , 
1 )r 
1 (' 

contato com os neohrasileiros tornou-se mais .fi"e,1iie111e Alúm disso. 11 ,·s1,11ço ,·111r, · 11/t!,·ios 

indígenas diminui. pela remoçao dos grupos corihes de suas ontirms localidurl,·s mi .\'11/. , • s,·11 

reestabelecimento mmw área de parque próxima de 011/ros gruoo.,·. re.wltamlo c·m n·lo,;,i,·.,· 

ímerlrihais mais infen.ias. Ambos os movimentos intensljicarant trocos culturais, '/'"' t,·11,l,•111 ,, 

apagar distinções mio s(! entre tribos indígenas e grupos lingiií.1·fico.Y. 11111s taml;t:,,, ,·1111'< • as 
r: 

culturas xinguanas e caboclas. "(grifei). 

r- No mito do relacionado a essas duas variedades de flauta, temos fortes clcmcntox cos111lll,'1µiw:;. 

os quais reforçam, ainda mais, o caráter sagrado desses instrumentos"; Certa vez, Toiing (divindade 111;ii11r. 
r: 
r> 
' 

relacionada aos povos Karíb) foi pescar com Alucnma (segundo Mil!on, equivale ao Moisés da~ culturas 

judaico-cristãs, relacionado aos. povos Tupi), quando, de madrugada, dormiam a beira do rio -, 1\ltu:11111.1. 

r: 
ouvindo Kalutho, que "veio cantando", acordou Taõng: "Olha que som lindo!", e a flauta ficou presa no 

r: 
r: ú1uiii (uma espécie de armadilha para os peixes) que havia sido colocada por eles no rio. Depois de nlgum 

r> tempo, ouviu-se ao longe outro som, o qual, encontrando-se bem próximo, parou, tendo a K/11/a t.uubém 

ficado presa no útu. O nome, mais uma vez, foi dado por Taõng. 

Interessante perceber a presença de elementos Tupi e Karib nessa narrativa. Segundo Pedro 

Agostinho da Silva: 

r: 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r 

"Do processo histórico, responsável pela uniformização cultural do Alto Xinp.u. 11111iro 

pouco se sabe, e esse é fruto de informação fi'agmentârai e desigual na 1111olidude. A cssv 

conhecimentojolta, por outro lado, um quadro de referência teórica e mermlolcígic11. 1111c: ;11·uc·11n: 

integrar. em esquema abrangente, os problemas enfrentados pela reconstição hi,·t,írícu 11,·s,·u 

11 

~ 

r 
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área especifico. Numa tentativa inicial de estabelecê-lo, 1u11w1·e11ws como bas« tfe 1mr1irlr1 ,, 

presente situação etnográfico. 

A existência de uma só cultura 110 Alto Xingu, com as vuriantcs qt«: n,11111(Jrfc1. <' ,, 

simultânea multiplicidade lingiiística, sú é expltcúvcl em lermos ele 11111 111·11cc·S,\'I/ de.: ,;n,l111ro1·,i11 

intertrlbal, cujo processo d ainda objeto de dlscussiio ( .. ). A jiliarií" da maiori« d1u/11l'lt·s .::m110.,· 

r: indígenas a rumos lingttlsticos, geralmente associados ao tipo de c11/t11m tlc: './lor1•s1a tro] •i, ·,1/" - 

tupis, aruaques e caribcs -, e! a precário acomodação alcançada pelos 1111c.f,1.1~<'lll ti r<'gn, (trumoi» 

e suiás) fazem crer que os atuais xi11g11c1110.1· teriam originc1hm:11fe 1·11/1111·"-" di/i·r,·111,·s. ,.,,,1,",.11 

pertencendo a esse mesmo tipo cultural. Isso, sc.:111 dúvida, hú ele ter sido 11111 ji11or 

aculturativamente propício, mm o que importa reter é a necessidade de admitir Fuis d!fi·n·11rm· d,· 

cu/Jura em certos momentos de sua história. 

Na verdade, as tênues notícias de migrações permitem aceitar ter havido 111111·i11n·11,,,.,. 

r: 
sucessivos que conduziram as tribos, 011 conjuntos de tribos cique/11 1•c.l!,ili11 do n:fii,<.:,in ( ... ,. 

Gradativamente, as recém-chegadas foram-se aculturando, adquirindo <' transmitindo, ri.~ q111· J,i 
' 
ir ali se encontravam, novos elementos culturais. Desse hipotético processo. cuias linha, css, ·11!"i,1is 

acabamos de esboçar; r: que resultaria o fenômeno hoje designado cultura xinguana. 1::. pona111". 
r 

r: outras culturas, ainda que tenham ocorrido ou ocorram 110 mesmo setor meridional ria hoci« - 

como é o caso dos txikõs e não podem, por definição, ser atlngida« JJc/a 111cs111" 

denominação" .14 

Desse modo, a presença desses elementos pode ser explicada, ente outros fatores, pclnsconstnntcs 

r: 
trocas - inclusive culturais - entre grupos Tupi e Karib. 

r: 
r> Mais uma colocação, mais uma vez de Gertrude Dole, pode ajudar a elucidar uma parte do mito 

r: referente às flautas, segundo ela: 

"Em contrapartida ao mito da liberação das mulheres, 0.1· homens do Alto Xing,11 111t111t,;111 

um tipo de 'flautas' como secretos para as mulheres. Pode ser signiftctuivo que. embora os 

r 
r- 

caribes usem/lautas secretas, os cuicuros obtiveram as deles através dos mci111ie11.1·. cios qunis se: 

12 
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diziam serem os melhoresfabricantes deflantas (Ohcrg. I <J53:./2). Um cm1j1111rojiiiji1hric·u,lu 11111· 

11111 cuicuro, cujo pai era meinácu. 

O segredo em torno dessasflautasfa: Icmbrar o c11/10 dos 'trombctas", cutrv os ,1111ígns 

aruaques e seus vizinhos do Amazonas e tributários ncidenrals, entre os mojos, pnrcri». ,·. 111,11.1· 

antigamente, entre os mundurucus (Métraux, /<)./8°:357: l<J./8h;.f]O. l lctrlt. /SS5:/]./). ()., 

1111111dur11c11s são interes.wmles a esle respeito. oorq11,: suo c11/r11ra. ho.1·in1111c•11/c 111ui. 11,m·1·1· 1,.,. 

considerável mislltra de laços cw·acferísricos arua(f11c.1· (l lartt, /885) "15 (( ;rifi:i) 

Temos ni um exemplo de como pode haver "mistura de laçns curactcrlsticos" entre rnlt11ra:-. 

indígenas, infelizmente porém, não cabe aqui L11na análise desse fenômeno. esperando. porém, q11L' SL'j:i 

feito breve. 

Outro objeto que Milton teve interesse cm me mostrar constituía-se cm um tipo de diadema 

vertical denominado léku. Segundo Berta Ribeiro: 

"D1ADEA1A: Ornato de cabeça, em que as penas de udorno ,111 varetas ,111c as .rnsr,:111 se: 
r: 

concentram na frente, aproximadamente de orelha a orei/ia. De 11111 1mu/11 geral. os 11e1u1s 

r: ultrapassam bastante o suporte, diminuindo gradcuivumente de tamanho do centro paro ox lados. 

Diadema Vertical - Ornamento plumário, em forme, ele diadema, usado nu cubcç« <'li/ J>o,;·iriio 
r> 

vertical, acima ou abaixo da raiz dos cabeios'í'" 

O léku em questão constituía-se em, de fora para dentro, uma fileira de penas de papagaio, penas 

de Ku'nua (esse é o nome, em Naruwoto, de uma ave que, segundo Milton. chama-se "aicongo" cm 
r: 

português), sobressaindo-se, ao centro, penas de Arara Vermelha tTavitse Kwêgo). Conta Mil1<>11 que, h;'1 

r: muito tempo, Alucuma foi visitar o avô, chamado Kwatno (ele teria inventado o !fiííe). No dia seguinte. de 

tardezinha, Kwatno teria "arranhado" Alucuma todo, colocando seu sangue em uma cabaça, tampando-a 

(depois de um dia tampado, o sangue resulta em Kedtê, bom para curar gripe e para garantir uma boa 

r gestação). No dia seguinte, ao abrir a cabaça, o sangue havia se transformado em uma nrnrarinhn-vcnuclha. 

Por causa disso, tal ave é considerada sagrada, por ter sido o sangue de li lucuma. Dali. li lui.:11111;1 teria 

r: 
14 SILVA, Pedro Agostinho da. /11 COELHO. 1993:238-239. 
15 DOLE, Ccrtrudc. ln COELHO. 1993: 393. 

r> 

lJ 

r: 



levado o pássaro para sua tribo, cm Ava11k11, a, aproximadamente, um din de viagem pelo C'11l11cnc. l;i 

fazendo um buraco no chão para que ela Já vivesse (daí a ararinha-vcrmclhn viver cm loc.,s no d1Jo. pois 

r- acredita-se que Alucuma tome conta delas no fundo). Os locais onde existem tais 1(1(:;,s s:111 c:nnsitkrados 

locais sagrados, e, atualmente, Alucuma muda as ararinhas constantemente de lugar, poi:i 1;1is lnr,1i-; ,·s1.·io. 

cada vez mais, sendo tomados por fazendeiros. 

Além disso, o vermelho representa o sangue de Alucurna, sendo que so111c11IL' t>S ,111l'/11 

("allforiclades'') podiam usar, por exemplo, cintos vermelhos, ainda que hoje todos 11sc111. ,\li.k fvlil1n11111L' 

chama bastante a atenção para os por ele chamados índios "vira-latas", isto é. aqueles que a) L'sq11L'ü·111-s"· 

Í' 

Í' 

de sua cultura e língua e/ou b) usam adornos restritos às "autoridades" por ex ibicion ismo. 

Outro aspecto bem interessante das culturas alto-xinguanas, é a técnica crnprcgtula 110 li:ilio dos 

conhecidos colares de caramujo". Há, basicamente, dois tipos de caramujo: o iii,; e o oiuk, menor que o 

primeiro, mais valorizado, e "mais branco que papel". Os caramujos vivem cm lugares corno hrcjõcs, tocos 

de árvores e debaixo de folhas, sendo bem valorizados. Com essas conchas, confecciona-se dois I ipos tk 

colares: o Uruka, feito com conchas cortadas em pequenas tiras redondas, e o Divcrik«, rL'ilo dc pl'd:u;t>s 

maiores e quadrados, utilizando-se menos conchas e trabalho. Segue uma descrição ele t:011H1 l' feiro tf 

último:" 
r> 

1. Corta-se a concha com uma faca (antigamente FÍfjllrà I 

fazia-se isso com diamantes) no sentido das ranhuras 
Sentido 
do Corte 

(Figura l); 
r>. 

2. Lixa-se o pedaço cortado até se transformar em um 

Í' 

Í' 

Í' 

pequeno quadrado; 

3. Pega-se o furador (uma vara _de flecha, com um 

prego adaptado à ponta - mais uma vez, antigamente 

r- se usavam diamante para esse trabalho - usada para 

fazer duas pequenas perfurações no fragmento, dentro das quais passará a linha do colar) passando-se cera 

na vareta, de modo que as mãos não deslizem durante o uso. Usa-se tal ferramenta da scgu inte 1't1n11;1: 

"· Rll3EIRO, Berta. 1987:206. 



:~:e. ·_. -~~---- -~-1 
Rubrica: ', . ._ ___:.:.:. 

colocando-se o fragmento de concha sobre madeira ou cerâmica, posiciona-se o turudor no local cerro, 

movimentando-se, alternadamente, mão esquerda à frente, mão direita atrás, 111,io esquerda ;1tr:'is. 111."H1 

direita à frente, em movimentos rápidos, na medida cm que as mãos vão descendo pda ,·arL"l:t (o 

movimento, na verdade, lembra aquele empregado para se anhar um graveto, visando ;i oh1c1H;:10 de rui:!º 1. 

4. Pega-se o tavaku (um pau de arco); 

5. Amarra-se um fio de algodão de uma ponta a outra do tavaku; 

6. Amarra-se um outro lin rlc al1:'.rnl;h1 ª" 

primeiro, a uproximudnmcntc. um palt1111 ,k 

distância da extremidade do 111n1k11. pd11 qual 

introduz-se os fi'.1g111en10~ f"uradns ,k· ru11r'1a: 

tal como na figura li, com sucessivos nús na 

parte posterior dos furos feitos nos fragmentos, de modo a fixá-los; 

7. na "volta" faz-se a mesma operação, dando-se, contudo, um nó que abrange dois rrag111c111os. n:'io 111.ris 

um. 

Um ponto interessante é que cada farn ilia tem uma forma diferente de dar nús. e de dí:;pu1 11:; 

fragmentos pelo colar, sendo possível reconhecer que foi o responsável por este 011 aquele colar. 

rr-. 6. Conclusão 

Na verdade, o atual trabalho é ainda preliminar, pois levantei alguns dados referentes ,-, língua 

Naruwoto e algumas músicas; tais dados, porém, ainda não foram devidamente triades. Pretendeu-se aqui. 

basicamente, apresentar essa comunidade relativamente desconhecida, assim como traçar aspectos básicos 

de sua arte e cultura. Espero poder dar continuidade ao presente trabalho, se possível, inclusive, crn11·;1 

constatação in loco das informações dadas aqui. Fico na expectativa que isso brevemente se conli!,!..urc. 
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Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 

Outros Documentos: 

INFORMAÇÃO n.º 003/DEID/r-UNAI: O então estagiário Cloude de Souza Correia. cm 

31.03.97, apresenta informações sobre os índios Naruwoto. 

Carta s/n.º de 10.05.94: Comunidade Naruwoto reivindica, através dessa carta, território .i 

sudoeste da T.I. PJN Xingu. 

B.Notas 

; "Das Flautas retas, de madeira, destacam-se as do Xingu, das tribos Katnavirá e /Fe111rú. 
feitas de duas faces de madeiras de lei escavadas, ajustadas com cera e cmbiru, providas 
de 4 orifícios: a Jacui. É instrumento de certas proporções, de sons velados scmcl huutcs 
aos de um como-inglês. Von den Steinen a viu na mesma região entre 1885 e 8(>. Fuzcm 
na soar isoladamente ou em conjunto. Recentemente a professora Maria Helena Di:1s 
Monteiro teve a ocasião de gravar música feita com 3 flautas desse tipo". (Ci\Mf~t.l, 
Helza. 1977:247). 

;; "Com os instrumentos tem-se que admitir que a criação do objeto em si não resulta da 
satisfação de um capricho ou fruto de acaso ou pelo gosto de ouvir sons musicais: 
entretanto, é possível que o som, algumas vezes, tenha motivado o objeto. Para o homem 
primitivo o instrumento tem uma origem, uma razão, uma finalidade, por isso, sonoro ou 
musical, infalivelmente conta com uma lenda, a sua lenda, que lhe encarece a 
importância, que lhe dá função específica, que o vincula às origens de seu povo. Isso não 
quer dizer que não venha a se vulgarizar." (CAMÊU, Hclza. 1977:261 ). 

m "The Kalapalo also make use of several kinds of fish traps. The most comrnon type is ,1 
Iarge funnel-shaped basket (utu) designed so that a fish swimming into i! cunnot escape. 
Severa! of these baskets are placed in openings made in a small dam built across a small, 



i,,__ 
' 
·('-. 

:0 

!0 
J 
[í' 

! "' 
1 10 
il'°"" 

l0 

/r 
jí'. 

'í' 
ir-- 
1 ,,...... 

/""'. 

r. 
r> 

,', ,~, 
! r> 
r». 

r.. 
í' 

r- 
n 
r-- 

r> 

1r 
Ir 
! í' 
1 
\ 
,0 

r- 
n 
r-, 
(' 

r>. 

r- 
r.· 
r' 
r: 
r- 
r 
r- 
;\ 

r, - ,-, 
r>. 

but swíftly flowing stream. They are particularly clfcctive during scasons of thc vcar 
when largeschools of fish migrate to spawning arcas. (BASSO, Elcn. 1 <JX8:3X) 

Linguistic Group Resource Speclal i I ies 
(Social Prestations) 

Product ion ,\JJeciali! lcs 
(Frade Cerc:11w1~1· l11•111s) 

Carib Villages 
Kalapalo belts anel necklaccs of ff111 

shell (1) 
gourds 

· Kuikuru 
Mígiyapei 

piqui oil 
gourds necklaces of iiiu shell 

necklaces of iiiu anel otke 
shell(2) 
belts of il11.1 shell 

( 1) A land snail 
(2) A water snail 
ln: BASSO, Ellcn. 1988:56. 

•· "Os enfeites de que lança mão a maioria dos homens não são exclusivos do Kwari». l: 
sim os mesmos que, usados sempre que pretendem apresentar-se hri I h~111tc111c111 L!. 
constitue a "vestimenta" festiva básica do xinguano. ( ... ) Ao pescoço, usam lodos t1111 

colar (mo 'urape 'i) de placas quadranguares sobrepostas e ligadas com lio de illgod.:iu. 
feitas da concha de um caramujo só existente cm terras dos Kuikúro, e. até recente 
mudança de aldeia, dos Kalapálo. Variante desse colar, ou melhor, modelo de que esse é :1 
variante, é o mo 'urape, das mesmas placas de conchas, só que montado num arco de 
madeira recoberto com fio de algodão: para o fazer desmancham-se vários colares 
pequenos (em cujo nome se inclui o diminutivo), três, cm geral" (AGOSTINHO, I'vclrn. 
1974: 145) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação - Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SRTVS Bloco A Edifício Lex 3° andar. Zona Central-Plano Piloto 

70.340-904-Brasília-DF. Telefone: 3313.3718 
1 /"' 

1~ 
r> 

Memo nº 304/CGID 
Brasília, 30 de agosto de 2005. 

Ao Serviço de Protocolo Geral 

Assunto: Solicita anexação de processo 
r: 

' :r 1. Em virtude de erro na formação de processo ( duplicação de processo 
·com o mesmo teor) solicitamos a anexação do Processo nº 1O10/2005 (Identificação e 
Delimitação da Terra· Indígena Pequizal do Naruvoto) ao Processo nº. 984/98 
(Identificação· e Delimitação da Terra Indígena Naruwoto). 

1 
,:r· 
1 ·r 

Atenciosamente, 

r 
r> 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNDIO· FUNAI 
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO E PROTOCOLO 

! r' 
TERMO DE ANEXAÇÃO 

r~ 
1 r- 
: /> 

r 
r 
r- 
0 

r- 
r 
r: 
(' 

" 

Atendendo solicitação da servidora NADJA HA. '(T BINDÁ, 
COORDENADORA GERAL, DE IDENTIFICAÇÃO, anexei o Processo n.º 
08620.001010/2005 ao Processo n.2 08620.000984/1998. 

Brasília, 30 de agosto de 2005. 

//} /Í~ 
MAR~ 1/orw.e ~A;AL 

Serviço ~!t:pediçãd' e Protocolo 
· Chefe! r: 

('. 

0 



Mi11i~ták• da Justip.-i\,1J 
Fundação Nacional do Ímlio-fUN.-\1 

Courdcnacâo - (icrnl de ldcutificaçào e Dclirniraçâo-CGll) 
SRTV~ Hloco .-\ Edilicil) J ~x 3" andar. ,01w Centrat-Plano Piloto 

70.340-90-H3ra-;íli:1-1)1' l'clcfonc: J23.l-1.,2 

Memo nº 205/CGID 
Brasília, 17 de maio de 2005 

Ao: Protocolo Geral 

Ass: Solicita a formação de processo 

0 
i 
r 

Solicitamos formar Processo referente à identificação e delimitação da Terra 

Indígena Pequízal do Naruvôtu, com os seguintes dados: 

Interessado: CO!vfUNIDADE INDÍGENA NARUVÔTU 

Assunto: IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO 

Resumo : IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA PEQUIZAL 
DO NARUVÔTU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE- MT 

Documento Primário: Memorando Nº 205/CGID, de 17/05/05 

r: Atenciosamente, 

r> 

/'""'. 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

PORTARIA Nº b5 3 /PRES · BRASÍLIA, 0 + DE JULHO DE 2003 
' 
: " O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das 

atribuições, conferidas pelo art 23 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4645, de 25 de março de 
2003, de conformidade com o art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e com o 
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, 

'r 
i 
! .,...,, 

! 
! ,,...... 
i 
ir- i 
1 ,,-.. 1. 

/,,...... 
1 . r- 

RESOLVE: 

Art. I º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os trabalhos de 
identificação e delimitação da terra indígena Naruvóto, situada no município de Gaúcha do Norte, 
no Estado do Mato Grosso, composto por: 

r- 
i 
1 r- 

ir- 
01 - Marcelo Fiorini, antropólogo-coordenador- consultor/UNESCO 
02 - Cláudia Regina da Silva, bióloga/ambientalista- consultora/UNESCO 
03 - Renato Eduardo Pereira D' Alencar, engenheiro agrimensor - CGD/FUNAI/UNESCO 
04 - Antônio Alves de Santana Sobrinho, técnico agrícola - CGAF/UNESCO 
05 - Marcos Herlei dos Reis Guimarães, técnico agrícola- INCRNMT 
06 - Francisco Pereira da Silva, motorista - CSG/FUNAI 
07 - Vanite Kalapalo- AER/Xingu/FUNAI 

1 ,-. 

,,...... 

Art. 2° Determinar o deslocamento dos membros desse GT ao município de Gaúcha 
do Norte, para procederem com os trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena 
Naruvóto/MT, concedendo o prazo de trinta e sete dias para a realização dos trabalhos do 
antropólogo coordenador e da ambientalista e trinta dias para o engenheiro agrimensor e técnicos 
agrícolas, a contar da data dos respectivos deslocamentos. 

Art. 3° Estabelecer o prazo de sessenta dias para a entrega do relatório fundiário, 
noventa dias para a entrega do relatório ambiental e cento e vinte dias para a entrega do relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação, a contar do retorno de campo dos respectivos 
técnicos responsáveis. 

Art. 4° As despesas com os integrantes do GT e seus deslocamentos correrão à 
conta do Programa Território e Cultura Indígenas, Ação Identificação e Revisão de Terras 
Indígenas. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA 

,.,,..... 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉR.10 DA JUSTIÇA 

PORTARIA Nº .:'.rf> S°!PRES BRASÍLIA, oJ;. DE AGOSTO DE 2003 

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍNDIO - FUNAI, rio uso das atribuições, conferidas pelo art. 23, do Estatuto aprovado pelo 
Decreto nº 4645, de 25 de março de 2003, de conformidade com o Decreto nº 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996, · 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o art. 2° da Portaria nº 653/PRES) publicada no D.O.V., em 
09 de julho de 2003, página 17, seção 2, prorrogando por quatro dias os trabalhos de campo do 
antropólogo-coordenador Marcelo Fiorini; da ambientalista Cláudia Regina da Silva; do 
engenheiro agrimensor Renato Eduardo Pereira D' Alencar; do funcionário da AER Xingu Vanite 
Kalapalo e do motorista Francisco Pereira da Silva membros do Grupo Técnico de Identificação 
e Delimitação das TI Naruvoto, situada no Estado do Mato Grosso. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação . 
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ANTONIO PEREIRA NETO 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

PORTARIA ND,:)(;')/PRES BRASÍLIA, f ~::iDE MARÇO DE 2004 
r- 

i 1 ,,...._ 

-- 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO ~ FUNAI, no 

uso das atribuições conferidas pelo art. 23 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.645, de 
25 de março de 2003, de conformidade com o art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, e com o Decreto nº l ._775, de 8 de janeiro de 1996, 

RESOLVE: 

Art. 1 ° Alterar o art.º 3° da Portaria nº 653/PRES, publicada no Diário 
Oficial da União em 09 de julho de 2003, Seção 2, página 17, prorrogando por cento e 
quarenta e cinco dias o prazo de entrega do relatório circunstanciado de identificação e 
delimitação da Terra Indígena Naruvóto/MT. 

r: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 
0 

~~- f c;»: 
MÉRCIO P.EREIR.A...GOMES 
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PREFÁCIO 
r: 

r: 
', 

A situação indígena no país hoje em dia é caracterizada pela emergência étnica, 

r tanto que a própria política indigenista está tendo de ser alterada para fazer jus a este novo 
,-.. 
' cenário. Há casos de comunidades requerendo o seu reconhecimento como sendo r: 

indígenas, mesmo estando estes grupos completamente integrados à comunhão nacional. 
r: 
r: 
r: 

Os processos de etnogênese que se aplicam a estes casos, no entanto, -são bastante distintos 

da situação dos Naruvôtu. Os Naruvôtu jamais deixaram de viver como índios, pois eles 

mantiveram a sua cultura e continuaram a ocupar suas terras ancestrais, na medida do 

r 
r: 
r: 

possível, fugindo apenas às doenças e às invasões perpetradas por não-índios em suas 

terras, mas continuando a pleitear a posse plena destas. 

,-. Segundo os usos e costumes dos povos que vivem no Alto Xingu, a etnia Naruvôtu 

só teria atingido a condição de remanescente imediatamente depois do contato com a r: 
expedição Roncador-Xingu. Posteriormente, os Naruvôtu passaram por um processo de 

r: 
recuperação de sua população local. Só após este aumento-populacional é que osNaruvôtu 

obtiveram força política suficiente para começar a pleitear a preservação de suas terras 
r: 
r: ancestrais legalmente. Os Naruvôtu, portanto, conseguiram sobreviver às doenças, às 

r>. 
transferências forçadas de suas terras, e às limitações impostas pelo próprio regime tutelar 

r: (do SPI e da FUNAl) associando-se a outros grupos dentro de sua área cultural. Ao mesmo 

tempo, os Naruvôtu mantiveram uma definição diferente de sua identidade, a qual tem sido 

r: 

r 
reiterada há muitos anos, mas só agora está sendo considerada pelo órgão indigenista. 

r- 



;.-. 
' : ,....._ 

1: 
I; 
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O caso Naruvôtu seria mais bem definido como um caso de resurgência étnica prt•:~rzr:r2_q/!]1 
í'ls._/. 

parte de uma comunidade devido à continuidade de suas relações tanto com suas terras .~ubrlr.a_*·····"··· 

ancestrais como com outros povos da região. Somente neste último sentido o caso dos 

Naruvôtu pode ser definido como etnogênese, se este processo não for atrelado apenas à 

adoção de conceitos de etnicidade depois de uma assimilação pela sociedade envolvente. 

'Proponho neste relatório que o conceito de etnogênese venha a incluir esta espécie de 

tomada de posição política por um grupo indígena, mesmo aquele que vive dentro de outras 

comunidades indígenas, diante do perigo da apropriação de suas terras por não-índios. Este 

r: processo pode ou não incluir a adoção de conceitos comcro de· grupo étnico independente,· 

que são muitas vezes emprestados da sociedade envolvente, dependendo do grau de 

isolamento político da comunidade em questão. O reconhecimento de si mesmo como um 

r: 
grupo diferente, principalmente em sociedades arraigadas a sistemas sociais tradicionais, 

acha-se muitas vezes diluído no parentesco ou, como no caso Naruvôtu, atrelado à questão 
r> 

da nominação indígena. Os Naruvôtu entenderam a necessidade de começar a pleitear a 

posse legal de suas terras depois que elas começaram a ser destruídas pelos que a haviam 

invadido, após a criação do Parque Nacional do Xingu. Antes disso) eles foram muito mais 

tolerantes, e procuraram 'sempre negociar com os não-índios. Por isso também, a Terra 

Indígena Pequizal do Naruvôtu não se trata de uma revisão de limites da Terra Indígena do 

r: 
r: 

Xingu, e sim de uma área independente que está sendo pleiteada para a única comunidade 

alto xinguana hoje em dia que não detém sequer uma pequena parte de seu território 

tradicional. 

r: 
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DADOS GERAIS: 

ASPECTOS HISTÓRICOS E IDENTIDADE ÉTNICA 

r, a) informações gerais sobre o(s) grupo(s) indígena(s-) envolvido(s), tais como-filiação -· 

cultura] e Jingüística, eventuais migrações, censo demográfico, distribuição espacial da 

população e identificação dos critérios determinantes desta distribuição: 

r: 1. Constituição Étnica dos Povos do Alto Xingu e Posição dos Naruvôtu entre eles: 

Segundo o índio Piracumã Yawalapití, o nome "Kalapalo" foi dado aos índios Karib 
; r> 

do Alto Xingu pelos índios Aruak, outro grupo étnico formador da cultura alto xinguana. A 

presença dos Karíb no 'universo cultural xinguano dataria, portanto, de- época imemorial. 

Segundo o mesmo informante, "Kalapalo" significaria "os índios do outro lado" ou "do 

outro lado do rio," uma alusão ao fato que os Karib se-concentravam originalmente na 

margem direita do Rio Culuene, um dos formadores do Rio Xingu, enquanto que os Aruak 

habitavam a região além das margens ocidentais deste rio. 

Já os Kalapalo propriamente ditos atribuem o termo ao nome de uma antiga aldeia, 

onde habitaram muitos de seus antepassados. Esta grande aldeia foi nomeada por um 
r: 

(' 



famoso ancestral, Kwapo, que veio depois a fundar mais duas aldeias, Kwapiigii e Akukul ;:\ rt~2!J/Jtt_ 
Fls.1_'1 _ 

Meus informantes Kalapalo e Kui~uru não puderam me dizer, no entanto, qual o . ~-~tirJr.a>62 . 
significado da palavra Kalapalo, o que não ocorre com as outras denominações de grupos 

Karib alto xinguanos, as quais têm sua origem em nomes de peixes ( ou de outras espécies 

animais/vegetais). Este é o caso não só dos Kuikuru, mas também dos Naruvôtu, que são 

portanto um grupo étnico distinto dos outros grupos Karib do Alto Xingu. 

r. O universo cultural xinguano teria como fundamento a relação existente entre estas 

duas famílias lingüístícas, Aruak e Karib, que constituíram uma cultura local com base nas 

trocas e relações rituais ainda vigentes na sociedade alto xinguana. Evidência destecenário · 

da instauração da cultura xinguana é também o fato que outros grupos locais, como os 

Kamayurá, apesar de serem parte integrante da cultura alto xinguana hoje em dia, são 

muitas vezes auferidos o termo "intrusivos." Assim, nos primórdios da cultura alto 

xinguana, os Aruak (Mehinacu, Kustenau, e Waurá) adaptaram seus padrões culturais à 

sociedade alto xinguana que se formava, mas ao mesmo tempo desenvolveu-se uma espécie 

de comensalismo social e cultural com os inúmeros grupos Karib que habitavam a região 

oriental das cabeceiras do Alto Xingu, inclusive aqueles que migraram posteriormente para 

as altas cabeceiras do Curisevu, como os Nahukwá, ou: aqueles que se estabeleceram nas 

nascentes do Rio Batovi e do Rio Curisevu, como os Bakairi, que passaram a integrar a 

cultura da região juntamente com os diversos grupos Karib das margens direitas do 

Curisevo e Culuene: os "Kalapalo," Kuikuro, Nahukwá, Matipu, Tsuva, e os Naruvôtu, o 

objeto deste relatório (vide MAPAS 1 a 7). 

O centro de expansão lingüística Karib, em época muito remota, há milhares de 

anos atrás, deu-se desde o platô das Guianas, mas a presença deles nos rincões mais 

III 
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·titrfí . , . . . , . , . · ·-;:e. r.J.<,q ~tíf .1 .. 0. afastados dentro do temtono brasileiro, levou a hipótese que os Karib senam os grandes '1 e:...-·--· 
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"mercadores" do universo indígena, que trouxeram as suas línguas para áreas longínquas eRub,lca ••..••. 
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impuseram-nas como línguas francas. No Alto Xingu, apesar da expansão mais recente da 

língua Kamayurá, por causa da concentração de vários grupos indígenas que se relocaram 

i ,,-.... 
para perto do Posto Leonardo Villas Bôas, o idioma Kalapalo, o mesmo que é falado hoje 

em dia pelos Naruvôtu, tomou-se também uma das línguas francas locais, falada por muitos 

r 
índios, mesmo se não pertencem diretamente às etnias Karib . 

. É importante salientar, principalmente pata aqueles que acreditam na ilusão do 

isolarne~to dos povos indígenas, que os grupos atualmente reconhecidos da Terra Indígena 

do Xingu, o antigo Parque Nacional ou Parque Indígena do Xingu, devem ser considerados 

em sua totalidade como mesclas de grupos que existiram no passado, ou até mesmo 
r: 

remanescentes de vários subgrupos que se uniram e separaram por razões que vão da 

,r-. política à sobrevivência tisica. Ellen Basso, antropóloga que estuda os Kalapalo do Alto 
r: ,. Xingu desde 1966, escreve em uma de suas mais recentes publicações que os Kalapalo de 

r: hoje são, eles mesmos, "um amálgama de indivíduos criados em grupos comunitários 

distintos, que sobreviveram e se mantiveram unidos após epidemias e ataques inimigos que 

r: 
dizimaram sua população" (2000: 295). 

Portanto, não se deve pensar nos grupos do Xingu como entidades políticas ou 

culturais isoladas, que tentaram se preservar de toda e qualquer forma ante as investidas do 

mundo exterior. A cultura alto xinguana é caracterizada por uma sociedade aberta e 

disposta a assimilar mudanças, mesmo nas suas estruturas sociais, políticas e culturais. 
r: 

Quiçá todos os grupos alto xinguanos possam ser considerados sob este prisma, não só 
r 

como remanescentes de outros grupos locais como os Kalapalo descritos por Basso, mas 
r: 



r: 
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como sociedades abertas e em constante fluxo de assimilação. Este fato certamente 

favoreceu a criação do próprio complexo cultural alto xinguano, que contou, depois dol Rub~~~- ':Í:};, -·--·· 
Aruak e dos Karib, com a contribuição de outras famílias lingüísticas como a dos Karnayurá 

(Tupi-Guarani), a dos Awetí (Tupi), e a dos Trumai (de língua isolada). 

Em suas pesquisas arqueológicas, Michael Heckenberger tem avançado uma teoria 

da ocupação do Alto Xingu que parece compatível com a descrição que meus informantes 

me deram através da história oral das migrações dos povos Karib e suas origens na região. 

Anexo aqui parte dos mapas elaborados por Heckenberger (MAPAS 1, 2, 3, 4) para 

descrever este processo de ocupação dos territórios indígenas tradicionais-dos índios do 

Alto Xingu, bem como os mapas que elaborei a partir dos depoimentos dos índios Naruvôtu 

e Kalapalo (MAPAS 5, 6, e 7). 

Este processo de ocupação indígena começou, segundo Heckenberger, há mais de 

quinhentos anos atrás, e se prolongou através do desbravamento e da colonização do Brasil. 

Há pelo menos trezentos anos, os Karib já estariam presentes próximos às cabeceiras do 

Culuene, dentro do território reclamado hoje em dia pelos Naruvôtu, aonde os seus 

ancestrais estabeleceram contatos amistosos com os grupos de língua Aruak que viviam nas 

proximidades, nas cabeceiras contíguas do Alto.Xingu.(Heckenherger-2000). · 

No entanto, há mais ou menos duzentos e cinqüenta anos atrás, os grupos Karib que 

habitavam a região do Alto Culuene migraram repentinamente para a região do Lago 

Itavununu, que fica atualmente dentro das terras preservadas pela criação do Parque 

Nacional do Xingu, atual Te1Ta Indígena do Xingu. Embora meus informantes não 

pudessem precisar exatamente as razões desta migração repentina, dados obtidos pela 

antropóloga Ellen Basso indicam que o êxodo dos Karib alto xinguanos de suas terras 

. ,,.-., 
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ancestrais foi provavelmente uma conseqüência do tráfico de escravos. 

7 L 

~e. N.0 q:~l{"fíl 
Os Karib teriaml Fls.'11 _ . 

emigrado do Alto Culuene para fugir aos caçadores de escravos que saqueavam as aldeiJ~Rubrlca~.-- .. ··· 

indígenas na época, a procura tanto de homens adultos, para o trabalho forçado nas minas, 

como de mulheres e crianças, para uso doméstico. Ainda segundo Ellen Basso (1973: 4-5), 

a tradição oral Kalapalo guarda relatos específicos de contatos com estas frentes 

escravocratas. Foi provavelmente depois de uma primeira e antiga depopulação, 

conseqüência do tráfico de escravos na região do leste mato-grossense, que os grupos Karib . 

ancestrais do Alto Xingu se reuniram ao sul do lago Itavununu, aonde vieram a residir por 

muito tempo. 

r: 
Um dos fatos mais estabelecidos na etnografia das culturas indígenas do Brasil é que 

qualquer grupo indígena ao qual seja possível um retomo às suas terras ancestrais, 

empreende uma reapropriação de sua identidade através da reocupação de seu território. 

»< 
1 Esta "viagem de volta," como a chama João Pacheco de Oliveira Filho, seja ela rumo aos 

sítios sagrados de suas antigas aldeias, onde jazem enterrados seus mortos, ou às terras 

ancestrais pleiteadas por povos indígenas emergentes, têm sempre um significado 
rr- 

r> 
1 

importante para as suas identidades étnicas. Assim, após o perigo iminente da frente 

escravagista ter passado.com 'o abandono do tráfico de índios e o conseqüente aumento do 

r: 
r: 

tráfico de negros africanos, os Karib do ltavununu retomaram gradativamente em direção às 

suas terras ancestrais, parte das quais já haviam sido invadidas por outros grupos indígenas 

que também foram deslocados devido às ações predatórias da época colonial. 

Ainda segundo a antropóloga Ellen Basso, há uma razão etnológica e prática para o 

retomo dos índios alto xinguanos às suas áreas ancestrais, padrão que ela também notou 

,,...._ 
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mesmo entre os grupos Kalapa1o que vivem dentro da Terra Indígena do Xingu. De fato, o 

1 
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que Basso diz dos Kalapa1o pode obviamente ser aplicado aos Naruvôtu: -· .~}.~ 

_ brlca_ ~----· 

[Os Kalapalo] freqüentemente retornam à sítios relacionados com povoamentos 
antigos, que permanecem na lembrança por causa dos recursos naturais utilizados 
por seus ancestrais no passado. Os nomes dessas localidades, bem como os 
recursos que ali se podem encontrar (tais como espécies de peixes, varas para 
fabrico de arcos, plantas medicinais e conchas, por exemplo), estão preservados 
nas histórias sobre d fundação dos povoados. São essas histórias que legitimam a 
ocupação e utilização da terra.justificando o retorno dos [índios], ano após ano, a 
determinados tratos florestais e lacustres ... " (Basso, 2000: 301). 

r> 

Segundo meus informantes Naruvôtu, seus ancestrais habitaram tradicionalmente a 
r: 

região da confluência'dos Rios Culuene e Sete de Setembro, que incide sobre terras 

r: ancestrais que eles dizem serem suas desde tempos imemoriais. Havia várias aldeias na 

região, segundo eles, a mais antiga e importante das quais era a aldeia de Kuaná, fora dos 

atuais limites da Terra Indígena do Xingu. Disseram-me eles que isto teria ocorrido "há 
r: 

muito tempo atrás." Como desde sua chegada à região da confluência entre o Sete de 

r: Setembro e o Culuene os Karib alto xinguanos já teriam estabelecido relações socíais 

estreitas com os índios Aruak que habitavam as cabeceiras do Batovi e Curisevu, esta 

relação não só continuou, mas se estendeu a outros grupos vizinhos quando os Karib se 

r: 
mudaram para o Lago ltavununu. Foi das margens do Itavununu, considerado também um 

r, 
lago sagrado dos ancestrais Karib, que os Kalapalo, Kuikuru, Tsuva, Matipu, Nahukwá e 

r: Naruvôtu se desmembraram e formaram grupos locais distintos, c_ada um aproximadamente 

r: na região em que se encontram atualmente (salvo algumas exceções). 
r: 
r: Os Kuikuru permaneceram mais próximos do Lago Itavununu, indo morar na lagoa 

,· Lamakuka, localizada num braço da margem esquerda do Culuene, enquanto que os Tsuva 
r: 

r: 
r: 
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concentraram-se em Ipatse, um sítio mais ao norte, local atual de uma grande aldeia 1 Fis.:1.9 -:;:;;-·· ; 
· { R11brlca=*·;.:: - ! 

Kuikuru. Os Nahukwá foram habitar o Alto Curisevu e os Matípu ancestrais o Rio Mirãsol. 

' /"> 
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Os subgrupos formadores dos atuais Kalapalo migraram novamente para as cabeceiras do 

Culuene e de seus afluentes, o Tanguro e o Sete de Setembro, juntamente com os Naruvôtu. 

1 ,,--. 

l 
1 r> 
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Estes últimos grupos retomariam assim aos territórios originais em que habitavam os Karib 

do Alto Xingu, região que, de toda forma, havia sempre permanecido como de uso 

permanente dos Karib alto xinguanos desde a época que seus ancestrais foram expulsos de 

/~ 
1 
1 

lá muitos anos antes. 

Além das razões já apresentadas por Basso para o retomo de grupos indígenas às 

suas áreas ancestrais, os Naruvôtu e outros índios Karib alto xinguanos afirmam que sempre 

trataram estas terras como áreas sagradas, uma vez que ali estão enterrados seus mortos. Há 

evidências, portanto, que mostram que os Naruvôtu não apenas têm retomado ao seu 

território tradicional para reocupar uma área que permanece como sendo de usufruto para 
r>: 

eles ou para outros grupos Karib alto xinguanos, mas também porque estas terras fazem 

t: 
r: 
r- 

parte de sua história e de sua identidade. 

r: b) pesquisa sobre o lílstórico de ocupação de terra indígena de acordo com a-memória 

do grupo étnico envolvido: 
r: 
r> 
r: 
r· 
r 
r: 
r: 

2. A Ocupação Histórica da T. I. Peguizal do Naruvôtu e a História Oral Indígena: 

Os dados arqueológicos obtidos por Michael Heckenberger (2000a: 51-2; 2000b: 

83) mostram que a memória que os grupos Karib atuais têm de sua história abarca vários 

r 
r: 
r 
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séculos. Segundo Heckenberger, a ocupação da região da confluência entre o Culuene e o 

Sete de Setembro teria ocorrido há cerca de pelo menos três séculos, por volta de 1700 DC, 

e pode ser ainda mais antiga, do ano de 1500 DC. Confirmando o que disseram meus 

informantes, Heckenberger descreve dados específicos sobre a ocupação do Lago ltavununu 

pelos Karibs ancestrais no século XVIII. Este teria sido abandonado gradativamente a 

partir de 1750, segundo o autor, por pressões de grupos inimigos que passaram a atacar os 

grupos Karib ao leste da região. 

Nesta época ocorreu o desmembramento dos grupos Karíb do Alto Xingu, que veio 

dar origem a muitas das divisões de seus subgrupos atuais. Heckenberger afirma que os 

grupos de Itavununu dividiram-se em três grupos dialetais principais: o primeiro 

setentrional, formado pelos ancestrais dos Kuikuru e Matipu contemporâneos ( e os Tsuva, 

certamente); o segundo meridional, formado pelos ancestrais dos atuais Kalapalo (e 

obviamente dos Naruvôtu); o terceiro ocidental, formado pelos ancestrais dos Nahukwá. 

Os grupos meridionais e ocidentais migraram do sul do Lago ltavununu, da mesma forma 

como disseram meus informantes, e reconquistaram as terras originárias dos Karib alto 

xinguanos na montante dos rios onde viviam. 

A única diferença entre os dados de Heckenberger e os que coletei entremeus 

informantes é que os últimos consideram os Matipu como parte dos grupos ocidentais e não 

dos grupos setentrionais. Os Matipu, disseram-me os Naruvôtu, teriam deixado o Lago 

Itavununu na mesma época dos Kalapalo e Nahukwá, mas teriam se desmembrado do 

Nahukwá do Curisevu e voltado para a bacia do Rio Buriti, onde habitaram duas grandes 

lagoas em seu curso médio. Este último desmembramento teria sido mais ou menos 

1.11. 

- 



, r 

simultâneo ao ocorrido entre os Kalapalo e os Naruvôtu nas cabeceiras do Córrego Buriti, 

há cerca de cento e cinqüenta anos. 

Enquanto os Naruvôtu escolheram a rica região pesqueira na confluência dos rios 
r: 

Culuene e Sete de Setembro e navegavam rio acima através do último, explorando suas 

incontáveis lagoas, os Kalapalo, que permaneceram por mais tempo no Córrego do Campo 

( que as vezes chamam de Buriti), foram morar mais tarde a leste, na margem direita do 
r' 

r- Culuene e nas cabeceiras do Rio Tanguro. Portanto, no final do século XIX, os Naruvôtu já 

r: haviam se estabelecido na confluência do Sete de Setembro com o Culuene, aonde vieram a 

construir uma grande aldeia em um córrego da margem esquerda deste rio, à qual eu 

r: 
passarei a me referir neste trabalho como a Aldeia Naruvôtu do Pequizal. Esta aldeia tinha 

na época, disseram meus informantes, bem mais que uma centena de índios. 

Os primeiros contatos de exploradores com os povos do Alto Xingu foram 

r efetuados pelo alemão Karl von den Steinen em 1884 e 1887. Von den Steinen desceu o 

Rio Curisevu, onde encontrou primeiro os Bakairi e posteriormente os Nahukwá. Segundo 

João Dai Poz (1997: 61), o uso indiscriminado do rótulo "Nahukwá" por von den Steinen 

para diversos grupos do Alto Xingu foi criticado por Lévi-Strauss (1948). Von den Steinen 

parece admitir-esta imprecisão (1940: 193), julgando que os termos que recolheu-são na 

verdade nomes que os Bakairi e Nahukwá dão a outros índios, mas não se tratam de 

autodenominações. Mesmo assim, algumas das denominações colhidas pelo explorador 

alemão entre os Bakairi e Nahukwá se aproximam das denominações dadas por outros 
r: 

grupos Karib alto xinguanos para os Naruvôtu. Os termos Bakairi colhidos por von den 

Steinen para um dos grupos vizinhos alto xinguanos, por exemplo, Anuakuru ou Anahuku, 

podem estar relacionados aos A[n} garahâtâ (Angarühiitii), denominação dos Naruvôtu 

LIJ 
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entre os Kuikuru, ou Anagaft ti (Angagüfiitü), denominação dos Naruvôtu entre os 

Kalapalo. Isto porque as terminações kuru ou huku em Bakairi são equivalentes aos sufixos 

ft te em Kalapalo ou hâtâ (bem como eku ou kum) em Kuikuru. Além disso, tanto no 

termo Anagaft ti (Kalapalo) como ou A[n}garahâtâ (Kuikuru) o 'g' é palatal, e é 

pronunciado como um 'r'. Outro termo colhido por von den Steinen, Kanaluiti, pode ser 

uma referência direta à aldeia de Kuaná, à qual meus informantes se referiram (vide supra). 

Em suma, os Bakairi, que falam uma língua Karib distinta dos outros povos Karib 
,,--. 

xinguanos, parecem ter dado denominações próximas às que foram colhidas posteriormente 

entre outros subgrupos. 

No entanto, nem os Bakairi, e nem mesmo os Nahukwá, Karib originários do Alto 

Xingu, denominaram os Kalapalo de "Kalapalo," e os termos que podem ser associados à 

estes últimos, Apalaqulri, Yamurikumá (que parece ser de origem Aruak), e Guapiri, não os 

classificam juntamente com os Anuakuru ou Anahuku, que considero aqui como possíveis 

referências aos Naruvôtu, Os informantes de von den Steinen disseram que os Anuakuru ou 

Anahuku estavam localizados à sudeste da região Nahukwá, exatamente onde moravam os 

Naruvôtu, enquanto que os Apalaquiri e Yamurikumá estavam situados ao leste (de leste- 

sudeste a leste-nordeste), a área navegada pelos Kalapaio no Rio Culuene. Os Guapiri, 

segundo os mesmos informantes, estariam nas terras entre o Culuene e o Curisevu, área 

também habitada pelos Kalapalo. Franchetto (1986: 65; 1992: 352) considera os Anuakuru 

ou Anahuku como referências aos Nahukwá; enquanto isto é possível, von den Steinen 

afirma que Paleko, seu informante Bakairi, enumerava aldeias do Culuene, quando citou os 

termos Anuakuru ou Anahuku. Como os Nahukwá propriamente ditos não parecem ter 

habitado as margens do Culuene na época, e sim a região intermediária entre este e o 

l ,íl 



l''"~gJqy Curisevu, é mais provável que Paleko estivesse se referindo aos Naruvôtu. A confusão "'· .. ~--····· .. 

id . . dº . . d d d . -· N h k ' 'd ~-Rubrica :;;Q. resi e, mais uma vez, no uso ln iscnmma O a enommaçao a U wa por von en r .······ ·- 
Steinen para diversos grupos do Alto Xingu. De toda forma, a localização dos Naruvôtu no 

Culuene ficava realmente à sudeste da aldeia dos Bakairi e dos N ahukwá encontrados por 

von den Steinen, enquanto que os Kalapalo, de acordo com meus informantes, 

encontravam-se nesta época realmente à leste, na área interfluvial entre o Curisevu e o 

Culuene, ou mais precisamente nas cabeceiras do Buriti (vide supra). 

Ainda é possível provar hoje em dia que os Naruvôtu ocuparam permanentemente a 

área do Sete de Setembro e do Culuene na época da viagem de von den Steinen pela região. 

Ahwalu Naruvôtu 1, uma de minhas informantes, nasceu na grande Aldeia Naruvôtu do 

Pequizal há cerca de 85 anos, ou seja, por volta de 1920, e segundo seus relatos, a aldeia em 

que nasceu floresceu na região por muito tempo antes de seu nascimento. Seus pais, 

,,.--. 
Kahutani (ou Txicão) e Akua (ou Matsa), também teriam nascido ali, e um de seus avôs, 

Djavanava (o pai de sua mãe) teria sido o fundador da Aldeia Naruvôtu do Pequizal. 

Djavanava teria se transferido para esta região juntamente com sua mãe (também chamada 

Matsa), sua esposa, Koski, os pais de Kahutani, Akuhidjái e Madjái (seus cunhados), e a 

família de Urái (seu tio ou sagro), além de-diversas-outras famílias (AhJ:valu..Naruvôtu; 

entrevista, 21/07/2003, vide SEGUNDA PARTE, item 2). 

Meus informantes também salientaram que a reocupação das terras tradicionais dos 

Karib alto xinguanos pelos Naruvôtu há cerca de cento e cinqüenta anos, corroborando os 

dados de Heckenberger, não ocorreu sem que houvesse atritos com outros grupos étnicos. 

1 Todos os nomes Naruvôtu que aparecem em negrito neste relatório tratam-se de pessoas ainda vivas. Os 
nomes Naruvôtu que não aparecem em negrito são de pessoas que já faleceram. 

,,...., 



Grupos Gê, denominados pelos Naruvôtu de Kaiapó (hoje em dia) ou Tuhwitsenekinge 1-;;;;iiti_õ9$, 
(" I h . 1 I' . ' h . d f .. ·~ Fl,._.a:-.._O~-- aque es que e eiram ma ") em sua mgua, ja aviam passa o a requentar a regiao, e ~ 

Rubrica _ 
- 52-· - 

podem ter sido a razão das migrações posteriores dos Karib alto xinguanos, como a- que 

ocorreu com os Matipu, que chegaram a se instalar nas altas cabeceiras do Mirasol, segundo 

meus informantes, mas o abandonaram tempos depois. Por causa da presença destes grupos 

inimigos, tanto os Naruvôtu como os Kalapalo passaram, com o tempo, a localizar suas 

aldeias mais distantes da margem do Rio Culuene, os primeiros no Córrego Naruvôtu, e os 

segundos nas cabeceiras do Tanguro. 

Em 1920 os Naruvôtu foram encontrados novamente no mesmo local, próximos ao 

Culuene e ao Sete de Setembro. Na época, o Capitão Ramiro Noronha, que organizou uma 

expedição à mando do SPI, alcançou dois portos dos Naruvôtu na margem esquerda do 
r 

Culuene. Desde o segundo porto, Noronha seguiu até a aldeia Naruvôtu, que ficava à cerca 

de cinco quilômetros da beira. Segundo Noronha, a aldeia encontrava-se a um dia de 

marcha da aldeia dos Kalapalo e da dos Nahukwá. Noronha notou também que o território 

dos Naruvôtu se estendia até o Ribeirão Couto de Magalhães, onde acabavam as corredeiras 

do Alto Culuene e as baías começavam a aparecer (1952: 39). Esta aldeia visitada por 

Noronha era com certeza a do-Pequízal, pois Noronha repara no tamanho dos pequizeiros 

(além de que escreve sobre mangabais). Segundo Noronha, haviam quatro casas na aldeia 

na época (1952: 42) e seu chefe tinha acabado de falecer. Uma casa xinguana pode abrigar 

em média cerca de vinte pessoas. Como Noronha não cita nenhuma situação de 

calamidade, mesmo tendo falado na morte do líder da aldeia, pode-se calcular que esta 

aldeia tinha no mínimo oitenta habitantes ou mais. No dia seguinte, Noronha alcançou à 



foz do Rio Turuine, assim chamado pelos Karib, que rebatizou de "Sete de Setembro" par;;;;_ .. • tJt!l/!1. 
celebrar a data em que o havia alcançado. 1 ;.b, __ 6 _ 

O comandante Dyott, no encalço do famigerado Coronel Fawcet -o explorador ~~~rica ~. 

inglês que desapareceu no Alto Xinguem 1925 procurando pela "cidade perdida de Mu"- 

também visitou a aldeia Naruvôtu em 1929, embora localizando-a depois erroneamente ao 

norte das aldeias Kalapalo. Esta localização foi corrigida por Vincent Petrullo (1932: 141- 

2) que em 1931 visitou o Xingu sob os auspícios do Museu da Filadélfia. Petrullo localizou 

os Naruvôtu precisamente no mesmo local que Noronha os havia visitado em 1920, seu 

porto ficando no Culuene acima da foz do Sete de Setembro. Petrullo achou os Naruvôtú, 

na ocasião, "hospitaleiros e saudáveis." Nesta época, pelo 'menos dois de meus informantes 

já haviam nascido na Aldeia Naruvôtu do Pequizal, Ahwalu e Camina Naruvôtu. Ambos 

descreveram-me a sua aldeia como sendo próspera, cheia de vigor, e completamente 

integrada na cultura do Alto Xingu. Segundo os mesmos informantes, os Naruvôtu 

organizaram na época diversos Kuarup ( o ritual funerário que marca o fim do luto na 

cultura alto xinguana), que a maioria dos outros grupos indígenas alto xinguanos atendia. 

Isto tudo, antes da chegada definitiva à área pelos Kagaiha (os brancos ou não-índios). 

Desde o início do século xx.e, povos indígenas-do Alto Xingu começaram a ser- 

afetados por doenças trazidas para a região através dos índios Bakairi que integravam a 

comunidade de Simões Lopes, no Rio Paranatinga. Esta comunidade foi criada pelo 

Serviço de Proteção aos Índios com vistas à atração e pacificação de todas as etnias.da 

região. Mas apesar dos esforços do SPI e das missões que se instalaram entre os Bakairi do 

r- 
Paranatinga na ocasião, apenas parte dos Bakairi alto xinguanos foram atraídos para fora do 

Alto Xingu, e ainda, contra a vontade de muitos deles. A atração dos Bakairi foi certamente 

,1, / 

r- 



bem sucedida por causa da presença de outros grupos Bakairi na região do Rio Paranatinga, ~ 

. " 1 d - d f Pro .• que conseguiram convencer seus "parentes a se re ocar por causa as pressoes e o 
Fls 

impacto das frentes de colonização que na época assolavam a região. Outros grupos alto~ubrlca~~---·· 

xinguanos que haviam mantido relações comerciais com os Bakairi, como os Kustenau 

(Aruak), que na época de von den Steinen empreendiam viagens para buscar os raros e 

atraentes utensílios de metal entre os Bakairi, carregavam consigo, na volta às suas aldeias, 

as moléstias infecciosas que começaram a dizimar a população indígena naquelas fronteiras 

da expansão nacional. 

Portanto,já as primeiras expedições de exploradores do Alto Xingu, comoas de von 

den Steinen em 1884 e 1887, Hemnann Meyer em 1896 e 1898, Max Schmidt em 190 I e 

,,..... 1926, Ramiro Noronha em 1920, Vincent Petrullo em 1931, e outras que se sucederam, 

como a expedição Roncador-Xingu, acabaram trazendo moléstias infecciosas em seus 

lastros e afetaram as populações locais. Os Naruvôtu acabaram sofrendo sérias 

conseqüências devido a estes contatos por causa da proximidade de sua área tradicional 

com a expansão da zona pioneira no leste do Mato Grosso, bem como por causa das 

relações amistosas que eles mantinham com outros grupos do Alto Xingu que passaram a 

fazer contatos diretos com a sociedade.ensclvenre. Por isso,. muito antes da criação do 

Parque Nacional do Xingu, os Naruvôtu foram sendo dizimados pelas doenças até que se 

acharam reduzidos a um número pequeno de remanescentes, como aconteceu com diversos 

outros grupos alto xinguanos. 

No entanto, os Naruvôtu eram tão importantes no universo alto xinguano que eles 

foram sistematicamente mencionados por todos os grupos indígenas consultados na época. 

Tanto que Kurt Unkel, o Nimuendajú, localizou-os no "portal," por assim dizer, do Alto 

•• 11 
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Xingu, perto da foz do Rio Sete de Setembro, na margem esquerda do Rio Culuene, em seu 

mapa étno-histórico do Brasil (datado de 1944) que foi reeditado pelo IBGE e pelai,.. P-r-oc-.s-~-1 ... .z .... q-/...,Z1"f ..•. 
Fls. 

Fundação Pró-Memória em l 98 l (vide MAPA 8). De fato, os Naruvôtu foram, juntamJrll!t;1ca~~--·_ 

com os Kalapalo, os primeiros índios alto xinguanos a entrar em contato direto com a 

expedição Roncador-Xinguem 1946, e com os notórios indigenistas Leonardo, Orlando e 

Cláudio Villas Bôas, que penetraram na região em 1946. Esta foi a fase mais trágica da 

história da região, como veremos abaixo. 

c) identificação das práticas de secessão eventualmente praticadas pelo grupo e dos · 

respectivos critérios causais, temporais e espaciais: 

Este item da portaria 14/1996 não se aplica ao caso Naruvôtu, O grupo Naruvôtu 

r: representa uma população que está tentando se reagrupar ou se reorganizar espacialmente, 

reconquistando seu território tradicional. O que vemos no caso Naruvôtu é por sinal o 

r 
movimento inverso da secessão, trata-se de uma reorganização social e espacial que luta 

contra a expropriação de terras ancestrais e a esfacelação de um grupo étnico. A 

fragmentação da sociedade Naruvôtu deve-se à pressões que remontam à chegada na região 

dos primeiros exploradores e principalmente da expedição Roncador-Xingu, É importante 

não confundir neste trabalho "práticas de secessão," que seriam estruturais e inerentes ao 

grupo indígena, com a separação e o exílio temporário de suas terras que sofreram os 

Naruvôtu em diversos momentos no século XX, fatos explicitados no item 3 abaixo. 
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Heckenberger (2000): Principais movimentações das populações alto xinguanas cerca 1700-1800 DC. 
1. Povos Aruak; 2. Povos Karib; 3. Kamayurá (Tupi-Guarani); 4. Aweti (Tupi); 5. Suyá (Gê); 6. Trumai 
(Hngua isolada); 7. Bakairí (Karib); 8. Yarumá (Karib, extinto); 9. Arawine (extinto); 1 O. lkpeng (Karib); 
11. Manitsauá (extinto). No alto à direita, representação esquemática da formação da cultura alto xinguana. 
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Heckenberger (2000): Principais movimentações das populações alto xinguanas cerca 1800-1850 DC. 

1. Povos Aruak; 2. Povos Karib; 3. Kamayurá (Tupi-Guarani); 4. Aweti (Tupi); 5. Suyá (Gê); 6. Trumai 
(língua isolada); 7. Bakairí (Karib); 8. Yarumá (Karib, extinto); 9. Arawine (extinto); 1 O. Ikpeng (Karib); 
11. Manitsauá (extinto). No alto à direita, representação esquemática da formação da cultura alto xinguana, 
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Heckenberger (2000): Principais movimentações das populações alto xinguanas cerca 1850-1\100 V<.:. 

1. Povos Aruak; 2. Povos Karib: 3. Kamayurá (Tupi-Guarani); 4. Aweti (Tupi); 5. Suyá (Gê); 6·. Trumai 
(língua isolada); 7. Bakairí (Karib): 8. Yarurná (Karib, extinto); 9. Arawine (extinto); 10. Ikpeng (Karib); 
11. Manitsauá (extinto). No alto à direita, representação esquemática da formação da cultura alto xinguana. 
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· Heckenberger (2000): Principais movimentações das populações alto xinguanas cerca 1900-1950 DC. 
1. Povos Aruak; 2. Povos Karib; 3. Kamayurá (Tupi-Guaraní); 4. Aweti (Tupi); 5. Suyá (Gê); 6. Trumai 
(língua isolada); 1. Bakairí (Karib); 8. Yarumá (Karib, extinto); 9. Arawine (extinto); 10. Ikpeng (Karib); · 
11. Manitsauá (extinto). No alto à direita, representação esquemática da formação da cultura alto xinguana. 
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Rub;lca '.':::Q /··· __ - Migrações dos Karib alto xinguanos: 
cerca 1750 DC ; cerca 1850 DC ; 
Expansão do território ancestral dos Karib alto xinguanos: 
Nahukwá/Matipu: ; Kuikuru/fsuva 
Kalapalo ; Naruvôtu 
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Exnansãc, Subdivisão, J! Mig[llç{ie~o~Kitrib ai to xinguan&s~ubrlc:a 
cerca 1850 DC - 1900 DC: 
Migrações aproximadas dos subgrupos Karib alto xinguanos: 
Nahukwá/Matipu: ; Kuikuru/Tsuva 
Kalapalo ; Naruvôtu 
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Principais Aldeias Naruvôtu e de grupos vizinhos: 
Kalapalo: Kalavalo. Kurwniialiihii. Kali ~1su (Jacui). 
Aldeias Mistas: Kalapalo/Naruvôtu: Kwapügii, Akuku. 
Naruvôtu ou Nahukwá: ,. ·,, Outros Karib: Kungagü. 
Aldeias Naruvôtu: Kuaná. Angumhiitu, Tilrape. Hararikiigü, 
Kuhikiigii. L12lgahwrgiigii. 
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3. A Expedição Roncador-Xingue o Contato Permanente com o SPI e a FUNAI: 

O caso dos índios Naruvôtu é um dos episódios trágicos da história do contato com 

os povos do Alto Xingu. Na época do início da expedição Roncador-Xinguem 1946, os· 

Naruvôtu ainda viviam na grande Aldeia Naruvôtu do Pequizal localizada em um igarapé 

na margem esquerda do Rio Culue:ne. Seu porto jazia acima da foz do Rio Sete de 
r> 
' 

r Setembro, rio que desemboca no Culuene aproximadamente na altura do paralelo 

130 sul. - Os Naruvôtu freqüentavam os limites navegáveis do Sete de Setembro e do 

r: Culuene até as áreas habitadas pelos Xavante e outros grupos indígenas localizados mais ao 

sul. 
r> 

A expedição Roncador-Xíngu alcançou o Rio Sete de Setembro ( que pensou ser o 
r- 

Tanguro) no final de 1945. Os irmãos Villas Bôas notar.am imediatamente a presença de r: 

índios na altura do paralelo 130 20' sul. Os expedicionários montaram um posto 
r: 

avançado na região, o Posto Garapú, distante três quilômetros da margem esquerda do Sete 

de Setembro e a cinqüenta quilômetros de sua foz no Culuene. Os índios Xavante vieram a· · 
r> 

r: 
r 
r: 

atacar a expedição no base do Garapú logo nos primeiros dias. Os Xavante migraram para 

a área do Rio das Mortes, ao sul do Alto Xingu, provavelmente no fim do século XIX, 

r> tendo vindo desde o norte do estado do Tocantins, de onde teriam partido mais de um 

século antes. Ao longo desta experiência, os Xavante haviam certamente aprendido a 

manter distância dos brancos. Por isso, os Xavante se mostravam hostis à presença dos 
r 

brancos em sua área. Segundo os expedicionários, os índios faziam o possível para 

r 
r> 
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•. 

afugentar os membros da expedição, gritavam durante a noite, incendiavam o mato próximo 

ao acampamento, jogavam paus nos ranchos e nos cachorros e simulavam ou organizavam 

r: 
meio da picada; Villas Bôas 1994: 125, 132-37). 1 · ·--__._ ..• 

No Alto Xingu, no entanto, a situação era diversa, como sabiam os Villas Bôas[·~tJ~a _:._~:··-···· 

Apesar dos contatos com os Bakairi terem trazido doenças para a região, as primeiras 

r 
r: 
r- 

expedições já haviam descrito o contato com altos xinguanos como sendo pacífico. Tal foi 

exatamente o que sucedeu quando a expedição alcançou a barra do Sete de Setembro em 

outubro de 1946. Perto do Culuene, notou a presença de índios novamente, e uma vez 
r: 

adentrando-o, os sinais dos índios eram abundantes. Ali se deu o primeiro contato com os 

índios que Orlando, Leonardo, e Cláudio Villas Bôas já sabiam se tratarem dos "Kalapalo," 

que aparentemente regressavam de uma pescaria. 

Meus informantes disseram que dois dos homens que encontraram os membros da 

expedição navegando perto da foz do Sete de Setembro eram de fato Naruvôtu, mas eles 

retornaram à sua aldeia enquanto os expedicionários prosseguiram em direção a uma 

r> 
barreira no Culuene aonde vieram instalar seu acampamento no local chamado Kah llnsu 

r 
pelos índios. Após o-encéntrc-inicial comos-expedicionáríos no.Sete de Setembro, os 

Naruvôtu empreenderam várias visitas ao acampamento da expedição Roncador-Xingu no 

Rio Culuene, erigido próximo à uma aldeia Kalapalo da época, Kurumidjalo, como 

disseram meus informantes. De fato, os Villas Bôas acusam, já nos primeiros dias depois 

da criação do acampamento, a presença de visitantes das aldeias Naruvôtu, Nahukwá, e 

Kuikuru, além de mais de cento e cinqüenta índios da aldeia do chefe "Izarari" Kalapalo. 

r 
r- 
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Em novembro de 1946, o irmãos Villas Bôas e o cinegrafista Nilo Velozo visitaram a aldeia 

,,,....., Kalapalo, que distava cerca de dezoito quilômetros do acampamento. 

O acampamento do Culuene, que ficava na margem esquerda deste rio ( coordenadas 

,,,....., S 12° 44' 40"), foi rapidamente transformado no Posto Kuluene. Com a construção da pista 

de pouso e dos "ranchos" para os expedicionários, o número de visitantes a este posto 

avançado da expedição aumentourapidamente. Muitos vieram apenas para ver os 

"selvagens" Kalapalo, que supostamente ''haviam desaparecido" com o Coronel Fawcet, 
,.-. 

depois que a notícia dos "prímeiros contatos" fora alardeada através do radio (no Repórter 

Esso) e pelos jornais. Como decorrência destas visitas súbitas e do aumento de pessoas 

ligadas à expedição no Posto Kuluene, uma epidemia de gripe eclodiu no posto logo após a 

chegada dos expedicionários à região, exatamente um mês depois, em dezembro de 1946. 

Segundo os relatos de seus próprios integrantes, esta epidemia se alastrou entre diversos 

grupos do Alto Xingu. O ornitólogo Helmut Sick, que acompanhou a expedição Roncador- 

Xingu, descreveu a gravidade da situação (Sick 1997: 53, citado em Dai Poz, 2001). 

_,..._ 

Levamos a gripe aos Kamaiurá como a havíamos levado aos Kalapalo - em duas 
semanas morreram nada menos do que 25 pessoas dessa tribo! Nossos homens pareciam 
contrair apenas um resfriado ligeiro, mas para os índios a gripe era mortal. Quase todos 
os dias traziam-nos novos doentes para que nós cuidássemos. A confiança que tinham em 
nossos remédios era ilimitada ... Não há como descrever os gemidos, espirros e ataques de 
tosse que emergiam das choças. Os índios, antes tão limpos, agora andavam desmazelados 
e sujos. Suas figuras morenas caminhavam trôpegas, com fundas olheiras e sem um laivo 
restante de alegria. As expressões fisionâmicas, que já em circunstâncias normais não 
eram de interpretação nada fácil, tornavam-se completamente impenetráveis. Eles tossiam 
desesperadamente e cuspiam sem olhar para onde. Em todos os esteios das choças havia 
placas de catarro. Fracos e pálidos, os índios, tremendo defebre.faziam apáticos em suas 
redes. Fizemos todo o possível para tentar reparar o dano causado: doses colossais de 
penicilina foram aplicadas. A Fundação passava por uma de suas periódicas crises 
financeiras e havia suspendido o envio de remédios para os índios. Mas os chefes da 
expedição não mediram sacrifícios para enfrentar a tarefa, e com dinheiro do seu próprio 
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bolso mandaram comprar penicilina no Rio. Numa só noite chegavam a ser dadas mais de 
40 injeções. O número de mortes, apesar disso, aumentava (Sick 1997: 106-9). rr ~I 

Proc.~o _ Ffs._c_____ 1 
. ( Rubrica 'J Q . 

Sabe-se hoje em dia que a penicilina não teria nenhuma ação sobre o vírus da gnpe,' ~- 

provavelmente vindo a debilitar ainda mais o sistema imunológico dos índios com as doses 

de antibiótico que ]hes foram· administradas, sem contar que o enfermeiro da expedição, 

Ayres Câmara da Cunha, que depois se casou com a índia Jacuí (Kalapalo) e virou figura 

quase mitológica no Brasil, provavelmente nem pode pensar na possibilidade de algumas 

vítimas serem sensíveis às drogas. O antibiótico só teria sido eficiente nos casos de gripe 

que se complicaram, tomando-se pneumonia, o que parece ter acontecido com alguns 

índios, segundo os Villas Bôas. 

Diante de uma moléstia desconhecida, os índios entraram em pânico. Orlando 

V ilias Bôas ( 1994: J 63, 172-192) narra o episódio da morte do grande chefe Izarare, um 

dos Kalapalo responsáveis pelo contato amistoso com a expedição Roncador-Xingu, uma 

v~z que foi este líder que levou os Kagaiha até a aldeia Kalapalo próxima ao Posto 

Kuluene. Izarare tomou-se uma das primeiras vítimas da gripe trazida pela expedição. Nos 

relatos dos Villas Bôas, fica claro que os membros da expedição não estavam preparados 

para a gravidade da situação que se desenhou: dezenas de índios começaram a morrer, e 

outros, ao adoecer, carregavam a doença consigo de volta às suas aldeias desde o Posto 

Kuluene, Os índios definhavam de tal forma, por vezes não conseguindo nem se alimentar, 

que deve ter sido difici1 compreenderem o que se passava com eles. 

/' Orlando Villas Bôas revela que um dia depois da morte de Izarare, o pajé Mauiri, 

xamã da aldeia Kalapalo, foi executado a golpes de tacape. Villas Bôas descreve o evento 



deixa de explicar exatamente o que estava acontecendo entre os Kalapalo. De certo, os 

índios começaram a encarar a morte de seus parentes que sucumbiam à gripe trazida pela 

expedição, pelo menos a princípio, como obra de feitiçaria, como muitas outras etnias no 

r>. Brasil o fizeram ao travar contato com uma moléstia desconhecida. Em menos de vinte e 

quatro horas, dois dos mais importantes homens Kalapalo -o primeiro, um líder político, o 

segundo, um líder religioso- foram, por assim dizer, "sacrificados": Izarare morrera em 

conseqüência da ignorância dos Kagaiha sobre a suscetibilidade dos índios às doenças 

r: introduzidas por aqueles que os visitavam; Mauiri, da ignorância indígena quanto a 

periculosidade do contato mesmo com Kagaiha que pareciam amistosos. 

Não é possível saber quantos índios foram acusados de feitiço, ou quantas intrigas 

se sucederam entre grupos vizinhos, antes que os indigenistas conseguissem convencer os 
r=: 

índios sobre a forma que estas novas doenças eram transmitidas. A reação dos Kuikuru 

descrita por ViJias Bôas indica que eles também viram a situação com desconfiança. De 

toda forma, uma vez convencidos, os índios se entregaram aos expedicionários para obter 

r- medicamentos ( conforme Sick, acima) e assim ficaram expostos a outros surtos e outras 

moléstias para as quais não tinham' defesa· imunológica ( vide também, o depoimento-de 

Ahwalu Naruvôtu, transcrito na SEGUNDA PARTE, item 2. "Ocupação das Terras 

Naruvôtu: A Luta pela Terra," sobre como os índios entenderam as novas "doenças"). 

Apesar dos irmãos Villas Bôas terem reportado apenas dados de mortalidade 

relativos aos Kuikuro e aos Kalapalo, grupos mais numerosos, as narrativas de meus 

informantes indicam que esta epidemia chegou até a Aldeia Naruvôtu do Pequizal e 

obrigou-os a abandoná-la pela primeira vez desde a sua criação. De fato, quando o 



pesquisador do Museu Nacional, Pedro Lima, realizou viagem à aldeia Kalapalo próxima . 

::.'·.fà~ 
r e •• -~---·· 

ao Posto Kuluene em 1948, observou que haviam alguns remanescentes Naruvôtu, 

r: sobreviventes da epidemia de gripe que grassara a região, vivendo entre os 142 habitanf~brlca~ 

da aldeias Kalapalona época (Lima 1955: 162-163). 
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Acometidos pelas doenças, os Naruvôtu eventualmente vieram a residir entre os 

Kalapalo, grupo com o qual já mantinham contatos estreitos desde longa data. De fato, 

observei em minha pesquisa de campo que algumas das aldeias para as quais eu obtive os 

nomes na região do Alto Culuene eram consideradas como aldeias mistas (vide MAPA 7), 

ou seja, meus informante não sabiam definir se elas eram Kalapalo ou Naruvôtu, uma vez 

que o conceito de etnicidade não era aplicado pelos índios às suas comunidades na época. 

É possível que estas aldeias datem do período de migração dos grupos Karib alto xinguanos 

desde o Lago Itavununu, para a região das cabeceiras do Culuene ( como é o caso dos 

Kalapalo e dos N aruvôtu, vide MAPA 6). De qualquer forma, os integrantes da Aldeia do 

Pequizal já procuravam fazer uma aliança com a grupo Kalapalo visando a sobrevivência 

fisica e cultural de seu grupo há algum tempo. Esta forma de agir tinha inclusive 

precedentes históricos nos diversos reagrupamentos que se deram tanto na época colonial, 

por influência das frentes escravagistas, como depois das chegadas 'das doenças, na entrada - 

do século XX, e através dos ataques de tribos inimigas. 

No Alto Xingu, bem como em outras áreas indígenas do Brasil, as buscas de 

alianças entre grupos indígenas culturalmente relacionados sempre se deram através do 

casamento. Esta parece ter sido a estratégia adotada pelos Naruvôtu. Segundo meus 

informantes, duas irmãs Naruvôtu, Tefwadjaka e Ahwalu, netas do líder fundador da Aldeia 

do Pequizal, Djavanava, foram casadas com índios da aldeia Kalapalo na época, visando 



r: 

,,...., 
estabelecer laços políticos e familiares entre os dois grupos. Tefwadjaka casou-se com 

Djarula e Ahwalu com Ifwasago, ambos os quais eram Kalapalo da aldeia de Kurumidjalo. 

Sem apoio material, fisico e moral para permanecer em sua aldeia na região do Alto · 

Culuene, que haviam deixado por causa da epidemia de gripe, os Naruvôtu acabaram sendo, 

de certa forma, praticamente forçados e talvez até coagidos pelos expedicionários a 

permanecer entre os Kalapalo, uma vez que este grupo morava próximo à base estabelecida 

pelos irmãos Villas Bôas no Rio Culuene. 

No entanto, os Naruvôtu fizeram uma nova tentativa de retomar às suas terras 

ancestrais ainda no final dos anos 40, mesmo depois da gripe. Ahwalu Naruvôtu, uma de· 

minhas melhores informantes, disse-me que depois que ela se separou de seu primeiro 

marido em Kurumidjalo, a aldeia Kalapalo, ela e sua irmã, Tefwadjaka, voltaram para a 

aldeia do Córrego Naruvôtu juntamente com seus novos maridos (Tefwadjaka se casara 

uma segunda vez com lruka Kalapalo, depois que seu primeiro esposo, Djarula, havia 

falecido). Ahwalu casou-se novamente, com um homem Nahukwá, Sagarna. Nesta época 

nasceram na aldeia Naruvôtu tanto Mayuta como outros Naruvôtu vivos hoje em dia, 

Txicão, Ambô, e Matsa, além do próprio Maka ou Milton Naruvôtu, que hoje vive em 

Brasília. Havia apenas uma oca no pequizal nesta 'época, e parece que o retomo foi 

orquestrado pelo pai de Tefwadjaka e Ahwalu, que se chamava Kahutani ou Txicão. 

O Posto Kuluene, além de posto avançado da expedição Roncador-Xingu, foi 

também um posto de atração nos moldes daqueles estabelecidos anteriormente pelo SPI. 

Desde o seu início, os irmãos Villas Boas estimularam a relocação dos grupos para perto do 

Posto. A Fundação Brasil Central tinha por objetivo reunir os índios do Alto Xinguem 

uma região restrita, próxima a esses postos de atração, para facilitar o contato com os 

r: 

r 
r 
r> 

,.. 
r: 

r 

r: 

r: 



r: 

r 
diversos grupos indígenas da região, para promover a eventual assimilação destes grupos na 

sociedade envolvente, e para permitir a expansão e integração das fronteiras nacionais. Os 

métodos do SPI e da expedição Roncador-Xingu não eram, portanto, muito diferentes dos 

antigos "descimentos" da época colonial, que transferiam os índios de suas terras para as 

missões, abrindo seus territórios à exploração colonial. 

Em 1947, a expedição Roncador-Xingu estabeleceu o Posto Jacaré com a ajuda dos 

índios Kamayurá e Trumai. O local escolhido, perto do Morená, onde o Rio Xingu recebe 

as águas de mais dois de seus formadores, o Batovi e o Ronuro, e flui para o seu médio 

1~ curso, é considerado sagrado pelos Kamayurá e pelos grupos Aruak: alto xínguanos, O 

Posto Jacaré, também chamado de Posto Xingu, tornou-se então o foco das atrações 

indígenas dentro do Parque Nacional do Xingu. A partir de 1950, todos os grupos do Alto 
r: 

Xingu, inclusive os que haviam sido atraídos para o Posto Kuluene, foram sistematicamente .r: 
·r atraídos para o Posto Jacaré. Para ali acabaram se transferindo, eventualmente, a maioria 

dos índios cujas terras se achavam ao sul, na montante do Culuene e de suas cabeceiras, 

inclusive os Naruvôtu. 

,,. 
1 

Do Posto Jacaré, uma grave epidemia de sarampo alastrou-se pelo Alto Xingu em 

r: 1954, resultando em ll4 mortes-oficialmente registradas pelo Sf'I. Enfraquecidos, os 

(' índios que não faleciam não conseguiam caçar ou plantar, o que acarretava em maior 

vulnerabilidade e em mais mortes, até mesmo por outras doenças, como a malária e a 

tuberculose, que foram prontamente introduzidas na região, com a chegada dos Kagaiha. 
(' 

r: Esta epidemia parece ter sido o derradeiro golpe aos Naruvôtu, que ceifou a vida de 

r: membros de sua aldeia que haviam sido atraídos pelo Posto Kuluene. O sarampo matou a 

r: 



própria Tefwadjaka. irmã de Ahwalu Naruvôtu, e toda sua família, que provavelmente 

acompanhavam seu marido, Iruka Kalapalo, numa visita prolongada ao Kurumidjalo, 

Segundo os dados do SPI (Mota, J. L. da, I 955: 13 7), mais de quarenta Kalapalos 

morreram nesta epidemia (entre os quais estavam certamente alguns Naruvôtu). Os 

Naruvôtu que haviam permanecido no pequizal sobreviveram, com a possível exceção de 

um filho de Ahwalu, Lüpuye, que também faleceu na época. De toda forma, os Naruvôtu 

foram profundamente afetados por estas mortes, pois era como se fossem realmente se 

r- 
extinguir como comunidade. Com estas últimas fatalidades, os Naruvôtu decidiram se 

precaver, passando a residir no Posto Kuluene, onde podiam obter cuidados médicos. A 

história da grande Aldeia do Pequizal do Naruvôtu seria então esquecida por alguns anos, 

para esquecer a tristeza que as mortes causaram aos seus sobreviventes. 

r- Além das doenças nesta época, haviam também os constantes ataques perpetrados 
r: 

por índios que não pertenciam à cultura xinguana, principalmente os Ikpeng ( chamados na 

época Txicão pelos índios do Alto Xingu) que dizimaram as populações dos Nahukwá e 

Matipu, que haviam sido ainda consideráveis até o início do século XX. De fato, os 

Naruvôtu haviam estabelecido a sua aldeia na cabeceira do Córrego Naruvôtu para evitar a 

beira do rio, uma vez que as aldeias mais próximas do Culuene ficavam certamente mais 

expostas tanto à possíveis ataques, como às doenças. 

Os Postos Kuluene, Jacaré, e Coronel Cavalcanti (criado em 1954, e rebatizado 

Leonardo Villas Bôas em 1962), serviram também para a implantação do modelo 

assistencialista do SPI (e posteriormente da FUNAI). De certa forma, os Kalapalo haviam 

sido favorecidos por estarem próximos do Posto Culuene, e poderem assim cultivar a 

relação com seus novos aliados Kagaiha. Por isso. vieram a relocar sua aldeia para perto 
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do Kah llnsu (a aldeia de Jacuí) e depois novamente para o Posto Jacaré no Xingu. Os 

índios logo se aperceberam que quanto maior a proximidade de suas aldeias dos postos, 

maior o poder que tinham de angariar recursos para a nova situação social que se 

desenvolvia na região. O modelo assistencialista coibiu os índios a agirem conforme os 

ditames dos chefes de postos e encarregados do SPI e da FUNAI, inclusive no que concerne 

a questão da terra e suas reivindicações. A própria escolha do paralelo 13° Sul como limite 

meridional do território indígena, escolha esta feita de forma tão arbitrária, sem um estudo 
r: 

in loco dos limites que contasse com a participação dos índios, ou baseada apenas na idéia 

de preservar-se as sociedades indígenas através da tutela, mas não necessariamente seus 

territórios, revela o quanto os índios foram considerados "incapazes" perante estes 

processos. 
r 

Segundo meus dados de projeção populacional, o menor número ao qual os 
r: 

Naruvôtu foram reduzidos depois das epidemias de 1946 e 1954 foi de nove a dez 

indivíduos (vide quadro abaixo), respeitando-se o sistema nativo de reconhecimento de 

r: identidade. Houve pelo menos outro grupo no Alto Xingu que sofreu tão forte 

depopulação, os Tsuva ( que contavam com nove pessoas na época em que foram viver no 

Posto Jacaré, depois das epidemias), e vários outros grupos cuja população chegou próxima 

desta cifra. Os Villas Bôas indicam que os Tsuva foram assimilados pelos Kuikuru, mas 

voltaram a se separar. O território tradicional dos Tsuva ficava no baixo Culuene, dentro da 

área que veio a ser eventualmente reservada pela Te1Ta Indígena do Xingu. Os próprios 

r> 
Kuikuru vieram a construir sua aldeia na região previamente habitada pelos Tsuva, na 

Lagoa de Ipatse e, ao que parece, voltaram a assimilar este subgrupo. Os Yawalapití 

chegaram a ser reduzidos a doze integrantes, os Matipu a treze, e os Nahukwá, a cerca de 

r 
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dezoito. Os Matipu e os Nahukwá, como os Naruvôtu, também sofreram rápida 
{' 

como os Nahukwá também foram considerados grupos "extintos" ou "assimilados" no 

passado pelos próprios O. & C. Villas Bôas (1970: 31 ), mas não são considerados extintos 

hoje em dia. 

A pergunta que deve ser colocada neste contexto é o que distingue os Naruvôtu de 

grupos como os Nahukwá, ou os Yawalapití? A importância desta questão e o paradoxo de 

sua resposta estão inseridas não só no contexto das relações entre o governo (através do SPI 

e da FUNAI), as frentes colonizadoras, e os índios na região, mas também nas próprias 

relações pessoais e étnicas entre os grupos indígenas do Alto Xingu. Os grupos que 

receberam sobreviventes como os Kalapalo e Kuikuru viram também, pelo menos a 

princípio, a assimilação de membros dos Naruvôtu (e dos Tsuva no caso dos Kuikuru) 

como uma tentativa de manter o equilíbrio da população local. Para os Naruvôtu, cujos 

r sobreviventes foram, na maior parte, mulheres e crianças, não restava outra opção a não ser 
r 

juntar-se a grupos vizinhos, aonde tinham parentes. O fato de não haver homens adultos o 

r 
suficiente entre os Naruvôtu, homens que pudessem assumir uma postura mais pública 

r: dentro das sociedades alto xinguanas e promover a reconstituição de sua comunidade, de 

seu grupo, bem como reapropriação de suas terras (ao que parece, foi isso que 

eventualmente se passou com os Tsuva), demonstra o porquê os fatos sobre os Naruvôtu 

não vieram à tona anteriormente. Deve-se aplaudir a persistência de Ahwalu Naruvôtu e de 

seus filhos e filhas, principalmente Atatiro, Padjano, Mayuta, e Djamata (filhos de 

Tefwadjaka, irmã ôe Ahwalu, e portanto filhos também de Ahwalu, segundo a classificação 

(' 



,~ 
indígena), bem como o apoio de Maka ou Milton Naruvôtu e outros índios em Brasília, r- 1g/J./.tfí 

Proc. N.o • 

para trazer à baila novamente o caso dos Naruvôtu. ! 1'13.1..~ .... ---_ ..... 

Rubrica~ 
Minha tese aqui é que a única razão pela qual os Naruvôtu não puderam acumular" ·- ~ »< 

força política o suficiente para reivindicar um status étnico à parte dos outros grupos alto 

r: xinguanos é que eles foram subtraídos de suas terras ancestrais. Cabe salientar aqui que as 

conseqüências foram muito sérias para os Naruvôtu neste caso, pois enquanto estes foram 

r atraídos para longe de suas terras ancestrais, outros gmpos alto xinguanos, que também 

sofreram depopulação e chegaram a ser quase tão poucos como os Naruvôtu, como os 

Matipu e Nahukwá, grupos cujas terras ficaram eventualmente dentro da Terra Indígena do 
r> 

Xingu depois da revisão da área do Parque em 1971 (em contraste com os Naruvôtu), 
r: 

tiveram seus territórios tradicionais reconhecidos e reservados, vindo a recuperar suas terras 

eventualmente. O mesmo não aconteceu com os índios do Pequizal, os Naruvôtu foram 

excluídos de suas terras ~ acabaram sendo forçados à residir permanentemente co~ outros 

r· grupos Karib do Alto Xingu, particularmente com os Kalapalo, para se protegerem de uma 

eventual possibilidade de extinção, casando-se entre eles, mas mantendo o tempo todo uma 

identidade distinta, diferentemente do que pensavam os Kagaiha, com suas idéias de 

assimilação e aculturação. 
r 

A identidade indígena está de tal forma atrelada à questão da terra, no entanto, que é 

muito pouco provável que os Naruvôtu deixassem de pensar na particularidade de suas 
r 

origens. Desterritorializados, os Naruvôtu vieram a repetir por um tempo a idéia de sua 
(""". 

condição como remanescentes, noção esta autorizada pelos próprios irmãos Villas Bôas, e 

r: oficializada pelo SPI e pela FUNAL Ao mesmo tempo, inconformados com as sucessivas 
r: 

investidas contra as suas terras ancestrais, os Naruvôtu continuaram a explorar e ocupá-Ias 

r- 
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freqüentemente, como ainda têm feito, porém, sempre tendo que voltar a cedê-las para 

aqueles que as haviam expropriado. 
Prcc, ~J~ .. 
F!s. •f \) - - 
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QUADRO 1 - Proieção Populacional Naruvôtu: 

r> 
('. 

r- 

Ano Habitantes Aldeias/Localidade Font~ Cálculo 

1850 200 Angahukiigú Ahwalu, Camina 

1900 150 100 Angaruhiuã, Tihape Ahwalu, Camina 

1920 80 • Angaruhütü Noronha (1952) 

1931 70? Angaruhiitú Petrullo (1932) 

1946* 10 Angaruhiaii Ahwalu, Atatiro 

1954** 9 Kahj/nsu Ahwalu, 
Atatiro 

1961 12 Posto Jacaré Fiorini, projeção 

1980 20 4 Tanguro, Fiorini, projeção 
Kuikuru. Brasília 

2003 69 12 Tanguro, Fiorini, censo 
Kuikuru, 2003 
Kalapalo 
Matipu. Brasília. 

* população depois da epidemia de gripe em 1946 
** população depois da epidemia de sarampo em 1954 
? Dado para o qual há dúvidas. 
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QUADRO 2 - Porcentagem de Aumento Populacional ou Depopulação Relativa: 

Obs. Acréscimo percentual ou redução percentual em referência à estimativa anterior 
da população Naruvôtu: 

r: Ano Habitantes Aldeias/Localidade Fonte p_/ Cálculo 

1850 (+/- 200 habitantes) Angahukiigii Ahwalu, Camina 

Percentual + ou - 

1900 +25 % Angaruhútii, Tihape Ahwalu, Camina 

1920 - 47 % (- 68 %) Angaruhútü (Tihape) Noronha (1952) 

1931 - 13 % ? Angaruhiuü Petrullo ( 1932) 

1946* - 87 % Angaruhútü Ahwalu, Atatiro 

1954** + ]% Kah~nsu Ahwalu, Atatlro 

1961 + 30% Posto Jacaré Fiorini, projeção 

1980 + 66 % ( + 100 % ) Tanguro, (Brasília) Fiorini, projeção 
Kuikuru. 

2003 + 187.5 % (+ 237 %) Tanguro, (Brasília) Fiorini, censo 
Kuikuru, 2003 
Kalapalo 
Matipu. 

? Dado para o qual há dúvidas. 

,,.-, 

r: 
Fontes: Ahwalu, Camina, Mayuta, Atatiro, Kurikare, Maka Naruvôtu, 

LuisFadwuvi (Kalapalo), Sagama Nahukwá. 
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II - SEGUNDA PARTE: 

(' 

r: HABITAÇÃO PERMANENTE: 
r- 

DEMOGRAFIA E HABITAÇÃO PERMANENTE. 
r: 
r: 

a) descrição da distribuição da(s) aldeia(s), com respectiva população e localização: 

r: 

r' 1. Censo Demográfico da Atual População Naruvôtu: 

(, 

r>. 

r>, Relaciono aqui os nomes da geração Naruvôtu de mais de setenta e cinco anos hoje, 
r, 

bem como de seus ancestrais Naruvôtu (nomes em negrito são de índios Naruvôtu ainda 

vivos). Listo a seguir as pessoas que nasceram ou viveram na Aldeia do Pequizal do 

Naruvôtu e que ainda se acham vivas entre os índios do Alto Xingu. Cabe salientar aqui, no 

entanto, que há doze índios Naruvôtu morando atualmente em Brasília, inclusive Maka ou 

r: Milton Naruvôtu, que também nasceu na Aldeia Naruvôtu do Pequizal e trabalha hoje em 

dia na Fundação Nacional do Índio (vide n. 8, abaixo). 

l. Cambia ou Caipora Naruvôtu, filho de Uka Naruvôtu; nasceu na Aldeia 

Naruvôtu do Pequizal à cerca de noventa anos atrás; vive na aldeia Tanguro 

r-. 
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(alguns informantes alegam que Fadwuvi Kalapalo, um dos atuais caciques '.) fb.J] f.~.: 

Rubrlilll*""""==, ... · .. 
--NZM!C't1;""j•· - . Kalapalo da aldeia Tanguro, é filho de Caipora) 

2. Ahwalu Naruvôtu (nasceu na Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de 85 anos; 

atual sogra do cacique Kalapalo Tafukumã; casou-se primeiro com Ifwasago e 

depois com Sarama Kalapalo); filha de Txicão e Matsa Naruvôtu, que nasceram 

e viveram há mais de cem anos na Aldeia Naruvôtu do Pequizal; sua irmã mais 

velha, Tefwajaka Naruvôtu nasceu na Aldeia Naruvôtu do Pequizal (casou com 

Djarula Naruvôtu, depois com Iruka Kalapalo), e morreu na epidemia de 

sarampo de 1954 no Kah llnsu); seus irmãos Fweko, Migisa, e Akuhe Naruvôtu, 

faleceram na Aldeia Naruvôtu do Pequizal. 

3. UgangiNaruvôtu (casada com Djalui Matipu, mora atualmente na aldeia 

Matipu), da família de Amaka, Rugato, e Akua, líderes Naruvôtu ancestrais que 

nasceram na Aldeia Naruvôtu do Pequizal há mais de cem anos; sua irmã era Isé 

Naruvôtu, que foi casada com A mutua Naruvôtu na Aldeia do Pequizal. 

Na Aldeia Naruvôtudo Pequizal havia ainda a família de Tsiko Naruvôtu (falecido), que se 

casou com Kosani Mehinacu, e viveram na Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de oitenta 

anos atrás. 

Os nomes recolhidos para as gerações Naruvôtu de mais de cinqüenta anos hoje em 

dia, mas que ainda nasceram ou moraram na Aldeia do Pequizal, são os seguintes: 

1. Djamata Naruvôtu (filha de Tefwajaka e Djarula Naruvôtu; nasceu na Aldeia 

Naruvôtu do Pequizal há cerca de setenta anos; casou-se com Kulavi Kuikuru e 

mora atualmente na aldeia Kuikuru). 

/ li' 
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2. Mayuta Naruvôtu (filho de Tefwajaka e lruka Kalapalo; nasceu na Aldeia 11';,._/J ..... -·-·- 
Naruvôtu do Pequizal há cerca de cinqüenta e cinco anos; é casado com Afi-iJ;::~~!=:.:~:.J 

Kalapalo, com quem mora atualmente na aldeia Tanguro). 

3. Txicão Naruvôtu (filho de Tefwajaka e Iruka Kalapalo; nasceu no Kah llnsu há 

cerca de cinqüenta anos; morou na Aldeia Naruvôtu do Pequizal depois da 

epidemia de sarampo de 1954; é casado com Wamba Kalapalo, com quem mora 

atualmente com a família, na aldeia Kuikuru). 

4. Atatiro Naruvôtu (filho de Ahwalu Naruvôtu e Ifwasago Kalapalo; nasceu na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de setenta anos; é casado com Yaluva 

Nahukwá, com quem mora atualmente na aldeia Tanguro). 

5. Ambô Naruvôtu (filha de Ahwalu Naruvôtu e Sarama Nahukwá; nasceu na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de cinqüenta e cinco anos; é casada com 

r: 
r> 

Tuhule Kalapalo, com quem mora atualmente na aldeia Tanguro). 

6. Matsa Naruvôtu (filha de Ahwalu Naruvôtu e Sarama Nahukwá; nasceu na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de cinqüenta e cinco anos; é casada com 

Tafkumã Kalapalo, grande líder da aldeia Kalapalo, onde mora atualmente). 

7. Kurikare Naruvôtu (filho de Tsiko Naruvôtu e Kosanl Mehinacu; nasceu na 

r: 
r 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal a cerca de sessenta anos; casou-se com Kaiulu 

Kalapalo, com quem mora hoje na aldeia de Tanguro). 

r: 8. Maka ou Milton Naruvôtu (filho de !sé Naruvôtu e Amutua Naruvôtu; nasceu na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de cinqüenta e cinco anos; casou-se duas 

r> vezes com mulheres Kagaiha em Brasília, a primeira chamada Rosita, e a 

segunda, Maria, com quem mora atualmente). 
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estão vivos hoje em dia é de oito [8]. 

Os nomes recolhidos para as gerações Naruvôtu de menos de cinqüenta anos que 

vivem hoje em dia com seus descendentes entre outros grupos alto xinguanos são os 

seguintes ( os números parentéticos no final representam o número de descendentes 
r 
r- Naruvôtu destas famílias, mas não incluem a pessoa mencionada no início): 

r: 
r: Aldeia Kuikuru: 

1. Tefwadjaka Naruvôtu (filha de Djamata Naruvôtu e Kulavi Kuikuru; esposa do 

chefe Afukaka Kuikuru; suas filhas são todas Naruvôtu [ +5]: Wakani, Kanosi, 
r: 

Kavaku, Djamata, além de outra para a qual não pude obter o nome, 

2. Jewapa Naruvôtu (irmã de Tefwadjaka e filha de Djamata Naruvôtu e Kulavi 

r: Kuikuru: também casada com o chefe Afukaka Kuikuru, com quem têm um filho 

Kuikuru e três filhas Naruvôtu [ +3]). 

3. Djarula Naruvôtu (irmão de Tefwadjaka e Jewapa, filho de Djamata Naruvôtu e 

Kulavi Kuikuru; casado com uma Kuikuru, com quem têm uma filha Naruvôtu 

[ +]]). 

r: 4. Atso Naruvôtu (irmão de Tefwadjaka, Jewapa e Djarula; solteiro e vivendo 

atualmente na aldeia Kuikuru). 
r 
r: 5. Lumbe Naruvôtu (irmã de Tefwadjaka, Jewapa e Djarula; solteira e vivendo 
r: 
r atualmente na aldeia Kuikuru). 

r: 

/// 



6. Ukalu Naruvôtu (filho de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo; esposo de 

('· 

r- 
7. Eupe Naruvôtu (filho de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo; esposo de Sigi 

Kuikuru, com quem tem dois filhos Naruvôtu, Txicão e Lamate [ +2], além de 

r>. 
uma filha, Wamba Kalapalo; Eupe tem os irmãos Karuadja Kalapalo (filho de 

Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo e esposo de Ignai Kuikuru, com quem tem 

uma filha, Atrasa Kalapalo) e mais três irmãos Kalapalo (inclusive Akuvi), filhos 

r 
r- 

de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo, todos solteiros). 

8. Mareata Naruvôtu (filha de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo, solteira). 

9. Nikumalu Naruvôtu (filha de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo, solteira). 

r 
r 
r- 

O número total de índios Naruvôtu residindo na aldeia Kuikuru hoje em dia é de 

vinte e três, vinte e um descendentes, além de duas Naruvôtu nascidas na Aldeia Naruvôtu 

do Pequizal, Djamata e Tefwadjaka [25]. 

r: 
r 
r Aldeia Matipu: 

r l. Djumatoa Naruvôtu (filho de Ugangi Naruvôtu e Djalui Matipu, esposo de uma 

,,--. filha de um Awetí com uma Matipu; tem os filhos Maiki, Sokoti, e Tomba 

Matipu, e as filhas Ugangi e Afwiri Naruvôtu [ +2]). 

2. Lakway Naruvôtu (filho de Ugangi Naruvôtu e Djalui Matipu; esposo de Yaloko 

Kalapalo; tem três filhos Matipu, um dos quais chama-se Fitsawa, e uma filha 

Naruvôtu, Turigna [ +1]). 

//Í 
r 
r- 
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O número total de índios Naruvôtu residindo na aldeia Matipu hoje em dia é de seis 

pessoas, cinco descendentes, além de Ugangi Naruvôtu, que nasceu na Aldeia Naruvôtu do 

Pequizal [6]. 

Aldeia Kalapalo: 

1. Djakulo Naruvôtu (filha de Matsa Naruvôtu e Tafkumã Kalapalo; esposa de 

Maré Nahukwá; têm o filho Ingue Nahukwá, e a filha KosikiNaruvôtu [+J]; é 

irmã de Adjalta e Hoy Kalapalo, filhos solteiros do casal Matsa Naruvôtu e 

Tafkumã Kalapalo ). 

2. Manu Naruvôtu (irmã solteira de Djakulo Naruvôtu e de Adjalta e Hoy 
r 
r- Kalapalo; filha do casal Matsa Naruvôtu e Tafkumã Kalapalo). 

3. Uwogu Naruvôtu, e suas duas pequenas irmãs Naruvôtu (todas solteiras, irmãs de 

Djakulo e de Adjalta e Hoy Kalapalo, e filhas do casal Matsa Naruvôtu e 

Tafkumã Kalapalo [ +2]). 

4. Carito Naruvôtu (filho de Atatiro Naruvôtu e Yaluva Nahukwá; esposo de 

r: Kusami Kalapalo; têm um filho, Kadje Naruvôtu [ +l], e uma filha, Yaluva 

Nahukwá). 

O número total de índios Naruvôtu residindo na aldeia Kalapalo hoje em dia é de 

doze pessoas, dez descendentes, além de Ahwalu e Matsa Naruvôtu, que nasceram na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal [12]. 

r: 

I //,' 

r- 



r Aldeia Tanguro (etnia Kalapalo): 

1. Ahwalu Naruvôtu (filha de Atatiro Naruvôtu e Yaluva Nahukwá; esposa de 

r> Lapitsuma Kalapalo; tem os filhos Atatiro, Inte, e mais três meninos Naruvôtu 

[ +5], além de Djavita e outra menina Nahukwá; Ahwalu é irmã de Tsamãnue 

Kalapalo (Iwaikumã Nahukwá), filho àe Atatiro Naruvôtu e Yaluva Nahukwá. 

Tsamãnue também é chamado Mazinho em Brasília). 

2. Djavanava Naruvôtu (filho solteiro de Atatlro Naruvôtu e Yaluva Nahukwá e 

seus três irmãos menores, Aihi, Karutava, e Taruvana [+3]). 

3. Aunalu Naruvôtu (filha de Txicão Naruvôtu e Wamba Kalapalo; esposa de 

Tadjui Kalapalo; tem as filhas Kunga e Pidji Naruvôtu [ +2], e o filho Tuhule 

Kalapalo, que não é Naruvôtu, segundo os índios, porque haviam "acabado os 
r: 

nomes Naruvôtu" passíveis de serem dados a ele no sistema de nomeação). 

4. Nuká Naruvôtu (filha de Mayuta Naruvôtu e Afwika Kalapalo; solteira, irmã de 

Tiviru Naruvôtu e outra criança para a qual não obtive o nome [ +2]; tem dois 

irmãos menores Kalapalo, o primeiro chamado lruka, como seu avô). 

r 5. Djamiku Naruvôtu (filho solteiro de Mayuta Naruvôtu e Afwika Kalapalo, que é 

Naruvôtu porque recebeu o nome de seu tio). 

6. Tsiko Naruvôtu (filho de Kurikare Naruvôtu e Kaialu Kalapalo; esposo de Adju 

Matipu; tem um filho Naruvôtu chamado Majaru [ +]]). 

r 7. Ayramina Naruvôtu (solteiro, filho de Kurikare Naruvôtu e Kaialu Kalapalo; 

tem mais dois irmãos, Djai e Waku Naruvôtu, e as irmãs Kuyakumalu e Puha 



,'. 

Mehinacu; Kuyakumalu Mehinacu é casada com Tsagama Kalapalo, e juntos têm 

L.-fo'.:-. r-~-1......l.r.1.rn~- ni um filho, Uruva Naruvôtu [ +3]). ;._ . f\l· . ~: __ 

br!ca • 

O número total de índios Naruvôtu residindo na aldeia Tanguro hoje em dia é de 

r> vinte e oito, vinte e três descendentes, além de cinco Naruvôto nascidos na Aldeia Naruvôtu 

do Pequizal, Caipora, Atatiro, Mayuta, Ambo, e Kurikare [28]. 

r. Relaciono a seguir a distribuição espacial da população Naruvôtu atual na Terra 

Indígena do Xingu e em Brasília, bem como a distribuição da população segundo o sexo e 

por faixa etária, incluindo-se as localidades onde vivem. O percentual da população é 

relativo ao número de Naruvôtu homens e mulheres (no Alto Xingu e em Brasília) e o 

número percentual da população geral, do Alto Xingu, e de Brasília, respectivamente. 

Adiciono também o número de Naruvôtu vivendo entre outras etnias hoje em dia (no Alto 

Xingu e em Brasília) e a porcentagem da população por faixa etária. 
(', 

r- 
r 

Total geral da população Naruvôtu (com localidade onde sissm): total= 81 

r 
r: 
r: 

27 Naruvôtu vivem na Aldeia Tanguro (etnia Kalapalo) 
12 Naruvôtu vivem na Aldeia Kalapalo 
24 Naruvôtu vivem na Aldeia Kuikuru 
6 Naruvâtu vivem na Aldeia Matipu 
12 Naruvôtu vivem em Brasília, DF 

33 % 
15 % 
30% 
7% 
15% 

r: 

. ,? 



Total geral da populacli.o Naruvôtu no Alto Xingu: Xingu = 69 

27 Naruvôtu vivem na Aldeia Tanguro (etnia Kalapalo) 
12 Naruvôtu vivem na Aldeia Kalapalo 
24 Naruvâtu vivem na Aldeia Kuikuru 
6 Naruvâtu vivem na Aldeia Matipu 

38.5 % 
17.5 % 
34.5 % 
9.5 % 

Proporção de homens e mulheres por faixa etária no Alto Xf ngu: Xinfili = 69 

1 Naruvôtu (sexo masculino) com mais de 75 anos 
2 Naruvâtu (sexofeminino) com mais de 75 anos 
4 Naruvôtu (sexo masculino) com mais de 50 anos 
4 Naruvôtu (sexofeminino) com mais de 50 anos 
4 Naruvôtu (sexo masculino) com mais de 25 anos 
4 Naruvôtu (sexo feminino) com mais de 25 anos 
23 Naruvôtu (sexo masculino) com menos de 25 anos 
27 Naruvôtu (sexo.feminino) com menos de 25 anos 

1.7 % 
3% 
6% 
6% 
6% 
6% 
32% 
39.3 % 

Proporção de homens e mulheres por faixa etária em Brasília: % do total da população 

rr-. 

1 Naruvôtu (sexo masculino) com mais de50 anos 
4 Naruvôtu (sexo feminino) com mais de 25 anos 
7 Naruvôtu (sexo masculino) com menos de 25 anos 

1.5 % 
6% 
10% 

% do total da população Total geral por fàixa etária: 

3 Naruvôtu com mais de 7 5 anos 
9 Naruvôtu com mais de 50 anos (1 deles em Brasília) 
12 Naruvâtu com mais de 25 anos (4 delas em Brasília) 
57 Naruvôtu com menos de 25 anos (7 deles em Brasília) 

4.5% 
11.5 % 
15 % 
69% 

Proporção de homens e mulheres (Alto Xingu): Xfngu = 69 

32 Naruvôtu (sexo masculino) 
37 Naruvâtu (sexo feminino) 

46.5 % 
53.5 % 

% do total da população Proporçclo de homens e mulheres (Brasília): 

8 Naruvôtu (sexo masculino em Brasília) 
4 Naruvôtu (sexo feminino em Brasília) 

13% 
6% 

I J!/ 



Proporção de homens e mulheres (quadro geral): % do total da populacao 

40 Naruvôtu (sexo masculino: 32 no Alto Xingu e 8 em Brasília) 
41 Naruvâtu (sexofeminino: 37 no Alto Xingue 4 em Brasília) 

49% 
51 % 

Proporção de homens e mulheres Naruvôtu (Aldeias do Alto Xingu): Xingu = 69 

20 Naruvôtu (sexo masculino) na Aldeia Tanguro (etnia Kalapalo) 
8 Naruvôtu (sexo feminino) na Aldeia Tanguro (etnia Kalapalo) 

28.5 % 
11.5 % 

3 Naruvôtu (sexo masculino) na Aldeia Kalapalo 
9 Naruvôtu (sexo feminino) na Aldeia Kalapalo 

4.5% 
13% 

8 Naruvôtu (sexo masculino} na Aldeia Kuikuru 
15 Naruvâtu (sexo feminino) na Aldeia Kuikuru 

11.5 % 
21.7 % 

1 Naruvâtu (sexo masculino) na Aldeia Matipu 
5 Naruvôtu (sexo feminino) na Aldeia Matipu 

1.8 % 
7.5 % 

Proporção de homens e mulheres (vivendo com outras etnias): Xrnfil:! = 69 

23 Naruvôtu (sexo masculino) vivendo entre os Kalapalo 
17 Naruvôtu (sexo feminino) vivendo entre os Kalapalo 

"33 % 
24.3 % 

8 Naruvôtu (sexo masculino) vivendo entre os Kuikuru 
15 Naruvôtu (sexo feminino) vivendo entre os Kuikuru 

11.8 % 
21.5 % 

1 Naruvâtu (sexo masculino) vivendo entre os Matipu 
5 Naruvôtu (sexo.feminino) vivendo entre os Matipu 

1.4 % 
7.8% 

Proporção de homens e mulheres (vivendo com outras etnias): total= 81 

r 
r: 

23 Naruvôtu (sexo masculino) vivendo entre os Kalapalo 
17 Naruvôtu (sexo feminino) vivendo entre os Kalapalo 

28% 
20.7% 

r: 
8 Naruvôtu (sexo masculino) vivendo entre os Kuikuru 
15 Naruvôtu (sexofeminino) vivendo entre os Kuikuru 

10% 
18.3 % 

1 Naruvâtu (sexo masculino) vivendo entre os Matipu 
5 Naruvôtu (sexofeminino) vivendo entre os Matipu 

1.5 % 
6.5 % 

r 



8 Naruvôtu (sexo masculino) vivendo entre os Kagaiha (em Brasília) 
4 Naruvôtu (sexofeminino) vivendo entre os Kagaiha (em Brasília) 

10% 
5% 

Total Geral da População Naruvôtu: 

População Naruvôtu == 81 índios 100% 

69 Naruvôtu moram em aldeias do Alto Xingu 
! 2 moram em Brasília 

Proc. N.• 
Fls. 120--·-·•·-•·· 
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84.2% 
15.8 % 

r: 
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b) 1 . lt - d ité • d I li - t - " . 1 R ubtlca ! S;; ;- . J exp 1c1 açao os cri erros o grupo para oca izaçao, cons ruçao e permanencia 

da(s) aldeia(s), a área por ela(s) ocupada(s) e o tempo em que se encontra(m) nas 

atual(ais) localização(ções): 

r- 

r: 2. Ocupação das Aldeias Naruvôtu, a Luta pela Terra: 

,-.. 
r: 

Marcelo Fiorini: Se conseguirmos a demarcação de suas terras, a senhora estaria 

preparada para ir morar lá? 

Ahwaluz ... "Eu mudar-me-ia para lá ... (instantes de silêncio) ... eu quero morrer 

lá, ser enterrada lá. 

Ahwalu Naruvôtu nasceu há cerca de oitenta e cinco anos, no início do século XX, 

na antiga Aldeia Naruvôtu do Pequizal, a duas horas de caminhada do porto do Culuene 

acima da foz do Rio Sete de Setembro. Ahwalu era filha de Txicão e Matsa, um casal 

Naruvôtu, e tinha uma irmã mais velha que se chamava Tefwadjaka. Tefwadjaka casou-se 

com Djarula Naruvôtu, e juntos tiveram uma filha na Aldeia Naruvôtu do Pequizal, 

Djamata, que ainda se encontra viva hoje em dia com cerca de sessenta anos. Djamata 

eventualmente se casou com um homem de uma família importante do gmpo Kuikuru, e 

suas duas filhas mais velhas são hoje esposas do chefe maior da aldeia Kuikuru, Afukaka. 

Tefwadjaka Naruvôtu, mãe de Djamata, casou-se uma segunda vez com Iruka, um homem 

Kalapalo, e teve outro filho, Mayuta Naruvôtu, que tem hoje cerca de cinqüenta e cinco 

anos. Mayuta é atualmente o grande idealizador, dentro da aldeia Kalapalo de Tanguro, da 

/ 
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reconstituição do grupo Naruvôtu. Ele é também o chefe político de seu grupo dentro do ~ 

Alto Xingu, r:.~~=J 
Nasceram ainda na Aldeia do Pequizal do Naruvôtu os índios Cumina, hoje coJ;~~rlca_$.::.::::;. 

noventa anos, residente também em Tanguro, filho de Uka Naruvôtu e Lawalo Mehinacu, e 

o índioAtatiro, filho deAhwalu Naruvôtu com um homem Kalapalo que veio morar na 

Aldeia Naruvôtu do Pequizal. Atatiro, hoje com cerca de setenta anos, casou-se com 

,,..-... 
Yaluva Matipu/Nahukwá, e sua família vive hoje no Tanguro. Sua filha prirnogênita, 

também se chama Ahwalu, seu nome Naruvôtu herdado de sua avó paterna. Só sua mãe a 

chama assim, no entanto, pois é inapropriado dizer o nome dos sogros em público. Esta 

regra de etiqueta mostra como, através do casamento, tipos de interações sociais levam ao 
r: 

respeito aos anciãos dentro da sociedade alto xinguana. 

Ahwalu é uma das grandes responsáveis pela luta de reconquista das terras 

Naruvôtu, Foi ela que, ao separar-se de seu primeiro marido nos anos 40, estimulou o 

retomo de seus familiares ao pequizal. Ahwalu também retomou várias vezes ao pequizal 

r> nos anos sessenta, não só para a colheita do pequi e a coleta de outras matérias primas, mas 

também na tentativa de restabelecer a comunidade juntamente com seus filhos Atatiro e 

com Mayuta. Na impossibilidade de permanecer no pequizal, uma vez que as suas terras 

haviam sido ocupadas por outros, e a área não havia sido incluída na primeira proposta de 

criação do Parque Nacional do Xingu, Ahwalu concordou em voltar para o pequizal apenas 

na época do pequi. 

De fato, na conversa que se seguiu à minha pergunta para Ahwalu; o tradutor, 

Tsamãnue; e Sagama, falaram sobre a necessidade da demarcação, uma vez que há muito 

tempo os índios reivindicam o pequizal. Isto é, "mais os Kalapalo do que outros grupos do 

J , / __ 
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r: 

r: 

Alto Xingu, "disse Tsamãnue, que acabaria traduzindo o conteúdo da conversa que 'º-;;;-~~j.g:gil 
seguiu entre Ahwalu e Sagama: 1 Fls.L .-.------ 

Rubrlc:a :::>-f?-.;--::.-. - :: 
r: 

" ... eles [ os outros povos do Xingu] querem ter acesso ao pequizal, mas eles sabem 

r- que são nossas estas terras, e queficarlamos com ciúme se elesfossem morar lá ... " 

iAhwalu e Sagama conversa espontânea após entrevista do dia l 8/07/03). 

r: 

Í' Em 1999. os novos "proprietários" Kagaiha da região dos Naruvôtu resolveram 

r· 
r- terminar uma vez por todas com estas tentativas de reapropriação e as visitas constantes dos 

r>. índios. Os proprietários temiam que a área viesse a virar terra indígena como a T. 1. do 

Xingu, uma vez que outras áreas tinha sido recentemente criadas (T. I. Wawi, T. 1. Batovi) e 

outras estavam sendo discutidas (inclusive a dos Naruvôtu). Os proprietários da área 
r 
r resolveram derrubar o pequizal de uma vez por todas para acabar com os veslígi?s das 

antigas aldeias. A reação dos índios à esta tentativa de erradicação dos sinais evidentes da 
r: 

presença indígena na região dos Naruvôtu foi organizar uma expedição para evacuar as suas 

terras ancestrais. Os índios chegaram pacificamente ao Rancho Xingu, nas margens do 

r: Culuene, mas foram bem claros com o gerente sobre os seus propósitos. Queriam seguir 
r: 
r. imediatamente para a beira do Córrego Naruvôtu, e chegaram a pedir apoio do gerente do 

Rancho para conduzi-los até lá. Segundo os índios, o gerente disse que "a caminhonete do 
r 
r 
r 
r: 

Rancho estava em Canarana," e tentou se mostrar bastante amigo dos índios, que por sua 

vez não deram muita atenção para ele. Os índios seguiram para o Córrego caminhando, 

cerca de seis quilômetros, e pararam nas proximidades para se pintar. Tafukumã Kalapalo, 

atual líder da aldeia Kalapalo e genro de Ahwalu (casado com sua filha, Padjano) foi um 

r 
r: 
r, 
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dos Kalapalo que atacaram o Pequizal na ocasião juntamente com os Naruvôtu. Segundo 

ele, o grupo atacou o acampamento dos Kagaiha no pequizal para expulsá-los de suas 

terras. 

Entrevista 21/07/04. 

(' 

r 
r 
r: 
r: 
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Marcelo Fiorini: O que aconteceu em 1999 quando a notícia chegou até os ouvidos 

dos índios que os Kagaiha estavam derrubando o Pequizal, quefica no sítio da antiga 

aldeia A1tgarahütü? 

Tafukumã Ka.lapalo: ... "Fomos até lá, eu, Luís, Loic, Teteco, ... foram sete pessoas 

ao todo. Chegamos lá no Rancho Xingu lá pelas dez horas da manhã, resolvemos posar lá. 

Pedimos pelo caminhão. disseram que não tinham o carro, pois tinha frio para Canarana. 

Resolvemos ir a pé, mas chegamos já não tinha ninguém, haviam ido embora. Queimamos 

seus acampamentos e suas armas, quebramos a roda d 'água, destruímos o motor e o trator 

de esteira, Loic instruiu-os para jogar o trator dentro do Córrego. O tratou capotou 

dentro da água. " 

(' 

r: 
r: 
r: 

r> 
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O principal objetivo deste trabalho é mostrar corno os índios Naruvôtu nunca 

abandonaram as suas terras ancestrais terminantemente, apesar de serem forçados a deixar 

suas terras ancestrais várias vezes por conta das circunstâncias que viveram. Incluo neste 

item do relatório a localização das aldeias Naruvôtu dentro da proposta já delimitada para a 

Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. Além das aldeias supracitadas, que são áreas de 

habitação permanente do grupo (e hoje em dia, áreas de acampamento, uma vez que as 

terras estão de posse dos Kagaihai. localizo também as aldeias ancestrais dos Naruvôtu, 

'/ / 



que incluem sítios sagrados que são indispensáveis para a reprodução cultural do grupo em 

questão (vide MAPA 22). 

Poderia se perguntar neste contexto: se esta reivindicação por parte dos índios é tão 

,,....., evidente, por que é que não foi estabelecida muito antes do presente momento? 

Procurarei mostrar como a situação que viveram os Naruvôtu com a depopulação de 

suas aldeias foi distinta da de outros grupos Karib que sofreram conseqüências semelhantes. 

Em primeiro lugar, a maioria dos sobreviventes das epidemias entre os Naruvôto foram 

mulheres e crianças. que não detêm poder político suficiente para iniciar tanto o processo de 

reclamar suas terras como um processo identitário de diferenciação étnica, que lhes foi, de 

toda forma, alienado. Além disso, os índios alto xinguanos precisaram de tempo para 

entender a nova situação fundiária que se arremeteu sobre suas terras sem o seu 

conhecimento. Quero adiantar que este cenário se encontra totalmente alterado hoje em dia, 

r 
pois estas mulheres Naruvôtu eventualmente se casaram com alguns dos maiores líderes do 

Alto Xingu. Hoje em dia, os Naruvôtu reconquistaram sua força política e é por isso que 

estamos ouvindo falar neles. 

As dificuldades para que os Naruvôtu viessem a contestar o que ocorreu com suas 

terras e a iniciar o processo de recuperá-las deve-se também ao tipo de relações que se 

desenvolveram entre membros deste subgrupo e os órgãos tutores, o SPI e a FUNAI. que 

conviviam com eles ou os representavam diante da sociedade envolvente. O modelo 

paternalista adotado por estes organismos complicou sobremaneira os meios que os índios 

tinham a seu dispor para recuperar terras que lhe foram expropriadas. Além disso, o 

próprio discurso assimilacionista desenvolvido pelo SPI e posteriormente pela FUNAI, e a 

maneira como estes órgãos passaram a influenciar ou mesmo dominar as economias das 

• /Y/j 



aldeias indígenas, implantando a dependência assístencialista, propiciou a aceitação pe~-~.~ . . -t·{}-9, 
I Pruc, ;;:n_iq .. ~l{) .11 índios de sua suposta condição de remanescentes. Desta forma, uma espécie de Fls._~ _ 

colonialismo social foi instaurado entre os índios pelo próprio SPI e pela FUNAI. ondb~ubrlca-;---~- ::.-.J 

índios tutelados se tornaram clientes de um sistema assistencial que os atraía muitas vezes 

r: para longe de suas terras. Assim, o processo da perda de identidade étnica foi acelerado em 

muitas regiões, onde os índios se tomaram meros "camponeses." 

Mesmo dentro do Alto Xingu, muitos índios vieram a aceitar a idéia da extinção de 
/""-, 

r certos grupos étnicos como os Naruvôtu, idéia esta divulgada pelos próprios Villas Bôas e 

r>. por outros indigenistas que vieram a manter relações permanentes com as comunidades alto 

r: xinguanas. Apesar de terem havido reconstituições de grupos indígenas que se 

encontravam dentro dos limites do antigo Parque lndígena do Xingu, como os Matipu e 

Nahukwá, nem todos os grupos tiveram a mesma sorte. A diferença, irei demonstrar neste 

relatório, está no fato que alguns grupos foram beneficiados por terem os seus territórios 
r 
r: 
r: 
r 
r> 

tradicionais reconhecidos eventualmente e contemplados dentro dos limites do Parque. Os 

Naruvôtu, no entanto, não estão entre estes grupos. Suas terras acabaram ficando fora dos 

limites do Parque e por isto foram-lhes alienadas. Isto demonstra a necessidade do 

território tradicional para o estabelecimento da identidade étnica de um povo, fato já 

estabelecido pelo trabalho de João Pacheco de Oliveira Filho. 

A identidade Naruvôtu continua igualmente atrelada à região que eles habitaram 

r 
r- 

permanentemente desde épocas imemoriais, mesmo depois que suas terras foram ocupadas 

por não-índios, e ainda é possível corrigir a injustiça perpetrada contra eles. 

Os Naruvôtu foram reduzidos devido ao contato direto com o mundo dos Kagaiha e 

as conseqüências da depopulação levaram à desintegração temporária de seu grupo local. 
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Segundo os relatos de meus informantes mais velhos, não foí apenas a doença e a ruptura 

dos ritmos de subsistência que levou à derrocada dos Naruvôtu. Casar-se fora do grupo 

tomou-se uma necessidade, por não haver pessoas suficientes dentro do grupo com quem se 

pudesse casar. O sistema de parentesco alto xinguano, com regras bem específicas sobre o 

casamento, impedia que os jovens Naruvôtu se casassem entre eles. A necessidade de 

r: encontrar casamentos para os jovens Naruvôtu entre outros grupos locais deve ter levado a 

contração dos Naruvôtu ainda mais. Esta foi sem dúvida uma das razões que levaram os 

r> N aruvôtu a residir com outros grupos locais. Para sobreviver como grupo distinto, os 
,--.. 

Naruvôtu tiveram que optar pela assimilação parcial a outros grupos xinguanos vizinhos. 

No entanto, da mesma forma que o grupo se contraiu, com a expansão populacional 

das sociedades xinguanas a partir dos anos 60, o grupo Naruvôtu floresceu novamente 

como identidade étnica distinta. Neste sentido, o próprio sistema de parentesco Karib veio 

a facilitar a multiplicação do grupo novamente. Como toda pessoa preserva a identidade do 
r> 

grupo através do parentesco e da nominação, e herda de cada um de seus pais o nome de 

seus avós, tanto matemos como paternos, a continuação do grupo é garantida. Como 

descrevi acima, os nomes patemos e maternos são aplicados simultaneamente pelos dois 

pais a cada um de seus filhos, a mãe coloca um dos nomes de seu pai em seu filho, e um 

dos nomes de sua mãe em sua filha, e o pai coloca um dos nomes de seu pai em seu filho e 

um dos nomes de sua mãe em sua filha. Assim, sempre há um estoque de nomes pelos 

quais os indivíduos se identificam, cada um deles podendo ser adotado como o nome atual. 

Na verdade, esse sistema não é tão estanque assim. As vezes adotam-se nomes de 

tios por razões especiais, ou quando simplesmente os nomes do pai se acabaram. Mesmo 

que haja intercasamento entre grupos diferentes, o que ocorre comumente no Xingu, uma 
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vez que os grupos sempre se posicionam relativamente próximos uns aos outros, é comum 

um indivíduo receber um nome de um pai Kalapalo ou Matipu, por exemplo, mas seu filho 

vir a utilizar o nome de um dos tios por parte de sua mãe. Outra razão pela qual o estoque 

de nomes pode acabai· é porque os jovens passam por rituais de iniciação que alteram 

também seus nomes: para os homens este ritual é a perfuração da orelha, para as mulheres a 

reclusão que ocorre na época da primeira menstruação. Quaisquer nomes perdidos para um 

grupo específico podem passar a ser de um outro grupo. Assim, um nome (e identidade) 

Naruvôtu pode até mesmo reemergir ou reaparecer, A razão que isto ocorre é porque os 

nomes sempre continuam passando tanto pela parte do pai como pela parte da mãe. Os 

nomes passam para o filho ou filha do mesmo sexo que o avô/avó. Os pais dão o nome de 

seus próprios pais aos filhos e de suas mães para as suas filhas, as mães dão o nome de suas 

mães para as suas filhas e de seus pais para os filhos. Como todos os nomes são reciclados. 

no entanto, os nomes Naruvôtu que identificam os indivíduos que pertencem à etnia acabam 

ressurgindo. No Alto Xingu, hoje em dia, uma pessoa não passa simplesmente a ser 

Kalapalo porque veio a residir nesta aldeia. Índios alto xinguanos continuam a se definir 

como sendo de sua etnia originária mesmo quando habitam a aldeia de outro grupo étnico, 

r=. 
um Kuikuru que more com os Kalapalo continua a se definir como Kuikuru. Portanto, os 

Naruvôtu jamais perderam o vínculo com a identidade Naruvôtu. Por isso, foi possível para 

este antropólogo encontrar quase setenta Naruvôtus entre os Karib que vivem hoje em dia 

na Terra Indígena do Xingu. 

Coletei muitos dados sobre a ocupação das terras Naruvôtu, procuro resgatar aqui, 

no entanto, a memória viva que os Naruvôtu têm dessas ocupações que constituem a parte 

mais importante para eles se sua história oral. Estes relatos podem facilmente ser 
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de outros grupos alto xinguanos. Os depoimentos de outros índios do Alto Xingu, Ptoc,~ 
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Rubrica. especialmente os Kalapa]o e os Kuikuru, que conhecem bem a história dos Naruvôtu, 
r: 

podem fornecer-nos dados históricos e antropológicos que vão muito além dos que estão 

,',, 
disponíveis na vasta literatura sobre o Alto Xingu. 

r>. Camina ou Caipora Naruvôtu, filho de Uka Naruvôtu, nascido na Aldeia Naruvôtu 

do Pequizal à cerca de noventa anos atrás, e que vive hoje na aldeia Tanguro relatou a 

seguinte história da formação do povo Naruvôtu: 

r-. 
r-. Entrevista do dia 18/07/2003, Aldeia Tanguro. 

Camina: . . . "foi há muito tempo atrás que meus ancestrais ocuparam a região 
(' 

onde hoje está o Pequizal. Formou-se esta aldeia da divisão de uma outra, onde havia 

muita gente. Havia um homem que conhecia muito hem a região e considerava-a muito 

bonita. Um de meus bisavâs, que se chamava Tsiko, foi com este homem visitar o lugar, 

0. 
perto do Rio [Sete de Setembro]. .. a primeira aldeia que seformou naquela região 

chamava-se Tihape [nome de uma árvore cuja resina tem efeitos medicinais], esta aldeia 
r-. 
(', 

ficava perto do rio, só depois é que encontraram as Tuviras, os peixinhos que chamamos de 

Angaro [origem do nome Naruvôtu], dentro do Córrego [Naruvôtu] e decidiram dar este 

nome para a aldeia, onde depois foi plantado o pequizal. ·• 

r ... "na aldeia de Tihape [na região dos Naruvôtu] , aonde cheguei a morar quando 

r: era pequeno, haviam muitas casas; lembro-me das casas de Ugaki, Apehu, Djahula, 

r>, Wayuna, Mahinga, além de outras, ali também esteio enterrados meus antepassados, ali e 

"· 

.r> - 
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na Aldeia Naruvôtu do Pequizal, perto do córrego, ... meu pai se chamava Uka, e minha mãe 

Lawalu, o pai de meu pai chamava-se Kaminahua, e sua esposa. minha avó, Ipãtse, meu 

bisavô, pai de minha avó chamava-se Apuka, e sua esposa, minha bisavó, Tumalo. Todos 

,--.._ 

eles se chamavam Taliko e Djavanava " ... 

. r--. 

r: 
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Ahwalu Naruvôtu, nascida na Aldeia Naruvôtu do Pequizal há cerca de 85 anos, é a 

índia mais velha hoje em dia que morou nas aldeias da região dos Naruvôtu, tinha pelo 

menos vinte e cinco anos de idade quando Orlando Villas Bôas apareceu na região. É a 

atual sogra do cacique Kalapalo Tafukumã e mora na aldeia Kalapalo. Ahwalu relatou-me 

os seguintes fatos sobre sua vida na Aldeia Naruvôtu do Pequizal: 

~- 
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Ahwalu: ... "eu nasci e cresci na aldeia Naruvôtu.foi lá que eu fui presa [alusão à 

reclusão ritua1 por que passam os jovensJ,foi lá que eu primeiro me casei, por isso não 

gosto das pessoas que se instalaram lá hoje em dia, que têm fazendas, pousadas, e ranchos 

de pesca, pois eles roubaram nossas terras. Eu gostaria de voltar para as terras onde eu 

nasci, onde eu cresci, mas agora tem outras pessoas que moram lá. " 

Quando Ahwalu falou-me de seu-primeiro casamento, por exemplo, ficou claro para- 

mim que houve uma decisão consciente sua, e de seu pai provavelmente, para garantir a 

sobrevivência de seu grupo: 

Marcelo Fiorini: Como foi seu primeiro casamento no Naruvôtu? 

Ahwalu: : .. "na época que eu estava presa, logo que saí, meu pai me levou para a 

aldeia Kalapalo [nas cabeceiras do Buriti] e lá me casei, juntei minhas redes com um 

homem. mas nem ele gostava de mim, nem eu dele. e depois de alguns meses acabamos nos 

separando. Então voltei para minha aldeia no Naruvâtu, e lá me casei de novo, mas ainda 

tinha vinte anos de idade, meu segundofilho, Lupiiye, morreu com uns nove anos de idade, 

1 

1 ,,1 
assim com um homem Kalapalo, Jfwasaro. Meu primeiro filho foi Atatiro, o tive quando eu 

depois nasceram Akua [AmbóJ e Matsa [Padjano]." 
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Embora Ahwalu não tenha dito isto, é possível que Lupiiye, seu filho, tenha morrido 

em conseqüência da epidemia de sarampo que atacou a região do Alto Xingu em 1954, pois 

Lupiiye teria aproximadamente nove anos na época, exatamente a idade que ela disse que 

ele tinha quando morreu. Só entendi o porquê ela não havia falado abertamente da morte de +f}8 ·. 
seu filho para mim, quando Ahwalu sugeriu que ele havia morrido por feitiço: 1 ::.'15!1rL -1 

Rubrica _ 

Marcelo Fiorint: Por que as aldeias do Naruvôtu tiveram que ser abandonadas 

naquela época? 
r: 

Ahwalu: ... "Foi por causa do-feitiço. Muita gente estava morrendo, como o meu 

filho.foi algo assustador que deixou-nos com medo ... Lembro-me que preparamo-nos para 

ir embora, eu tinha vinte e tantos anos. Lembro-me quando todos partiram: Akua [sua 

mãe], Kahutani [seu pai], Kinuko, Aulu, Pairema, Djavanava [seu avô, que fundou o 

Naruvôtu], Djavita, tinha pelo menos dez pessoas conosco, pegamos os barcos e descemos 

o rio, passamos primeiro na aldeia de Akuku [Kalapalo] e depois fomos para o Karamidjá 

[aldeia Kalapalo próxima ao Posto Kuluene, estabelecido pelos Villas Bôas]." 
r>, 

r> Marcelo Fiorini: O que a senhora acha? Não é possível que o "feitiço" tenha sido 

uma doença do branco, como a gripe? 

Ahwalu: ... "Na época mio tínhamos tido gripe, apesar de que os Jagami 

[Nahukwá] que moravam no Rio Curisevu já haviam pego gripe e levado para outros 

grupos. O feitiço fá havia ocorrido na aldeia dos Kalapalo ... Orlando estava tratando dos 

r=-. índios. foi para lá que fomos. " 

~--- 

r, 
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É provável que o sarampo, que causa pústulas na pele, fosse uma doença tão 
Rubrica _ 

diferente de tudo o que os índios Naruvôtu haviam visto anteriormente, inclusive em 

comparação à gripe, com a qual muitos alto xinguanos já estavam familiarizados, que esta 

doença foi imediatamente associada ao feitiço, Neste caso, os grupos inimigos dos alto 

xinguanos, como os "Kaiapó" [Xavante], lkpeng, Yarumá, teriam sido os acusados de 

causar o feitiço. É interessante comparar este depoimento de Ahwalu, no entanto, com a 

passagem em que Orlando Villas Bôas descreve ~ morte do pajé Mauiri, na aldeia Kalapalo 

(vide supra). Ahwalu denomina esta mesma aldeia Kalapalo, Karamidjá, onde ela mesma · 

já havia vivido e se casado anos antes, e para onde os Naruvôtu foram depois da epidemia 

de sarampo de 1954 . 

. r°'. 



Quando perguntei a Camina sobre a razão que a aldeias do Pequizal do Naruvôt 

havia sido abandonada, ele retrucou: 

Marcelo Fiorini: Por que as Aldeia do Pequizal foi abandonada na época? 

Camina: ... "meus parentes começaram a morrer. morreram muitos, parece que 

foi de doença, a Aldeia de Tihape foi abandonada .. foi na época em que vieram os Kagaiha 

[brancos]. .. Idjakui era o nome de um dos homens que encontrou o Orlando [Villas Bôas]. .. 

estava pescando no Rio [Sete de Setembro] quando ouviu o barulho do barco ... depois, 

quando criaram a reserva [ o Parque do Xingu J ... questionei por que minhas- terras foram 

deixadas defora .. falet isto para o Orlando, mas ele me respondeu que não sabia" ... 

:··- -~-:_;-:="==:.-- =~----- 
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Os Naruvôtu construíram diversas aldeias ao longo do século XX em ambas as 

margens do Córrego Naruvôtu, afluente do Culuene, Ainda há vestígios de muitas dessas 
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aldeias indígenas na região do córrego, embora o desmatamento de parte do pequizal, há 

alguns anos, ter descaracterizado a área onde os índios habitaram permanentemente até 
1 >X.t JJ t { i i A 
Proc. N.o· 

meados dos anos 60. De certo, houve um elemento proposital oeste desmatamento, a I Fb.m:~ 
· d di - d · · · · d h bi - · d' d j-~~~:-;-n- tentativa a erra caçao os mumeros vestígios e a itações m igenas preserva os na~ .. 

região. Os Naruvôtu também mantinham acampamentos e portos para pesca nos Rios Sete 

de Setembro e Culuene, aproveitavam-se dos inúmeros lagos e baías da região para a pesca 

sazonal, perambulavam por toda a extensão do Córrego Naruvôtu à procura de conchas para 

a confecção de colares de caramujo (o local de maior acumulação é.perto da foz do Córrego 

Naruvôtu no Culuene), exploravam os taquarais de ambas.as margens do córrego.Ipara a · · 

confecção de hastes de flechas), e usavam tanto as matas ao oeste, como as matas ciliares a 
r>. 

leste, na região da confluência dos rios Sete de Setembro e Culuene, para a caça de 

macacos, de aves, e de outros animais que consideram comestíveis. Os Naruvôtu também 

exploravam esta região para a produção de remédios para suas endernias e para a abertura 

de roças agrícolas, onde plantavam principalmente a mandioca brava, o milho, e outros 

vegetais. 

Depois de quase duas décadas (de 1947 a meados dos anos 60) entre os Kalapalo e 

outras etnias alto xinguanas no posto do Kahllnsu e Jacaré,.os Nanizôtu.decidiram voltar 

permanentemente para as suas terras. Como mencionei anteriormente, as etnias que viviam 

no Kah llnsu estavam sendo sistematicamente transferidas para o Posto Jacaré, localizado 

rio abaixo. A criação do Posto Leonardo Villas Bôas também serviu para a transferência de 

grupos indígenas. No entanto, os Naruvôtu decidiram tomar o rumo oposto, e vieram 

reocupar as suas terras ancestrais em meados dos anos 60. É evidente que a transferência 

dos índios do Kah Jlnsu para o Jacaré e para o Posto Leonardo foi devida à pressão 

/' 

~- 



,,- 

fundiária incidindo então sobre as terras dos formadores do Alto Xingu. 

68 

A partir de sud ;::~í?lWtrJ!TI -·---·-··--·-- 
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criação em 1967, a FUNAI deu prosseguimento à este processo de transferência investinctõ 

sistematicamente na manutenção 'destes postos, que acabaram afastando muitos grupos 

indígenas de suas terras, e conseqüentemente causando a eventual apropriação delas pela 

fronteira de expansão tanto pecuária como agrícola. Neste sentido, os Naruvôtu foram 

pioneiros, pois ao receberem a recomendação para se mudaram para o norte ( em direção à 

_,- jusante do rio Culuene, ou seja, rio abaixo). mudaram-se ao invés para a montante, de volta 
,,-. 

para o seu pequizal. Reconstruíram então sua aldeia, e habitaram-na de meados dos anos 

60 até o início dos anos 70, mesmo sendo as terras em questão. já reclamadas pela Fazenda 

Barranco Alto e pelos primeiros posseiros que haviam se instalado na região. 

Na ocasião, os Naruvôtu não receberam qualquer apoio do órgão tutor para 

permanecer nesta região, que ficaria fora mesmo da área contemplada para a criação do 

Parque Nacional do Xingu anos mais tarde. Depois de um período de otimismo nos anos 

60, do qual data o nascimento de alguns Naruvôtu vivos hoje em dia, os índios vieram a 

sentir as conseqüências de seu isolamento. Com a chegada da frente pecuária e dos 

primeiros posseiros, os Naruvôtu começaram a contrair novas doenças que levaram à morte 

de vários membros da comunidade mais uma vez. AhwalucAtatiro, e Mayuta relataram- 

nos os acontecimentos desta época com precisão. Mais uma vez os Naruvôtu foram 

obrigados a abandonar temporariamente suas terras ancestrais para garantir sua 

,,.-... sobrevivência. Decidiram portanto mudar-se finalmente para o Posto Jacaré, onde já 

residiam outros grupos Karib alto xinguanos. Depois de um período no Posto Jacaré nos 

anos 70, os índios Karib do Xingu começaram a retomar seus territórios dentro do então 

recém formado Parque Nacional do Xingu (atual Terra Indígena do Xingu), mas o tenitório 
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,. dos Naruvôtu ficara de fora, mesmo estando, em sua maior parte, ao norte do paralelo 13° 

sul ( escolhido como a linha referencial ao norte da qual habitariam as etnias alto 

xinguanas). A linha geodésica que corre quase paralela ao meridiano 13° Sul segue apenas 

até as cabeceiras do Córrego do Campo e depois ruma para o nordeste em direção às 

cabeceiras do Suyá-Missu. Quando esta linha se aproximou do Córrego Naruvôtu, ela 

mudou bruscamente de direção, seguindo em diagonal e assim deixando as terras ancestrais 

dos Naruvôtu de fora do Parque Nacional do Xingu. É evidente, no entanto, que este 

desvio não foi acidental e que foi uma espécie de acordo entre os que propunham a criação 

do Parque Indígena do Xingu, a Fundação Brasil Central, e o governo do Mato Grosso, que 

já haviam iniciado a colonização da região. Os próprios Kalapalo admitem que os irmãos 

r: Villas-Bôas aconselharam um amigo francês a adquirir terras na região (provavelmente a 

('. 
propriedade do Sr. Jean Liteau). Isso pode ter sido uma tentativa da parte dos irmãos 

r: Villas-Bôas de trazer para a região pessoas que teriam melhores intenções para com os 

índios, mas, de toda forma, o importante é que se sabia exatamente entre os brancos, ao que 
parece, quais as terras que seriam reservadas, embora os índios foram os últimos a saber, 

talvez tarde demais. A "fazenda do Francês" fica bem no pontal do Sete de Setembro, na 

sua foz no Culuene, ou seja, exatamente na área interfluvial entre os Rios Sete de Setembro 

e Culuene que é parte integrante do território Naruvôtu e onde os primeiros Naruvôtu foram 

encontrados pelos Villas Bôas. Sabia-se na época, portanto, que esta área ficaria de fora do 

Parque Indígena do Xingu. O problema é que com isso os Naruvôtu vieram a perder suas 

terras ancestrais e os outros grupos do Alto Xingu foram subtraídos do acesso à esta área, 

r- que é uma das mais importantes terras indígenas da região, tendo em vista seu valor 

histórico para todos os índios Karib que vivem atualmente na Terra Indígena do Xingu. 
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ATIVIDADES PRODUTIVAS: 

a) descrição das atividades produtivas desenvolvidas pelo grupo com a identificação, 

localização e dimensão das áreas utilizadas para esse fim: 

1. Ocupação Sazonal e Exploração de Recursos na T. I. Pequizal do Naruvôtu: 

Quando os Naruvôtu deixaram o Posto Jacaré, no final dos anos 70, eles se .. 

estabeleceramjuntamente com os Kalapalo (com exceção das pessoas que acabaram se 

casando com os Kuikuru, Matipu, e Nahukwá) na bacia do Rio Tanguro, afluente da 

margem direita do Culuene. Dali puderam acessar suas terras tradicionais mais facilmente 

do que quando residiam no Posto Jacaré, pois se encontravam muito mais próximas à elas. 

Reiniciaram novamente a ocupação de suas terras, porém cm caráter menos incisivo, por 

causa da presença dos Kagaiha. Os índios realizavam constantes viagens visando o 

usufruto sazonal da região de forma mais efetiva, organizavam expedições pesqueiras às 

baías entre os rios Sete de Setembro e Culuene, indo pescar inclusive nas épocas em que as 

lagoas aprisionavam peixes, e exploravam diversas vezes durante o decorrer do ano o 

Córrego Naruvôtu e a região do Pequizal. Coletavam o pequi durante a época das chuvas, 

geralmente em novembro, continuavam a explorar o caramujo no Córrego Naruvôtu, e 
r 

costumavam adentrar as florestas adjacentes à Terra Indígena do Xingu, nas regiões a oeste 

e nordeste do Rio Tanguro, para a caça de macacos e outros animais, como o fazem até 

hoje. 
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r>. Outros grupos alto xinguanos também passaram a fazer uso das terras Naruvôtu na f ;{ 
1 P,nto N.o&12U Cf 

época, e assim o fazem até hoje em dia. Porém, nenhuma outra etnia alto xinguana 

considera estas terras como sendo suas, somente os Karib alto xinguanos consideram-n~11w1"it ; ,21:8 r··-··: 

ancestrais e somente os Naruvôtu são tidos como verdadeiros "donos" destas terras. As 
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r> 
atividades produtivas na região estão representadas abaixo (MAPA 1 O). Inclue-se a 

localização aproximada do local onde exploram caramujo e dos taquarais, bem como as 

outras áreas aproveitadas economicamente. Uma área ao norte da Aldeia Naruvôtu do 

v Pequizal de pelo menos 35 krn2 servia para plantar mandioca, uma vez que o solo 

.. encontrado ali é de uma variedade negra e bastante fértil. Outra atividade desenvolvida na · 

região do Naruvôtu era a coleta de remédios. Indico apenas a área aproximada onde os 

remédios eram encontrados, não sendo possível pormenorizar este aspecto das atividades 

produtivas neste relatório, porque uma pesquisa sobre a medicina indígena estava além dos 

objetivos do Grupo de Trabalho. Cabe notar aqui, no entanto, que nas regiões de 

confluência de rios, a vegetação é geralmente repleta de plantas medicinais. Este é um 

conhecimento que os Naruvôtu detêm até hoje. A caça era praticada nas regiões 

circunvizinhas aos pomares de mangaba, e nas matas ciliares das cabeceiras do Córrego do 

Campo, do próprio Córrego N aruvôtu, bem como. na margem oposta.do Culuene, na região 

interfluvial entre este e o Sete de Setembro, e na margem oriental do Culuene abaixo da foz 

· do Sete de Setembro, próximo às cabeceiras dos Córregos Quebrado e Dourado. 

Uma das principais atividades produtivas dos Naruvôtu era a confecção de colares 

de caramujo. As conchas que são a matéria prima para a confecção dos colares só são 

encontradas nas terras ancestrais Naruvôtu. Aliás, há duas espécies diferentes de caramujo 

no Córrego Naruvôtu. Hoje em dia, a maioria dos grupos alto xinguanos obtêm as conchas 
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dos Xavante, nas terras de quem elas são abundantes. Isto não era possível, no entanto, na 

época tradicional, antes da vinda dos Kagatha, pois os Xavantes eram inimigos temidos na 

época. Os Naruvôtu detinham, portanto, uma das matérias primas mais cobiçadas do Alto 

Xingu, uma vez que há muito tempo os colares de caramujo se tornaram uma marca 

identitária na região. Foi exatamente por isso que os Naruvôtu eram considerados uma n- . 
1 Proc. ~- .5.Z2 ' g Z 

parte importante da sociedade alto xinguana, como será visto posteriormente. · 

Maiores informações sobre as atividades produtivas e o processo de produção 1 ··--··-- ::s:;;;T, ~ 1 

podem ser encontradas anexas no Relatório Ambiental que acompanha este Relatório 

circunstanciado de Identificação e Delimitação. Juntamente com o.MAPA tü.anexo.os . 

mapas obtidos junto aos Naruvôtu delineando as atividades produtivas empreendidas em 

suas terras ancestrais. No item seguinte trato da importância do pequi para os Naruvôtu, 

bem como para outros grupos alto xinguanos. 

MAPA 9 - HABIT AÇi-\.0 PERMANENTE 
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MAPA 11-ATIVIDADES PRODUTIVAS e IMPACTO AMBIENTAL-MAYUTA- 
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Rubrica '- 

MAPA 12-ATIVIDADES PRODUTIVAS e IMPACTO AMBIENTAL ~ATATIRO (1)- 

MAPA 13 -ATIVIDADES PRODUTIVAS e IMPACTO AMBIENTALATAT/RO (II) - 



MAPA 13-ATIVIDADES PRODUTIVAS e IMPACTO AMBIEN 
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alterações eventualmente ocorridas na economia tradicional a partir do contato com a 

fhlbrlea 
b} descrição das características da economia desenvolvida pelo(s} grupo(s), das 

sociedade envolvente e do modo como se processaram tais alterações; 

e) descrição das relações socio-econômico-culturais com outros grupos indígenas e com a 

sociedade envolvente. 

2. As Relações Sociais Concebidas através do Pequi: 

Marcelo Fiorini: Por que o pequi é tão importante para vocês e para os outros 

grupos do Alto Xingu? 

Sagama Nahukwá (esposo de Ahwalu, começa a nanar o mito do aparecimento do 

pequi): 

Haviam cinco irmãsjovens e lindas. Elas falavam para o marido que iam para a 

roça pegar mandioca, mas na verdade elas iam atrás do Jacaré. O Jacaré namorava as 

cinco irmãs. 

Quando elas iam para a beira do rio e o chamavam. O Jacaré vinha, começava a 

transar com a primeira irmã, a mais velha. Ele transava com cada uma das irmãs. 

Quando a primeira terminava, ia logo para a roça. Aí ele transava com as outras, até 

chegar na caçula, e depois ia para a água ... 

O A rara era o marido das mulheres. O Arara soube que suas esposas o traiam com 

o Jacaré através da Cotia ... foi a Cofia que espiou e veio lhe contar. Ela disse: "se você 

não acredita em mim, então venha comigo, " e o Ararafoi com ela. 

~ .. 
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Quando as mulheres estavam se preparando para ir para a roça, pegaram os cestos 

e disseram que iam apanhar mandioca, o Arara desconfiou, pois elas haviam se pintado..._ ~ll l ô 7t; 
1 'f . 1 
Proc. µ o 

Mas ele já estava preparado. Voou para a beira do rio, ficou em cima, no alto de uma I Fls. f 6'~ 
árvore escondido, e esperou que suas mulheres chamassem o Jacaré. 

Quando as mulheres estavam transando com o Jacaré de novo, o Arara esperou até 

que veio a primeira mulher, daí a segunda ... Quando o Jacaré já tinha transado com a 

última, a caçula, e estava cansado, o Arara jogou a flecha bem dentro da orelha do Jacaré. 

Tchum! Foi com uma flechinha chamada Kanagato. 

As irmãs voltaram ao rio, mas não encontraram mais seu amante, perguntavam 
,r' 

para todo mundo porque ele havia morrido, mas não dava para saber. 

As mulheres iam todo ano no lugar aonde havia desaparecido o Jacaré. Um ano 

depois, lá encontraram o pequi. O pequi nasceu da barriga do Jacaré. O pequizeiro 

r nasceu do corpo do Jacaré, mas a semente do pequi estava na barriga do Jacaré. As 

outras frutas também nasceram de outras partes de seu corpo. O nome do pequizeiro é 

tsehekiigii e do pequi é intse, em nossa língua. Ali as mulheres encontraram as frutas 

caindo e começaram a coletá-las. 
,,.--.. 

As mulheres descobriram que o nutrido, o Arara, havia matado o Jacaré por que 

encontraram o pequizeiro. Ficaram tão tristes com a morte de seu amante Jacaré que não 

faziam mais mingau para o marido. 

Quem ensinou-nos sobre o pequi foi Taunge [gêmeo divino]. 

Taunge viu as mulheres raspando a polpa do pequi com conchas, para colocar na 

panela. Ele tinha um papagaio que comia o pequi. As mulheres viram que o papagaio 

vinha roubar o pequi, por que o seu cocô saía vermelhinho. 



Taunge perguntou para as mulheres: 
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Na época, os índios ainda não sabiam como era o nome do pequi, 

"O que é que vocês chamam essafruta?" 

Mas foi Yalukuma, o irmão de Taunge, que descobriu o nome do pequi. 

Taunge perguntou para o seu irmão, Yalukuma, qual era o nome do pequi. 

Yalukuma falou Akagne (Aruak). 

Taunge chamou o pequi de intse (Karib). 

E assim que se dividiram as linguas. 

O Arara explicou para Taunge que as mulheres não queriam ficar mais com .. ele, 

porque ele havia matado o amante delas, o Jacaré. Ele falou que ia dar um jeito. 

Taunge e Yalukuma organizaram uma reza no centro da aldeia para ajudar o 

Arara. Taunge pintou o desenho de uma mulher e começou uma reza. Taunge rezou para 

que elas voltassem a gostar do marido, e foi assim que elas ficaram gostando de seu 

marido de novo. 

Enteio Taunge e Yalukuma decidiram mostrar onde estava o pequi: eles foram 

fumar o tabaco no centro da aldeia, e sacudiram o cigarro para lá e para cá, para ver para 

onde a.fumaça seguia. Aí eles amarraram uma cordinha de buriti no papagaio de Taunge. 

Elesforam em direção à fumaça e acharam o pé de pequi através da cordinha atada ao 

papagaio, que estava suspensa. 

Foi Taungue que ensinou para as mulheres para colocar o pequi debaixo d 'água. 

Taunge perguntou para as mulheres onde é que elas iam procurar o Jacaré, elas 

disseram que ele vivia debaixo d'água. 
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As mulheres ainda não sabiam corno armazenar o pequi. Elas colocavam o pequi 

nojirau, como a mandioca, mas estragava. Taunge disse então para elas: "vocês têm que 

guardar o pequi debaixo d'água, por que é de lá que vinha o amante de vocês." Desde este 

dia, as mulheres sabem como armazenar a massa do pequi. 

Foi Taunge que disse para as mulheres que cada tipo de comida tem sua época, a 

mandioca e também o pequi. Por isso Tuange não deixou que o pequi florescesse todo o 

ano. Quando maispequis nasciam, Taunge os transformava em outrasfrutas. Senão os 
r-. 

índios iam passar o ano todo comendo pequi, De Agosto a Outubro ficou sendo a época do 

pequi, que vem depois da época da mandioca. 

Se Sagama tivesse apenas dito que o pequi é importante economicamente para os 

povos do Alto Xingu, o que é óbvio, não teria respondido tão bem a minha pergunta como o 

fez. O pequi é uma das bases da cultura alto xinguana, tanto nas relações internas à aldeia, 
r>: 

como nas relações com outros grupos. O pequi neste mito sintetiza as diferenças e a 

r> complementaridade entre os sexos, a divisão de trabalho entre os homens e as mulheres, a 

r 
r, 
r 
r- 

correlação entre o sexo e o alimento, e a posição do indivíduo xinguano perante os outros 

grupos da mesma área cultural. Quando as mulheres se envolvem com o Jacaré, um 

estranho, elas acabam encontrando o pequi, que aqui é tanto um símbolo da criatividade 

feminina (o Jacaré "dá a luz" ao pequi) e da concupiscência das mulheres com o Jacaré 

(elas dão "de comer" ao Jacaré, e o Jacaré dá-lhes as frutas). Os homens (aqui 

representados pelo Arara, o marido traído) querem manter o poder sobre suas mulheres, 

('. 
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mas estas cortam relações sociais com os homens, recusando-se a fazer comida para eles :, . 1· tfl:8 Ltf ·vr- 
f fs. v(J ... 

--------·. --·---- (bem como transar com eles). 

1. Rubrica 6 ;j 
As mulheres continuam a ser alimentadas pelo corpo de seu amante transformado7 

em pequi. Só não sabem como transformá-lo em comida que pode ser armazenada para 
r, 

consumo (ou seja, elas ainda não sabem transformar o pequi num alimento importante para 

a sua cultura). O pegui também é descrito como importante nas relações interétnicas no 

Alto Xingu. O fato que Yalukuma dá um termo Aruak, Akagne, para o pequi, enquanto que 

seu irmão, Taunge dá o nome Karib intse, reitera a própria concepção da cultura alto 

xinguana, com seus elementos Aruak e Karib. Desde o aparecimento do pequi, portanto, se 

estabeleceram as diferenças étnicas entre os grupos. O pequi, transformado em todas as 

outras frutas, bem como numa comida verdadeira depois das recomendações de Taunge, 

simboliza novamente o poder criador das mulheres para estabelecer novas relações sociais, 

í'· mas também a necessidade de fazê-lo dentro das normas sociais, organizando o trabalho das 

mulheres conforme as épocas da mandioca e do pequi. Em última análise, existe uma 

complementaridade social entre homens e mulheres que permite transformar o 

r: 
r: 

acontecimento do surgimento do pequi em algo que leve ao desenvolvimento da sociedade, 

fazendo o possível para que homens e mulheres permaneçam juntos. 

Tendo abordado a dimensão mítica, que demonstra claramente como liames sociais 

são criados através de atividades produtivas como o cultivo do pequi, é importante também 

investigar o que diz a história oral Naruvôto sobre algumas destas atividades. Ainda quanto 

ao aparecimento do pequi, segundo meus informantes, grupos Kaiapó vieram a roubar uma 

índia Naruvôtu, chamada Ahuseti, que foi levada por um homem chamado Panheta. Os 

Naruvôtu chegaram a ensaiar um resgate, mas não tinham número suficiente de pessoas 

,dd-· 
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i r- outro lado do Culuene, seguia na direção das aldeias Kalapalo, e depois enviesava pelo 

mato até passar pela aldeia (ou casa) de um índio nos limites da área freqüentada pelos 
Rubrica 

Naruvôtu (MAPA 22). Por ali penetraram no território dos Kaiapó. Os Naruvôtu tentaram 

resgatar Ahuseti, mas ela já havia se casado na aldeia dos Kaiapó e não foi possível trazê-la 

de volta. Trouxeram consigo, no entanto, segue a tradição, as mudas de Pequi que vieram a 

plantar na Aldeia Naruvôtu do Pequizal, mudas que vingaram, deram muitos frutos, e com 

o tempo tornaram-se árvores gigantescas. 

A história do rapto de Ahuseti reitera muitos dos elementos do mito do pequi, e 

pode ser considerada talvez uma expressão deste. Mais do que um fato verídico, este fato já 

foi elevado à dimensão mítica tendo em vista sua importância para as sociedades alto 

xinguanas. Neste sentido, o mito tomou-se história e a história tomou-se um mito, além do 

que o mito/história foi transformado também no mito/história da criação da Aldeia 

Naruvôtu do Pequizal. 

r· Perdeu-se uma mulher, que se casou com outro grupo, mas o pequi foi trazido para a 

aldeia e plantado na região, e assim começou a história dos Naruvôtu. Os Naruvôtu ,. 
perderam Ahuseti, que seria uma de suas esposas, mas obtiveram o pequi como o alimento 

que a substituiu. A fome e o desejo de um lado, o alimento e as normas sociais (e naturais) 

para fazê-lo aproveitável como alimentação do outro, são elementos que voltam a se repetir 

nesta história. A criação do pequizal partiu então das mulheres, que garantiram assim a 

existência de sua sociedade. 
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As mulheres Naruvôtu também acabaram se casando fora de sua aldeia, com índios 

de outro grupo Karib e com isso salvaram a sociedade Naruvôtu da extinção completa 

durante o período de fome que se seguiu às doenças introduzidas pelos brancos. 

Tefwadjaka e Ahwalu foram instrumentais neste intuito e conseguiram manter a Aldeia 

Naruvôtu do Pequizal por quase uma década com isto. Além disso, elas fizeram desta 

aldeia um importante lugar de origem para o grupo. Não é à toa que o pequi é tão 

importante para os N aruvôtu, assim como para os outros grupos do Alto Xingu. As 

mulheres Naruvôtu continuaram sendo instrumentais em todos os retornos posteriores dos 

Naruvôtu ao pequizal, porque o pequizal se tomou o aspecto maisimportante de sua 

cultura. Todo ano, eram as mulheres que lembravam os homens da necessidade de ir ao 

pequizal. Ahwalu continua sendo uma das mulheres cujo retomo à área do pequizal, ano 

após ano (como no mito) traz a lembrança dos tempos em que sua grande aldeia era uma 

das mais belas do Alto Xingu. 

O pequi se tornou de fato um dos outros itens comerciais de "marca" Naruvôtu. Na 

tradição oral de meus informantes, a narrativa que consegui coletar sobre como os Naruvôtu 

obtiveram o pequi dos índios Kaiapó (talvez esta referência seja na realidade aos Xavante, 

que já haviam chegado à região do Rio das Mortes nesta época, tendo vindo do norte do 

estado do Tocantins) toma-os de suma importância para a região. Mas a narrativa que 

r: conta como uma mulher acabou tendo que ficar (e se casar) entre os kaiapó para que os 

Naruvôtu pudessem obter o pequi é uma réplica do mito, pois na cultura alto xinguana o 

pequi é um símbolo de fertilidade. O que é importante para este estudo, no entanto, é que 

os Naruvôtu foram adquirindo vantagens comerciais nos seus relacionamentos com outros 

grupos étnicos da região até se tomarem politicamente importantes no universo do Alto 



Xingu. Os Naruvôtu tomaram-se os guardiões das terras ancestrais dos grupos Karib alto 

xinguanos, uma vez que a Aldeia Naruvôtu do Pequizal foi a única aldeia da região que 

permaneceu nestes territórios. Somente com a vinda dos Kagaiha é que os Naruvôtu 

tiveram este contato interrompido por conta das doenças que lhes foram transmitidas, das 

mortes por causas antes desconhecidas que fomentaram a temeridade indígena, das 

relocações forçadas, e da eventual quebra do ciclo anual econômico de sua comunidade. 

Passando a integrar outros grupos indígenas Karib alto xinguanos, mormente apenas como 

remanescentes, os Naruvôtu tiveram que aprender a conviver pacificamente com estes, 

aceitando as condições políticas locais, e participando assim indiretamente na dissolução 
r>. 

temporária de sua identidade. Para tanto, foram obviamente muito ajudados pela sociedade 

envolvente, bem como pelos próprios órgãos governamentais como o SPI e a FUNAI, que 

sempre viram a identidade indígena e a questão étnica dentro do território nacional de 

forma simplificada. 

Estas conseqüências do contato entre os Naruvôtu e a sociedade brasileira levaram 

portanto à obliteração de uma identidade étnica diferenciada. Foi este último fator, além da 

presença constante dos Kagaiha em suas terras ancestrais, que acabou distanciando os 

Naruvôtu de suas terras, uma vez que elas se achavam invadidas pelos Kagaiha (do ponto 

r'· de vista indígena). Os posseiros e fazendeiros que se apropriaram das terras Naruvôtu 

r adotaram, por sua vez, os mesmos métodos paternalistas dos órgãos governamentais, 

dando-lhes presentes, permitindo os índios o acesso sazonal às suas terras, desde que eles 

ali não permanecessern por muito tempo, ao mesmo tempo em que procuravam validar suas 

posses, muitas das quais não tinham qualquer validade jurídica (como mostro na Sexta 

Parte deste relatório). Os conflitos que têm se reproduzido desde então são fruto da 

,--.. __ r 
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presença cada vez mais marcante dos Naruvôtu em suas terras tradicionais e o fato dos 

"novos proprietários" Kagaiha terem começado a alterar a região com vistas a erradica 

vestígios claros da presença tanto imemorial como.atual dos índios naquela região. As 

várias derrubadas perpetradas por posseiros e outros proprietários das fazendas e ranchos de 

pesca das margens do Culuene nos últimos anos serviram tanto para apagar os vestígios 

arqueológicos que afloram do próprio chão na área da antiga Aldeia Pequizal do Naruvôtu, 

bem como os vestígios deixados pelas atividades produtivas que os índios desempenham 

até os dias de hoje em suas terras tradicionais. 

~_f_. 
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IV-QUARTA PARTE: 

MEIO AMBIENTE: 

a) identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preservação dos recursos 

necessários ao bem estar econômico e cultural do grupo indígena; 

b) explicitação das razões pelas quais tais áreas são imprescindíveis e necessárias: 

l. Visão Culturalista/Ambientalista da Identificação da T. I. Pequizal do Naruvôtu: 

Todos os dados históricos apontam a presença dos índios Karib xinguanos até o 

região do Ribeirão Couto de Magalhães antes do Culuene montar as serras, exatamente na 

altura que as corredeiras cessam e o rio começa a formar baías. Esta área marca o limite 

meridional das piracemas dos altos afluentes do Xingu. Os Naruvôtu certamente 

exploravam estes recursos, embora houvessem outros grupos Karib ao sul do território 

Naruvôtu que também utilizavam parte deles, como atestam as narrativas dos índios sobre 

os Kangagii, grupo provavelmente Karib ao sul das terras N aruvôtu. As diversas baías que 

se encontram na região interfluvial entre o Culuene e o Sete de Setembro eram também 

importantes na subsistência das aldeias Naruvôtu, uma vez que a alimentação alto xinguana 

é quase que exclusivamente piscívora. No caso dos Naruvôtu, as lagoas da beira do 

Culuene e do Sete de Setembro, eram importantes criadouros de peixe, e tornaram-se parte 

r , 



"· defensivos usados para o plantio da soja e outros produtos comerciais. 

As terras tradicionais Naruvôtu são muito importantes para o sistema ritual alto 
Rubrica. 

xinguano. Como relatei acima, o Córrego N aruvôtu é o único local no Alto Xingu aonde 

existem áreas de ocorrência concentrada dos dois tipos de caramujo empregados para a 

confecção dos colares de conchas que são a marca identitária da cultura alto xinguana. 

Como detentores desta matéria prima essencial para rituais anuais, tais como o Egitsu 

(Kuarup), o Kahutu, o Tolo, e o Yamurikumã (o ritual do próprio pequi), o monopólio que 

os Naruvôtu tinham sobre as conchas de caramujo era.tão importante como os monopólios_ 

que outros grupos alto xinguanos tinham de itens de comércio cobiçados dentro de sua 

cultura: panelas de barro Waurá, "sal" de jacinto Mehinacu, arcos Kamayurá, etc. Estes 

monopólios não se acham mais tão pronunciados hoje em dia, por causa da influência do 

comércio de artesanato com os brancos, mas perduraram até a última geração (anos 90). 

Por isso, é importante pensar nos Naruvôtu como um grupo local tradicional chave dentro 

r: do universo cultural do Alto Xingu. 

Os Naruvôtu continuam a retomar para as proximidades de sua área ancestral, a 

r: mesma que os grupos Karib do Alto Xingu reclamam terem ocupado em épocas remotas. 

Eles mantêm o conhecimento vivo destas áreas ambientais e de seus recursos. Procuram 

ainda víveres na região e desenvolvem atividades econômicas como pescarias e expedições 

de caça e de coleta simplesmente por causa dos recursos fartos que sabem existir na região. 

Tradicionalmente, os Naruvôtu foram ocupando terras que já haviam sido povoadas na 

história dos grupos Karib, na qual estes grupos haviam habitado por muito tempo. É 

r- evidente portanto que esta reapropriação das terras ancestrais Karib é um processo antigo e 
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inerente aos grupos indígenas desta família lingüística na região, pois toda reapropriação 
1 . Jlth JIHCt _. 

territorial nestes grupos é realizada em relação a questões de identidade e de política 

regional, tanto com os brancos como com outros grupos indígenas. 

Os Naruvôtu tiveram que reconstruir suas aldeias várias vezes ao longo do Culuene 

e do Córrego Naruvôtu. Acabaram alterando a região de modo a transformá-la em um 

ambiente antrópico importante na economia do Alto Xingu. Tudo é abundante nesta região, 

não há praticamente nada que pertença à cultura alto xinguana que não possa ser encontrado 

dentro de suas terras tradicionais. Os microambientes que existem hoje nesta região são 

frutos de centenas de anos de experiência indígena. O gigantesco pomar de pequi, ap.es.ar 

de ter sido parcialmente desmatado, inclui espécimes enormes que ainda podem ser 

encontrados no sítio da antiga Aldeia do Pequizal. Segundo meus informantes havia ainda 

um outro pomar de pequi na montante do Culuene, bem além dos limites propostos por este 

relatório de identificação, perto da Ponte do Culuene, na atual Fazenda Peixe Boi, mas creio 

que este último pomar devia pertencer a outro grupo indígena (provavelmente os Kangagii 

de que falam os Karib alto xinguanos). 

A demarcação da TeITa Indígena do Xingu deixou clara a necessidade de levar-se 

em conta os aspectos ambientais de uma terra indígena, não só a preservação de espécies, 

mas de áreas culturalmente reconhecidas como sendo de habitação e usufruto dos índios. 

Hoje em dia é necessário ampliar esta noção de preservação para áreas culturalmente 

reconhecidas como sendo de importância cosmológica (religiosa ou de significado 

histórico) que não são necessariamente habitadas permanentemente, bem como para incluir 

áreas que servem de banco genético ou zonas de proteção ambiental que garantam o 

equilíbrio ecológico das terras ocupadas e exploradas por comunidades indígenas (como r, 



nascentes, sumidouros, cavernas, morros, montanhas, pântanos, faixas de florestas, etc.). O 

Parque Nacional do Xingu visava apenas a proteção das sociedades indígenas ali existentes 

pensada como a preservação de espécies, mas não dos ambientes que se faziam necessários 

para a reprodução física e cultural das sociedades alto xinguanas. Por isso é que a parte as 

terras reservadas então para os índios do Alto Xingu foram chamadas de Parque Nacional, 

uma unidade de preservação que visa a proteção de espécies animais. Uma vertente mais 

culturalista, por assim dizer, se impunha às demarcações no passado, e a tendência era de 

preservar o grupo indígena, mais do que o ambiente essencial para a sua sobrevivência. 

Neste relatório sigo uma nova forma de pensar a existência de uma cultura, .de maneira a 

respeitar os parâmetros ambientais ao mesmo tempo em que culturais que alicerçam sua 

constituição fisica e cultural. Acredito que a própria Constituição brasileira de 1988 seja 

passível de interpretações inadequadas neste ponto, pois ela ainda enfatiza que as áreas 

indígenas são as terras pelos índios "habitadas" ou "ocupadas" permanentemente. 

Interpretada ao pé da letra, a Constituição portanto ignoraria o fato de haver áreas 

ambientais no entorno dos territórios ocupados pelas sociedades indígenas que não são 

necessariamente "ocupadas" no sentido de "ocupar um espaço" (fisicamente), mas são áreas 

das quais os índios "se ocupam": são áreas de passagem, ou até áreas ocupadas apenas 

ocasionalmente, que funcionam como bancos genéticos e que permitem a estabilidade dos 

territórios pelos índios habitados ou ocupados sazonalmente ( estas áreas poderiam ser 

consideradas equivalentes às nossas categorias de reserva biológica ou florestal). Saliento, 

no entanto, que este é um problema de interpretação, e que as leis que garantem a 

Constituição é que teriam de ser mais explícitas neste sentido. Embora este não seja 

exatamente o caso da T. I. Pequizal do Naruvôtu proposta neste relatório, pois há dados 

.r--. 
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específicos sobre a retomada de suas terras no período histórico, o exemplo do próprio 

Parque Indígena do Xingu é ilustrativo neste sentido: tendo deixado quase a totalidade das 

mais importantes nascentes do Alto Xingu fora da área de preservação permanente, há hoje 

em dia lugares dentro da T. I. Xingu onde a água já se encontra comprometida 

(envenenada?) e o uso de poços artesianos mais profundos que o nível da água do rio se faz 

necessário. Áreas sagradas como a do santuário Kamukuaka dos índios Waurá, na nascente 

do Rio Batovi, bem como a região sagrada dos Naruvôtu mencionada no texto deste 

relatório na cabeceira do Córrego Dourado, não são habitadas permanentemente e não 

foram necessariamente habitadas no período colonial para-o qual temos dados...históricos 

específicos para a região do Alto Xingu. Talvez estas áreas tenham sido habitadas em 

época muito remota, mas acredito que a elevação de uma área ao plano mítico ou sagrado 

por parte de sociedades indígenas como as acima citadas indica que há outros tipos de 

interações entre os índios e alguns de seus territórios tradicionais que muitas vezes excluem 

o conceito de habitação permanente. Isto está obviamente ligado a espiritualidade indígena 

e ao fato que estas regiões são vistas como regiões dos mortos e não dos vivos. 

Outro fator ignorado neste contexto é a contínua pressão (neo)colonial que (ainda) 

expulsa ou mesmo impede a permanência dos índios em seus territórios tradicionais. É 

preciso lembrar que existe um processo histórico, que continua vigente em muitas regiões 

do país, que subtrai(u) os índios de suas terras, e que muitos grupos indígenas de hoje 

vivem nas mesmas condições dos sem-terra brasileiros. Como os sem-terra, os Naruvôtu 

são hoje considerados como "invasores" pelos proprietários Kagaiha que vieram a ocupar 

as terras adjacentes ao Córrego Naruvôtu, Mas este processo é ainda mais agravado pela 

obliteração sistemática da identidade indígena, que é coagida tanto pelo preconceito e pelas 

rr-. 
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própria política indigenista de órgãos governamentais como o antigo SPI e a atual FUNAf~lca -··--------:····- .. 

desvantagens sociais de ser um índio em nosso país como perpetrada muitas vezes pela 

que sempre preservou traços do paternalismo institucional reservado às populações menos 

privilegiadas dentro do território nacional e sempre simplificou a questão identitária de 

nossas populações autóctones. 

Assim como não há grupo étnico sem terra ancestral ou de origem, também não há 

possibilidade que uma cultura sobreviva sem o equilíbrio da relação que ela desenvolve 

com o seu meio ambiente em suas terras. Como órgãos que participaram ativamente de 

relocações territoriais indígenas que levaram ao amalgamento de.grupos locais .. que.antes 

permaneciam separados em seus territórios tradicionais, tanto o SPI como a FUNAI 

trabalharam e contribuíram para a diluição das identidades étnicas e sociais percebidas 

pelos próprios índios. 

O mapa da página 34 do Relatório Ambiental anexado à este Relatório de 

Identificação e Delimitação (MAPA 16) mostra o conhecimento dos Naruvôtu sobre o 

ambiente natural circunvizinho à Aldeia do Pequizal e dentro da área que eles reconhecem 

como terra ancestral. A localização de lagoas e matas ciliares para caça estão aqui 

representadas juntamente com as áreas apropriadas para o plantio, para a coleta de hastes de 

flecha, e para a busca de remédios. A área delimitada neste relatório praticamente coincide 

com este mapa de autoria dos Naruvôtu (vide MAPA 15), ou seja, todos os aspectos 

relativos ao meio ambiente e que dizem respeito à reprodução física e cultural do grupo 

indígena foram levados em conta. As matas ciliares nas cabeceiras dos Córregos Quebrado 

e Dourado incidem sobre as áreas de caça que ficavam ao leste do Culuene, mas também se 

tratam de áreas ocupadas numa época mais remota, antes do florescimento da Aldeia 

,.,--. 



i~--- 
N :.; . .. 
~ • .•.. - . , , \., •• .,, •.• .,.,.n ""~ , ' " . t~:~:-~' . ~~ ~ . ,, .. --v 

98 

Naruvôtu do Pequizal. Os sítios mais antigos das aldeias Naruvôtu ficavam, na realidadl, º V iàt~ 
Proc. N. , tlr- ... - 

nas margens orientais do Culuene, ao norte da região que chamamos de Pontal (na \ Fl!. . .J_f)~,:) 
Rubrica_· .. 

confluência do Sete de Setembro com o Culuene). As curvas do Culuene são importantes-e- · 

para os índios porque elas serviam de orientação durante as navegações à montante e à 

jusante de seus portos. Os sítios das aldeias mais antigas parecem também se localizar 

nestas curvas, onde as vistas se abrem a partir das margens do rio, e onde cerrados mais 

limpos devem ter sido considerados lugares propícios para a instalação de aldeias, sempre 

um pouco distantes do rio, para evitar infestação por insetos, ou mesmo para proteger os 

habitantes contra tribos inimigas. 
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2. Devastação e Perigos ao Meio Ambiente na T. I. Peguizal do Naruvôtu: 

O Relatório Ambiental suprido por este grupo de trabalho revela os impactos 

ambientais possíveis ao ecossistema. Ao Relatório de Identificação, no entanto, cabe . 

esclarecer primeiramente a necessidade de providências urgentes para conter o esbulho das 

,,,....... terras ancestrais do Pequizal do Naruvôtu. Toda situação ambiental está atrelada à questão 

fundiária. Se a Terra Indígena Pequizal do Naruvôto não for oficializada, poderá haver 

conflitos entre os índios e os Ranchos de Pesca ou as fazendas que estão invadindo a região 

cada vez mais. 

A maneira que os índios sempre utilizaram a terra, de forma a aproveitar os seus 

recursos hídricos, sua cobertura vegetal, suas espécies animais, suas plantas medicinais, 

sem a destruição do meio ambiente, é algo que está ameaçado hoje na região em questão. 

Durante a redação deste relatório, a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu foi invadida 

novamente e os índios reagiram. A situação poderá se agravar no futuro se providências 

urgentes não forem tomadas. O MAPA 14 superpõe a questão fundiária à questão 

ambiental na Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. Comparado ao MAPA 10, que versa 

sobre as atividades produtivas, vê-se que seria muito difícil para os índios permanecer em 

suas terras sem providências. Na primeira região definida pelo MAPA 15, há duas fazendas 

que estão adentrando a área a Terra Indígena e desmatando matas e cerrado. 

Há também três Ranchos de Pesca à beira do Culuene cujas atividades têm 

aumentado nos últimos anos, alguns dos quais tendo se tomado empreendimentos rentáveis 

,,....._ 



r-. para os proprietários. Os Ranchos Xingu, de propriedade de Atahualpa Catalã mantém um 

b 1 · id d · d' d Al x· , · ·d· d l~·~~Zi.tq!] om re acionamento com as comum a es m rgenas o to mgu, mas esta me, m o 1 FIL , ~-- • 

diretamente sobre as terras do pequizal. É ~ossível também que Atahualpa tenha sido t~br~-~~r--= .. 
conivente com a derrubada de 1999, apesar de afinnarnão ter envolvimento com esta, uma 

vez que esta derrubada ocorreu em sua posse. O gerente do Rancho Culuene, conhecido 

como Sergito, segundo Atahualpa, teria também comprado uma "posse" perto da T. I. do 

Xingu, ao sul da embocadura do Córrego Naruvôtu no Rio Culuene. Foi difícil precisar se 

a derrubada de 1999 no pequizal teria ocorrido supostamente dentro desta posse, e se neste 

caso ela teria sido encomendada pelo Sergito. O Rancho Mutum nasceu de uma 

apropriação indébita da parte de seu administrador, Sr. José Angelo, de terras que não lhe 

pertencem. O lote, segundo Atahualpa, teria sido especulado com a participação do Sergito, 

que comprou a posse ao norte, depois da confluência do Sete de Setembro com o Culuene, e 

depois a vendeu para uma empresa de São Paulo. Ainda segundo Atahualpa Catalã, o 

proprietário do Rancho Xingu, Sr. José Angelo, não permite que os verdadeiros donos da 

terra venham ao Rancho. Ele teria vindo morar ali e se apropriado da terra. A empresa de 

pesca turística do Sr. José Angelo parece ser bastante procurada. O GT encontrou várias 

mulheres no Rancho Xingu que não trabalhavam na manutenção ou na limpeza e pareciam 

apenas fazer companhia para os pescadores que freqüentam o rancho. Sr. José Angelo, 

segundo QS índios do Alto Xingu, já ameaçou "atirar" nos índios se esses aparecerem em 

seu Rancho. Um grande desmatamento ocorreu na segunda região definida pelo MAPA 15, 

o interflúvio entre o Rio Sete de Setembro e o Culuene, durante a viagem do grupo de 

trabalho à área. 

k---- 
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A terceira região definida pelo MAPA 15 parece ser, por um lado, estável, no I FJ3• fJ : . 
Rubrica_~ /) ' 1 

sentido de ser uma zona agropecuária, mas também está sofrendo processo de devastaç~ t_.,. 
,-. As frentes da soja já se encostaram à Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu tanto à leste 
r: 

como à oeste. Há alguns grilos, como o da área contígua à "Fazenda do Gabriel," que 

acarretou em uma derrubada, e mesmo algumas posses tanto na região I, na primeira curva 

do Culuene ao entrar na Terra Indígena subindo à montante, bem como nos fundos da 

Fazenda Sayonara. 

Como poderiam os Naruvôtu viver permanentemente nestas terras sem uma 

desapropriação das propriedades que têm agido de má fé, como é o caso da derrubada da 

"Fazenda do Gabriel" (n. 9 no MAPA 14). Quando averiguamos esta derrubada no dia 

16/07/2003, os arrendatários da fazenda, Imério e Mauro Schendler disseram-nos que nada 

sabiam sobre esta, pois ela havia sido levada à cabo por alguém de Rondonópolis. 

Chegaram a acusar até o índio Amanuá Kamayurá de ter dado sua anuência para a 

derrubada (Amanuá é vereador de um município próximo) alegando que estava "fora da 

área do Parque," o que não parece provável uma vez que o Parque também foi invadido na 

ocasião, por duas picadas de medição para derrubada e por uma estrada de trator de cerca de 

cem metros. A "derrubada do Gabriel" propriamente dita, se encontra inteiramente dentro 

r: do território N aruvôtu e está representada pelo número 9 no MAPA 14. As derrubadas nas 

Fazendas "do Toninho" e no Pequizal também são mais antigas, e datam de 199~. A sede 

da Fazenda Sayonara e seu porto estão em cima de dois grandes sítios de antigas aldeias. 
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V -QUINTA PARTE: 

REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL: 

a) dados sobre as taxas de natalidade e mortalidade do grupo nos últimos anos, com 

identificação das causas, na hipótese de identificação dos fatores de desequilíbrio de 

tais taxas, e projeção relativa ao crescimento populacional do grupo: 

1. Os Naruvôtu como Exemplo de Etnogênese: 

Sigo neste relatório duas linhas de embasamento para a identificação da Terra 

Indígena Pequizal do Naruvôtu como área de ocupação exclusiva desta etnia. Em primeiro 

lugar, é preciso provar que os Naruvôtu não são apenas um número reduzido de 

remanescentes que decidiram abandonar suas terras tradicionais e foram morar com outros 

grupos do Alto Xingu. Há cerca de sessenta e nove índios dentro da Terra Indígena do 

r Xingu hoje em dia que se reconhecem e identificam-se como Naruvôtu. Esta classificação 

baseia-se nos parâmetros sociais dos próprios grupos xinguanos para o reconhecimento da 

identidade e do parentesco, não se tratando portanto de uma definição exógena ao grupo 

indígena. A suposta extinção dos Naruvôtu, divulgada incJusive pelos irmãos Villas-Bôas e 

por outros, é portanto contrariada pelo material etnográfico colhido durante a pesquisa para 

este relatório. 

Paralelamente a isto, procuro mostrar que o contato entre os Naruvôtu, mesmo 

daqueles vivendo atualmente dentro da Terra Indígena do Xingu, e seu território tradicional 

r> 

r: 



na confluência dos rios Sete de Setembro e Culuene, sempre existiu, mesmo quando os 

Naruvôtu foram impedidos de residir permanentemente no local, por causa da presença de 

posseiros e fazendeiros que vieram a apropriar-se da região. Os Naruvôtu que vivem hoje 

em dia dentro da Terra Indígena do Xingu já retomaram suas terras das mãos dos invasores 

pelo menos duas vezes. Há indícios que pelo menos na primeira desta tentativa o próprio 

órgão tutor na ocasião (a FUNAI) teria recomendado aos índios que eles se restabelecessem 

no Posto Jacaré, bem dentro da atual Terra Indígena do Xingue bem longe das terras por 

eles reivindicadas. A assistência prestada pela FUNAI quanto a cuidados médicos, 

disponibilidade de medicamentos para enfermidades não endêmicas (.as que mais ceifam a 

vida dos índios do Xingu), bem como outras formas de assistência, como a disponibilização 

de ferramentas agrícolas e a comercialização dos artesanatos indígenas, foram obviamente 

fatores levados em consideração pelos índios para aceitar deixar suas terras, aonde se 

achavam isolados e correndo riscos de saúde, além de outras dificuldades e das pressões 

que eles vieram a sofrer dos fazendeiros e posseiros invasores que se diziam "donos" das 

terras. 

r 
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É evidente portanto que os Naruvôtu só aceitaram conviver com outros grupos 

xinguanos para garantir sua sobrevivência física e cultural. Eles se aperceberam que 

enquanto seu território permanecesse não reconhecido como terra indígena, eles não 

poderiam habitá-lo indefinidamente. A partir daquele momento, os Naruvôtu começaram o 

processo de reivindicação de suas terras junto à FUNAI. Estas diversas tentativas de 

reivindicação por parte dos índios Naruvôtu na FUNAI em Brasília, podem ser constatadas 

através de documentação pertencente ao Departamento Fundiário da FUNAI. 
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Cabe lembrar neste contexto a definição de terras indígenas tradicionais exposta~na e. N.•Acri 
Constituição Brasileira de 1988. .11 ç_-· ') 

.1...t,X 

Art. 231 § 1 ° São terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios as por eles ~~ª-;;;-;·=· 
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 a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Os Naruvôtu tentaram reocupar suas terras tradicionais várias vezes, chegando 

mesmo a habitá-las em caráter permanente, como mencionei acima, em duas destas 

ocasiões. Além disso, os Naruvôtu iniciaram, desde os anos 50, várias movimentações 

políticas devidamente negociadas com outras lideranças do Alto Xingu para a realização de 

,,-. expedições visando a retirada de invasores de suas terras. As duas últimas expedições deste 

tipo foram realizadas a menos de cinco anos, 1998 e 2003 respectivamente. Na primeira os 

índios expulsaram empregados de fazendeiros que estavam desmatando o gigantesco 

pequizal encontrado na região; enquanto na segunda os índios conseguiram impedir o 

desmatamento de áreas mais ao oeste, que parecem ter sido abertas para o plantio da soja. 

Nesta segunda invasão, além da ilegalidade do desmatamento da área ter incidido sobre os 

limites da Te1Ta Indígena do Xingu, ocorreu também uma invasão da Terra Indígena do 

Xingu, que foi explicada pelos fazendeiros como sendo "um eITo cartográfico" do topógrafo 

que mediu a área a ser derrubada. 

Segundo os usos e costumes dos Karib do Xingu, ou mais especificamente, se 

tomarmos como base seu sistema de parentesco (vide abaixo), os Naruvôtu preservam sua 

identidade através da nominação. Entre os Karib alto xinguanos, cada indivíduo possui 

pelo menos dois nomes, um é herdado do avô ou avó paternos e outro do avô e avó 

maternos. Portanto, cada pai geralmente chama seu filho ou filha por um dos nomes de 

,'. 
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··l 
seus pais, enquanto cada mãe chama igualmente seus filhos pelos nomes de seus próprios 

pais. Como entre as regras sociais dos Karib xinguanos existe a proibição de pronunciar o 
r: 
r: nomes das pessoas com que se estabeleceram laços de parentesco através do casamento e 

genros e noras não podem pronunciar os nomes de seus sogros e sogras, os pais não podem 

portanto usar os nomes alternativos para seus filhos que correspondem aos nomes dos pais 

da pessoa com quem se casaram. Assim, Djamata Naruvôtu chama sua filha Tefwadjaka, 

pois este era um dos nomes de sua mãe, uma Naruvôtu, enquanto seu esposo chama sua 

filha por um nome Kuikuru, um dos nomes de sua própria mãe. 

Isto não significa, no entanto, que Tefwadjaka seja.apenas metade.Naruvôtu.poís na 
/". 

classificação nativa xinguana, diferentemente da genética dos Kagaiha, a identidade é 

herdada integralmente pelo nome. Não há uma regra agnática (que dê preferência à 

descendência paterna) na nominação, a identificação de um indivíduo é determinada através 

r> 
do gênero. No sistema Naruvôtu (xinguano) somente os filhos de Tefwadjaka, que é 

casada atualmente com o cacique da aldeia Kuikuru (Afukaka), passarão a ser identificados 

como Kuikuru, enquanto suas filhas, através da herança identitária do nome, continuarão a 

ser Naruvôtu ( embora também possam ser identificadas como Kuikuru pela família de seu 

pai). Assim, todas as filhas de Tefwadjaka, embora sejam filhas do cacique Kuikuru, 

mantém sua identidade Naruvôtu através da nominação. 

r: Em suma, no sistema de nominação Naruvôtu (alto xinguano), se um indivíduo é do 

sexo masculino e um de seus avôs era Naruvôtu, ele também será Naruvôtu. Igualmente, se 

uma mulher tiver (ou tiver tido) pelo menos uma avó Naruvôtu, ela também será Naruvôtu. 

Casamentos mistos, portanto, não são suficientes para erradicar a identidade, seja esta 

Naruvôtu ou qualquer outra. Os próprios filhos de Maka (Milton) Naruvôtu, que mora em 

r· 
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Brasília e têm filhos de dois casamentos com mulheres Kagaiha, são igualmente Naruvôtu. 

Os netos de Milton também seriam Naruvôtu nesta classificação, ao passo que as netas de 
r> 

Milton já são puramente Kagaiha neste sistema. 

As vezes acontece que indivíduos acabam adquirindo nomes que não são de seus 

próprios avós, muitas vezes por questões de tabu ou pelo fato que todos os nomes dos avós 

de quem se herda geralmente os nomes pessoais já tenham sido utilizados (para irmãos ou 

irmãs mais velhas). É possível, portanto, que um indivíduo venha a ser identificado por um 

nome Naruvôtu, mesmo que o sistema requeira um nome não-Naruvôtu. A nível 

comparativo, é como se a pessoa tivesse dupla nacionalidade, podendo enfatizar.tanto.um 

lado como o outro, dependendo das circunstâncias. Por isso, existem hoje dezenas de 

Naruvôtu dentro do Xingu, pois só com a extinção completa do grupo, seus nomes e 

identidades não seriam mais herdados. 

b) descrição dos aspectos cosmológicos do grupo, das áreas de usos rituais, cemitérios, 

lugares sagrados, sítios arqueológicos, etc. explicitando a relação de tais áreas com a 

situação atual e como se objetiva essa relação no caso concreto: 
r=. 

Os Naruvôtu possuem uma cosmologia e mitologia semelhante aos outros grupos 

indígenas do Alto Xingu. No Relatório Ambiental, a ambientalista revela a maneira pela 

qual Atatiro Naruvôtu calcula o início das estações chuvosas e a seca, a época das frutas e 

do pequi conforme a posição das estrelas e constelações (no Alto Xingu constelações 

podem ser formadas tanto por estrelas como pelos espaços negros entre elas). Os Naruvôtu 

estão inseridos no mesmo complexo ritual que os outros grupos do Alto Xingu. Eles 

r: 
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praticam todos os rituais que ainda são praticados também por outros grupos alto 

xinguanos, reconhecendo a origem dos mesmos. De fato, os Naruvôtu podem ser t .Rubrica= \C\J(;t;.,J 

considerados o grupo Karib alto xinguano que está mais ao sudeste da "área cultural do 

Uluri," como ela foi definida por Galvão (1960). O Uluri é um adorno genital usado pelas 

mulheres como uma espécie de "biquíni (ou fio-dental) do pudor." Embora ele não cubra 

completamente o órgão genital feminino, quando as mulheres usam o Uluri, elas se sentem 

"vestidas." Hoje em dia, no entanto, o Uluri não é geralmente usado pelas mulheres alto 

xinguanas, por influência dos parâmetros de pudor da sociedade brasileira. 

Os homens Naruvôtu eram tidos entre os melhores lutadores do Huka Huka no Alto 

Xingu. Há nomes de campeões Naruvôtu que são reconhecidos até os dias de hoje. Eles 

são também os grandes conhecedores das baías e lagoas dos estuários dos Rios Sete de 

Setembro (que chamam de Turuwine) e do Alto Culuene. Os Naruvôtu são os "donos do 

caracol," por terem o monopólio deste item cultural alto xinguano, e são também donos de 

um dos maiores pequizais do Alto Xingu. Para a Aldeia do Pequizal do Naruvôtu acorriam 

r 
r: 

todas as atuais etnias da região, todos os anos, para o comércio e para consumar o ciclo 

ritual no qual todas as etnias alto xinguanas estavam intimamente envolvidas. 

O MAPA 22 mostra a localização das áreas sagradas e de importância 

histórica/mitológica para os Naruvôtu. Nota-se que as áreas sagradas dos Naruvôtu estão 

localizadas predominantemente na margem direita do Rio Culuene. As regiões sagradas 

compreendem os cemitérios deixados por antigas aldeias e os lugares míticos/históricos 

encontrados na cabeceira do Córrego Dourado, por onde passou a trilha do resgate de 

Ahuseti. Esta última região remonta a um período bastante antigo da história dos Karib alto 

xinguanos, uma vez que ela se encontra presente em todos os grupos desta família 

,.....,, 
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lingüística. Os cemitérios de antigas aldeias foram certamente habitados no passado, pois 
r r 

os índios do Alto Xingu enterram seus mortos no pátio das aldeias, mas as áreas mítico- 

históricas são tidas como santuários onde a presença indígena é muito mais restrita a 

especialistas como xarnãs ou, hoje em dia, à índios que adotaram práticas de fiscalização. 

Como discuti acima, é possível que estas áreas tenham sido habitadas em época muito 

remota, mas creio que a elevação delas ao plano mítico-cosmológi_co ou sagrado por parte 

de sociedades indígenas alto xinguanas demonstra que as interações entre os índios e alguns 

de seus territórios tradicionais não são ligadas diretamente ao conceito de posse ( estas terras 

pertencem mais aos espíritos, ou seja, aos ancestrais), 
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' 2. Parentesco e Nominação dos índios Naruvôtu do Alto Xingu: 

,,---. 

Simbologia: -.d homem falecido; O mulher falecida; 
1 linha vertical indica descendência; = linhas paralelas indicam casamento; 

linha horizontal indica consangüinidade; 
linhas perpendiculares indicam irmãos e irmãs; !,,... 

r- 

r= Obs. Uka: nome de Naruvôtu falecido; Camina Naruvôtu 1: (Naruvôtu vivo e número na 
contagem da população); (Pequizal, há 100 anos; morte 1954 sarampo): Dados de 
natalidade e mortalidade; (Kuikuro) ou (vive na aldeia Tanguroy: aldeia ou localidade onde 
pessoa vive atualmente. 

.Ór"> 
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1' Uka :il = O (Mehinacu) 
1 
6. Camina Naruvôtu 1 (Caipora) nasceu no Pequizal do Naruvôtu há 90 anos . 

vive na aldeia Tanguro - Fadwuvi, cacique Tanguro, pode ser filho de Caipora. 

(} Kosiki 
1 

rl Diavanana chefe que fundou a Aldeia Naruvôtu do Pequizal, a cerca de 
1 150 anos. 
OKutsami 

Txicão rl = O Matsa 
,.--) 

r, 

1 Naruvôtu 2 Kalapalo 
(} Tefwaktka = :z:1 Diarula = rl Iruka Kalapalo O Ahwalu = :d Ifwasaro = t:i Sarama 
= t:i Ahudjá 1 _ _ _ _ (Pequizal, 1 1 __ 1 Nahukwá 
(Pequizal, 1 1 l há 85 anos) 1 1 1 
há 100 anos) 1 1 1 (vive ald. l 1 1 
(morte 1954 l I I Kalapalo) [ 1 1 
sarampo) l 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 l 
Djamata O 1:,, Mayuta t:i (Txicão) 1:,, Atatiro e.,. O 

Naruvôtu 3 Naruvôtu 4 Naruvôtu 5 (Ambó) (Padjano) 
(Pequizal, há 72 anos) (Pequizal, há 55 anos) (Pequizal, há 65 anos) 
(vive ald. Kuikuru) (vive ald. Tanguro) (vive ald. Tanguro) 

r-. 

(Djarnata) 
= rl Kulavi = (Aitseho) 

(Mayuta) 
= OAfwika 

(Ata tiro) 
= O Djaluva Matipu/ 
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1 Kuikuru Kuikuru 
1 

l. O Tefwadjaka = Afukaka 
Naruvôtu 6 1 Kuikuru 
(vive Kuikuru) 1 

1 (40 anos) 1. O Wakani 
Naruvôtu 9 

2· O Kanosi 
Naruvôtu 10 

3· O Kavaku 

Kalapalo 

1. O Nuká/Fweko 
1 Naruvôtu 7 

(vive ald. 
Tanguro 
(15 anos) 

Naruvôtu 11 (vivem ald. 
4· O Djamata Kuikuru) 

Naruvôtu 12 1 
5· O (Naruvôtu) 13 

2. O Jewapa = t:,. Afukaka 
/Kuhwiwa Kuikuru 

Naruvôtu 18 1 

(vive ald. 1 

Kuikuru) 6 (Kuikuru) 
1 (35 anos) O Naruvôtu 19 
/ O Naruvôtu 20 (vivem ald. 
/ O Naruvôtu 21 Kuikurià 
1 
3. 6 Djahula = O (Kuikuru) 
Naruvôtu 22 1 
(vive ald. 1 

Kuikuru) 1 

(33 anos) l 
(filha de 1 

Aitseho) O 
1 (Naruvôtu 25) 

r>, 

,.-. 

4. 6 Atso/Djuku Naruvôtu 29 
5. O Lumbe Naruvôtu 30 

2. b.. Iruka 
Kalapalo 
(vive ald. 
Tanguro) 
(13 anos) 

3. 6 Djamiku 
Naruvôtu 23 
(vive ald. 
Tanguro) 
(10 anos) 

4. O Tiviru Naruvôtu 
5. 6 (Kalapalo) 26 
6. O (Naruvôtu) 27 
( vivem ald. Tanguro) 

1. O Ahwalu 
Naruvôtu 8 = D.. Lapitsuma [ Rialca \ { ! / J 

(n. Jacaré) 1 Kalapalo 5 

(vive ald. 1 
Tanguro) 1 

(33 anos) 1. 6 Atatiro (15 anos) 
1 Naruvôtu 14 

2· O Djahita Matipu 
1 3· 6. Inte/Nukule (11) 

Naruvôtu 15 
4· 6 Tukusi (9 anos) 

Naruvôtu 16 
. 1 
5· O Agavava 

1 Matipu f7 anos) 
6· 6 Mudjaka (2/3) 

Naruvôtu 17 
(vivem ald. 

Tanguro) 

2. 6 Tsamãnue 
Kalapalo ou 

/Iwaikurnã 
Matipu /(Mazinho) 

(n. Jacaré) 
(vive ald. Tanguro 

1 e Brasília) 
(30 anos) 

3. 6 Karíto = O Kusangi 
Naruvôtu 24 1 Kalapalo 

(n. Jacaré) 1 
(vive ald. l 
Kalapalo) 1 

(29 anos) 1 

1 1 
1. 6 Kadje 2· O Djaluva 
Naruvôtu 28 Matipu 

4. 6 Djafanava Naruvôtu 31 
5. 6 Aihi Naruvôtu 32 

r>, 

0. 
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(vivem na ald. Kuikuru) 
(filhos de Aitseho) 

r>, 

6. L\ Karutava Naruvôtu 33 
7. L\ Taruvana Naruvôtu 34 

(nascidos no Posto Jacaré 
entre 25/15 anos atrás) 
(vivem ald. Tanguro) 

Subtotal: família extensa de Txicão e Matsa: 
16 em Tanguro; 3 na aldeia Kalapalo; 15 com os Kuikuru 

r, 

Total: família extensa de Txicão e Matsa: 
21 em Tanguro; 12 na aldeia Kalapalo; 24 com os Kuikuru 

(Txicão :d = f) Matsa) 

_, 

O Fweko O Migisa 
(O Ahwalu) = (.ó. Sarama Nahukwá) 

1 
AAkuhe 

1 
Tuhule Kalapalo .ó. = O Ambó Naruvôtu 35 

1 (vive ald. 
1 Tanguro) 
1 

(Aunalu) O = .ó. (Tadjui) 
,r- 

,-. 

0, 
Kawha O = .ó. Mãdjawali Kalapalo 

Kuikuru 1 

1. O Ambó Naruvôtu 40 

,.-. 

2· li Akipe Kalapalo 
3· li Kaygt Kalapalo 

(vivem ald. Tanguro) 

Naruvôtu 42 

Tafkumã .ó. = O Matsa/Padjano 
Kalapalo I Naruvôtu 36 
___ I (vive ald. Kalapalo) 

1. O Djakulo = 11 Maré Nahukwá 
Naruvôtu 1 

1 37 1 
(vive ald. 1 

1 Kalapalo) 1 
1. .ó. lngue Naruvôtu 38 
2· O Kosiki Naruvôtu 

39 
2. t:,, Adjalta Kalapalo 
3 . .ó. Hoy Kalapalo 
4. O Manu Naruvôtu 41 

5. O Kaharaho 

6. O =wogo Naruvôtu 43 
7. O (Naruvôtu) 44 
8. O (Naruvôtu) 45 
(vivem ald. Kalapalo) 

( Tefwaiaka = Jruka Kalapalo) 
1 
L\ Txicão = O Wamba/ Ahurasa Kalapalo 

r: 

r. 
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Naruvôtu 46 1 

(vive ald. 1. ~ Ukalu = O Kahala Kuikuru 
Kuikuru) Kalapalo 1 

(30 anos) ti Sindu Naruvôtu 47 
1 ti (Naruvôtu) 48 

!:i (Naruvôtu) 49 
(vivem ald. Kuikuru) 

r- .. Cf "Ç':..-·- 
Fls .. .'.1 . .!:)_ .,,._ 
Rubrica 

2. ó. Yapare 
Naruvôtu 50 
(28 anos) 

= O Sigi Kuikuru 

!J.. Txicão Naruvôtu 51 
ti Lamate Naruvôtu 52 
O Wamba Kalapalo 

(vivem ald. Kuikurui 

"· 3. t!,. Akuvi Kalapalo = O Ngai Kuikuru ___ / _ 
o o 

r>. 

4. O Mareata/Djumitsu Naruvôtu 53 

r , 

5. O Aunalu = ti Tadjui Kalapalo 
Naruvôtu 54 I 

(vive ald. Tanguro) 1. !:i Kungá Naruvôtu 55 
1 2. O Pidji Naruvôtu 56 

3. !!i. Tuhule Kalapalo (porque acabou nome) 
(vivem ald. Tanguro) 

6 6. Karuadja/Maluvi = Ignaí 
Kalapalo I Kuikuru Í', 

O Furasa Kalapa]o 
(', 

r, 7 O Nikumalu/Mesa 
Naruvôtu 57 

= Sepeke 

r. 
n 

O Mili Kalapalo 

r-. 

8 b. Paiato Kalapalo 
9 ó. Alua Kalapalo 

1 O 6. Madjuvi Kalapalo 

r>, !!i. Tsiko == O Kosani Mehinacu 
1 

r>. 

r, 

r>. ///---··"·. 
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!':!,. Kurikare = O Kaiulu Kalapalo 
Naruvôtu 58 1 

(vive ald. Tanguro) 1 

!':!,. Tsiko O Kuyakumalo 
Naruvôtu 59 Mehinacu 

1 
/:). Ayramina !':!,. Djaí 
Naruvôtu 60 Naruvôtu 61 

(vivem ald. Tanguro) 

/J. Wacu OPuhá 
Naruvôtu 62 Mehinacu 

r 
r- = O Adju 

1 Matipu 
1 

1 
1 

!':!,. Majaru Naruvôtu 63 (vive ald. Tanguro) 

= 6. Tsagama 
1 Kalapalo 
1 

r: 
6. Uruva Kalapalo (vive ald. Tanguro) 

Subtotal: família extensa de Tsiko: 6 Naruvôtu que vivem na aldeia Tanguro. 

Subtotal: família extensa de Txicão e Matsa + família de Tsiko: 
24 em Tanguro; 12 na aldeia Kalapalo; 27 com os Kuikuru 

r: 

r 6. Amaka 6. Rugato 6 Akua 
r: 

/:':.. Amutua = O !sé = A. Djalui Matipu 
1 

1 
1 
1 

1. 6. Djamatoa = O (Awetí/Matipu) 
N aruvêtu 65 1 

1 

1 
O Ugangi 

Naruvôtu 64 
(vive ald. 
Matipu) 

r: 

1 I · 
O Maiki 6. Sokoti 
Matipu Matipu 

O Uganga 
Naruvôtu 66 

O Afwiri 6 Tomba 
Naruvôtu 67 Matipu 

2. 6 Lakway = Yaloko Kalapalo 
Naruvôtu 68 1 

r: 
r: 
r> /, /1 __.-· .cce-: 
r- 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 1 
Maka/ ~ = O Rosita (Kagaiha) 
Milton 1 

Naruvôtu 70 1 

1. O Ise (Regiane) 
1 Naruvôtu 71 

--'·-- 
r- 

r 
(', 

r 
r 
r 
r-. 
r 
r 
r-. 
r: 
r 

O Diane ô. Cleisson Naruvôtu 73 

2. O ldjama 
1 Naruvôtu 74 ___ , _ 

.ó. Michael O Miche1e 
Naruvôtu 76 

3. ô. Dalíko 
1 Naruvôtu 77 
1 

D.. Stephano Naruvôtu 79 

4 . .ó. Yakui 
1 Naruvôtu 80. 

___ I _ 

~Mike O Mirian 
Naruvôtu 81 

r-. 

1 
1 

1. O Turigna 
Naruvôtu 69 

2· 
~ Fitsava Matipu 

3· t<,, (Matipu) 
4· Ll. (Matipu) 

= O Maria (Kagaiha) 
1 
1 

1. O Karana 
1 Naruvôtu 72 
1 
O Larissa : . - 

2. ODjamana 
Naruvôtu 75 

3 . .ó. Bruno/Djavanava 
Naruvôtu 78 

Subtotal: família extensa de Amaka, Rugato, e Akua == 6 Naruvôtu que vivem na aldeia 
Matipu, e 12 que vivem em Brasília. r 
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M NISTÊRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO. FUNAI 
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO E PROTOCOLO· SEPRO ,n 

r-. 
r', 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

PROC: 08620.000984/1998 

r-. · INT: GRUPO INDÍGENA NARUWO.TO 

A ASS: IDENTIFICAÇÃO/DELIMITAÇÃO T.I. 
r: 
r: 
r: Nesta folha de n ° 1,oo , fica encerrado o 1° volume do 
r, Processo nº 08620.000984/1998, dando prosseguimento ao 2º volume 
r. as folhas no ·wi. 
r: 
0, 
r> • J 

/", Brasília, J \ de Se-, em ~~0 de 2005. , r, 
r 
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-INSTITUTO SOCl0AM8IENTAL t 
Data I / __ 
Cod. 5~.'\ "-\ 

NÚMERO DO PROCESSO 

PROC. 08620 0984 _J -~- 
"'- - 

FUNDAG/'.,) fU-1.C:!ON.l\L DO iNOliD 
'{)6 DATA --~· .-~t_.~:._ .... ...J_:..__8__,.,. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

'FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO • FUNAI ~---__.. •••• _ ••••.• - r, 

rNTER~SADO 1 
'_ GRUPO INDÍGENA NARUW(JJ!O : • 

DOCUMENTO PRIMÁRIO 

Espécie CT S/N9 Data10/05/94 Nº Procedência DIV 

ASSUNTO 

IDENTIFICAÇÃO/DE UMITA ç2i.O T. I. 

RESUMO 

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA NARUWO!O., WCAUZADO NO MUNI 

CÍPIO DE CANARANA E PARATINGA NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

MOVIMENTAÇÃO 

DATA DESTINO DATA DESTINO 

01 () ' () Oi «:) ~ (P' /',, 1 Í"l 21 
02 n J, nct 05 r o-t o 22 
03 23 
04 24 
05 25 / 
06 26 / 
07 27 
08 28 
09 29 
10 30 
li 31 
12 32 
13 33 
14 34 
15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 

r,, 
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r" 
r- . n Mod. AG 08/17 -225x330 mm .. 
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M:NISTÊRJO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDIO • fUNAI 

SERVIÇO CE EXPEDIÇÃO E PROTOCOLO· SEPRO 

TERMO DE ABERTURA 

PROC: 08620.000984/1998 

INT: GRUPO INDÍGENA NARUWOT0 

ASS: IDENTIFICAÇÃO/DELIMITAÇÃO TJ. 

Nesta folha de n o ?cd , damos prosseguimento ao 2° volume 
do Processo nº 08620.000984/1998, que teve o 1 ° volume encerrado as 
folhas n º '2c8 . · 

Brasília, o.! de .sc~-rer'!\hro de 2005. 
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e) identificação e descrição das áreas necessárias à reprodução física e cultural do 

grupo indígena, explicitando as razões pelas quais são elas necessárias ao referido fim: 

3. Descrição dos Limites da T. I. Peguízal do Naruvôtu: 

Faz-se necessário justificar aqui os limites da proposta de delimitação, em total 

coerência com a lei ambienta! vigente, bem como inspirados por esta visão tanto ambiental 

como cultural da delimitação. O MAPA 15 divide a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu 

em três panes distintas: I. O LI\.1ITE SUL, II. O LIMITE LESTE, e III. O LIMITE 

NOROESTE: 

I. O LIMITE SCL da Terra Indígena Pequizal do "'.\aruvôtu proposta para 

delimitação baseia-se no paralelo 13 ° Sul, considerado como o tradicional limite 
I'"'\ 
\ 

da área habitada pelos povos alto xinguanos (conforme os relatos do próprio 

Orlando Villas Bôas). mas que não foi respeitado na altura das terras Naruvôtu, 

uma vez que estas terras não foram contempladas na época da demarcação da T. 

I. do Xingu. O limite sul visa portanto corrigir este erro histórico que acabou 

prejudicando o povo Naruvôtu, e toma corno base a perspectiva da cultura 
r-. 

(Pontos l e 12 da delimitação. vide SÉTIMA PARTE). 

II. O LIMITE LESTE da área delimitada parte da intersecção do paralelo 13 o Sul 

com o Rio Sete de Setembro {Ponto 12), e depois de seguir o rio à jusante até um 

r-, 
ponto referencial localizado na margem oposta (oriental) de uma lagoa que 

desagua no mesmo rio. e que os índios querem preservar (Ponto 11), junta-se ao 

Ponto 10, eqüidistante a cerca de cinqüenta metros da margem do Sete de 

, 
, 



Setembro. Adotei este traçado para proteger a faixa de preservação ambiental 

(prevista pela lei ambiental para margens de cursos d'água deste porte) no lado 

oriental do Rio Sete de Setembro, para se impedir o assoreamento do rio, que 

dificulta a prática da pesca rio abaixo, na região do Pontal. No entanto, esta 

f\ margem do Sete de Setembro já se encontra completamente desmatada até a beira 

do rio (contra a lei do meio ambiente), e será necessário um projeto de 

recuperação ambiental no futuro para garantir sua preservação. Segue-se daí 

r, paralelamente ao Rio Sete de Setembro (Ponto 9 e 8) até atingir-se uma estrada e 

a cerca de uma fazenda que adotamos como base para uma linha geodésica 

demarcatória, uma vez que ela se encontra praticamente na mesma altura de uma 

cabeceira da margem esquerda do Córrego Quebrado que marca um dos limites 

orientais da área requerida pelos índios (Ponto 7). Como a vegetação da fazenda 

ao sul desta estrada (e a leste do Rio Sete de Setembroj já foi completamente 

erradicada, preferiu-se evitar a área da fazenda uma vez que ela não incide 

totalmente sobre a área requerida. O Ponto 7 marca a nascente desta cabeceira, 

cuja foz no Córrego Quebrado é marcada pelo Ponto 6. Este limite natural é 

suficiente para salvaguardar a área de caça contígua pleiteada pelos índios, no 

lado ocidental desta cabeceira do Córrego Quebrado. A mesma idéia foi adotada 

para delimitar o outro lado do Córrego Quebrado, na altura em que uma outra 

cabeceira à montante e à leste deste deixa-o na direção nordeste (Ponto 5) e sobe 

até a sua cabeceira (Ponto 4 ). A partir deste ponto deparamo-nos com uma das 

áreas mais difíceis de delimitar, uma vez que ela se encontra muito 

descaracterizada e é de acesso precário (seu acesso dá-se pelo outro lado da 

·.....__. 

r, ._: 



,.-.,, 
r', 

Fazenda Vera Cruz, fazendo-se necessária uma volta imensa pela cabeceira do 

próprio Córrego Quebrado até atingir a área da cabeceira do Córrego Dourado). 

r>. 
A cabeceira do Córrego Dourado já se encontra totalmente desmatada por causa 

do plantio da soja ( e de arroz, segundo o engenheiro agrimensor que participou 

no GT). A nascente do Dourado nesta região, de fato, já não se encontra no local 

em que ela está representada no mapa cartográfico. Porém, uma pequena 

extensão da cabeceira do Dourado próxima à T. I. do Xingu ainda esta preservada 

nos fundos da Fazenda Sayonara. Baseando-me na mesma lógica ambiental para 

a preservação das margens de cabeceiras e tendo em vista o fato que ela pode vir 

a mudar de posição. escolhemos os limites representados pela própria picada 

demarcatória da Fazenda Sayonara (o "bico" da Fazenda) como divisa, unindo o 

Ponto 4 ao Ponto 3 (que marca o canto da picada no extremo leste-nordeste de 

seu traçado), preservando a parte permanente da cabeceira do Córrego Dourado e 

ambas as margens deste (Pontos 3 e 2). Há um grilo nesta ponta da Fazenda 

Sayonara, que tem sido aparentemente ignorado pela Fazenda nos últimos anos. 

A decisão de incluir-se na proposta de desapropriação o restante da ponta da 

Fazenda, usando como traçado a sua própria picada é justificada pelo fato que, 
r>. 

ao adotar-se as normas ambientais vigentes nesta área, ou seja, a proteção apenas 

de uma faixa em ambas as margens do Córrego Dourado a partir da cabeceira 

deste último, restaria uma pequena área aos fundos da Fazenda que poderia fazer 

com que o grilo instalado nesta ponta da Fazenda se transferisse para lá, e ali 

(""', 

I'"\ 

iniciasse um processo de colonização na região (há outras glebas de colonos não 

r. muito longe destas cabeceiras, por sinal). Ao somarmos estas considerações 

r>. 
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. >' . . . ..., ..• ,. . ~,') ! ambientais a particularidade da situação fundiária nesta ponta da T. I. proposta, . F ~- 'r: .. -·- ·· 
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um de sus limites extremos, optamos por proteger as margens e a cabeceira do 

Córrego Dourado, e ao mesmo tempo eliminar a presença de um grilo na área que 

pode levar a futuras invasões da TeITa Indígena. Portanto, as considerações 

adotadas para a delimitação desta região II -os limites leste ou margens orientais 

dos Rios Sete de Setembro e Culuene da T. J. Pequizal do Naruvôtu (vide M~.I\PA 

15)- foram de cunho ambiental e fundiário, além de terem respeitado a maior 

parte do território requerido pelos índios (ou seja, a perspectiva cultural). 

III. O LIMITE NOROESTE da área delimitada, por fim, parte do Ponto 2 e segue o 

r 
(' 

r: 
(\ 

r- 

limite da T. I. do Xingu, contígua à T. I. Pequizal do Naruvôtu, até o Ponto 1, que 

se une à linha geodésica ao lado do paralelo 13 ° Sul, para melhor preservação 

ambiental da região. 

Todos estes limites estão, portanto, justificados tanto a nível cultural como 

ambiental, sendo que alguns dos limites tradicionais do território tradicional indígena 

tiveram que ser reconsiderados por causa do adiantado grau de devastação da área. 
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VI- SEXTA PARTE: 

LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO: 

a) identificação e censo de(dos) eventualtaís) ocupantes não-índios; 

b) descrição da(s) área(s) por ele(s) ocupada(s), com respectiva extensão, a(s) data(s) 

dessats) ocupação(ões) e a descrição da(s) benfeitoria(s) realizada(s); 

r>; e) informações sobre a natureza dessa ocupação, com a identificação dos títulos de 
r-. 
{', 

r 
posse e/ou domínio eventualmente existentes, descrevendo sua qualificação e origem; 

d) informações, na hipótese de algum ocupante dispor de documento oriundo de órgão 

público, sobre a forma e fundamentos relativos à expedição do documento que 

deverão ser obtidas junto ao órgão expedidor: 

ASPECTOS JURiD!COS CONSIDERADOS PARA A DELIMITAÇÃO 

1. Ocupação por Fazendeiros e Posseiros na Ten-a Indígena Pequizal do Namvôtu: 

As terras ancestrais dos Naruvôtu contíguas à Terra Indígena do Xinguforam 

adquiridas por vários membros da família Jacintho e pelo Sr. Antonio Couto Rosa Neto, a 

partir da compra de glebas que se formaram desde a concessão de terras devolutas da União 

ao governo do Estado do Mato Grosso, antes mesmo da criação do Parque do Xingu. Sr. 

Jair Jacintho teria sido o primeiro proprietário, mas ele relocou-se rio acima por causa da 

constante presença dos índios dentro da área. Muitos dos títulos de terras neste época eram 

r 
r 
r 
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"deslocados" -termo técnico que significa que o assentamento é feito em terras que não se 

localizam exatamente aonde os títulos as representam- ou seja, adquire-se um título de terra 

de uma área que não será habitada, e habita-se, ao invés, uma área considerada mais 

propícia. 

Compravam-se as terras sob o nome de vários familiares diferentes para burlar a lei 
r: 
r. 
\ 

de aquisição de terras e para enganar o fisco. Muitos compravam posses aonde se 

r: 
r· 
r 
r 

estabeleciam para aumentar a área de sua fazenda. As terras dos Naruvôtu passaram então a 

pertencer ao Sr. Roberto Jacintho, mas é provável que parte das terras adquiridas por Jair 

r- Jacintho tenham sido revendidas para o Sr. José da Silva, ou então Sr. Jair Jacintho (ou o 

r: próprio Roberto J acintho ), temendo a proximidade dos índios, teria autorizado uma posse 
r 
r 
r: 

dentro de suas terras para "testar" a reação dos indígenas. Sr. José da Silva, no entanto, 

acabou também se mudando da região. 
I"'"\ 
' 
!""", 
\ 

Estas informações, obtidas e corroboradas pelos atuais proprietários na região dão 

uma boa idéia de como as terras ancestrais Naruvôtu foram expropriadas. Fazendeiros e 

r 
r 
r-. 
r 
r 
("" 

r 

posseiros que vieram a residir na região acabaram adotando o paternalismo do governo em 

suas relações com os índios, e assim conseguiram permanecer no local. Durante os 

trabalhos de campo para a identificação da Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu, consegui 

obter cópia do título original das terras do Sr. Robe110 Jacintho junto ao cartório de terras 

r, 
\ 

do município de Chapada dos Guimarães, MT ( que era o município ao qual pertenciam as 

r- terras ancestrais Naruvôtu na época da compra da Fazenda Barranco Alto e Fazenda 

Ê\ Barranco Alto do Kuluene S/A antes que esses municípios viessem a ser estabelecidos). 
/""- 
\ Muitos fatores contribuíram para a expropriação das terras ancestrais Naruvôtu. Em 

r 
r 
r 
r: 
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r: 

primeiro lugar é preciso salientar a falha do governo federal, os interesses escusos da 
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r- 
própria expedição Roncador-Xingu, com seu modelo de redução dos índios -como na 

época da escravidão ou das missões catequistas- ao redor de "postos indígenas," e a 

proposital relocação dos índios Karib xinguanos rio abaixo, situando-os próximos ao 

Morená (no posto Jacaré), longe de suas terras ancestrais (em terras dos índios Trumai e 

r- Kamayurá). Em segundo lugar, é preciso salientar que o processo de ocupação de terras no 

Estado do Mato Grosso deu-se sem qualquer reconhecimento da presença indígena no 

estado. Foi necessário ao governo federal provar a existência e a habitação ancestral da 

Terra Indígena do Xingu através de um laudo antropológico (Franchetto 1996) para haver a 

homologação das terras indígenas alto xinguanas. Portanto, os títulos de propriedade 

r: adquiridos (no papel, muitas vezes) por fazendeiros, não faziam qualquer referência ao fato 

que índios moravam nestas terras. Quando os fazendeiros e posseiros tentavam ocupar 

estas terras é que se apercebiam da existência de várias aldeias e acampamentos indígenas 
/""', 

no local. Em terceiro lugar, é preciso detalhar as razões pelas quais a linha do paralelo 13 º 

Sul não foi estendida aos limites sudeste do Parque Indígena do Xingu, quando de sua 

criação, uma vez que este fato veio a prejudicar os Naruvôtu. Os índios do Alto Xingu 

contam que até mesmo Orlando Villas Bôas teria estimulado o "francês," o Sr. Jean Liteau 

( ou Liteau), que veio a ser o proprietário da fazenda que existe hoje em dia na confluência 

dos Rios Sete de Setembro e Culuene ( o administrador é chamado Israel), a adquirir terras 
r: 
r 
r 
r- 

na região. Mas é provável que outros fatores, ou mesmo a presença de outros proprietários 

(politicamente) influentes ou de proprietários influentes regionalmente (uma vez que já se 

discutia na época a criação de uma reserva para os índios) levaram ao desvio do paralelo 13 

0 Sul em direção ao nordeste, a área "chanfrada." como eu disse, do Parque Indígena do 

Xingu. 

r- 
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O Sr. Roberto Jacintho acabou titulando as terras ancestrais Naruvôtu e teve esta 

titulação confirmada (70.000 alqueires divididos em glebas de 4.800 hectares). O Sr. f'mc1·º.- ,·. 1 . 
FlsJ --"""-~-------- . i 

Roberto Jacintho chamou sua propriedade de Fazenda Barranco Alto. Nos limites sul ~brlca :i.. (;:; -5,······~.~i 

sua propriedade havia a fazenda do Sr. Antonio Couto Rosa Neto, o Toninho, parte da qual 

r-. foi vendida para um fazendeiro do Rio de Janeiro chamado Kiko. Toninho instalou uma 

serraria no local que desmatou parte da cabeceira do Córrego Naruvôtu. Foi próximo desta 

fazenda (do Toninho), na área contígua (a Fazenda Amazônia Legal, também chamada de 

Fazenda Avaré, ou "do Gabriel," por ser proprietário o Sr. Gabriel Elias Jascosk), que 

ocorreu em 2003, nos limites ela Terra Indígena do Xingu, uma derrubada (supostamente 

perpetrada pelo Sr. Sandro de Rondonópolis) que levou à invasão da própria Terra Indígena 

do Xingu. A Fazenda Amazônia Legal. ou Avaré, de Gabriel Elias Jascosk, está atualmente 

arrendada para os irmãos Imério e Mauro Schendler, que disseram na ocasião não saber 

nada sobre a derrubada (apesar de ela estar em terras que eles arrendaram). Esta derrubada 

foi embargada pelo IBAMA cerca de um mês antes de nossa visita à região dos Naruvôtu 

em julho de 2003. 

Na área alienada da Fazenda Barranco Alto do Kuluene pelo FINAN (SUDAN), 

segundo a Relatório Fundiário, começaram a aparecer algumas posses, onde estão 

instalados hoje em dia os ranchos de pesca com hospedagem para turistas da pesca dita 

"esportiva." Os mais antigos são o Ranchos Xingu (de Atahualpa Ribeiro Catalan) e o 

Rancho Kuluene, de propriedade de Sergio Antonio Barão Carneiro do Val, o "Sergito." 

Além destes, há o Rancho Mutum, posse de Eduardo Jorge Silva Mendes, o "Zé Angelo," 

esta bem mais recente. Outra posse que incide diretamente sobre as terras ancestrais dos 

Naruvôtu é uma suposta posse de um homem conhecido apenas pelo nome de "Souza" (não 
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mencionado no Relatório Fundiário) que ficou com a ponta da área limítrofe entre a Terra 

Indígena do Xingu e a margem direita do Culuene (parte desta terra foi comprada por 1· ···•, .. ~1fl!{1d F,sJ,_f]:= 
Atahualpa do "Souza"). Sr. Atahualpa Catalã é o atual proprietário das terras onde se ~br;(:ª-:-~~~=-~ 
podem encontrar vestígios de habitações permanentes recentes dos Naruvôtu, 

provavelmente a aldeia de meados dos anos 60 e outros acampamentos posteriores (a local 

da aldeia é S 12° 57' 40" e W 52° 54' 24"). Atahualpa também "adquiriu," segundo ele, 

terras ao norte de sua posse de outro fazendeiro juntamente com o "Sergito," proprietário 

r. atual do Rancho Culuene (esta invasão parece se referir à parte alienada da Fazenda 

Barranco Alto do K uluene S! A). Mas o Sergito revendeu uma parte maior do que 

r (Atahualpa e ele) haviam estabelecido e acabou permitindo a instalação do Rancho Mutum, 

que é administrado no momento pelo Sr. José Angelo. Segundo Atahualpa, o sr. José 

Ange1o teria se apossado destas terras (ele é apenas o administrador do rancho de pesca). 

As terras pertencem, na realidade, a um grnpo de São Paulo, os Basioli ("'Eduardo, Fino, e 

João"), mas estes não conseguem retomar as terras do "Zé Angelo," que parece ter 

predisposição violenta. Não visitei diretamente o Rancho Mutum, mas pude constatar que 

o Sr. José Angelo mantém um esquema com mulheres da região, e provê seus clientes no 

Rancho não só com a possibilidade de praticar a pesca esportiva, mas também com a 

companhia delas. Há também. além do Rancho Kuluene, do Sergito, uma fazenda mais ao 

sul. de propriedade do Dr. Eugênio, cujo gerente é chamado de Wilsinho (quiçá uma 

r 
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referência à Fazenda Leme, do Sr. Itamar Aparecido Trevisan). Todas estas propriedades 

incidem atualmente sobre as terras Naruvôtu. Os títulos da Fazenda Barranco Alto obtidos 

durante nosso trabalho de campo foram anexados ao fim deste relatório. 

r- 
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Do outro lado do Culuene, além da fazenda do Francês, entre os Rios Culuene e 

Sete de Setembro e outras fazendas mais ao sul, onde se encontram várias lagoas usadas 

ancestralmente pelos Naruvôtu, existe também a Fazenda Sayonara, cujo primeiro 

proprietário foi o Sr. Antonio Melão. Um segundo proprietário desta fazenda, natural de 

Promissão (Francisco Carlos Rodrigues Martins ou Itaú Pinturas S/A?), faliu e acabou 

tendo que penhorar suas terras com o Banco Mercantil (por causa da dívida). Mesmo 

penhoradas, as terras acabaram sendo arrendadas para o Sr. Mauro Soário, dito atual 

"proprietário," que durante a permanência do grupo de trabalho na área sofreu um acidente 

com o avião da fazenda, onde este caiu, mas Sr. Soário escapou ileso ( os outros passageiros 

morreram). Sobre as terras dos Naruvôtu também incidem, muito embora perifericamente, 

as propriedades da família Resende: principalmente a Fazenda Vera Cruz, do Sr. Antonio 

Resende, na região do Córrego Quebrado, a de outros de seus familiares, como Derli 

Resende, um pouco mais ao leste e ao sul, na margem direita do Rio Sete de Setembro. Na 

região limítrofe com a ponta sudeste da área proposta para a demarcação, há a fazenda do 

Sr. Íris Resende, ex-Ministro da Justiça do Brasil. 

É evidente que a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu será contestada com base 

nestas posses e títulos de propriedade. Como demonstrei neste relatório, no entanto. a 

presença imemorial dos índios na região pode ser facilmente comprovada. Há ainda muitos 

vestígios da ocupação da área pelos índios até recentemente. Hoje, os Naruvôtu querem 

relocar-se para as suas terras ancestrais, e voltar a estabelecer a sua Aldeia do Pequizal. que 

sempre foi tão próspera, exceto quando atacada pelas doenças na época do contato com a 

expedição Roncador-Xingu. 
r-. 
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Portanto, os Naruvôtu estão hoje pleiteando o retomo permanente de sua 

comunidade às suas terras. e a desapropriação das fazendas e dos ranchos que se instalaram 

próprias terras ancestrais que há muito tempo eles conquistaram. 

ali, para que eles possam voltar a ser um povo cuja identidade será sempre enaltecida pelas 

·r:(}-<Yl·:-{tjt.-;.,.LM.......,.....J 
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2. Aspectos Jurídicos Considerados para a Criacão da T. I. Pequizal do Naruvôtu: 

A lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973. também chamada de Estatuto do Índio. 

define o regime de tutela como uma forma de incapacidade relativa perante a lei. As 

especificações sobre o conceito de tutela mostram como a visão do índio pelos próprios 

instrumentos legais na época era preconceituosa. Aos índios que quisessem abdicar ao 

regime de tutela (Art. 9), e desta forma assumir uma condição de capacidade civil plena, 

caberiam uma série de requisitos a preencher: 

I. idade mínima de 21 anos, 
.~ 
f"'!'.. 
'1 

II. conhecimento da língua Portuguesa, 

III. habilitação para o exercício de atividade útil na comunhão nacional, e 

IV. razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. 

Aos índios caberia, portanto, uma transformação radical, sendo necessário para eles 

'Í'· assimilar aspectos importantes da cultura nacional brasileira. Desta forma, se eles queixem 
IT"I 
'! vir a assumir uma postura mais autônoma em relação à sua própria existência ou 

pleiteassem sua independência cm relação ao regime tutelar, eles teriam que praticamente 
li' 1 
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"deixar de ser índios." 

f"""., 

a noção de tutela fora da letra da lei. Porém, com a demora do sancionamento do Estatuto 

,,.....,, das Sociedades Indígenas, a lei 6.001 de 1973 continua a reger muitos dos posicionamentos 

legais em casos que envolvem tanto indivíduos como comunidades indígenas. Os pareceres 

jurídicos e as decisões legais sobre os índios ainda são muitas vezes baseados nos conceitos 

de aculturação delineados na lei 6.001. Apenas com a aculturação à sociedade brasileira, 

adquiri-se a capacidade legal plena. Os índios que permanecem vivendo em aldeias 

r- continuam sendo vistos, mesmo hoje em dia, como relativamente incapazes e na condição 

de tutelados. 

O Decreto 68.909í71, que criou o Parque Nacional do Xingu, determinou que a 

FUN.Al promovesse a atração de grupos indígenas localizados na área excluída ou nas 

regiões circunvizinhas, para o interior do Parque Nacional do Xingu, e devolvesse as terras 

por eles habitadas à posse e ao domínio pleno da União. Este decreto se aplicava 

especificamente ao caso dos índios Panará (Kren Akaroré), que habitavam uma região 

próxima à Serra do Cachimbo, aonde uma base militar seria construída, além de alguns 

grupos Kayabí que ainda não haviam sido relocados para a área do Parque. Os Panará 

estavam ameaçados por invasores em suas terras, e passaram por um processo de rápida 

depopulação por causa da própria transferência para o Parque do Xingu, por conta das 

,,......,, doenças contraídas pelos Panará na época. No entanto, os Panará acabaram reconquistando 

parte de suas terras na Serra do Cachimbo. A transferência forçada deste grupo de suas 

terras foi considerada um ato inconstitucional e as mortes que se sucederam foram tidas 
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como um verdadeiro "genocídio passivo" praticado com a anuência do próprio govemo 

Os Naruvôtu foram atraídos para o Posto Jacaré, no Rio Xingu, muito além de suas 

terras tradicionais, no início dos anos 70. A primeira tentativa de transferi-los para lá foi 

depois da desativação do Posto Kuluene nos anos 60. Mas os Naruvôtu ainda assim 

continuaram a ocupar suas terras ancestrais nas cabeceiras do Culuene e do Sete de 

Setembro mesmo durante a permanência no Posto Jacaré, passando a fazer esta viagem 

sazonalmente, principalmente durante os meses de outubro e novembro, no tempo do pequi, 

e em várias outras ocasiões durante o ano (vide Relatório Ambiental). Os índios portanto 

ainda subiam o Xingue o Culuene até suas terras nesta época. Mas as terras ocupadas 

pelos Naruvôtu já haviam sido alienadas pelo Estado do Mato Grosso, e portanto não se 

tratavam de terras que teriam que ser "devolvidas ao domínio da União." Os Naruvôtu 

haviam sido atraídos para uma região mais ao norte que sua terra ancestral havia poucos 

anos, quando suas terras começaram a ser invadidas por posseiros ou por seus novos 

proprietários. 

A implantação de uma política de atração e um modelo assistencial de 

sedentarização das comunidades indígenas alto xinguanas nas imediações dos Posto 

Indígenas (como o Jacaré, o e Posto Leonardo Villas Bôas) levou à constante relocação do 

grupo indígena, sem que este, no entanto, abandonasse suas terras tradicionais por 

completo. Acredito. no entanto, que pela gravidade de sua situação, pode-se argumentar 

que os Naruvôtu se viram forçados a relocar por causa do perigo de extinção de sua 

comunidade (como no caso Panará). Houve portanto uma tomada de posição estratégica 



pelos próprios índios para garantir a sua sobrevivência física e cultural ao mesmo tempo em 
t- • J "· _ 1 _ --b 1 l •21 

As determinações contidas no Decreto 68.909/71, no entanto, foram nulificadas[ Rubrica: ?:: tfC:;:t· 

que a aceitação temporária de uma situação por questões de sobrevivência. 

pela posição tomada sobre a questão da transferência de populações indígenas de suas terras 

na Constituição de 1988: 

Art. 231 § 5 ° É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 

referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco 

sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 
r-. 

Nacional, garantindo. em qualquer hipótese, o retomo imediato logo que cesse o risco. 

§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efeitosjuridicos. os atos que 

tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 

ou a exploração das riquezas naturais do solo. dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o 

r-., relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 

nulidade e a extinção do direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 

quanto as benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

Concluo esta parte jurídica com uma análise de como foi levada a cabo a 

apropriação das terras indígenas ancestrais dos Naruvôtu, descritas neste relatório, desde a 

criação do Parque Indígena do Xingu, até a sua consolidação como território federal. 

r-. 
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3. A Criação do Parque Nacional do Xingue suas conseqüências: 

r>, 

Desde 1952, data do primeiro anteprojeto de lei elaborado por Darcy Ribeiro, 

Orlando Villas Bôas, Heloísa Alberto Torres, e o Brigadeiro Raimundo Vasconcelos 

Aboim, os limites do Parque Nacional do Xingu não contemplaram, como deveriam. as 

terras ancestrais dos Naruvôtu. Apesar do anteprojeto ter visado uma área muito maior que 

a posteriormente demarcada como o Parque Nacional do Xingu. que começava no Rio 
,,.-..., 

Teles Pires, seguia pela linha geodésica que divide os Estados do Mato Grosso e do Pará até 

encontrar o Xingu, e depois subia a montante dos Rios Liberdade e Suyá-Missu, os limites 

sul do proposto Parque, elas ainda assim deixavam de fora a maior parte das terras 

Naruvôtu, Da nascente do Suyá-Missu uma diagonal unia-se à foz do Sete de Setembro no 

Culuene e depois seguia uma linha paralela até o Posto Curisevu do SPI (no Rio Batovi), e 

assim deixava todo o pequizal de fora da área proposta, além de toda a região da 
I"""'., 

confluência do Sete de Setembro e do Culuene. Na verdade o anteprojeto era somente uma 

proposta de interdição de uma extensa região que viesse a facilitar o trabalho das frentes de 

atração atuando no estado. 

Mas antes que esta proposta seja vista apenas como uma arbitrariedade que resultou 

em erro. o que poderia ter sido corrigido se estudos mais aprofundados sobre os Karib alto 

xinguanos tivessem sido efetuados, é importante notar que esta diagonal à direita e ao sul 

do Parque Nacional do Xingu, a mesma que lhe dá o aspecto de ter sido "chanfrado," talvez 

seja uma de suas únicas características do traçado do Parque que nunca foi alterada, mesmo 



quando os limites foram transferidos para outro paralelo. Propostas posteriores levaram o 

limite sul do Parque para a confluência do Curisevu e Culuene, por exemplo, mas também 

preservaram a diagonal divisória que se unia à linha paralela ao sul do Parque. 

Minha tese neste relatório é que este "chanfrado" foi idealizado porque as terras que 

a expedição Roncador-Xingu acabara de abrir, estavam sendo supervisadas pela Fundação 
!"""', 

Brasil Central (FBC) e faziam parte de um extenso corredor no leste do Mato Grosso que 

seriam usados para projetos de colonização. O Posto de Garapú no Rio Sete de Setembro, 

estava planejado desde o ato inicial da expedição, que previa a inauguração de um campo 

de pouso e um núcleo de colonização do outro lado da Serra do Roncador (Menezes 2000: 

29). Desta forma, a região da confluência entre o Sete de Setembro e o Culuene ficava 

muito próxima de terras reservadas para a construção de vias de acesso a fim de facilitar a 

r-. "marcha para o oeste." Como toda proposta de caráter colonialista, a ideologia reinante 

impunha a idéia de que se conquistavam terras "vazias," ou habitadas apenas por bandos de 

índios que deveriam ser contatados e integrados às populações que viriam colonizar as 

fronteiras nacionais. 

Sob a égide do desenvolvimento e da integração da região ao resto do país, haviam 

interesses escusos de especulação de terras por parte do governo do Estado do Mato Grosso 

e eventualmente até pela própria FBC, que passou a ser conivente com os interesses do 

governador (Menezes 2000: 35, l 80). Entre as metas estabelecidas para a FBC, estavam a 
r>. 

medição das terras nas margens dos Rios Sete de Setembro e Culuene, bem como a 

implantação de uma cidade à beira do Culuene, na qual seria instalado um serviço de 

navegação. 
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r- Duas glebas às margens do Sete de Setembro e próximas a embocadura do Culuene 

foram oficialmente concedidas à Fundação Brasil Central pelos decretos 1.209 e 1.21 O de 

""" \ 
10i12/1951. Uma delas já incidia sobre as terras dos índios Naruvôtu; a Aldeia do Pequizal 
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está inclusive representada no mapa como Ald. dos Naruvôtus (vide MAPA 17). 

O governo incentivava a venda de terras devolutas da união para empresas de 

colonização que tinham o intuito de abrir glebas e colocá-las à venda. Muitas destas glebas 

ocupavam terras do próprio Parque Nacional do Xingu, dentro da área que acabou sendo 

demarcada (vide MAPA 18). A Colonizadora Norte de Mato Grosso, por sua vez, detinha 

uma área que compreendia todo o interflúvio entre os Rio Sete de Setembro e o Culuene, 

r: 
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grande parte das terras Naruvôtu. Os lotes em terras devolutas da união eram adquiridos 

com o nome de diversos familiares para burlar a lei que não permitia a posse de latifúndios. 

O próprio anteprojeto de lei (de 1952) que previa a criação do Parque continha, à título de 

compensação, uma área que estada prestas a ser "desanexada" da proposta de demarcação 

(vide MAPA 17). Esta área novamente deixava a confluência do Sete de Setembro com o 

Culuene fora da reserva, mesmo acusando a existência da Aldeia Naruvôtu a apenas alguns 

quilômetros dali. É provável que o anteprojeto de lei de 1952 procurou fazer algumas 

concessões tanto à FBC como ao estado, para buscar a sua viabilização. O Parque chegava 

r: a ser divulgado como um lugar para o índio, para onde outros grupos pudessem vir a ser 

transferidos, o que liberaria extensas áreas para colonização. As terras "desanexadas" já 

estavam, de toda forma, dentro da área que a expedição Roncador-Xingu havia desbravado, 

mas tendo passado para o domínio do estado, algumas delas teriam que ser devolvidas à 

FBC. O conluio entre o governo e a FBC permitiu a esta última continuar sua obra de 

~/ 
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desbravamento: a construção de estradas. aeroportos, colônias. loteamentos, e colocações.L; ~ Ll , •• ll\! 
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Rubrlca \...r':. 
O Estado do Mato Grosso montou forte oposição à criação do Parque, alienando as- -~- -- ... 

terras deste ao mesmo tempo em que "esquentava" o mercado, para que essas terras fossem 

vendidas rapidamente (Mendes, 1988: 14-18). Das dezoito companhias que trabalhavam 

diretamente com o estado, cinco receberam glebas dentro do Parque (Menezes 2000: 185, 

vide MAPA 18). Esta se tornou a melhor forma de obstruir a criação do Parque Nacional 

do Xingu, mas a venda das terras serviu também para alimentar e sustentar os sucessivos 

governos e suas máquinas administrativas. 

Em 1961, quando a proposta de criação do Parque Nacional do Xingu foi finalmente 

encaminhada à presidência, todas as terras ancestrais dos índios Karib alto xinguanos 

ficaram fora da área contemplada (vide MAPA 19, 20, e 21). Os limites meridionais da 

reserva passavam primeiramente ao sul do Posto Coronel Cavalcante, que veio a ser 

chamado Posto Leonardo Villas Bôas a partir de 1962, e compreendiam apenas a jusante do 

Culuene abaixo da foz do Curisevo, o ponto aonde começa o Xingu propriamente dito, 

longe das terras dos Naruvôtu. Por sua vez, os índios que insistiam em permanecer ao sul 

desta região foram pressionados pelos funcionários do Serviço de Proteção aos Índios a 

relocar-se para a região do Tuatuari. Segundo Dai Poz ( 1997: 57), a justificativa dada pelos 

Kagaiha era "que uma linha paralela imaginária, na altura da confluência dos rios Curísevo 

e Culuene, formava o limite sul do Parque recém-criado." Portanto, o Decreto 50.455 de 14 

de Abril de 196 I não compreendia nem as aldeias, nem tampouco as terras ancestrais dos 

grupos Karib alto xinguanos -Kuikuro, Kalapalo, Nahukwá, Matipu, Tsuva, e Naruvôtu+ 

além de outros grupos Aruak, como os Mehinacu. 

< 



Todos estes grupos indígenas alto xinguanos acima citados obviamente ignoraram 

esta arbitrariedade dos Kagaiha que tentou privá-los, de uma só vez, de todas as suas terras 

ancestrais. Continuaram a explorar os cursos superiores dos rios Culuene, Buriti, Curisevo, 

e Sete de Setembro, como sempre haviam feito, aproveitando-se dos inúmeros lagos que 

usavam para a pesca, dos sítios que conheciam para a coleta de frutas, das praias onde 

sabiam que poderiam encontrar ovos de tracajá, e das regiões onde sabiam haver, além de 

boa terra para suas roças de mandioca, taquarais (para o fabrico de flechas), caramujos (para 

a confecção de colares), e vastos pomares de pequi. Tudo o que se podia encontrar 

facilmente na região dos Naruvôtu, território que passou então a ser explorado por todos os 

Ao contrário do que aconteceu com a região mais ao sul, na área dos índios 

grupos do Alto Xingu. 

Xavante, assim que as terras ao sul do Parque foram devolvidas ao domínio do estado. o 

governo do Estado do Mato Grosso começou a doação e intitulação destas terras, o que veio 

a dificultar ainda mais as propostas posteriores para recuperação de território perdido. 

r> 
r> 

Inevitavelmente, várias revisões dos limites do Parque Nacional do Xingu tiveram que ser 

feitas ao longo de sua história, mas todas as novas propostas mantiveram a região 

interfluvial entre o Sete de Setembro e o Culuene, bem como seu entorno, fora dos limites. 

Nem ao menos a proposta de Orlando Villas Bôas de fazer o paralelo 13° Sul o limite 

meridional do Parque foi respeitada nesta região, mesmo sabendo-se da existência do 

Pequizal e dos diversos portos dos índios nas margens tanto do Sete de Setembro como do 

Culuene. De fato, foi na foz do Sete de Setembro que Orlando Villas Bôas tinha feito seus 

primeiros contatos com os Kalapalo e os Naruvôtu. 
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MAPA 18 - TERRAS PLEITEADAS PELO ESTADO DO MATO GROSSO 

MAPA 18 ~ TERRAS PLEITEADAS PELO ESTADO DO MATO GROSSO 
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MAPA 19 - EVOLUÇÃO DAS DELIMITAÇÕES DA T. I. do XINGO e/ REGIÃO KARIB 
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·· Superposição da área destinada ao Parque Indígena do Xingu no projeto de 1952 e da 
área delimitada em 1961. (Instiruto Socioarnbiental, 1999) 
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MAPA 20 -EVOLUÇÃO DAS DELIMITAÇÕES DA T. I. do XINGO e/ REGL{O KARIB 
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As sucessivas alterações do perímetro do Parque Indígena do Xingu, de 1961 a 1991. 
(Instituto Socioambienral, 1999) 
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O perlmetrodo Parque Indígena do Xingu hoje. após a incorporação de parte das cerras 
tradicionais suyá (wawi) e waurá (bacovi). (Instituto Socioambiental, 1999) 
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VII- SÉTIMA PARTE: 

CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO, 

CONTENDO A PROPOSTA DOS LIMITES DA ÁREA DEMARCADA: 

Este laudo antropológico contêm os resultados da pesquisa realizada sobre a etnia 

Naruvôtu, de língua Karib, que falam atualmente o mesmo dialeto dos índios Kalapalo do 

Alto Xingu. Neste trabalho, apresento provas históricas e etnográficas para a descrição dos 

Naruvôtu como um grupo local distinto dos outros grupos Karib que residem atualmente 

r: dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu: Kalapalo, Kuikuru, Matipu e Nahukwá. 

Desde os primórdios dos contatos realizados na região do Alto Xingu por exploradores, 

pelas frentes de atração do SPI, e pela famosa Expedição Roncador-Xingu, que contou com 

a participação dos irmãos Leonardo, Cláudio e Orlando Villas-Bôas, circunstâncias 

históricas, geográficas, e políticas, levaram ao não reconhecimento dos Naruvôtu como um 

grupo autônomo alto xinguano. Este relatório visa corrigir este erro histórico, resultado de 

um verdadeiro etnocídio, tanto fisico como cultural, perpetrado injustamente contra este 

povo alto xinguano. 

Os primeiros dados deste relatório foram levantados entre os dias 09 à 19 de 
r> 

dezembro de 2002 através de entrevistas na sede da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

em Brasília, com cinco índios do Alto Xingu+Milton Naruvôtu, Tsamãnue Kalapalo 

(também chamado de Iwaicumã ou "Mazinho" Kalapalo), Vanité Kalapalo, Fadwuvi 

r- 



r- 

Kalapalo e Djawá Kalapalo. Todos estes índios são representantes das etnias Naruvôtu e 

Kalapalo. Tsamãnue é filho de um índio Naruvôtu, e Vanité é descendente direto dos 

Naruvôtu. Com exceção de Milton, estes índios vieram representar os Naruvôtu do Xingu 

em Brasília devido à dificuldade em trazer os N aruvôtu mais velhos para a cidade. Milton 

Naruvôtu mora atualmente em Brasília e trabalha na Coordenação Geral de Demarcação da 

Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI. 

Os representantes indígenas presentes conheciam bem a história dos N aruvôtu e se 

dispuseram a ajudar este pesquisador. Tanto as entrevistas, bem como parte da pesquisa 

documental para a realização deste laudo, foram realizadas na sede da FUNAI em Brasília 

entre os dias 6 e 20 de dezembro de 2002. Desloquei-me então para São Paulo a fim de 

consultar o Instituto Socioambiental (ISA) e continuei a pesquisa em bibliotecas públicas 

no Brasil e nos Estados Unidos que possuíssem os documentos históricos necessários para a 

elaboração deste relatório. Adquiri também vários livros sobre a expedição Roncador- 

Xingu. Participei de reuniões com o Departamento de Identificação e Delimitação (DEID) 

da divisão fundiária da FUNAI-Brasília no dia 10/12/2002, onde estiveram presentes este 

~_) pesquisador, os representantes indígenas, e o então chefe do departamento, Sr. Marco Paulo 

Fróes Schettino; com a assessoria da presidência da FUNAI no dia 13/12/2002, e com o Sr. 

Noraldino Vieira Cruvinel, então o diretor da Diretoria de Assuntos Fundiários no dia 

17/12/2002. 

Minha viagem à campo para visitar as adiais onde residem atualmente os Naruvôtu 

e à região dos formadores do Xingu onde jaz seu território tradicional foi marcada para o 

mês de maio de 2003 quando o grupo de trabalho iria proceder com a identificação do 

território tradicional Naruvôtu in loco. No entanto, por motivo burocrático -o 

»<. 



extraviamento de um cartão de embarque enviado para.a FUNAI em fevereiro de 

2003- meu retomo a Brasília para integrar o grupo de trabalho que iria a campo não se deu 

até meados de junho de 2003. Na ocasião, um congelamento de todos os trâmites 

financeiros da FUNAI dificultou o andamento de vários grupos de trabalho que já haviam 

iniciado a identificação de terras, e outros, como o nosso, que estavam prestes a iniciá-la. O 

então presidente da FUNAI, Eduardo Aguiar de Almeida, não pode ser localizado na época 

para dar-nos qualquer posição sobre o assunto. Apesar de ter sido informado que o grupo 

de trabalho que eu iria integrar estaria pronto para viajar assim que eu chegasse a Brasília, 

nem sequer um único integrante do grupo havia sido escolhido, ou mesmo contatado. No 

entanto, o então coordenador geral de identificação do CGID, Ter Vale de Aquino e sua 

equipe, apoiaram-nos o quanto puderam para que o nossa viagem ao Xingu fosse realizada. 

As lideranças indígenas Kalapalo retomaram a Brasília para cobrar da FUNAI uma 

posição do órgão na época. Aproveitei o retomo dos índios à Brasília para averiguar dados 

obtidos durante minha consulta de arquivos e bibliotecas. O grupo de trabalho para a 

identificação da Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu formou-se finalmente na segunda 

semana de julho de 2003. Apesar de ainda não termos o dinheiro do financeiro em mãos, o 

grupo de trabalho deslocou-se de Brasília no dia 13/07/2003, Domingo, às 5 horas da 

manhã. Seus integrantes e as funções que desempenharam durante os levantamentos dos 

dados para a elaboração deste relatório foram: 

1. Antropologia; Coordenação: Dr. Marcelo Fiorini, antropólogo pela New York 

University e consultor do projeto pela UNESCO. 

2. Ambientalísmo: Cláudia Regina da Silva, bióloga pela Universidade de São 

Paulo e consultora do projeto pela UNESCO. 



consultor do CGD/FUNAI/UNESCO. 

3. Cartografia: Renato Eduardo Pereira D' Alencar, engenheiro agrimensor, 

4. Levantamento Fundiário: Antônio Alves de Santana Sobrinho, técnico agrícola 

consultor do CGAF/UNESCO. 

5. Levantamento Fundiário: Marcos Herlei dos Reis Guimarães, técnico agrícola, 

INCRAIMT. 

6. Motorista: Francisco Pereira da Silva, CSG/FUNAI. 

7. Guia indígena, operador de lancha, e tradutor: V anité Kalapalo, chefe de posto 

indígena de vigilância, AER Xingu/FUNAI. 

No Alto Xingu visitamos as terras tradicionais dos Naruvôtu e averiguamos a 

presença de habitações não indígenas na região. O antropólogo e a ambientalista também 

visitaram as aldeias do Tanguro, Kuikuru e a grande aldeia Kalapalo da margem direita do 

Culuene. Seguimos depois para a aldeia yawalapití, aonde encontramos as lideranças do 

Alto Xingu e discutimos a atual situação dos Naruvôtu perante as comunidades indígenas 

alto xinguanas. Retomamos depois às aldeias Tanguro e Kuikuro, bem como novamente à 

região do Córrego N aruvôtu, para finalizar os trabalhos de identificação da terra indígena. 

Considero este relatório de identificação uma importante etapa do processo de 

demarcação da Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu, já que se trata de uma situação em 

que os próprios índios estão atualmente passando por um processo de resgate de sua 

identidade. Não quero dizer com isto que os Naruvôtu são um caso de uma população 

emergente, no sentido das novas etnias indígenas que tem sido encontradas no Brasil, às 

vezes mesmo entre populações urbanizadas. Os Naruvôtu não são índios emergentes neste 



---------- ---· - 

último sentido, nem remanescentes no sentido comum da palavra. Eles foram assimilados 

parcialmente (nas últimas décadas) por outros grupos do Alto Xingu por não terem tido 

qualquer escolha. Pode-se dizer que a situação atual dos Naruvôtu advém das falhas do 

aparato governamental responsável pela sobrevivência fisica e cultural dos índios 

brasileiros, bem como dos organismos criados para gerir o contato interétnico entre os 

índios, e entre estes últimos e aqueles que chamam de "civilizados" ou "brancos," os 

Kagaiha, no idioma dos Naruvôtu. 
r-- 
' ~-_.:: O maior erro perpetrado pela FUNAI e por outros "tutores" do contato interétnico 

foi ter considerado os Naruvôtu extintos. Procurei mostrar neste relatório como os 

Naruvôtu lutaram contra esta idéia de extinção de seu subgrupo, idéia esta pronunciada 

pelos próprios irmãos Orlando e Cláudio Villas Bôas (vide anexo, no capítulo "Tribos 

Desaparecidas" da obra "Xingu: Os Índios, Seus Mitos," de 1970) e corroborada até 

r\ recentemente pela própria FUNAI, instituição que tem a função garantir a sobrevivência 

fisica e cultural dos grupos indígenas do Brasil. Isto, apesar de todas as evidências 

históricas e etnográficas e a existência de dezenas de indivíduos que ainda preservam uma 

! . < ,,.-.... ·' 
identidade Naruvôtu dentro da Terra Indígena do Alto Xingu, e são por outros definidos 

como tal, índios estes que acabaram sendo "varridos para baixo do tapete" pelo próprio 

órgão criado para garantir seus direitos. Com o fim da tutela através da Constituição de 

1988, os índios têm hoje uma postura muito diferente sobre a sua identidade do que durante 

a época em que eles foram transformados em cidadãos incapazes perante a comunhão 

nacional. 

Todas as justificativas para os conceitos adotados para esta proposta de delimitação 

foram apresentados na QUARTA PARTE juntamente com a avaliação da atual situação 

r<. 



ambiental da T. I. Pequizal do Naruvôtu. Inclui-se aqui a proposta de delimitação final 

baseada. como eu mencionei, no desenho ou croqui do índio Mayuta Naruvôtu obtido 

durante a estadia do Grupo de Trabalho na aldeia do Tanguro, 

A lei 6.001 contem preceitos ultrapassados que são prejudiciais ao índio em sua luta 

hoje em dia pela afirmação étnica, principalmente no tocante à sua incapacidade jurídica. 

Gostaria de concluir este trabalho com o Art. 25 da lei 6.001 como forma de comunicar aos 

Naruvôtu, que tão bem nos receberam em suas casas, que a luta pelas suas terras ancestrais 

está reconhecida pela lei dos Kagaiha e que portanto eles têm o total direito de reivindicar 

estas terras como eles têm feito, há muito tempo. 

Art. 25 O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 

permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição 

Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de 

assistcncia aos silvicolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a 

antiguidade da ocupação, sem prcjui:o das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do 

referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. 
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Rubrlr.a 
Tsamãnue Kalapalo (Iwaicumã ou Mazinho). segundo filho de Atatiro e Yaluv. 

reside atualmente em Brasília, onde tenta concluir seus estudos. Ele foi um dos principais 

instigadores, dentro de Brasília, juntamente com Milton Naruvôtu, para que a FUNAI 

desse atenção a este grupo alto xinguano. 

----- --------· 
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Fundação Nacional do Índio 
MINlSTÉIUO DAJUSTIÇA 

DIRETORIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS-DAF 
COORDENAÇÃO GERAL DE DEMARCAÇÃO-CGD 

MEMORIAL DESCRITIVO DE DELIMITAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 
TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU 

ALDEIA INTEGRANTE 
Naruvôtu 

GRUPO INDÍGENA 
NARUVÔTU 

LOCALIZAÇÃO 
MUNICÍPIO: Canarana e Gaúcha do Norte 

Administração Regional da FUNAI do Xingu 

COORDENADAS DOS EXTREMOS 
EXTREMOS LATITUDE LONGITUDE 
NORTE 12º47'45" S E 52°44'26" Wgr. 
LESTE 12º48'42" S E 52°43'22" Wgr. 
SUL 13º00'07" S E 52°47'47'' Wgr. 
OESTE 13º00'09,656" S E 53º00'08,513" Wgr. 

NOMENCLATURA 
MI-1930 e :MI-1981 

BASE CARTOGRÁFICA 
ESCALA 
1:100.000 

ÓRGÃO 
DSG 

ESTADO:MT 

ANO 
1980 

DIMENSÕES 
SUPERFÍCIE: 27.980 ha (vinte e sete mil, novecentos e oitenta hectares), aproximadamente. 
PERÍMETRO: 96 km (noventa e seis quilômetros), aproximadamente~ 



Pn>CIISO no: q ,g ~ I C1 g 
Fa1ba nt: J. S' ~ 
~ 

Fundação Nacfooal do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Continuação do Memorial Descritivo da T .L Naruvõtu 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

NORTE/ 
OESTE 

: partindo do ponto Ol=M-47, de coordenadas geográficas 13°00'09,656" Se 53°00'08,513" Wgr., 
localizado no marco de divisa da T. I. Parque do Xingu, segue por uma linha seca, pela divisa 
desta terra indígena até o ponto 02, de coordenadas geográficas aproximadas 12°47'45" S e 
52°44 '26" W gr., localizado na divisa das Fazendas Sayonara e Cacoal; 

r: 

LESTE : do ponto antes descrito, segue por uma linha seca pela divisa das Fazendas Sayonara e Cacoal até 
o ponto 03, de coordenadas geográficas aproximadas 12°48'42" Se 52°43'22" Wgr., localizado 
na divisa das Fazendas Sayonara, Cacoal e Vera Cruz; daí, segue por uma linha seca até o ponto 
04, de coordenadas geográficas aproximadas 12°51'20" S e 52°44'50" Wgr., localizado na 
cabeceira de um córrego sem denominação; daí, segue pela sua margem direita, a jusante, até o 
ponto 05, de coordenadas geográficas aproximadas 12°52'59" S e 52°45'40" Wgr., localizado na 
confluência com o Córrego Quebrado; dai, segue pelo último, margem direita, a jusante, até o 
ponto 06, de coordenadas geográficas aproximadas 12°53'10'' Se 52°46'06" Wgr., localizado na 
confluência com um córrego sem denominação; daí, segue pelo último, margem esquerda, a 
montante, até o ponto 07, de coordenadas geográficas aproximadas 12°57'25" S e 52°43'38" 
Wgr., localizado na sua cabeceira; daí, segue por uma linha seca até o ponto 08, de coordenadas 
geográficas aproximadas 12°57'30" S e 52°48' 10" Wgr., localizado junto a uma cerca de arame; 
daí, segue por uma linha seca até o ponto 09, de coordenadas geográficas aproximadas 12°58'10" 
S e 52°47'36" Wgr.; daí, segue por uma linha seca até o Ponto 10, de coordenadas geográficas 
aproximadas 12°59'40" S e 52º47'10'Wgr.; daí, segue por uma linha seca até o ponto 11, de 
coordenadas geográficas aproximadas 12°59'47" S e 52°47'29" Wgr., localizado na margem 
esquerda do Rio Sete de Setembro; daí, segue por esta margem, a montante, até o ponto 12, de 
coordenadas geográficas aproximadas l3º00'07"S e 52°47'47'Wgr; 

SUL : do ponto antes descrito, segue por uma linha reta até o ponto 01, inicio da descrição deste 
perímetro. 

Obs.: 1- Base cartográfica utilizada na elaboração deste, memorial descritivo: SD.22-V-A-VI e SD.22- 
V-C-III - Escala: 1:100.000 - DSG- 1980. 
2- As coordenadas geográficas citadas neste memorial descritivo são referenciadas ao Datum 
Horizontal SAD-69. 

r 

Brasília, 06 de novembro de 2003. 

Resp. Téc. Definição Limites Resp. Téc. Identificação dos Limites Visto: Coordenador da CGD 

~/JiF._··· ? .t::f;Q._ - - . . - 
~ -:,_....,,,....M..._...a_r_celoO; do Fiori i Renato Edua~~erei~, Alencar 

Antropólogo Eng<>_~Ag imensor 
CREA-D 4.210/D 

R< Manoel Francisco Colombo 
Engº.Agrimensor 
CREA-SP 64.889/D 
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OFICIAL 

• Á 2 J Fls. IMOVEL: UMA GLEBA DE TERRAS COM A READE 9.872 HAS e 3.345 M, situa - 
da no lugar denominado "JACINTHO", no Município de Chapada dos Guima tR~u~lir:•c:;ª::::;:;:::5;:;.t:: 
rães/MT, gleba essa perfeitamente dividida e demarcada, confrontando 
no s1::u todo com a margem esquerda do Rio Kulueni, com Julio Marques, 
José Jacintho da Silva e com quem mais de direi to. Cadastrado no 
INCRA sob código do 'imóvel nº 901.156.000.345-0, conforme Certidão 
de Quitação de Tributos Federais Administrados pela Secretaria da 
Receita Federal protocolo SRF -ARF Franca 0810905-2 Certidão 0033/94, 
expedido em· Franca/SP, aos o 1. 02. 94, assinado por Célia Mar ia Matias 
Felicio - Chefe Mat. 3.004.321-2. PROPRIETÁRIOS: 1º) - 7.404,21 HAS 
de ROBERTO ANTONIO JACINTHO, RG: 3.962,079, brasileiro, casado com 
GILDA MARIA DIAS JACINTHO, proprietário, CIC: 263.179.078, domiciliado 
na Cidade de Franca/SP, na Rua Campos Sal les, nº 1. 843, Aptº 51; 
2º) - 1.234,0418 HAS de JANETE PEDRO JACINTHO, brasileira, viúva, 
do lar, CPF: 081. 468. 128-05, residente e. domicilia da na Cidade de 
Franca/SP; 32) - 308, 5104 HAS de CARMEM LIGIA JACINTO ROSA RODRIGUES 

. ALVES, brasileira, proprietária, CPF: 842.924.948-94, casada no regime 
de comunhão universal de bens anteriormente à Lei 6.515/77, com CARLOS . 

. ROSA RODRIGUES ALVES, brasileiro, comerciante, CPF: 744. 373. 058- 
68, residentes e domiciliados na Cidade de Franca/SP; 49) - 308,5104 

HAS de MAURO FERNANDO JACINTO DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
maior, do comércio, CPF: 248.501.360-72, residente e domiciliado 
na Cidade de Franca/SP; 5º) - 308,5104 HAS de JORGE HENRIQUE JACINTO 
DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, CPF: 724.602. 
457-33, residente e domiciliado na Cidade de Franca/SP; 62) - 30815104 
HAS de CLAUOIA JACINTO DE MEDEIROS, brasileira, solteira, maior, 
do comércio, CPF: 058.912.268-12, residente e ç:lomiciliada na Cidade 
de Franca/SP. NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR: Matricula 2.709 em 06.01.78, 
R-04 em 27.10.78, R-06, R-07, /R)-08 e R-09 em 21.11.91, todos do livro 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIARIO - MA TO GROSSO 
COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

MATRICULA N2 1.871 LIVRO N!! 2-K 186 DATA 14.06.9, FOLHA N!2 

,,--.. 

2-GR, no RGI do 6º Ofício 
de junho de 1.994. Eu, 
a fiz datilografar e conferi 

Guimarães, 14 
Oficial, que 

AV-01- 1.871 - Conforme Certidão de Casamento lavrado às fls. 166 
do livro 8-102, sob o nº 13.277, em 09.03.1991, no Cartório de Regis 
tro Civil 1º Subsdistrito de Franca/SP, o Sr. Mauro Fernando Jacinto 
de Medeiros casou-se com a Srª Dulce Aparecida !saias Jacinto de 
Medeiros, sob o regime de comunhão universal de bens. Chapada dos 

FONE (065) 791-1382 ~r;!'.º ( 
"·--·--- --- - 
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Guimarães, 14 de junho de 1. 994. Eu, 
Oficial, que a fiz datilografar e confer-i-. 

AV-02- 1.871 Conforme Certidão de Casamento lavrada às fls. 89 
do livro 820, sob nº 507, em 27.04.1990, nas notas do Cartório de 
Cristais 8aulista/SP, o Sr. Jorge Henrique Jacinto de Medeiros casou-se 

______ _ Brunherotti Jacinto sob o regime de comunhão 
dos Guimarães, 14 de junho de 1.994. Eu, 
Oficial, que a fiz datilografar e conferi. 

AV-03- 1.871 - Conforme Certidão de Casamento lavrada às fls. 142 
do livro B-54, sob o nº 8.623, em 03.09.1988, nas notas do Cartório 
do Registro Civil 2º Subdistrit-0 (Estação) de Franca/SP, a Sr~ Clãudia 
Jacinto de Medeiros casou-se com o Sr. Rubens Lemos Ferreira Junior, 
sob o regime de comunhã 7 parcial de bens, passando ela assinar-se 
Clãudia Jacinto de Mede ·ros Fer ira. hapada dos Guimarães, 14 de 
junho de 1.994. Eu, Oficial, que a 
fiz datilografar e confe-r- 

-..1 
R-04- 1.871 - Feito em 14 de junho de 1.994. TRANSMITENTES: 1º) -1 ~ 
ROBERTO ANTONIO JACINTHO, RG: 3.962.079/SSP-SP, proprietário, e sua ,..,) 
mulher, GILDA MARIA DIAS JACINTHO, RG: 2. 054. 203/SSP-SP, do governo 
do lar, ambos brasileiros, casados no regime de comunhão uni ver sal 
de bens anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, inscritos conjunta 
mente no CPF: 263.179.078-20 (anteriormente CIC 263.179.078), domici 
liados em Franca/SP, na Rua Campos Salles, nº 1. 843, AptQ 51; 29) 

JANETE PEDRO JACINTHO, RG: 1.567.357/SSP-SP, CIC: 081.468.128-05, 
brasileira, viúva, proprietária, domiciliada na Rua Couto Magalhães, 
1323, em Franca/SP; JQ) - CARMEM LIGIA JACINTO ROSA RODRIGUES ALVES, 
RG: 4.996.733/SSP-SP, CIC: 842.924.948-94, proprietária, e seu mar'ido 
CARLOS ROSA RODRIGUES ALVES, RG: 5.264.633/SSP-SP, CIC: 744.373.058-68, 
proprietário, ambos brasileiros, casados no regime de comunhão uni ver 
sal de bens anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, domiciliados 
.na Rua Continentino Jacintho da Silva, 1760, em Franca/SP; ~4_9~) _ 

MAURO FERNANDO JACINTO DE MEDEIROS, RG: 7.692.352/SSP-SP, CIC: nQ 
248.501.360-721 do comércio, e sua mulher DULCE APARECIDA ISAIASI ~ 
JACINTO OE MEDEIROS, RG: 12.728.993/SSP-SP, CIC: 884.065.128-49, ._,; 
do governo do lar, ambos brasileiros, casados no regime da comunhão 
universal de bens na vigência da Lei 6. 515/77 conforme pacto ante- 

Continua às fls. 187, livro 2-K 
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r: de Franca/SP, domiciliados na Rua Das Tulipas, nº 571, em Franca/SP; 
5º) - JORGE HENRIQUE JACINTO DE MEDEIROS,·, RG: 7. 952. 231 /SSP-SP, CIC: 
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724. 60~. 457-33, engenheiro, e sua mulher CLÁUDIA DE MELO BRUNHEROTTI 
JACINTO, RG: 15.358.456/SSP-SP, CIC: 060.460.178-66, assistente social, 
ambos brasileiros, casados no regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da Lei 6.515177, domiciliados na Avenida Paulo VI, nº 
540, em Franca/SP; 6º) - CLÁUDIA JACINTO DE MEDEIROS FERREIRA, RG: 
8.311.333/SSP-SP, CIC: 058.912.268-12, do comércio, e seu marido, 
RUBENS LEMOS FERREIRA JÚNIOR, RG: 10.160.814/SSP-SP, CIC: 041.734.078- 
82, proprietário, ambos brasileiros, casados no regime da comunhão 
parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, domiciliados na Alameda 
Arminda Nogueira, nº 2557, em Franca/SP. ADQUIRENTE: ITAMAR APARECIDO 
TREVISAN, RG: 3.411.022/SSP-SP, CIC: 168.418.6y'8-15, proprietário, 
casado no regime de comunhão universal de bens na vigência da Lei 
6.515/77 conforme pacto antenupcial devidamente registrado sob nº 
2.152, livro 3-Aux no 1º Cartório de Registros Públicos de Ribeirão 
Preto/SP, com MARIA PRISCILA FAZIO TREVISAN, RG: 4.657.960/SSP/SP, 
CIC: 425. 409. 688- 72, bióloga, ambos brasileiros, domiciliados na 
Cidade de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Plínio de Castro Prado, 711. 
FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às 
fls. 141/143, livro 762, em 17.12.1993, no 2º Cartório de Notas de 
Franca/SP, pelo Segundo Tabelião José Francisco Contart. VALOR: Cr$ 
1. 000. 000, 00 ( Hum milhão de cruzeiros reais), os vendedores Roberto 
Antonio Jacintho e sua mulher, vendem sua parte ideal de 25%, destaca 
da, pelo preço certo e ajustado de Cr$ 500. 000, 00; e os vendedores 
Janete Pedro Jacintho e outros, vendem sua parte ideal possuida, 
de 25%, t arnb érn pelo preço certo e ajustado de Cr$ 500. 000, 00; que, 
da totalidade do preço Cr$ 1.000.000,00. CONDIÇÕES: Obriga-se a respon 
der pela evicção. Os vededores declararam na escritura sob as penas 
da lei, não são, individualmente empregadores vinculados ao INSS, 
não estão enquadrados nas restrições do artigo 47 da Lei 8. 212 de 
24 de julho de 1991, e Decreto nº 612 de 21 de julho de 1992. Os ven 
dedores Roberto Antonio Jacinto e sua mulher vendem apenas 25% da 
área maior, ou seja 2.468,0836 has; e os demais vendedores vendem 
as áreas que lhes pertencem, ou seja 25% da área maior, correspondente 
a 2.468,0836 has. Tendo o comprador ITAMAR APARECIDO TREVISAN adquirido 
apenas 50% da área maior com 9.872,3345 has, ou seja, 4.936,1672 

FONE ( 065) 791-138.2 
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de 1. 994. ( Emolumentos 
Oficial, que a 

has. Chapada dos 
100.000,00 OP). Eu, 
datilografar e conferi 

AV-5- 1. 87,1 - Registrada sob nº O 1 da matrícula 2. 388, Livro 2-0, 
aos 23.12.94, neste RGI, a área de 5.523,6066 has para a FAZENDA BAR 

RANCO ALTO DO KULUENE 5/1). Chapada dos Guimarães, 23 de dezembro de 
CT --~ ~ar· · 1 ·r· d t í I f -· -·- - . . · 1c1a que o 1z a 1 ogra ar 1.994. Eu, 

e conferi. 

.AV-06- 1. B71 - Registrado nQ 01-4. 94:i!, livro 2-AH 

ROBERTO ANTONIO JAC I NTHO 
sob em 29.05.98 

e sob nQ 01 a área de 2 .174, 3639Has para 

4. 946, livro 2-AH em 29. 05. 98 

~~SA~ Cha:.;,~(c)dao1s 
. t\. 11, jÍ:.!• •. ,,o';. 

•O 'wf,/,, .Af'I···· 

área de 2.174,3639Has 

29 de maio 
para ITAMAR 

de 1998. Eu, 

a 
Guimarães 

fiz datilografar e conferi. que o •.. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIARIO - MA TO GROSSO 
COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

MATRÍCULA NII 2 • 3 8 8 LIVRO N!.! 2- O FOLHA N!!· 006 DATA 23.12.94 

IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS COM A ÁREA DE 5.523,6066 HAS, situada 
lugar denominado "FAZENDA BARRANCO ALTO DO KULUENE, desmembrada 
área maior, no Município de PARANATINGA MT., outrora Município d, 
CHAPADA DOS GUIMARÃES MT., dentro dos seguintes limites e confrontações 
Inicia-se o perímetro da área junto ao M01, de coordenadas geográficas 
latitude: 12257•45 e longitude 52º5112711,·· cravado na margem esquerd 
do Rio Kuluene, deste, segue com linha seca, dividindo com terra 
de Antonio Couto Rosa Neto, com os seguintes rumos e distâncias: 90 
0010011W e 9.150,00m, a t é o M02, cravado na divisa de terras de Antoni 
Couto Rosa Neto e Roberto Antonio Jacinto e outro, deste outro, co 
os seguintes rumos e distâncias: 56230'00'NE e 14.570,00m, até o M03 
6.5Q00'0011NE, e 3.920,00m, até o M04; cravado na margem esquerda d 
Rio Xingú; deste segue pelo mesmo Rio Xingú, pela sua margem esquerd 
por vários rumos e distâncias até o M-.5; confluência dos Rios Kuluen 
e sete de setembro; deste segue pelo Rio Kuluene, pela sua marge 
esquerda por várias rumos e distâncias, até o M01; marco inicial d 
descrição deste perímetro. CONFRONTANTES: NORTE: íloberto Antonio Ja 
cintho e outro. SUL: Antonio Couto Rosa Neto e Rio Kuluene. LESTE 
Rio Kuluene e Rio Xingú. OESTE: Roberto Antonio Jacintho e outrc 
Tudo conforme Memorial Descritivo assinado por Pedro Lopes Mirandc 
CREA ng .5. 784/TD-14º Reg. e Registrado no CREA MT. Cadastrado nu INCr 
sob o código do imóvel: 901.156.000.345-0, conforme Certidão de QuitaçÊ 
de Tributos Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federe 
expedida em Franca SP., sob nº 610/94, datada de 22.12.94, Luiz Claudj 
de Lima. PROPRIFTARIOS: ROBERTO ANTONIO JACINTHO, RG: 3.962.075 
brasileiro, casado com GILDA MARIA DIAS JACINTHO, proprietário, CH 

263. 179. 078, domiciliado na Cidade de Franca SP., na Rua Ca111µu:; Salle! 
nº 1.843, · Aptg .51; ITAMAR APARECIDO TREVISAN, RG: 3.411.02'. 
SSP-SP., e CIC: 168. 418. 678-15, proprietário, casado no regime 
comunhão universal de bens na vigência da Lei 6.51.5/77, conforme pac1 
antenupcial devidamente registrado sob nº 2.152, Livro 3-Aux. no 
Cartório de Registro Público de Ribeirão Preto SP., com MARIA PRI'SCII 
FAZIO TREVISAN, RG: 4. 6.57. 960-SSP-SP., e CIC: 425. 409. 688-72, biólog: 
ambos brasileiros, domiciliados na cidade de Ribeirão Preto SP., 1 

Avenida Plínio de Castro Prado, 711. NÚMERO DO REGISTRO ANTERIO! 
04- 1.871, Livro 2-K, aos 14.06(94 .. ,'\ neste Ra'I. 
23 de dezembro de 1.994. Eu, 
o fiz datilografar e conferi. 
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R-1- 2.388 - Feito em 23 de de zemb r o de 1.994. TRANSMITENTE: ITAMA!l'ºnç~rn ._ •. ,: 

~amrra n..,, 
APARECIDO TREVISAN, b r a s í Le í-r o , agricultor, RG: 3. 411. 022-SSP-SP., subst 

e'(CPF: 168.418.678-15, casado com MARIA PRISCILA FAZIO TREVISAN, br a- ~ 
' . . 

sileira, bióloga, RG: 657. 960-SSP-'SP., e CPF: 425. 409. 688- 72, residente 
e domiciliado à Av. Plinio de. Castro Prado ng 711 em Ribeirão Preto 
SP; ROBERTO ANTONIO JACIN10, brasileiro, agropecuarista, RC: 3.962.079- 
SSP-SP., e CPF: 263. 179. 078-20, casado com GILDA MARIA DIAS JACINTHO, 
brasileira, do lar, RG: 2. 054. 203-SSP-SP., 'é CPF: 263. 179. 078-20, 
residentes e domiciliados à Rua Campos Salles nº 1.843, Aptº 51, Franca 
SP. ADQUIRENTE: FAZENDA BARRANCO ALTO DO KULUENE S/A, CGC: 83.913.061/ 
0001-77, com sede à Av. Senador Lemos ng 1.019, Belém,PA., representada 
por seu Presidente MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO, brasileiro, casado, 
médico veterinário, RG: 9.437.738-8-SSP-SP., e CPF: 511.262.736-00, 
residente .e domiciliado em Franca SP. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública 

_MATRICULA_ !FOLHA_ 

2. 388 l 1 006/VO 1 

de Incorporação de Bens e Imóveis, lavrada às fls. 109, Livro 01 Aux. 
aos 20.12.94, nas notas do Cartório de Registro Civil e Tabelionato 
Je General Carneiro MT., Comarca de Barra do Garça MT., pelo Oficial 
C\lvino Lelis da Silvae Escritura Pública de Re-Ratificaçãot lavrada 
3S fls. 179, Livro 001, aos 23.12.94, nas notas do Cartório do 2g 
Jfício desta Cidade pelo Tabelião Cristovão Pedriel da Paixão. VALOR: 
~$ 276.180,00 (Duzentos setenta e seis mil, cento e oitenta reais). 
;ONOIÇÕES: Os rransmitentes declararam na Escritura que não são inclusos 
is exigências do Decreto Lei 1.958 de 09.09:82 we suas posteriores 
r l t e r aç õ e s , Apresentou Guia de ITBI isento. Apresentou Certidão Nega 

.í va Estadual e do IBAMA-MT. (Emolumentos c:-~200,~ Chapada dos 
ru í mar ães , 23 de dezembro de 1. 994. Eu, -1 ,CiJ?:z 
lficial que o fiz datilografar e conferi. 

A.V-02- 2. 388 - Conforme Termo de Responsabilidade e Preservação de 
Floresta, datado em 28.12.1994, celebrado entre o proprietário deste 
imóvel FAZENDA BARRANCO ALTO DO KULUENE S/A, CGC: 83~913.061/0001-77, 
ã! o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
~enováveis, representado por Ubaldino Rezende Rodrigues - Engl2 Ftal. 
:::REA/MT 2872-D - Chefe do Pocof. IBAMA em Barra do Garças/MT., em 
:1.tendimento ao que determina a Lei nQ 4. 771, 
L.965 - CÓDIGO FLORESTAL, em seus Artigos 16 e 
introduzidas pela Lei nQ 7.803, de 18,07.89, 
'FLORESTA OU FORMA DE VEGETAÇÃO" existente na 

de 15 de setembro de 
44, com as alterações 
fica averbada que a 

área de 2. 761, 8033has, 

.. '•. 
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:ela ti vos a ~ do total da propriedade que é de 5. 523, 6066has, fica ( ....,) 

~ 

~ontinua às fls. 053, LQ 2-P 
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·t!'!,0.D;.nor>ICIARIO - MATO GROSSO 
~gg~ARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

CARTÓRIO DO l!! OFICIO 
Praça Dom Wunibaldo n!! 49/5'1 

Cristóvão Pedriel da Paixão 
Of!CIAL 

FOLHA N!! 053 DATA 17-03-95 

r" 
JRAVADA COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA" não podendo nela ser feito 

1:'ualquer tipo de exploração a não ser mediante AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 

r--) IBAMA. o proprietário está ciênte de que, fica vedada a alteração 

"~ área àestinada a RESERVAL LEGAL, nos casos de transmissão, a qual 

r-uer título, ou de desmembramento, comrí:J=>metendo-se por si, seus 
?"-erdeiros e sucessores. Chapada dos Guimê{~es, l f) de m/}ço de 1. 995. 

~Emolumentos R$ 36,00 cid 577). Eu, 
Oficial que o fiz datilografar e conferi. r> 

;--.)-03- 2.388 - Conforme Escritura Particular de Emissão de Debentures 
conve r s íve í s em Ações e Debentures Simples ou Inconversíveis, autori 
,_ada pela Assenbleía Geral Extraordinária dos acionistas da emissora 
~ealizada em 15.09.97, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do 
r:stado do Pará, sob o nº 9, 700991- 7 em 26. 09. 97, e públicada no Diário 

ficial do Estado do Pará nQ 28.559, deliberou sobre 
r">ial de debêntures, com base na Lei n2 8. 167, de 

isposições legais aplicáveis, para subscrição pelo 

uma emissão espe- 
16.01.91 e demais 
Fundo de Investi- 

entes da Amazônia - FINAM; consta que, o imóvel objeto desta matricula, 
e propriedade da EMISSORA: FAZENDA BARRANCO ALTO DO KULUENE 5/A., 

soc í e dade de capital fechado, com sede no Município de Belém, Estado 
l.Jº Pará, na Rua Senador Manoel Barata, n2 ~~1, Sl 01, bairro comércio, 
~GC: 83.913.061/0001-77, com atos constitutivos datados de 26.09.94, 
J.._..:onforme arquivamento na Junta' Comercial do Estado do Pará sob nº 
i.<~3,0001672,0 em 01.11.94, titular de projeto aprovado pela Supe- 
_jntendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, em 12.12.96, 

~esolução nQ 8.429 de 12.12.96, fica aberbado que, assume a obrigação 
ha forma do Disposto no parágrafo 8º do Art. 5º da Lei nQ 8.167, de 
h16.01.91, com a nova redação dada através da MP nQ 1.562, de 15.05.97, 
J--de não ALIENAR ou ONERAR o bem que faça parte do Projeto sem a prévia 

autorização da Superintendência do Desenvolvimento da 
1 º· TASE~!GNATG Jmll!l!V. - ~DAM. Chapada dos GuimlirRE~1st&l\~R:J11>.ti!lllfl"f.laéiOi997. Eu, 
Pr. D, l(llt1nibaldo n•. 05 • TeUmx; C55 - 301-1425 / 13B2 

X ~ f a! e C O n fa?9!;.:bGo - CHAPADA 00.~ GUIMARÃES • MT. 
RGl. CEHTIFl~O e dou fé q!,te eJila l'of,pWii, ,._CIP~ 
fiel da MATR[CIU A l·I· z - .)t,tl 
LIVRO Nº. 2- 0 , não existindo quaisquer outro11 
reg!stme, averbações ou ômus, além do que dela consta 
i!IÃ a presente data e tem valor de CERTIDÃO. 
Orelerk!~verdade~~~ 

Oiác. Crich;vao Pedrí~I da Paixjjo 
16. Tabetiâo e Cí)r.i.c.::I /RC!-'·-"--.., • 

TELEFAX (065} 791-1382 
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mtlnuação da •••• 

-MATRICULA :::=J e FOLHA :-J 4.946 lOB1!l 

~omiciliado na cidade de Franca-SP., na Rua Campos Sa Ll.es 1.843, 

aptº 51. NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR: 04- 1.871, livro 2-K, em 
\ 

l14,~ RGI. Chapada dos Guimarães 29 de maio de .1998. 
~u, - OFícial que o fiz datilografar e conferi. 

~-01- 4.946 Feito em 29 de maio de 1998. Conforme Escritura Pú- 
r.l í c a de Divisão de Im6vel Rural lavrada ás Fls. 062/064, livro 03, 

srn 26. 05. 99, nas N6tas do 2º Serviço Natarial e Registra! desta 

:idade, pelo Tabelião Valdemir Paes Landim, compareceram ROBERTO 

\NTÔNIO JACINTHO, agropecuarista, titular da cédula de Identidade 

lG- 3. 962, 079-SSP/SP,, e do crc- 263,179, 079-20, e aua mulher GILDA 

rnRIA DIAS JACINTHO, professora, titular ·do RG- 2. 054. 203-SSP/SP 

do CIC-122.160.938-66, ambos brasileiros, casados no regime de 

:omunhão universal de bens, anteriormente a vigência da lei 6.515/77 

·esidentes e domiciliados á Rua Campo Sales nº 1,843, aptQ 51, na 

....... " 
' 

:idade de Franca-SP e ITAl'IAR APARECIDO TREVISAN, agricultor, titula~ 

la cédula de Identidade RG- 3.411.022-SSP/SP., e do CIC-168.418.678-15 

sua mulher l'IARIA PRISCILA FAZIO TREVISAN, bióloga, titular do RG 

1.657,960-SSP/SP., CIC-425.409.688-72, ambos brasileiros, e do 

:asados no regime de comunhão universal de bens na vigência da Lei' 

,. 515/77, residentes e domiciliados á Avenida Plinio de Castro Prado 

'11, na cidade de Ribeirão Preto-SP., como proprietários de área 

1aior de 4.348.7279Has., e extinguiram condomínio Ficando para o 

:ondomino ITAMAR APARECIDO TREVISAN e sua mulher MARIA PRISCILA 

'AZIO TREV ISAN acima qualificados a área de 2 .174, 3639Has objeto 

Guimarães 29 de maio de 1998. 

da 

Eu _:~ ma~ricula. 
~~ - Oficial 

Chapada dos 

- ..•. : ~ :· 1 ~ .... 

:- .. r: ' . ··.;·• 
;·':'!1':"\'.' ·-\ .• · _ r• !. .• ;-•:'-::'!1. C'-~<) C..!.,!N'•\:O.i\i!.'3 ~ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - MATO GROSSO 

~~W!-\'' COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
,::.--.,~~ 

TABELIONATO E 
REGISTRADORA • 

Cristóvão Pedriel 'da Paixão, 
1° OFICIAL E TABELIÃO 

MATRiCULA Nª 4. 946 LIVRO Nª 2-AH FOLHA Nº 108 DATA: 29. as. 98 
IPIÓVEL: Uma área de terras de 2.174,3639Has, denominada "FAZENDA 

Zona Rural no Municipio de CHAPADA. DOS GUIMAR~ES- LEME", 

MT., 

si tua do na 
o p a rimetr.o da área perímetro: seguinte Inicia-se dentro do 

junto ao M-01, cravado na margem direita do _Rio Kuluene, divisa 
comum com terras de Wladimir Marangoni; deste por uma linha seca 

divisa com terras de Wladimir Marangoni com o seguinte rumo e d í a 

tãncia 9090010011NW e 7.600,00m, chega-se ao M-2 cravado na divisa 

comum com terras de Wladimir Marangoni e Itamar Aparecido Trevisan; 

deste terras de Itamar Aparecido 

3.300,00m, 

divisa linha por uma seca com 
Trevisan com seguinte 

chega-se ao M-3 cravado 

OOJ:!0010011N distância rumo e e 
na divisa comum com terras de Itamar Apare- 

t , .... 

cido Trevisan e Irmãos Jacinto; deste por uma linha seca divisa 

com terras de Irmãos Jacinto com o seguinte rumo e distância 

90900 1 0011NE e 3. 500, OOm, chega-se ao M-4, cravado na divisa comum 

com terras de Irmãos Jacinto e Roberto Antônio Jacinto; deste por 

uma linha seca divisa com terras de Roberto Antônio Jacinto com os 

seguintes rumos e distâncias 00900'0011S e 1.500,00m, até o M-05 

9090010011NE e 5.600,00m, chega-se ao M-06, cravado na margem esquerda 

do Rio Kuluens; deste pelo referido Rio acima por diversos rumos 

e distâncias chega-se ao M-01, marco inicial da descrição deste 

perímetro. Limites e Confrontações: NORTE Irmãos Jacinto e Roberto 

Antônio Jacinto; LESTE Rio Kuluene; SUL IJladimir Marangoni; OESTE 

Itamar Aparecido Trvisan. Conforme Memorial Descritivo assinado 
por Aldo Roberto Rezende Rodrigues, Eng9 Agrônomo CREA-MT nQ 33.48-D, 

e Registrado no CREA-MT. Cadastrado no INCRA sob código do imóvel: 

631.078.028.401-4; área total: 4.348,7Has conforme CCIR 1996/1997 

quitado e Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais com 

efeitos de Negativa n9 E-1.611.757 expedida pela DRF Franca-SP em 

12.05.98. PROPRIETÃRIOS: ITAMAR APARECIDO TREVISAN, RG- 3.411,022- 

SSP/SP, CIC- 168,418.678-15, proprietário, casado no regime de co 
munhão Universal de bens na vigência da Lei 6.515/77 conforme Pacto 

Antenupcial devidamente registrado sob n9 2,152, livro 3-Aux no 

19 Cartório de Registros Públicos de Ribeirão Preto-SP, com MARIA 

PRISCILA FAZIO TREVISAN, RG-4.657.960-SSP/SP, CIC- 425.409.688-72, 

bialaga, ambos brasileiros, domiciliados na cidade de Ribeirão 

Preteo-SP., na Avenida Plínio de Castro Prado, 711, em comum dentro 

de área maior com ROBERTO ANTONIO JACINTHO, RG- 3,962.079, brasileiro 

casado com GILDA MARIA DIAS JACINTHO, proprietário, CIC- 263.179.078 

Praça Dom Wunlbaldo Nº 5 • CHAPADA DOS GUIMARÃES• MATO GROSSO 
TELEFAX: (065) 791-1425 
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TABELIONATO E p1 Af XAO 
REGISTRADORA I'\ 

Cristóvão Pedriel da Paixão, 
1º OFICIAL E TABELIÃO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO • MATO GROSSO 

~~ COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
~-;2,P~ 

~ .•.... .:,. 

1 MATRÍCULA N" "4. 94 7 . LIVRO Nº 2-AH . FOLHA Nº lO'g DATA: 29. 05. 98 1 
t-· --:-------------------------------..;..· -----1- Fls.~ 
IMÕVEL: Uma ~rea de terras de 2.174,3639Has, denominada "FAZENDA 
BARRANCO ALTO II", situado na Zona Rural no Municipio de CHAPADA DOS 
GUIMARÃES-IH., perímetro: Inicia-se dentro do seguinte 
o perímetro da área junto ao M-01, cravada na margem esquerda da 
Rio Kuluena, divisa comum com terras de Itamar Aparecido Travisen; 
deste par uma linha seca divisa com terras de Itamar Aparecida 
Trevisan com as seguintes rumsoe distãncias 90900'00"NW e 5.600,00m, 
até M-02, 0090010011N e 1.500,DOm, chega-se .. ao M-3, cravada na divisa 
comum com terras de Itamar Aparecido Trevisan e Irmãos Jacintho; 
deste por uma linha seca divisa com terras de Irmãos Jacintho com 
se g ui n t e rum o e d i s t â n e i a D D Q OD I D O II N e 2 • 2 O O , O O m , c h e g a - se a o M - O 4 , 
cravado na divisa comum com terras de Irmãos Jacintho e Sérgio 
Mauad; deste por uma linha seca divisa com terras de Sérgio Mauad 
com a rumo de distância 90QÇ)Q10011NE e 7.300,0Dm, chega-se ao M-5, 
cravado na margem~ esquerda da Rio Kuluene; deste pelo referido 

,-.. 1 Rio acima por diversos rumso e distâncias chega-se ao M-01, marca 

;--. 

inicial da descrição deste perímetro. Limites e Confrontações: 
NORTE Sergio Mauad; LESTE Rio Kuluene; SUL Itamar Aparecido Trevisan; 
'o ESTE Itamar Aparecido Trevisan e Irmãos Jacinto. Conforme Memorial 
descritivo assinado por Aldo Roberto Rezende 
nome CREA-MT nQ 3348/D, e registrado na 
INCRA sob código do imóvel: 631.078.028.401-4; 
conforme CCIR 1996/1997 quitado e Certidão 

Rodrigues, engQ Agrô 
CR EA-MT. Cadastrado no 
área total: 4.34B,7Has 
Positiva de Tributos 

e. Contribuições Federais com efeitos de Negativa n9 E-1.611.757 
expedida pela DRF Franca-SP em 12.05.98. PROPRIETÃRIOS: ROBERTO 
ANTONIO JACINTHO, RG- 3. 962,079, brasileiro, casado com GILDA MARIA 
DIAS JACINTHO, proprietário, ~IC- 263.179.078, domiciliado na cidade 
de Franca-SP., na Rua Campas Salles 1. 843, Aptº 51, em comum dentro 
de área maior com ITAPIAR APARECIDO TREVISAN, RG- 3. 411. 022-SSP/SP,, 
CIC- 168,418.678-151 proprietário, casado no regime de comunhão Unive~ 
sal de bens na vigência da Lei 6. 515/77 conforme Pacto Antenupcial 
devidamente registrado sob nº 2.152, livro 3-Aux no lº Cartório de 
Registros Públicos de Ribeirão Preto-SP, com l'IARIA PRISCI LA FAZIO 
TREVISAN, RG-4,657,960-SSP/SP, CIC 425.409.688-72, bióloga, ambos 
brasileiros, domiciliados na cidade de Ribeirão Preta-SP, na Avenida 
Plinia de Castro Prado, NÚl'IERO 00 REGISTRO ANTERIOR: Matricula 
l.B71, livro 2-K, em RGI. Chapada dos Guimarães 
29 de maio de 1998. que o fiz 

d a til o g.r a f Prâç&l o6n\'VV&llaktdo Nº s -.CHAPADA oos GUIMARÃES - MA TO GROSSO 
TELEFAX: (065) 791-1425 
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datilografar e conferi. 

R-01- 4.94'.7 - Feito em 29 de maio de 1998 .• Conforme Escritura Pú 

blica de Divisão de Imóvel Rural lavrada ás fls. 062/064, livro 03, 

em 26. OS. 98, nas Nó tas do 2º Serviço Natar ial e Regis tral desta 

Cidade, pelo Tabelião Valdemir Paes Landim, compareceram ROBERTO 

ANTÔNIO JACINTHO, agropecuarista, titular da cédula de Identidade 

R G - 3 • 9 6 2 • O 7 9 - S S P I S P • , e d o C I e- 2 6 3 • l 7 9 • o 7 8 - 2 o , e s u a m u l h e r G I LO A 

MARIA DIAS JACINTHO, professora, titular do RG- 2.054.203-SSP/SP 

e do CIC-122,160.938-66, ambos brasileiros, casados no regime de 

comunhão universal de bens, anteriormente a vigência da Lei 6.515/77 

residentes e domiciliados á Rua Campo Sales nº l.843, ap t s 51, na 

Cidade de Franca-SP e ITAMAR APARECIDO TREVISAN, agricultor, titular 

da cédula de Identidade RG- 3.411,022-SSP/SP., e do CIC-168.418.ô78-15 

e sua mulher MARIA PRISCILA FAZIO TREVISAN, bióloga, titular do RG 

4.657.960-SSP/SP., do CIC-425.409.688-72, ambos brasiJ,eiros, e 
casados no regime de comunhão universal de bens na vigência da Lei 

6.515/77, residentes e domiciliados á Avenida Plinio de Castro Prado 

711, na cidade de Ribeirão Preto-SP., como proprietários de área 

maior de 4.348.7279Has., e extinguiram condomínio ficando para o 

condomino ROBERTO ANTÔNIO JACINTHO e sua mulher GILDA MARIA DIAS 

JACINTHO acima qualificados a _área de 2.174,3639Has obje~~sente 
matricula. Chapada dos Guimarães 29 de maio de 1998. Eu, ~ 4 

Oficial que o Fiz datilografar e conferi. 

AV-02- 4.947 - Conforme Termo de Responsabilidade de Averbag_ão de 

Reserva Legal, 

deste imóvel o 

datado aos 1 S .12 .1998, celebrado entre o 

Sr. ROBERTO ANTÔNIO JACINTHO, portador 

proprietário 

do CPF: ng 

263.179.078-20, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 

Rezende Rodrigues 

Renováveis IBAMA/MT. , representado por Ubaldino 

CREA/MT 2872-D, Chefe do Pocof /IBAMA - Engº Ftal. 
em Barra do Garç as/MT. , em atendimento ao que determina o (Parágrafo 

único do art. 44 da Lei nQ 4771 /65 e parágrafo 1 do art. 8 do decreto 

nº 1282/94), tendo em vista o que dispõe a Portaria nQ 48, de 

10/07/95, fica averbada que a floresta ou forma de vegetação existente, 
com área de 1.087,1819 has, não inferior a 50% do total da proprie 

dade que é de 2.174,3639 has, fica gravada como de utilização limita 
da, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração sem autori- 

zação do IBAMA. O proprietário, compromete-se 
ou sucessores, Chapada dos Guimarães, 07 de 

por si, 
janeiro 

seus herdeiros 
de 1.999. Eu, 

Continua às Fls. 009, livro 2-A~ 

. ,.;;; 
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(:· W.-;:~~;~FEDERATIVADOBRASIL ~--P* 1:1XA- ·,::-0;& 
r. :0 • ~~bER JUDICIÁRIO ~ rvtATO GROSSO ~ REGISTRADORJA .M 

... COMARCA DE CHAPADA DOS GUlMARAES Cristóvão Pedrlel da Paixão, 
; ·' l O OFICIAL E TABELIÃO 

r- 
Oficial que o fiz datilografar e conferi. 

2-AM LIVRONº FOLHA Nº 009 DATA: 07. 01. 99 

R-03- 4.947 - Feito em 12 de janeiro de 1.999. TRANSMITENTES: ROBERTO 

ANTÔNIO JACINTHO, agropecuarista, portador do RG: 3. 962. 079/SSP-SP., 

CIC: 263.179.078-20, e sua mulher GILDA MARIA DIAS JACINTHO, professo 

ra, portadora do RG: 2.054.203/SSP-SP., CIC: 122.160.938-66, ambos 

brasileiros, casados, residentes e domiciliados à Rua Campos Sales, 

nº 1.843, Bairro Centro, Aptº 51, na Cidade de Franca/SP. ADQUIRENTE: 

SEVENTEEN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, com sede na Fazenda Sete Ranchos, 

na zona rural do Município de GaGcha do Norte/MT., devidamente inscri 

ta no CGC: 02.187.020/0001-49, com seu contrato social arquivado 

na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 51200693095, repre 

sentada por seu. sócio proprietário Marcos Antonio Dias Jacinto, brasi 

leiro, casado, médico veterinário, portador do RG: 9.437.738-8/SSP-SP., 

r 

t"> 1 CIC: 511.262.736-00, residente e domiciliado à Av. Major Nicácio, 

r 

n9 2.835, AptQ A, na Cidade de Franca/SP. FORl'IA DO TÍTULO: EscI'itura 

PGblica de Incorporação, lavrada às fls. 092 e vº, livro 004, aos 

07. 01.1999, no 2º Serviço Notarial e Registral desta Cidade, pelo 

Tabelião Valdemir Paes Landin. VALOR: R$ 140 .156, 00 ( Cento e quarenta 

m i 1 , e e n t o e e i n q u e n t a e s e i s r e a i s ) , p a r a q u e e s s e v a l o r d e a g r e g u e 

a o capital social, integralizar a quota de 140 .156 quotas em nome 

do incorporador. CONDIÇÕES: Obriga-se a responder pela evicção. Os 

outorgantes declararam na escritura e s cb v- as penas da lei, que não 

são responsáveis direto pelo recolhimento de contribuições à Previdên 

cia Social Rural, não estando portanto, inclusos nas exigências do 

Decreto Lei nQ 1. 958 de 09. 09. 82 e suas posteriores alterações, para 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos para com o INSS. Cadastra 

do no INCRA sob código do imóvel nQ 631.078.028.401-4, conforme apre 

sentação na escritura do CCIR 1995/1997 e a Certidão de Regularidade 

Fiscal de Imóvel Rural ITR n9 H-0036313, expedida em 26.11.1998, 

pela DRF / Franca/SP. No imóvel acima existe Termo de Responsabilidade 

e Preservação de Floresta averbado sob nº 02, objet_o der'\a _matrícula. 
Chapada dos Guimarães, 12 de janeiro de 1. 999. Eu, ~ •.. ~ $ 
Oficial que o fiz datilografar e conferi. 

1 R-04- 4.947 - Feito em 12 de março de 2.002. Conforme Quarta Alteração Contratual, 
L~gistrada na Junta Corn~rcial do Estado de Mato Grosso sob n.º 20010504826, em 

Praça Dom Wunibaldo Nº 5 • CHAPADA DOS GUIMARÃES • MATO GROSSO 
TELEFAX: (065) 791•1425 

r> 
r 
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03.01.2002, da firma Seventeen Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, representada 
pelos sócios Marcos Antônio Dias Jacinto e Maria Angélica Borges Jacinto, datado em 
Gaúcha do No1te-MT, aos 03.07.2001; de comum acordo resolvem reduzir o capital social da 
empresa, redução esta no valor de R$ 144.116,00, retomando ao sócio MARCOS 
ANTÔNIO DIAS JACINTO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na 
Av. Brasil, s/n.º, Centro, na Cidade de Gaúcha do Norte-M'T, portador do RG: 9.437.738- 
8/SSP-SP~ e CPF: 511.262. 736-00, filho de Roberto Antônio Jacinto e de Gilda Maria Dias 
Jacintç, nascido em Franca-SP, aos 06.10.1964, o imóvel objeto desta matricula, a qual fora 
incorporada ao patrimônio da sociedade através da 2° Alteração Contratual registrada na 
JUCEMAT dia 06.01.99 sob n.º 990002063. Cadastrado no INCRA sob código do imóvel n." 
631.078.028.401-4, área total 2.174,3 has, conforme CCIR 1998/1999 e os 05 últimos ITRs 
todos quitados. Apresentou Certidão Negativa de Débito do INSS, sob n.? 001402001- 
10001073, datado aos 30.11.2001. Apresentou Certidões Negativa: Estadual e do IBAMA. 
Chapad;,.; dos *_9uimarães, 12 de março ~~ 2.002. Eu, Diácono, 
__ __:l........::===::-l'-~=:::Z(!v:5;:t;:L _;, Oficial, que o fiz digitar, conferi e subscrevi. 

~- AV-05- 4.947 - Conforme Certidão sob nº 238/2002, expedida pelo Instituto de Terras de 
~ Mato Grosso - INTERMA T, datado em 08.08.2002, o imóvel, _objeto desta matrícula, 
)... encontra-se com a atual divisão localizada no Município de GAUCHA DO NORTE-MT. 

_ Chapad-ª' do~uimarães, · 11 de setembro de, 2.002. - Eu, Diácono, 
.L. C ~ ~ , Oficial, que o fiz digitar, conferi e subscrevi. 
rL- - R-~-0~6~--4~.9-4~7~- -p~e-it_o_e_m_l~2-d~e-n-o-ve_m_b~r-o-d~e~2-.0~0~2-. ~D~E=v-E-D~O-R_:_M-A-R~C~O-S_A_N_T_O_N_l_O 

' ,.L. DIAS JACINTO, pecuarista, portador do CPF: 511.262.736-00, e RG: 94377388/SSP-SP. e 
~ sua mulher MARIA ANGELICA BORGES JACINTO, professora, portadora do CPF: 
,L.., 511.262.736-00, RG: 17787685/SSP-SP, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na 
1.- Av. Brasil. Centro, Çiaúcha do Norte/MT. CREDOR: BANCO DO BRAS}L S/A. agência 
,-.. de Canarana/MT. TITULO: Hipoteca Cedular de 1º Grau. FORMA DO TITULO: Cédula 
,..L. Rural Pignoratícia e Hipotecaria sob n.º 21/97359-8, emitida em Canarana/MT, e registrada 
,l... sob nº 3.900, livro 3-S, aos 12.11.2002, neste RGI. VALOR: R$ 75.600,00 (Setenta e cinco 
1 mil e seiscentos reais). PRAZO: Vencimento para 01 de outubro de 2.008. PRAÇA DE 
,,,.. PAGAMENTO: Canarana/M'I', JUROS: Conforme cláusula "Encargos Financeiros". 
,..L. CONDIÇÕES: fica estabelecido que não poderão gravar de qualquer ônus cm favor de 
,l... . erceiros, nem arrendar; ceder, transferir ou de qualquer forma alienar, na vigência desta 
,.t:_-cédula os bens cons~itutivos da garantia. Na cédula constou declaração que os devedores não 

_. são responsáveis direto pelo recolhimento de contribuições à Previdência Social Rural. 
,.L.. Cadastrado no INCRA sob código do imóvel n.? 631.078.028.401-4, área total 2.174,3 has. 
)... conforme CCJ R 1998/ \ 999 e os 05 últimos r Rs l.pdp 'fWt!~2fo<iJWfí1.9~is,l,]0tj;i!ães. 12 
r de novembro de 2.002. Eu, Diácono, E ORIA f'Otli~ e o Iiz 
,,,.. d" ' ' · · ' · · • · ~ • 301-1425/ 13 2 _ rgitar, conferi e subscrevi. !E11~'2Q_.:_Ç_tfP,PA0/1 oos GUIMARÃ~s • MT. 
,L, , . rr ''- r.~ o:: ! . r r, j ( t?íJ' ·~~ e;_· .. _']__-:_-:_.: : '\ . - -~~1·_21:.!!T~'~f-'?.~ ?º.~ íó ~l_\p 111n. fol~C~l!!il_ é_ c~r!fá 

'-----. 
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Data : 23/06/103 
Pag. : 1 

J' Identificacao-do-documento----------------, 
r\l'umero: 004 Tipo: Memo Data Doe: 18/06/03 

f"', Identificacao-da-Origem----------------, 
~orne: Vanite Kalapalo 
r~ndereco: AER Xingu Í"';,:;""n<>~~"'! 
~0tocolo DEPIMA: 02741 
uestinatario: Releio Marcelo de Souza r- 

UF: 

~----------------------Assunto,----------------...;_-----, 
~olicita junto ao DAF agilizar o processo relativo a 
~o Parque do Xingu que contempla a regularizacao 

r'\Jurufuto 
r'\ 

revisao de 
da terra 

Data entrada: 23/06/03~R~ 

(""\ 

(""\ 1 UVU"YW • =\-- •--r-- l 
~{ ~ 

·Encaminha-se a (o): 0,0 rE 
~/1..~ ~/-r~vt~ 
~ I'? /V .,l,,i/tf'V j 

Em ?t/ de 06 de ;?e, z> 3 
I'"' 

~· 11· w(fa:).1~ 
,..._. H ci Marcelo de scib/a 
r, Ch fedo DEPIMA 

Andamento do documento 

:V""'-rada CGPIMA em 23/06/03 Bruno 
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Ref.: Revisão de limites no Parque Nacional do Xingu - Kuluene. 

Brasília, 18 de agosto de 2003. 

Ao Coordenador Geral da CGPIMA: 

Solicitamos encaminhar à DAS, com vistas à Diretoria Fundiária, com 
objetivo de sugerir atender a solicitação de revisão dos limites no Parque Nacional 
do Xingu, próximo à região do Kuluene. 

SALLES TRAMM 
nadar da CPTI 

ÀDAS: 

Senhor Diretor, 

Solicitamos a V.Sª encaminhar o anexo memo à Diretoria Fundiária, 
com objetivo de se propor uma revisão dos limites no Parque Nacional do Xingu, 
região do Kuluene, conforme documento anexado. 

X \DEPJMA\CPj(\Hamcd\DC'<IUchos\llAFsinr-lluc: 
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Data: 03/09/103 
Pag. : 1 

JS(:V.mero de protocolo DAF:2885 

*"·-----------------------Identificacao-do-documento-------------------------* 
lrfipo:MEMORANDO Numero:004 Data:18/06/03 J 

* "?..oc; I (Prn:4 11• ~Zomi. 
*r-:-------------------------------Interessado--------------------~--f,I,; 

I A.ER-Xingu 1 •~- -·i 1[\~~~- r-. 
*:'-------------------------------------------------------------------------- 
*----------------------------------Assuntos----------------------------------* 
C'olicita agili2ar o processo relativo a revisao dos limites dp parque 
l'"'ndigena do Xigu que contempla a regularizacao da T.I.Nurufuto. 
0 
0 

1 
*0--------------------------------------------------------------[!_~rícã-)Yt!72-::J 

,.--". 
h !caminhe-se a (o) : .- 

Em' 0 v de 6 t de 2 o O :3 

~(.(.:; 
("°' _ 

Antonio Pereira Neto 
Diretor de Assuntos Fundiarios r-z-, .., __ r 

r-. 

Reinaldo Florindo 
Diretor de Assuntos Fundiarios· 

Substituto 

r"' ·--------------------------------Andamento---------------------------------- r, 
~ata de entrada DAF:03/09/03 Saida: 
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MEM0:501/ GAB/ AER-Xll'{GU 
.Brasília-DF 28 de Outubro de 2003 

Senhor Diretor, 

AO: DAF 

Assunto: Encaminho Relatório de Viagem 

1. Encaminho a Vossa Senhoria, relatório de viagem, referente a descentralização 
de recursos orçamentário e financeiro, através da NC 05660 de 24/09/2003, para realização de 
vistoria TI Naruvoto, para conhecimento e análise. 

Atenciosamente, 
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RELATÓRIO DE VIAGEM 

Ao: Administrador AER. XINGU 
Assunto: Referente O.S nº. 102/AER. Xingu, de 24 de Setembro de 2.003 
Servidores: Acare Maluá Karajá e Vanité Kalapalo 
Colaborador eventual: Wayukuman Kalapalo 

Em comprimento ao que estabelece Ordem de Serviço Nº. 102/AER Xingu, de 
24 de setembro 2003, desloquei-me de Brasília, as 19:00 horas, juntamente com o indígena 
colaborador eventual Wayukuman Kalapalo, com destino a cidade de Canarana-MT, objetivo 
da viagem, realizar vistoria na terra indígena Naruvoto, para avaliação do processo de devastação 
ambiental na referida terra indígena, conforme Memo N.º 163/SEAS/AER-Xingu/03, copia em 
anexo. 

Chegamos as 12:00 horas, do dia 30/09/2003, procuramos ATIX, para que 
pudéssemos utilizar veiculo tipo Toyota bandeirante, pertencente à ela, para transportar 
combustível destinado ao consumo da operação, só foi possível realização transporte no dia 
seguinte, OI de outubro, apenas uma parte da carga foi levada as 15:00, meu companheiro 
Wayukuman Kalapalo, foi junto, fiquei assim aguardando a próxima viagem na qual seria 
transportada a outra parte, o qual não foi realizado no mesmo veiculo por motivo de pane no 
mesmo ocorrido próximo a fazenda Portal do Xingu. 

Só foi possível arrumar outro veiculo com o mecânico Jose Augusto, que estava 
utilizando veiculo da comunidade Ikpeng, que estava sob a sua responsabilidade, o qual colocou 
o seu auxiliar para conduzir e consertar veículo em pane, o segundo não aconteceu devido se 
tratar de veiculo da ATIX, desentendimento pessoal, digo Augusto/ATIX, pois como o veículo 
estava sendo utilizado por nossa equipe foi solicitado que o mesmo deveria ser devolvido da 
maneira que foi pego, em perfeito estado de funcionamento, infelizmente não foi possível , não 
sei qual a forma que fizeram para tirar tal veiculo da fazenda, não procurei informação sobre o 
assunto assim como também não me procuraram para tratar sobre o mesmo. 

Prosseguimos com a viagem no dia 3 de outubro, saímos do PIV Kuluene as 9:00 
horas, com destino a Terra Indígena Naruvoto, previsão de chegada as 11:00 horas, transportando 
combustível e mantimentos para lideranças xinguanas que havia saído no dia anterior, juntamente 
com Vanité Kalapalo - Chefe PIV Kuluene, ao encontro com os donos ou gerentes das pousadas: 
Mutum., Rancho Xingu, Kuluene, Peixe boi; responsáveis: - José Anjo, ATA, Jesito e Fernando, 
só Jesito compareceu no rancho Xingu, segundo informação, o .não comparecimento dos outros 
foi devido não ter sido avisado em tempo e todos se encontravam na cidade no referido dia, 
motivo pelo qual não aconteceu tal reunião, marcaram outra para dia 28/1 O, dentro da 
disponibilidade e é preciso organização para não se repetir o que aconteceu .. 

Na volta ao PIV Kuluene, se reunimos com todas lideranças participantes que 
estavam presentes: 

Aritana Yawalapiti - Cacique geral 
Cacique Y awalapiti/ Aldeia Y awalapiti 

Adjukuri Y awalapiti - líder 
Juvenil Yawalapiti - líder 
Diawavu Kuikuro - líder 
Diewelepi Waurá- líder 
Walaku Yawalapiti- piloto 
Afukaka Kuikuro - Cacique Kuikuro/ Aldeia Kuikuro 
Jacalu Kuikuro - cacique Kuikuro 



Sepé Kuikuro - líder 
Amutuá Kuikuro - líder 
Diahilá Kuikuro - líder 
Tafukuman Kalapalo - cacique Kalapalo/ Aldeia Kalapalo 
Farema Kalapalo - 2º Cacique Kalapalo 
Aussuki Kalapalo - 3ª Cacique Kalapalo 
Dialui Kalapalo - piloto 
Rikamo Kalapalo - líder 
Wadiuvi Kalapalo - Cacique Aldeia Tanguru 
Kurikaré Kalapalo - 2º Cacique 
Takidian Kalapalo - 3° Cacique 
Diawa Kalapalo - líder 
Sampaia Kalapalo - piloto 
Madiuta Narovoto - Cacique Narovoto 
Atatilu Narovoto - 2° Cacique Narovoto. 
Diamatuá Matipú - Cacique Matipú/ Aldeia Matipu 
Mayki Matipu - líder 
Diahirá Matipu -líder 
Tirivê Nafukuá - Cacique Nafukuá/ Aldeia Nafukuá 
Tafu Nafukuá - líder 
Kama Nafukuá - líder 
Jakumi Aweti- Cacique Awetí/Aldeia Awetí 
Guaray Aweti - líder 
Tetoko Kalapalo - Lider 
Yamité Kalapalo - Chefe PIV Kuluene 
Tapaiê Waurá - Servidor PIN Leonardo 
Wayukuman Kalapalo - Colaborador eventual/ AER. Xingu 
Acare Maluá Karajá - Técnico Assistente/ AER. Xingu 

Vanité Kalapalo, deu a abertura da reunião, falando das dificuldades que o 
mesmo enfrenta diante do PIV~ faltas de: -estrutura física, veículo, equipamentos, embarcação 
decente, combustível para fiscalização, pessoal e principalmente falta de apoio por parte da 
FUNAI e AER. Xingu, devidas fiscalização e vigilância, esta sob responsabilidade da ATIX, em 
comprimento do convênio fixado com FUNAI/ATIX, impedindo a AER., de tomar qualquer 
providências referente fiscalização, pediu ajuda às lideranças para que AER., tomar-se a frente da 
fiscalização teria que ter apoio deles, falou da importância das presenças das lideranças e 
colaboração de todos presentes, aumentando assim a força política em retomarem a terra 
tradicional dos Naruvoto. 

2. Pediu aceitação do senhor Tapaiê Waurá, servidor da Fundação com lotação no 
PIN Leonardo, para responder pelo PIV Tanguro, que está sem ninguém, dizendo que o 
referido é servidor porem ninguém ia se preocupar com pagamento, todos concordaram com a 
indicação 

3 .Pediu ainda indicação da minha pessoa para responder pela fiscalização e 
vigilância, justificando que o servidor já foi Chefe PIV também, conhecem os problemas e 
sofrimentos de quem moram no PIV, seria ideal por isso, também concordaram todos. 

r"'<' ----.. ;;;: 
r,. 
.,,......, . 

r. 
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Vanité Kalapalo, falou ainda que se o mesmo não mostrar sua insatisfação com o que ele enfrenta 
ninguém ia saber, agradeceu os caciques e lideranças Kalapalo por ter dado oportunidade para 
Tapaiê Waurá. 

.Jakumi Aweti, lembrou que era importante ter este servidor como responsável 
pela fiscalização e vigilância por se tratar do filho do Xingu e que todo mundo do Xingu conhece 
a historia, gostou da indicação do Tapaiê Waurá, por se tratar de servidor e pelo menos não ia ter 
problema com pagamento, agradeceu todos presentes. 

Wadiuvi Kalapalo, falou da importância de ter alguém na fiscalização e que 
levar-se a serie o trabalho junto com a comunidades xinguanos, que nada tinha contra os dois 
servidores e agradeceu a todos por apoio dado. 

Afukaka Kuikuro, falou da importância da o apoio que as lideranças tinham 
dados para os Naruvoto, e não tinha nada contra os dois servidores, porem era necessária ouvir os 
demais lideranças do Xingu, médio e baixo, finalizou. 

No dia seguinte, voltamos para Terra Indígena Narovoto, desta vez pelo rio Sete 
de Setembro, afluente do rio Kuluene, com a finalidade de averiguar área suspeito de derrubada, 
não tivermos sucessos, porque o local era de dificil acesso, decidimos então voltar para PIV e 
posterior a Canarana-MT, descobrimos através do Antonio, que a estrada estava interditada, 
devido a chuva, não tinha como prosseguir para cidade. Decidimos pernoitar no PIV. 

No dia 06 de outubro, em Canarana, alocamos veículo tipo caminhonete, desta 
vez nosso destino é fazenda PONTAL DO XINGU, 130 Km. de Canarana propriedade do senhor 
Aldo Pedreshi do Ribeirão Preto-SP, fomos recebido por senhor José Néri, funcionário da 
fazenda e Carlos Prado, Administrador da fazenda, os mesmos confirmaram que há derrubada de 
2.300 Ha., dentro da propriedade de 7.581 Ha., segundo eles tudo autorizado pelas autoridades 
competentes. 

Certos do cumprimento do nosso dever e de termos atendido as expectativas dessa 
Administração, colocamos-nos a inteira disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos 
quanto aos trabalhos por nós desenvolvidos. 

Brasília-DF, 17 de outubro de 2.003. 

WAYUKUMAN KALAPALO 
Colaborador 

VANITÉ KALAPALO 
ChefePIV 

ACA 
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MINISTÉRIO DA .JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

Administrn.ção Executiva Regi-Onal. do Xingu 

Mem. 163 /SEAS/ AER.XINGU/03 

Brasília, 2.3 de Setembro de 2003. 
r» 
0 AO: Administrador Executivo Regional - Substituto 
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ASSUNTO: Elaboração de Ordem de Serviço e SDP - Solicita 

Senhor Administrador Substituto, 

1. Através do presente, solicito Autorização e adoções de providências junto o setor 
próprio no sentido de elaboração de Ordem de Serviço e Solicitação de Diárias em favor de 
WAYUKU~'1Ã KALAPALO - CPF nº 798.448.041-91, titulo de colaborador durante o seu 
deslocamento , percurso Brasilia-DF/Canarana-°NlT/Canarana-NlT, período de 24í09 a 03110(2003, 
com o objetivo de realizar vistoria na Terra Indígena NARUVOTO, para avaliação do processo de 
devastação ambiental na referida T.I. 
2. O referido deslocamento será em ônibus de linha da VIAÇÃO XA V ANTE LTDA. 

Atenciosamente, 

UARDO WJLLIAlVIS F.SENNA 
Chefe do Serviço de Assistência 

AER-Xingu 
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~

ncaminha relatorio de viagem,referente a descentralizacao de recursos 
rcamentario e financeiro,para realizacao de vistoria T.I.Naruvoto. 

rr»; 

,r,,---------------------------------------------------------------------------* 

Em, 7 () de / {J de 20 o3 

~{.(. 
0, 

r- Antonio Pereira Neto 
r- Diretor de Assuntos Fundiarios 

Reinaldo Florindo 
Diretor de Assuntos Fundiarios 

Substituto 

~~ ---------------------- ~,:) ------------Andamento------------ --------------------- r' 

r:>ata de entrada DAF:30/10/03 Saida: 



r- 

. :-- .. --·\ 

GOVERNO DO ESTADO DE lvlATO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
Secretaria Especial do Meio Ambiente :"t;;'(:[rr.1.."12.l~i 

: i...1(} . 1 ~,_.~,-, 
" 

\ 

OF. Nº 162JURBG/NAUR/FEMAí03 

Em resposta ao OFÍCIO/Il{CRA/UA VA/GAB/Nº 060/2003, datado de 
13.03.03, após consulta! via telefone, no Setor de Expediente da FEMA em Cuiabá; 
informamos que a Agropecuária Bensi, Cadastrada no CNPJ.IMF n::; 
53.672.7S3l0001-30 orotocolcu no ano de 2.000 o recuerimento de Licenca . . ' 
Ambiental Única-LA U com Plano de Exploração Florestal. Contudo até a presente 
data não foi emitido o licenciamento solicitado, estando o referido Processo (n~ 
OlQü.tlüOO) na Coordenadoria de Licenciamento Florestal para análise e 
procedimentoe necessários. 

Esperando termos contribuído de alguma forma. colocamo-nos a disposição 
parn quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessârios. 

I 

t '~ ' </f. ') 
Amllcar: ze -e Souza 

Gerente dtl .tiid:ade Re zien al 
de Bkí.iJ~ do Gar~a; 

I 

/ 
f 

Ilm. Sr 
\VATE JOSÉ MIRANDA FERRAZ 
Executor/Ill CRA/l~.A. V.A. 
narrn do Guças!MT 

Rua D, S/Nº - Prédio do Antigo DOP - Palácio Paíaguás - Centro Político .Adniinislràtivo 



. ...::...._ - . --····-.-·· 

~~r-~!~.-~w1ç~~{~;~--::,:..-_:'-"- - -----· ----------- -_--. "' ""-----· - -, - --- . ---.-._._.. __:. 
r-. --~ \; .· .-.:. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA-:,.· . . ( 
f- ·-; -.,.,. IN$TfTUT0 f3RAS1Lt:1RO DO MELO AMB1EN1'E E DQS RF.f.lJrFiC6 NATUAAlS RCNQV.4..-Y.~IS ":"..l~MA 1- ..-~ . · . á;iÇi) . rn.m.~NCJA 1-:x1Jc:v'T[VA u- 113~Mr,-11ARR e. nn GJ\11.Ç.i\.t JLO:roio~oMê ·1,: 

' r"> '-!J,3'.:'fr~r-.,-~ '--·. '. - ·- ---· ,, .. .:..__· -_· ~~-~~~_:-~~j 
~( <J('~ 247/200J -- DITEC/GERHX/l"BAMAJBG Em, 1..-1 de agosto de 2003. . ~- --· '" '. 

:'r-- 

Rlllirlca _ 
r-- . 

Em atçnduncnto ao OFICIO N~ INCRA/U/\ V NGAB/nº00:59/2003, estamos 

°bilc~,ninhm1d1.1 cópia da AliTORlZAÇAO e~ARA U80 ALTERNATIVO DO SOLO 
' ~-in nome do Sr. Aldo Pcdreschi, Fazenda Tn..~:'i Rios. rrurnicipio de Canarana/M]'. 
J 

r Ressaltamos que existem ainda autorizações cm nome do Sr. Aldo Pedreschi Filho 

. r> : ---J~_!t.iÚ .. l-'az.cnda Pot1tal e Fazenda Bela Vista e Simone Marchnsi Pedreschi, Fazenda ~r- =. \t":·/,?··.,.:·,:-.·:·· ·,· ... 
/:;.;- . ·· ":'Nfrifk_LiÍ.1da. Quanto ó /\grnpecut:ria Bensi, não foram emitidas autorizações. para .csta 
\ ~- ~. =l,·;,._ .... .,.·. . + 

r: ·rr-01;ríeditd<.: nestu Gerência. 

Set1do o 1.pt~ tínhamos no momeutu, nos colocamos :1 di.5pos:çiio sempre que se 
.. ~k~r _=:r\~cc~:sú ri o . 

• : J. 

r: n.Mo 
Si'.'\VATE JOS:;'.:: MlRAND.'\ FEJ-Ut_..\7.. 
_E~e9utor/INCRA/U.A. V.A 
'RARJ.t\ GAR('AS/MT 

. ... -···-~,\ 

._,;,,.,,r,JÍ 1) 
W \' ~oo1,~ 

'-....=·MT oa.GG,P/0 
N"aliSlt >.rutifMtil - IBAMA-MT 
M;,,7;.:_ . l t.1 : 8 ~1~it 

r> ·.:·;',. 

r> 

r: 

r 
r: 



l 

,.~,-l--·i 
.•"K'~ 

MINlSTÉRIO oo MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - !BAMA 

GERÊNCIA E)(ECUTIVA II - IBArv1A- BARRA DO GARÇAS - ;1,{ATO GROSSO 

·.úF Nº 250/2003 - DITECíGEREXJIBAMAJBG 
\ . 

Em, 18 de agosto de 2003. 

(',. 

r>; 

;-.. ·. 'Prezado Senhor, 

,...._. __ . t 
' .... - 
~- 
r-, . . De acordo com solicitação, encaminhando cópia da AUTOR!ZAÇ.~O PARA 

iiso AL TER"i\ATIVO DO SOLO em nome do Sr. Aldo Pedreschi Filho, Fazenda 
A ·- :·L 
r: : · _ ·;f?,Ze11da Pontal (autorização nº 5 i 03.5.2003.00006) e Fazenda Bela Vista (aurorização 
0 ::· ~: ~ir§rok:.5.2003.00009) e Simone Marchesi Pedreschi, Fazenda Mata Lirida (aurnrizi~ib 

nº 5103 .5 .2003 .00007). 

Sendo o que tínhamos no momento, nos colocamos a disposição sempre que se 
:·\ •••• [~-·~ ~·~ :, + t • ·.: r1zer·ne-cess2.no. 

Atenciosamente. 

/""' 

,, :. ."ÍL11f0.. 
· · ·sr./wATE rosé MlRA.NDA FERRAZ . " . . .. :--·-:··. . . 
· . E êei .. 'INCRA 1.I A V A -:-'.'X.,;.~tOfl ./1 ••• •.·. 

r:_''.' - · . .-_'l3ARR}-..'GARCAS!~,1T 
-~-;:_: -~·· ·}::_\~::\-="-~_·::· ·. , 

.. ~= 

r- · .... 



~' T-L+>-7,'l:PO<C,.~-'-'-"·"-•--•- 

- - ------ "'"'1".,~~ ...•.•.... ,-,e .•. •, n,~a vc,v r: 
AOTORiZAÇÃO P/\HA uso /\L TETH1Jj\ TIVO no SOLO 

J\IJ1'0RIZAÇÂO O[; OE!!MA l"I\Ml:NTU 

r-w tia ~-úhi\1:a"ç~·Ó-; 'fí1Ój ~.7.00J,OOOOJ 
+r , o~:c;ás.bA AUTOftlZAÇÃO 
r- ..... _ ·----·----------- 

,-. .. 
' · thtt1m•Of· AI. DO PHJRESCHI 

Emii;snol/\utorízaç f'l, 1: 117/2003 

ílA l~. 7rkn!OQ;.Úf:ltAACI! ,00 MAAC:EUNO ~OEUIO 

..,. 
.:..l. 

' . -~·· . - . : . . : . . . . 
/;rN ia.uk.lÍV!'!l(ffl: 350,(108 hR 

l'"'I - .' : . 
,,...._1;~ / OJit>ós1fõA.PRÕPn.tEÓADE ,/ -i!; :1 ·:; ! 

!, . ~ f ,',. i " ! 1 • . tf. • • J ~'' • 1 ~ 

o.tlOt'l,rOB9~~; f/\ZENDA rrtts Rios 
: ;· ~~'íi1i~: ·(:J\NAAANA . 

' • • ;:.~ •• 1. • • 

/,rflr d1t-f?~à!v• l.r.ç11I 1049,07Q h41 

, . 
1 

A~e iotol: 299T,j(i8 ha 
l.alltud11 /l(>O(l/ludo: ~13• 2' S" I 52ª 4(1' 7.Q" 

Árl!.a d,1 rrco. f'r.rm.: 251,il01 ha 

. · _:~,<ipi!~•l:tti: AI. DO PEORF.SCI H 

a. OI 11ii~~ÂÇ·~~9 
CGC F Cl'F· 01!i279!i90-12 . 

r: ('.'G : 3 :lt1d 



'A!.ir···, ... :;, . ' . ("l.l r -01REF ~ Diretoria de Florestas 
"~;· \ ;GÊ~NCIA EXECUTIVA li em BARRA 00 GARÇAS 

' . 
AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTER~ATIVO DO SOLO 

AUTORIZAÇÃO OE DESMATAMENTO r>. 
. ' ~ ...... 

.í 

Emissão/Autorízaçâo: 1f7/2003 Validade: 

; . ;.,f···.*.~ ·' 
u~íeiifQ~Ato'o PEORESCH! FILHO ,-., ': ...•.. 

~p .. __r~=usJRACILDO MARCELINO COELHO 

CGC I CPF. 029446358-59 

Protocolo: 025670000220341 

Latitude J Longitude: -12º 59' 9" / 52Q 50' 24" a~~:44~2)~53 ha 
~óX~ROPRIEDÃDE .. .,,.._, ~ \~~~ ~t .:~ . : . 

Oenam1~0: FAZENDA PONTAL 
', ," : . ~ (: ~} t-~:·.;.-:·. ,· ~. . .. 

,,.._, · ,''.M~lp_ío: CANARANA 

,~ R~~~~I: 486,673 ha 

,,--. :P;~~~-ALDO PÉDRESCHI FILHO 

~e~~idb~s ·;,..._ .. :\~i)t//:·.·· 

Ár~ Total: 1390,493 ha 

Latitude I Longitude: ~12º 59' 9" / 52° 50' 24" 

Área de Pres. Perm.: 461,167 ha 

CGC J CPF: 029446358-59 

,..,,,-..... 
.:. ,,... ; .. :.: ~ 

/ 
1 ,.,.-.. . - . . . .... ~~- . l 

-~~t?f~t1~i"~RIZAÓAS I VOÍ..UM'i.\i~YE.~!~R1~b?/Y19!~~ ~~~~-~!:~.~º 1 
l'fl• . .lSIOIVERSAS,. 16378,180 1~78,180 at a~ H1, 1 U li .t ~ : t l 1 , ; HI \ ~ ~ , 
:,;:(;! ·::·w 7;1~i='t;'.311i! : ,!: ;: 1 t li li~ ill' J#Jil#t###lt, 1. 11 JH! 1!~7'11 Hl aurur ifH#IIU:Dr:: H. ###!li : ~==-1 

HJ G!fi#1::rn l',J,: Z .UI "I l'IIHH :,:s,::r ~,u li= 'l 11 "11~1 l :,,x~ 11 ;ti' ; ~ r:11 ··ro ~###11# 
,:,~;r.rrz:s 1_;.ttm1rs~H71U=.: . .: :11,:u:u r, r :: n: :r r HH T~Hr :,: r:u:1: r rrs:r:.:urr1r:1:11=1 ; ~1 a~ n t ~::.== 
l;W""'a1.1:.o:r~r;.u,m,r:~=-ct.e·1 2·:=,,un:.r: ~::waunu~u. JtrH#~o•-~1·1 .a:::u:,,•·u•11·1 h,1==-=i:nc:: ·-=-=\ -...,um ft Jlt'WlT.IH ;; li:111111, f 1 1 Z!IJI ~~#l#fl lJIIJJ. ,1 ltJ U Hf. l! UI ,urr ,m ~ ~- ' 
~ ';::·1,nn~ M#i~·; 1:1 • , '";z;:"!' '•'; 'ª ~ •. 1 tl/S###',t;illl'U#T I l U IUA! ! fl 1ri:·u ,1111:h.: A l •• 1 1 1 t. ~~ ! 
- : (",fU'f,1''!1.1 :;ç:_:n;:t,l'; ; ;:;.;,1:, 1 li ##lt##J/:/I IUll:U'l##;tl###lihHHIIIUfH :i'.tt:r.::nn," li H: : t ?1 :· tl##tl##### ~~ 
~·~n~J!.t~•~:O\~nt. u·i :: 111::ii, 11 • ~, H: uo~,u ••ruuu•:=z#uua runtta li 11 nu u, u A: , ~~ 
Ili "~fllltff:1:11\r,,ra.,8# .::; 1 Z ;;, ~ s=:taoa:n ~ '" li 111 tfUU 1 IH J&liGll •••• HUtM IUIU , ~~ 
:.i;J:§n: JJ.i/1:li'SJ'#~ftH 1uq1c H. ~· 1t ~ u:uu:.~ur n11 •1110::=:,n f! :u:.a. u11 1 = :i : ,:: =- 
ifir"'•111a:l!#i,•1 ili r:111:11 011 , :11: " uun ,,u uauu: n::oznrrmuua 1.=u111uu1 1u#HH11H nu rit 1n :: ~ :, r ~-= 
• "'1#* 1111111,ur 11&; :m = , •. , ~ t1111uu~ur u1:i11 1 ir r.1·1 ruu11.a:11 u1ui,no:u11n111 #fl#l#;#d == :. •:.~·~·,i;:~-~:.~;:.i;z ;'~;.=.:.;:·:; 7 

••12.1 
11' ,!·~,º'!! :=~~:~:.~=:~~\; 11;~~:!!~:;w ~ .. !!m~,an,!!~~.:~:!, !!!" = ~ /' ·= = ,n11.#,\!/l]?J'811l!I~·~~::;: '"·" 111'1 r: i ;ri . "z:uuo Ir d IIU!-11 Hllf JIIIJ tu: u·:1:ua:1 Y UJU.,iJhl)J i:,. 1W uu G #MU##U·~ 

·' r,w~ -·~·~UfM#:11!'.l:f!.1 H '"11::'J"nn, tt ;1:1 :r J! J: '""''"" #11#11#1; IU rt CJ.i\tl Jt ti il ff111f#.la li li H ••• ,,..... ####11#11 ~###;I::. 
~:::::::::::::::;:::::::::::'.~::: "'7 Jm Hrn.U -· •••• _, •• 1 J JI.VIIIR: ?fl'Ul l JUUIIJftm :J I TI ~'tt=/#! .. __ . . . 1:·uuu: 1 •IIM#ffl#tUH1*UHU lllh:U•ftrT JlrU J HU H3 ; ld ~= 
r rr~1un11no11.a:1~:un :u· ::, r:r :r:1K'l#n11,ur11,1111r###uu111111uu:2u11uun211 ,,u.u.,ors• , Hr~####:J 
\:..1'"':ll'ili$Jl::UT~;p7"=;!IRU I '·•:z :=::· ~ IIIIUl#~##l###-1 l 1111'.:t'Hll IJUU '.Hll!UZI J #JMJ #J#1 :_ l ~ 1; H ~1:##:t 
- _;r:_1;_·#:~:;_l!'J~!l! ' ' ,: = ~ llflH'U 1##11##11 1 UI ru: : 1111 ! UI l Ult == :z=:s=:t;lt#:m 
" rftUJ.#11_,óHJJ;,&IU 111,':#: ; i 7 1 ~ nfl:ll1lll'l"IIJ!##:Ni:OfflU H fllll:U:tlU •••••• 1111111 IUU IUIJ - ~~ 
~r:q_fJ1f;l:UM~~ilf111u i3i 1 •; : -=:s11uu111-1n1:C1:.1111r:uu11srr1rn H rriu r "''" Rt#J#ll. 
..••••• 111:1,·-7,,::u11r ' li'( a; tZ ~IJIHSf/fim11 Hl.Uflf HUI fC .:.rt:P'##IQl#rl--~ 

"-.. "' 1 dU~_HJ'.J~UU/_.' P l l":1\111' 1 ! ~ =wutUH#l####ICIU! 1 f 11. H 11 1 1 111111uru1 OUUIILi 1 ]Ui -=m!##lf##J! 

t~'-: ;~•-',;.:;'.&=~~~=~ 1 
r \' 

1 = 1:1,~•:.:.;::::,./:!!1•1=,.!~ 11~~.~1·: • ~J1n~;~~~:!::-S: -~!:1 '" m.' 1 == 
••• 11;1,ur.71g·1;.1r~,.1.WJH :· :· ; z=t1 ,. 11:1 ,n fUJIJ#allll#l##fUJf 1111 1 1 IT:=tl ,r IH J 1 1 J ,., ~####1:# ~ • =• fUiHI JUUT '1;1 ' Z ~ Jlll ,,.,, •••••••• lll,$JII HJTllUlilF J rr 111\111 HUI 111 J ~ ~- 

~PORTANTE:. 
-O ué'~ lrreÕ~i;, desi;, hitiiriza~o 1mplrca n;a $UO cassação, bem cerno nas sançõe$ previS13• no le9isl.iç!o "'Qente. 
E1bl Autorc:àção não ccntóm emendas ou rasuras. k. ~P•• d6m i',~a.devera sonnanuda no local <ia E.xp!oraçi<1 para meilxl de !l&éal~ç~o. 
06 <dumes.a~as par3 el<ll!onlç4o sio de :nte·ra ·esPQnsabili~ade do Tecnk:o Atlah5"..a. 

L O. 1.ólumn auiJxizado& COrtNpoC1dem • ume redução mi n,mQ os ~ <!0$ =lumcr;s :n,,,.,m:.znados c,,olo,me Parágrafo l' cc mgo :,• d• lng~o Nomn!JV;I n. • 30 

r:tmffl'.fuiri;M~~- 3ªvla-ARQUIVO 
;,-'-- 

31 de Oe.tembrc do 7.l02 

3_:...vtA .. --···,.,. -- 

., 
;; 

'! 

i ·t 

. . . i 
1 



' ··:: ,.---··- -- . --· - _ . 

'i JBAMA ~ rnstltuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

~-;.·o{REF.:- Diretoriá de Florestas 
GER~NCIA EX·~CUTIVA li em BARRA DO GARÇAS 

r-·:. 

AUTORIZAÇÃO PARA USO Ai.,TERNATIVO DO.SOLO 
AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO 

r: 

~.~).;titoriziJiõ~~1·ô3.5.2003.00009 
~ .. ~· ·':.-:::~,:,,:;..,~'::.:.:,.:;... . .. ~ - 

~ .. XDQS DA·~~ff.ORIZAÇAO 

Emissão/Autorização: 217/2003 Validade: 2f7/2004 

r- . ,• ... 
, Detento":ALDO PEDRESCHI FILHO 

f_roc. N.o 

,.--. 
t<esp: Tiknico:iús'IRACILDO MARCELINO COELHO 

_,,....... :. ~· . ·- . :·-:_ ~- - 
'WAutôrizàê!a:1822,111 ha 

::.~ó:d'ãn~ciPRIÉDA-DE ;._ _;_·_~ . ---~::-~;r;t.: ·:·._ . 
Denot'ninaÇ;ã.o:·FAZENDA BELA VISTA 

' '. • •• y 

Protocolo: 025670000250384 

Área Total:1264,879 ha 

1 

! 
1 
1 
1 

1 
t 

' 
! 

Latitude t Longitude: -13º 1' 1ô,4" / 52º 49' ,8" 

. ,....... 
. ~\JT1lcípio: CANARANA . r-- ,1 __ 

·Areade·R.esêrvâf.;;:,..l: 44·2,708 ha r- . . -.,- 

. ,-., ·. . Picprté~: ALDO PEDRESCHJ FILHO 

:~ss~vÃêõis 

Lat:tuóe t Longitude: -13º 1' 15" I 52° 49' 1" 

Âre;J de Pres. Penn.: 0,000 ha 

CGC ! CPF: 029446358-59 

,--.. ,. 
; ~sPÉctes· ÀuToR1ZAoA.s , voLuMe 1NvENTARíAoo 'i voiüMfAui'oRiiAoo 
,ii1'KisToiv~-~ . 29433,nõ-~35)~õ- -st·-··:;11"--~ffi:i -:. •i":#ii"a:"iii=i: :tli'::'~sh: 1 : r: ti#:#1 ~ =- 
~:: ;~ ;;j;: ::; ;::;;;~;;;:; :;: ~; :'.; :::; '.'.'.. zew"" ;·:~: ; = :::: ? : ::s:.~1 !~; ,2 2 ;~~ n: ~ ;·u:i 1 
...._CJ nruí.~ J 1=.tt .. ps : ,J uz, _: ;; , zr; :u r~1·, 1:,ra •u, ; : , , : H ; ;:: : 
'# UUSfH ,S -.fHU H~d'tltT ,;;1.,: :: •' t 1:2111 : •'ll###Q: •ta : "'"' : : ;J ; n: :; 
~ t1'Hf11U111,i111:., \ tz::·; ! = 11 -~'##!t#;$ :•:s:·r~FIT~ :l " l'"I :•ri: 
""'' { I\ ! " " ;" T ,. ?' ' ; ....,,_ U 1 ~ ; . ! l;-!~i! i # 'I' 'l 1, 1 =. l.'.#Ht:7 ll lb/i: li J!t.=1 ; : .:#< :t 1 ~- 111HII "T 1 '. h\~'11 "U'll''U!Citr\l;all U ,· v G ~~ 
~JS11f1Urr 1=-n~~1a Jf.',:a ;:J ;t a: 1 1 "* u u,n~1n•i•• •: er 1 ,, ::au111 t!i a •• ;;i AA~~ ~-=::,, 

•• ,,.J.qi:.n~MU#ft~:Nerp Ht#UVi. =" IIY U, li. IHTHSUll~T:TJrrr Uf#llf ;; llli lô'lMIA UIJ. IHIUlltll "~~ 
111:.lôl Ç.HISfCUI :11:111;;:·.t,,.l'lfn:•' 1 ::~, t= ::1 1 ; T,n::=s: m:o;s:r:r ;; ! :: .:t;,: u: ;; 7 ; '1U''l! ~= ~·,###=== _! . fll IU' •e,:, ;:;; 1 1'##llll#a 11:n=n~C'M•";; 'OJ 7 atiU11Z#H#UliS~ l IJ' 1 J d """""' 
••.. n•uu U:JUZIU1 l '"" ,z 1 ltUll llt u,ur~ ••• tJI JU U 1 HrtT JlllJilt USl 11111: '*·'·· Jj ILU ! IZLI = :r-z1r_izr.r1 :zu:i, : 11 ,•1:z1111cr;; ,-..,, o: r: ,:, uu•:. nu ~ 

r: ·ur.nuam,:, ,: ·,: ':1 :ua • =·, 16 ,~uu ,ru ua , u:• J u,, 1 1 t •1 = 
,-,.: 1~ f • r "JU~.u· .r: 11 : • 1 u ~'ll#l;fl#,r,ne, Jil 11i u •in•,•n• r I r•1 an1: r tJ'J ~, = 
~ "!'Clt Jtl.r rs ~:ft»fl# t •rt:: •; 1 r : •.• r at #IJIIJlla'Z'####I/## nn I t 1 · n11 ,,, u Ir 'J :± : ~ : = 
,,..--!!.Uft~t7:.•.P"•' ! :,;; l'l"f1 11 ~~llf llÚE 1 ,r,111:r ;11:.1: -= 
..:;;;,:i:; ::ur~ =: ,·· z , ' , • ~ 11 :##tll#Jr.1: :r, 111111H1 ••• , ; :1 ir , ~ ~··,u; t..!;:.bm;ct.::= 
•••• ur t: I' li!;;;: ,:· ·, I' 1l li' li ttf12171 #1/###"Z 111 1 1 H ! oi 1 • ; 1 = =4" i:t'.T, ;;i:;,,;c ~ •• =!:#mrlt#t!l::a:: IZ':D!A #Oi#;;$:=;•;; i !U t li*) •• l'I ill'tl t~,t=: ,1· ,:=-=o= 
.,,,._ ;;U,llrt(Tlll ,UdZllila!I 1 ; J:I i! '1 ,, '.IJU# '. Ftf ~FUJI H;IP'#fiil ; 1 Uctl ! 1111 J; L II t ~=== 
:.)!it.r H.U~~. H 8. 7 i?.,~:•e:•r'lfll' '!li• 1 1 1 n l!iHII ,_u 21~ ~~ tlUlll!t IA 111 i 111 :·= t ll •, =:,=:;t 
"°- rrux.:;1,=;;:ll#z:,; : n• 1 '' r r:rn r:~,::r: u·:,narur ; "' 1 : , : "~ =='*" 
A'l7'ZIJFO.:IU'7! .f.li '!: lllb'IIIHi#{"TIT'J~Ul7fflill:01Uf ll'SSl'B!lll: jl, t />iVCIIU mm 

~~:;1~;:r•,rn.~/ t'I .,'.; .. 1''..: ;:: <lt#n!~:I! ·~: lf ~=:;1,,.dfll: 11: 111 '!J,*.';~·:~1!!' Ui JA ;,/ ·:::H• 1 A1•·U1;t:Y ! : 111: ·= :r ·1111~: ~·~~.e, 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio 

Diretoria de Assuntos Fundiários 
SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 

(61) 226-7168 I daf@funai.gov.br 

Ofício nº 8 ( 3 /DAF/2003 Brasília,-2.qd.e outubro de 2003 

À 
Sr8. CRISTINA GALVÃO ALVES 
Coordenadora Geral de Gestão de Recursos Florestais 
Diretoria de Florestas 
SCEN Av. L4 Norte Edificio Sede do IBAMA 
70.818-900 

Prezada Senhora, 

Em resposta ao Oficio 114/2003 - CGREF/DIREF, de 25 de setembro de 
2003, solicitando informações sobre o estudo de identificação e delimitação da Terra 
Indígena Naruvoto. 

Informamos que a Terra Indígena em questão está em estudo e o antropólogo 
coordenador está elaborando o Relatório Preliminar de Identificação e Delimitação, 
portanto esclareço que as coordenadas geográficas determinadas em campo não foram 
oficializadas. · 

• A área em estudo incorpora áreas de fazenda com título ( conforme anexo). A 
Constituição Federal estabelece que o direito das comunidades indígenas sobre as terras 
tradicionais ocupadas por aquelas é direito originário. Isto significa que independe de um 
reconhecimento formal para que possa ser exercido. 

• Tendo em vista que a área autorizada para desmatamento incide em terras 
tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena Naruvoto, solicito a Vossa 
Senhoria, com base nos preceitos legais, que garantem a defesa dos interesses indígenas, 
mormente o Artigo 231 da Constituição Federal de 1988 e do Artigo 25 da Lei 6.001/73 
e § 1 ° e 2º do artigo 3° da lei nº 4.771/65 (Código Florestal), providências no sentido de 
suspender as atuais Autorizações para Uso Alternativo do Solo, até que se concluam os 
estudos de identificação, objetivando a proteção do seu patrimônio ambiental e cultural 
desta comunidade indígena. 



r>. 

• As licenças de Uso AJtemativo de Solo são referentes aos pedidos realizados ~ ,, ,.., 
Fazendas Mata Linda, Bela Vista e Pontal, conforme autorizações: t f!r::-::_.,.,~' '- r:±YN 

Nº da Autorização: 5103.5.2003.00003, emissão: 01/07/2003; ~ .. 
Nº da Autorização: 5103.5.2003.00006, emissão: 01/07/'.2003 e ! "'.:, ···· 
Nº daA~torização: ?~03.5.2003.00009, emiss~o: 02/07/2003 , \:~~:;,Y .. -:~ 

A região que solicitamos a suspensão de hcença de desmatamento está compreendídà · 
entre os rios Kuluene e Sete de Setembro (Pontal do Xingu), tendo como latitude o 
Paralelo 13. O acesso a esta região consiste no deslocamento da cidade de Canarana para 
a Fazenda Sayonara, localizada na margem direita do Xingu (conforme croqui em 
anexo) 

r>. Atencio5f'ente, ~ 

~lo-:iT~-·~ 
ANTONIO PEREIRA NETO 

Diretor da Diretoria de Assuntos Fundiários ~ DAF 

-~ ' 'J 
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RESUMO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE IDENTIFICAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU 

Referência: Processo FUNAI/BSB/984/98. Denominação: Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. 
Localização: Municípios de Canarana e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Superficie: 27.980 ha. 
Perímetro 96 km. Sociedade Indígena: Naruvôtu. Família lingüística: Karib. Língua: Kalapalo. População: 
69 pessoas (2003). Identificação e delimitação: Grupo Técnico constituído pela Portaria nº 653/PRES, de 
07 de julho de 2003, alterada pela Portaria nº 765/PRES, de 06 de agosto de 2006, coordenado pelo 
antropólogo Marcelo Fiorini. 

PARTE I: DADOS GERAIS - HISTÓRICO E IDENTIDADE ÉTNICA 
A etnia Naruvôtu, de língua Karib, constitui um grupo local distinto dos outros grupos de língua 

Karib que residem atualmente dentro dos limites da Terra Indígena Parque do Xingu, antigo Parque 
Nacional do Xingu, tais como: Kalapalo, Kuikuru, Matipu e Nahukwá. Desde os primórdios dos contatos 
realizados na região do Alto Xingu pelos exploradores alemães Karl von den Steinen (1884, 1887), 
Herrmann Meyer (1896, 1898), e Max Schmidt (1901,1926); pelo Comandante Dyott (1929); pelo 
arqueólogo Vincenzo Petrullo (1931), que visitou a região sob os auspícios do Museu da Filadélfia; pelas 
frentes de atração do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), como a empreendida pelo Capitão Ramiro 
Noronha (1920); bem como pela Expedição Roncador-Xingu (1946), que contou com a participação dos 
irmãos Villas-Bôas; os Naruvôtu foram reconhecidos como um grupo alto xinguano residente da região da 
confluência dos Rios Sete de Setembro e Culuene, no leste do Mato Grosso. De fato, os Naruvôtu foram 
sempre um grupo tão notório no universo alto xinguano que eles são sistematicamente mencionados nas 
publicações de todos estes pioneiros na região, tanto que o etnólogo, Kurt Unkel, o Nimuendaju, 
localizou-os no "portal" do Alto Xingu, perto da foz do Rio Sete de Setembro no Rio Culuene, em sua 
margem esquerda, no seu mapa étno-histórico do Brasil datado de 1944. 

Circunstâncias históricas, geográficas e políticas, no entanto, levaram ao não reconhecimento dos 
Naruvôtu como um grupo autônomo alto xinguano. O presente estudo visa corrigir esse erro histórico, 
resultado de um verdadeiro etnocídio, tanto físico como cultural, perpetrado contra este grupo indígena. 

O universo cultural xinguano tem como fundamento a relação existente entre duas famílias 
linguísticas, Aruak e Karib, que constituem uma cultura local com base nas trocas e relações rituais ainda 
vigentes na sociedade alto xinguana. Os grupos alto xinguanos atualmente reconhecidos são na verdade 
mesclas de grupos que existiram no passado, ou até mesmo remanescentes de vários subgrupos que se 
uniram e separaram por razões que vão da política à sobrevivência fisica. Não se deve pensar nos grupos 
do Alto Xingu como entidades políticas ou culturais isoladas, que tentaram se preservar de toda e qualquer 
forma ante as investidas do mundo exterior. A cultura alto xinguana é caracterizada por uma sociedade 
aberta e disposta a assimilar mudanças, mesmo nas suas estruturas sociais, políticas e culturais. Antigas 
associações temporárias entre subgrupos alto xinguanos foram freqüentes, principalmente nas épocas em 
que estes subgrupos sofreram depopulações, formando aldeias mistas que continham integrantes de um ou 
mais subgrupos. No século XVIII, por exemplo, as aldeias Karib do Alto Culuene, que compreendiam as 
populações ancestrais dos atuais subgrupos alto xinguanos, contavam com aldeias mistas resultantes de 
antigas depopulações, provavelmente causadas pelo tráfico de escravos indígenas. Em meados do século 
XIX, os ancestrais dos Naruvôtu e dos Kalapalo voltaram a habitar esta mesma região comensalmente. 
Certas comunidades atuais também estariam melhor caracterizadas como sendo mistas, como a aldeia 
Yawalapiti no Alto Xingu, que conta com integrantes Yawalapiti, Kamayura, e Kalapalo. O caso dos 
Naruvôtu hoje em dia já é distinto, uma vez que eles acham-se dispersos entre outras etnias no Alto Xingu 
(Kalapalo, Kuikuru, e Matipu, além de doze indivíduos morando atualmente em Brasília) por causa da 
impossibilidade de residirem permanentemente em suas terras. 

Fato estabelecido na etnografia das culturas indígenas do Brasil é que qualquer grupo indígena ao 
qual seja possível um retomo às suas terras ancestrais empreende uma reapropriação de sua identidade 
através da reocupação de seu território. Esta "viagem de volta" (como a chama João Pacheco de Oliveira 
Filho) tem sempre um significado importante para as identidades étnicas destas comunidades, sendo 
empreendida tanto topográfica como biograficamente, seja rumo aos sítios sagrados das antigas aldeias 
onde jazem enterrados os mortos, ou aos territórios tradicionais pleiteados por povos indígenas, 
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tradicionais ou emergentes. Da mesma forma, há evidências circunstanciais que mostram que os Naruvôtu 
não apenas têm retomado ao seu território tradicional para reocupar uma área que permanece como sendo 
de usufruto para eles ou para outros grupos Karib alto xinguanos, mas também porque estas terras fazem 
parte de sua história e de sua identidade. 

PARTE II: HABITAÇÃO PERMANENTE 
Ahwalu Naruvôtu, que tem hoje mais de 85 anos, nasceu em uma grande aldeia Naruvôtu que, 

segundo ela era reconhecida por todos os índios alto xinguanos por causa de seu imenso pequizal. Seu 
depoimento é corroborado por documentos históricos, pois em 1920 os Naruvôtu foram encontrados pelo 
Capitão Ramiro Noronha no mesmo local que Ahwalu descreveu como sendo o sítio de várias aldeias 
Naruvôtu que floresceram entre os anos 1850 e a época de sua adolescência, no final da década de 1940. 
Em 1931, o arqueólogo Vincenzo Petrullo encontrou os Naruvôtu no mesmo local que Noronha os havia 
visitado em 1920, seu porto ficava no Rio Culuene, acima da foz do Rio Sete de Setembro e achou-os na 
ocasião "hospitaleiros e saudáveis." 

As aldeias estavam localizadas nas margens de um córrego sem denominação cartográfica, que 
aqui chamo de "Córrego Naruvôtu", que flui no Rio Culuene abaixo da confluência deste com Rio Sete de 
Setembro. Em 1920, Noronha visitou uma destas aldeias, onde reparou no tamanho dos pequizeiros, bem 
como relatou a presença de vastos mangabais. Esta aldeia, a qual os índios se referem como Aldeia do 
Pequizal dos Naruvôtu, ficava a cerca de cinco quilômetros da beira do Culuene, e encontrava-se a um dia 
de marcha da aldeia dos Kalapalo e da dos Nahuk:wá. Noronha notou também que o território dos 
Naruvôtu se estendia até o Ribeirão Couto de Magalhães onde acabavam as corredeiras do Alto Culuene e 
as baías começavam a aparecer, área que os índios utilizavam para a pesca. 

Quando a expedição Roncador-Xingu alcançou a confluência do Rio Sete de Setembro (que 
pensou ser o Tanguro) com o Rio Culuene no ano de 1946, os irmãos Villas Bôas encontraram-se com os 
índios Naruvôtu, mas acreditaram a princípio serem eles parte do subgrupo Kalapalo, que habitava a 
margem oriental do Culuene, bem como as cabeceiras do Córrego do Campo. Após este encontro inicial 
com os expedicionários no Rio Sete de Setembro, os Naruvôtu empreenderam várias visitas ao 
acampamento da expedição Roncador-Xingu no Rio Culuene, que se tomou depois o Posto Kuluene, 
erigido próximo à aldeia Kalapalo na época. De fato, os Villas Bôas acusam, já nos primeiros dias depois 
da criação do acampamento, a presença de visitantes das aldeias Naruvôtu, Nahukwá e Kuikuru, além dos 
Kalapalo, que moravam nas imediações. 

Uma epidemia de gripe que eclodiu logo após a chegada dos expedicionários, em 1946, resultou 
na rápida depopulação das aldeias da região e acarretou a assimilação, muitas vezes temporária, de grupos 
menores por grupos mais extensos. Esta epidemia alastrou-se até os Naruvôtu, causando inúmeras mortes, 
e obrigou-os a abandonar a sua aldeia do pequizal pela primeira vez. Quando o pesquisador do Museu 
Nacional, Pedro Lima, realizou viagem à aldeia Kalapalo próxima ao Posto Kuluene (1948), observou que 
havia remanescentes Naruvôtu, sobreviventes da epidemia de gripe, vivendo entre os 142 habitantes da 
aldeia Kalapalo. 

Os Naruvôtu voltaram a habitar permanentemente suas terras ancestrais ainda no final dos anos 
40, mas foram sistematicamente atraídos para o Posto Kuluene por causa dos bens materiais que eram 
distribuídos aos índios. A grande epidemia de sarampo de 1954 alcançou o Posto e reduziu ainda mais a 
população Naruvôtu, Segundo dados do SPI, mais de quarenta Kalapalos morreram nesta epidemia (entre 
os quais estavam certamente índios Naruvôtu). Os únicos sobreviventes Naruvôtu nesta época foram 
aqueles que haviam permanecido no pequizal. Estes foram, porém, profundamente afetados por estas 
mortes, pois era como se fossem realmente se extinguir como comunidade. Com estas últimas fatalidades, 
os Naruvôtu decidiram se precaver, abandonando a aldeia do pequizal mais uma vez e passando a residir 
no Posto Kuluene, onde podiam obter cuidados médicos. 

Uma última aldeia Naruvôtu foi reconstruída no pequizal em meados da década de 1960, dentro 
das terras que eram então reclamadas pela Fazenda Barranco Alto e pelos primeiros posseiros que já 
haviam se instalado na região. Naquele momento, os Naruvôtu não receberam qualquer apoio do órgão 
tutor para permanecer em suas terras, que ficaria fora da área contemplada para a criação do Parque 
Nacional do Xingu anos mais tarde. Pelo contrário, apesar dos Naruvôtu terem retomado suas terras das 
mãos dos fazendeiros pelo menos duas vezes, há indícios que a própria FUNAI teria recomendado aos 
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índios que se restabelecessem na atual Terra Indígena Parque do Xingu. A assistência prestada pela 
FUNAI quanto a cuidados médicos, disponibilidade de medicamentos para enfermidades não endêmicas 
(as que mais ceifam a vida dos índios do Alto Xingu), bem como outras formas de assistência, como 
acesso a ferramentas agrícolas e a comercialização dos artesanatos indígenas, foram obviamente fatores 
levados em consideração pelos índios para aceitar deixar suas terras, mesmo se assim o fizessem 
temporariamente. De toda forma, os índios se achavam isolados e correndo riscos de saúde, além de outras 
dificuldades, como as pressões que eles vieram a sofrer dos fazendeiros e posseiros que se diziam "donos" 
das terras. Depois de um período de otimismo, do qual data o nascimento de alguns Naruvôtu vivos hoje 
em dia, os índios começaram a sentir as conseqüências de seu isolamento. Passaram então a ocupar suas 
terras sazonalmente, na época da maturação do pequi, continuando as atividades de pesca e coleta que 
nelas desenvolviam, e vindo a residir entre os Kalapalo, mas rechaçando toda e qualquer tentativa da parte 
de não-índios de descaracterizar suas terras ancestrais. Com a desativação do Posto Kuluene e a 
transferência dos índios para o Posto Jacaré, situado no baixo curso do Alto Xingu, os Naruvôtu passaram 
a residir muito longe de suas terras, abrindo espaço para a penetração das frentes agrícolas e pecuárias em 
seu território tradicional. 

No final dos anos 70, os Naruvôtu deixaram o Posto Jacaré e se restabeleceram, juntamente com 
os Kalapalo, na bacia do Rio Tanguro, afluente da margem direita do Culuene. Dali puderam acessar suas 
terras tradicionais mais facilmente, e retomaram a ocupação continuada de suas terras. 

Mas os Naruvôtu só retornaram para as proximidades de sua área ancestral porque mantiveram o 
conhecimento vivo da área e de seus recursos. Os Naruvôtu não vagam em busca de víveres, ou procuram 
desenvolver atividades econômicas como pescarias e expedições de caça e de coleta, simplesmente por 
causa dos recursos da região. Pelo contrário, eles ocupam uma região que já havia sido povoada na 
história dos grupos Karib, na qual habitaram por muito tempo. 

PARTE III: ATIVIDADES PRODUTIVAS 
Os índios Naruvôtu realizam constantes viagens visando o usufruto sazonal de suas terras 

ancestrais de forma mais efetiva, organizando expedições pesqueiras às baías entre os rios Sete de 
Setembro e Culuene, inclusive nas épocas em que as lagoas aprisionavam peixes, e explorando diversas 
vezes durante o ano o Córrego Naruvôtu e a região do pequizal. Coletam o pequi em novembro, durante 
as chuvas, e continuam a explorar o caramujo perto da foz do Córrego Naruvôtu, adentrando as florestas 
adjacentes à Terra Indígena Parque do Xingu, nas regiões a oeste e nordeste do pequizal, para a caça de 
macacos e outros animais. Outras atividades desenvolvidas na região do Naruvôtu são a coleta de 
remédios e de hastes de flecha. A área ao norte da Aldeia Naruvôtu do Pequizal servia para o plantio de 
mandioca, uma vez que o solo encontrado nesta área, de uma variedade negra, é bastante fértil. 

Uma das principais atividades produtivas dos Naruvôtu é a confecção de colares de caramujo, pois 
as conchas, que são a matéria-prima para a confecção dos colares, só são encontradas em suas terras 
ancestrais. Há duas espécies diferentes de caramujo no Córrego Naruvôtu, Hoje em dia, a maioria dos 
grupos alto xinguanos obtêm as conchas dos Xavante, nas terras de quem elas são abundantes. Isto não era 
possível, no entanto, antes da chegada dos não-índios, pois os Xavantes eram inimigos tradicionais desses 
grupos em épocas passadas. Os Naruvôtu detinham, portanto, uma das matérias-primas mais cobiçadas do 
Alto Xingu, uma vez que há muito tempo os colares de caramujo se tomaram uma marca identitária na 
região. 

A importância do pequizal e o monopólio econômico sobre o colar de caramujo tomaram os 
Naruvôtu um grupo local essencial na economia regional alto xinguana. O monopólio sobre os caramujos 
era equiparável a outros monopólios tradicionais do Alto Xingu, como o sal de hiacinto Mehinaco, a 
cerâmica Waurá e os arcos Kamayurá. O pequi também se tomou um dos itens comerciais de "marca" 
Naruvôtu. Tanto na mitologia como na história oral dos Naruvôtu, o aparecimento do pequi está ligado à 
fertilidade e ao poder criativo das mulheres. De fato, os intercasamentos entre os grupos alto xinguanos 
são expressos de forma ritual através do pequi, símbolo da fertilidade na cultura do Alto Xingu. As 
mulheres Naruvôtu conceberam e incentivaram os diversos retornos de seu grupo local ao pequizal, pois 
são sempre as mulheres que lembram aos homens da necessidade de colher o pequi. Os Naruvôtu 
adquiriram, portanto, vantagens comerciais nos seus relacionamentos com outros grupos étnicos da região 
até se tomarem política e economicamente importantes no universo do Alto Xingu. 
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PAR.TE IV: MEIO AMBIENTE 
Todos os dados históricos apontam a presença dos índios Karib xinguanos até a região do 

Ribeirão Couto de Magalhães antes do Culuene montar as serras, exatamente na altura em que as 
corredeiras cessam e o rio começa a formar baías. Esta área marca o limite meridional das piracemas dos 
altos afluentes do Xingu. Os Naruvôtu certamente exploravam estes recursos, embora houvesse outros 
grupos Karib, ao sul do território Naruvôtu, que também utilizavam parte deles, como atestam as 
narrativas dos índios sobre os Kangagü, grupo provavelmente Karib ao sul do território Naruvôtu. As 
diversas baías que se encontram entre o Culuene e o Sete de Setembro são de suma importância para a 
subsistência dos Naruvôtu, uma vez que a alimentação alto xinguana é quase que exclusivamente 
piscívora. No caso dos Naruvôtu, as lagoas da beira do Culuene e do Sete de Setembro são importantes 
criadouros de peixe e parte essencial de seu território. Estes mananciais de água e peixe estão sendo 
destruídos pela atividade predatória dos ranchos de pesca que se instalaram no rio Culuene, dentro das 
terras dos Naruvôtu, acima da confluência do Culuene com o rio Sete de Setembro. 

Considerando que os Naruvôtu tiveram que reconstruir suas aldeias várias vezes ao longo do 
Culuene e do Córrego Naruvôtu, eles acabaram alterando a região de forma a transformá-la em um 
ambiente antrópico importante na economia do Alto Xingu. Tudo é abundante nesta região, não há 
praticamente nada que pertença à cultura alto xinguana que não possa ser encontrado dentro de suas terras 
tradicionais. Os microambientes que existem hoje nessa região são frutos de centenas de anos de 
experiência indígena. O gigantesco pomar de pequí, apesar de ter sido parcialmente desmatado, inclui 
espécimens enormes que ainda podem ser encontrados no sítio da antiga Aldeia do Pequizal. 

A demarcação do Parque Nacional do Xingu deixou clara a necessidade de se levar em conta os 
aspectos ambientais de uma terra ancestral indígena, não só a preservação de espécies, animais e 
"humanas" (uma vez que os preconceitos contra os índios sempre os julgaram quase como uma "espécie à 
parte"). Mesmo o texto atual da Constituição enfatiza a necessidade de se preservar as áreas culturalmente 
reconhecidas como sendo de habitação e usufruto permanente dos índios. O relatório de identificação 
deixa claro que o Parque Nacional do Xingu visava apenas a proteção das sociedades indígenas ali 
existentes, pensada como a preservação de espécies, mas não dos ambientes que se faziam necessários 
para a reprodução fisica e cultuai das sociedades alto xinguanas. Uma vertente mais culturalista, por assim 
dizer, se impunha às demarcações no passado e a tendência era preservar o grupo indígena, mas sem 
atentar para a conservação dos ambientes essenciais a sua sobrevivência. A maneira que os índios sempre 
utilizaram a terra, de forma a aproveitar os seus recursos hídricos, sua cobertura vegetal, seus espécimens 
animais, suas plantas medicinais, sem a destruição ambiental, é algo que está ameaçado hoje na região. O 
estudo de identificação da TI Naruvôtu adota como pressuposto uma forma de pensar a existência de uma 
cultura, de maneira a respeitar os parâmetros ambientais ao mesmo tempo que culturais, pois, assim como 
não há grupo étnico sem terra ancestral ou de origem, também não há possibilidade que uma cultura 
sobreviva sem o equilíbrio da relação que ela desenvolve com o seu meio ambiente. 

PARTE V: REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL 
O relatório resultante dos estudos de identificação segue duas linhas de embasamento para a 

delimitação da Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu como área de ocupação exclusiva desta etnia. Em 
primeiro lugar, demonstra como os Naruvôtu não são apenas um número reduzido de remanescentes que 
decidiram abandonar suas terras tradicionais e foram morar com outros grupos do Alto Xingu. Há cerca de 
sessenta e nove índios hoje em dia que se reconhecem e identificam-se como Naruvôtu dentro da Terra 
Indígena Parque do Xingu, e mais doze Naruvôtu que residem em Brasília. Esta classificação baseia-se 
nos parâmetros sociais dos próprios grupos xinguanos para o reconhecimento da identidade e do 
parentesco, não se tratando, portanto, de uma definição exógena ao grupo indígena. A suposta extinção 
dos Naruvôtu, divulgada inclusive pelos irmãos Villas Bôas e por outros, é contrariada pelo material 
etnográfico colhido durante os trabalhos do Grupo Técnico. Paralelamente a isso, procuro mostrar que o 
contato entre os Naruvôtu e seu território tradicional, na confluência dos rios Sete de Setembro e Culuene, 
sempre existiu, mesmo quando os Naruvôtu foram impedidos de residir permanentemente no local, por 
causa da presença de fazendeiros e posseiros que vieram a apropriar-se da região. Os Naruvôtu só 
aceitaram conviver com outros grupos xinguanos para garantir sua sobrevivência física e cultural. Eles se 
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aperceberam que enquanto seu território não fosse reconhecido como terra indígena, seriam impedidos de 
habitá-lo indefinidamente. A partir daquele momento, os Naruvôtu começaram o processo de 
reivindicação de suas terras junto à FUNAI. 

Os outros grupos indígenas do Alto Xingu também dependiam da economia que os Naruvôtu 
desenvolveram a partir da relação com suas terras, e assim o fazem até hoje em dia. As terras dos 
Naruvôtu são, portanto, importantes para a cultura alto xinguana, uma vez que são parte da região que 
suporta o extenso sistema de trocas rituais que caracteriza a área cultural batizada pelo antropólogo 
Eduardo Galvão como "a área do Uluri". Por isso, as reivindicações para a demarcação das terras 
Naruvôtu não partem somente deste último grupo, mas de todas as comunidades do Alto Xingu. 

Os Naruvôtu acabaram sofrendo sérias conseqüências na época dos contatos com as frentes de 
atração por causa da proximidade de sua área tradicional com a expansão da zona pioneira no leste do 
Mato Grosso, bem como por causa das relações amistosas que eles mantinham com grupos (corno os 
Bakairi) que passaram a fazer contatos diretos com a sociedade envolvente. Por isso, muito antes da 
criação do Parque Nacional do Xinguem 1971, os Naruvôtu foram sendo ceifados pelas doenças, como 
aconteceu com diversos outros grupos alto xinguanos. 

Os sítios das aldeias Naruvôtu mais antigas (locais hoje sagrados devido à presença de cemitérios) 
ficam, na realidade, nas margens orientais do Culuene, ao norte da região que chamamos de Pontal (na 
confluência do Sete de Setembro com o Culuene}. As curvas do Culuene são importantes para os índios 
porque elas serviam de orientação durante as navegações a montante e a jusante de seus portos. Os sítios 
das aldeias mais antigas localizam-se também nestas curvas, onde as vistas se abrem a partir das margens 
do rio, e onde cerrados mais limpos devem ter sido considerados lugares propícios para a instalação de 
aldeias, sempre um pouco distantes do rio, para evitar infestação por insetos, ou mesmo para proteger os 
habitantes contra grupos inimigos. 

Os Naruvôtu iniciaram, desde os anos de 1950, várias movimentações políticas com outras 
lideranças do Alto Xingu para a realização de expedições visando a retirada de invasores de suas terras. 
As duas últimas expedições deste tipo foram realizadas entre 1999 e 2003, respectivamente. Na primeira, 
empregados de fazendeiros que estavam desmatando o pequizal foram expulsos, enquanto na segunda os 
índios conseguiram impedir o desmatamento de áreas mais ao oeste, que parecem ter sido abertas para o 
plantio da soja. Este último desmatamento incidiu sobre a área de preservação permanente da T. I. do 
Xingu e é, portanto, ilegal. Além disso, ocorreu também uma invasão da T. 1. do Xingu, que foi explicada 
pelos fazendeiros como sendo "um erro cartográfico". Uma outra derrubada foi realizada na região dos 
Naruvôtu em junho de 2004 e foi novamente rechaçada pelos índios. 

O modelo assistencialista coibiu a vontade própria dos índios e forçou-os a agirem conforme os 
ditames dos chefes de postos e encarregados do SPI e da FUNAI, inclusive no que concerne à questão da 
terra e suas reivindicações. A escolha do paralelo 13° Sul como limite meridional do território indígena foi 
feita com base no encontro dos irmãos Villas Bôas com os índios Naruvôtu e Kalapalo na região da 
confluência entre os rios Sete de Setembro e Culuene. No momento daquele encontro, não houve estudos 
pormenorizados e in loco dos limites das terras ancestrais indígenas que contasse com a participação dos 
índios. As primeiras demarcações de reservas indígenas do Alto Xingu baseavam-se apenas na idéia de 
preservar as sociedades indígenas através da tutela, reduzindo-as a um território pequeno, localizado não 
necessariamente em seus territórios tradicionais. A situação dos Naruvôtu ganha complexidade em razão 
da baixa populacional que levou à suposição de sua extinção como grupo indígena específico. 

A razão pela qual os Naruvôtu não puderam acumular suficiente força política para reivindicar um 
status étnico à parte dos outros grupos alto xinguanos é que eles foram subtraídos de suas terras ancestrais. 
A identidade desse grupo está de tal forma atrelada à questão da terra, no entanto, que os Naruvôtu nunca 
deixaram de pensar na particularidade de suas origens. Desterritorializados e sob a tutela da SPI e da 
FUNAI, os Naruvôtu vieram a repetir por um tempo a idéia de sua condição de remanescentes, noção 
autorizada e oficializada pelos órgãos de governo. Ao mesmo tempo, inconformados com as sucessivas 
investidas contra as suas terras ancestrais, os Naruvôtu continuaram a explora-las e ocupá-las, como ainda 
têm feito, porém, sempre tendo que voltar a cedê-las para aqueles que as haviam expropriado. 

Apesar das reconstituições de grupos indígenas que se encontravam dentro dos limites do antigo 
Parque Indígena (atual Terra Indígena) do Xingu, como os Matipu e Nahukwá, nem todos os grupos 
tiveram a mesma sorte. A diferença está no fato de que alguns grupos foram beneficiados por terem os 
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seus territórios tradicionais reconhecidos e eventualmente contemplados dentro dos limites do Parque. Os 
Naruvôtu, no entanto, não estão entre estes grupos. Suas terras acabaram ficando fora dos limites do 
Parque e por isso foram-lhes alienadas. Eles estão, no entanto, inseridos no mesmo complexo ritual que os 
outros grupos do Alto Xingu e praticam todos os rituais que ainda são praticados também por outros 
grupos alto xinguanos, reconhecendo a origem dos mesmos. 

Da mesma forma que o grupo Naruvôtu se contraiu devido a depopulação, com a expansão 
populacional das sociedades xínguanas a partir dos anos 60, os Naruvôtu voltaram a florescer como um 
subgrupo alto xinguano de identidade étnica distinta. O próprio sistema de parentesco Karib veio a 
facilitar a multiplicação do grupo novamente. Como toda pessoa preserva a identidade do grupo através do 
parentesco e da nominação, e herda de cada um de seus pais o nome de seus avós, tanto matemos como 
paternos, a continuação do grupo é garantida. 

Os Naruvôtu conseguiram sobreviver às doenças, às transferências forçadas de suas terras, e às 
limitações impostas pelo próprio regime de tutela associando-se a outros grupos dentro do Alto Xingu, e 
mantiveram uma definição distinta de sua identidade, a qual tem sido reiterada há muitos anos, mas só 
agora está sendo considerada pelo órgão indigenista. Desta forma, o caso Naruvôtu seria melhor definido 
como o reaparecimento de uma comunidade devido à continuação das relações diretas que tinham tanto 
com suas terras como com os outros povos da região. Somente neste último sentido o caso dos Naruvôtu 
pode ser definido como etnogênese, se este processo não for atrelado apenas à adoção de conceitos de 
etnicidade, mas envolver uma tomada de posição política por uma comunidade indígena diante do perigo 
da apropriação de suas terras ancestrais. 

PARTE VI: LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 
O levantamento fundiário de identificação da TI Pequizal do Naruvôtu resultou no cadastramento 

de 18 (dezoito) ocupações, listadas em numeração seqüencial. Os dados estão citados apresentando o 
nome do ocupante seguido pelos seguintes itens: localidade do imóvel, nome do imóvel, indicação de 
propriedade ou posse, indicação de uso para residência, tempo de ocupação em anos, área do imóvel em 
hectares. 

Os ocupantes não-índios cadastrados no levantamento fundiário de identificação são: 1) 
Agropecuária Bensi Ltda (Canarana; Faz. Portal do Xingu; Proprietário; não residente; 12,5003,507 ha); 
2) Agropecuária Vanguarda Norte S/A (Canarana; Faz. Cocal; Proprietário; [Não Indicado]; [Não 
Indicado]; 0,0,1735 ha); 3) Aldo Pedreschi (Canarana; Faz. Três Rios; Proprietário; O;l,2997,3677 ha); 4) 
Aldo Pedreschi Filho (Canarana; Fazendas Pontal e Bela Vista; Proprietário; Não; 1,2655,37); 5) Antonio 
Couto Rosa Neto (Gaúcha do Norte; [Não Indicado]; Proprietário; Não; O;O); 6) Ataualpa Ribeiro Catalan 
(Canarana; Rancho Xingu; Posseiro; Não; 16,0 ha); 7) Eduardo Jorge Silva Mendes (Gaúcha do Norte; 
Pousada Mutum; Posseiro; Não; 7,0 ha); 8) Fazenda Barranco Alto do Kuluene S/A (Gaúcha do Norte; 
Faz. Barranco Alto do Kuluene S/A; Proprietário; Não; 9,5523,6 ha); 9) Fazenda Tapirana Ltda (Gaúcha 
do Norte; Faz. Tapirana Ltda; Proprietário; Não; 7,7776 ha); 10) Gabriel Elias Jascosk / Mauro (Gaúcha 
do Norte; Faz. Amazônia Legal; Proprietário; Não; 10,0 ha); 11) Itamar Aparecido Trevisan (Gaúcha do 
Norte; Faz. Leme; Proprietário; Não; 5,4348, 7278 ha); 12) Itaú Pinturas S/ A ou Francisco Carlos M. 
Rodrigues (Canarana; Faz. Sayonara; Proprietário; Não; 8,4438,904 ha); 13º Luiz Antonio Gonçalves / 
Derli Rezende (Canarana; Faz. Tropical do Xingu; Proprietário; Não; 8,3335 ha); 14) Roberto Antonio 
Jacintho (Gaúcha do Norte; Faz. Barranco Alto II; Proprietário; Não; 9,2174,36 ha); 15) Selmo Oliveira 
de Sousa (Gaúcha do Norte; Faz. Oliveira; Proprietário; Não; 10,825,2079 ha); 16) Sérgio Antonio Barão 
Carneiro do Val (Gaúcha do Norte; Pousada Kuluene; Proprietário; Não; 23,145 ha); 17) Simone 
Marchesi Pedreschi (Canarana; Faz. Lago Grande e Mata Linda; Proprietário; Não; 1,1935,36 ha); 18) 
Vera Cruz Participações Ltda (Canarana; Faz. Vera Cruz do Xingu; Proprietário; [Não Indicado]; O; 
12,1500 b.a). 

PARTE VII- CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO 
A Fundação Brasil Central, que promoveu e financiou a expedição Roncador-Xingu, tinha por 

objetivo reunir os índios do Alto Xingu em uma região restrita, próxima a postos de atração. A concepção 
vigente tinha como orientação facilitar o contato com os diversos grupos indígenas da região, visando 
promover a eventual assimilação destes grupos na sociedade envolvente e permitir a expansão e 
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integração das fronteiras nacionais. Desse ponto de vista, portanto, os métodos do SPI e da expedição 
Roncador-Xingu não eram muito diferentes dos antigos "descimentos" da época colonial, que transferiam 
os índios de suas terras para as missões, abrindo seus territórios à exploração e à expropriação. 

O Decreto 68.909nI, que criou o Parque Nacional do Xingu, deternúnou que a FUNAI 
promovesse a atração de grupos indígenas localizados na área excluída ou nas regiões circunvizinhas para 
o interior do Parque, e devolvesse as terras por eles habitadas à posse e ao domínio pleno da União. Este 
decreto se aplicava especificamente ao caso dos índios Panará (Kren Akaroré), no entanto, que habitavam 
uma região próxima a Serra do Cachimbo. Os Panará estavam ameaçados por invasores em suas terras, e 
passavam por um processo de rápida depopulação por conta de doenças contraídas na época. Os Panará 
acabaram reconquistando uma parte de suas terras na Serra do Cachimbo, uma vez que esta transferência 
forçada de suas terras foi considerada um ato inconstitucional, um verdadeiro "genocídio passivo" 
praticado com a anuência do próprio governo federal. 

O processo de ocupação de terras no Estado do Mato Grosso deu-se sem qualquer reconhecimento 
da presença indígena no Estado. Por esta razão, as terras ancestrais dos Naruvôtu ainda não foram 
reconhecidas. Assim como no caso Panará, os Naruvôtu se viram forçados a habitar a área destinada ao 
Parque do Xingu por causa do perigo de extinção de seu povo. Houve uma tomada de posição estratégica 
pelos índios para garantir a sua sobrevivência e a aceitação de uma situação pelo mesmo motivo. Esta 
estratégia está sendo vindicada agora, com a expansão do grupo e a retomada de sua identidade . 

As determinações contidas no Decreto 68.909/71 foram anuladas pela proibição da transferência 
de populações indígenas de suas terras na Constituição de 1988. No entanto, a região do paralelo 13° Sul, 
perto da confluência dos rios Culuene e Sete de Setembro já havia sido apropriada por glebas doadas à 
Fundação Brasil Central e desanexadas da região interditada para a criação do Parque Nacional do Xingu 
em 1951. Segundo os irmãos Villas Bôas este era exatamente o local onde a expedição Roncador-Xinga 
havia encontrado os índios em 1952, ou o limite meridional da área de habitação permanente dos índios 
alto xinguanos. Este paralelo não foi respeitado na altura da área compreendida pelo território tradicional 
dos Naruvôtu. 

A T. I. Pequizal do Naruvôtu não é uma revisão de limites da T. I. Parque do Xingu, e sim uma 
área independente, pleiteada para a única comunidade alto xinguana atual que não detém sequer uma 
pequena parte de seu território tradicional. 

Em 1999, os novos "proprietários" (não-índios) da região dos Naruvôtu resolveram terminar de 
uma vez por todas com as suas incisivas tentativas de reapropriação e as visitas constantes dos índios à 
área, pois temiam que esta viesse a ser declarada terra indígena, uma vez que outras áreas tinham sido 
recentemente contempladas (T. I. Wawi, T. I. Batovi) e outras estavam sendo discutidas (inclusive a T. I. 
em questão). O pequizal começou então a ser parcialmente derrubado, criando condições para eliminação 
dos vestígios das antigas aldeias. A reação dos índios foi organizar uma expedição para evacuar "os 
invasores de suas terras" (como chamam os ditos proprietários). É preciso, portanto, dar atenção imediata 
a esta terra indígena, reconhecendo, tal como propõe o relatório de identificação, que se trata de "terra 
indígena tradicionalmente ocupada", em conformidade com o artigo 231 da Constituição de 1988. 

MARCELO FIORINI 
Antropólogo Coordenador/GT - Portaria nº 653/PRES/03 
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SO nº C\4}:\ \q 1-c- Proces - \ 

Fo"'ª nº {lk =· FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO .. . = q"' 
DESPACHO Nº 002. , DE A -t DE JANEIRO DE 2006 Rubnca--= . 

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, tendo em vista o 
que consta no Processo FUNAI/BSB/0984/98, e considerando o Resumo do Relatório de Identificação, de autoria 
do antropólogo MARCELO FIORINI que acolhe, face as razões e justificativas apresentadas, decide: 

1. Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afinal, reconhecer os estudos de identificação da 
Terra Indígena PEQUIZAL DO NARUVÔTU de ocupação do grupo tribal Naruvôtu, localizada nos municípios 
de Canarana e Gaucha do Norte Estado do Mato Grosso. 

2. Determinar a publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, do 
Resumo do Relatório Circunstanciado, Memorial Descritivo, Mapa e Despacho, na confonnídade do § 7° do art. 
26 do Decreto nº 1.775/96. 

3. Determinar que a publicação referida no item acima, seja afixada nas sedes das Prefeituras Municipais da 
situação do imóvel. ~ 

/''_,,.--~·-ccJ--~ (\ \. / - 

( . ' 

ROBERTO AURÉLIO'LUSTOSA COSTA 
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D., o Ofi• o I d u··•- ·i_; .. ,, ' f.'<' 6'L2,'~~'9 . JJ· + ~ 
~~;9uin_~i.c;~· 12 d.<:i3!1!:~ ~-~ 200(i _ _ . __ ... __ . --·-·-·-·· . Elrl~ 1c1a .3. _ hl~~ --= §~ã!L J.,;,.. _ ·-· ... _ 'S-,'N_ ! '-"~.?-?·---·---·- ... _ ----· ,, ••• _ 
....-'lo de Coneeniràçlo ii• óHo~1~312~~u. •, · : '-.,:. _:' : .• '; d~.-~júb/d·de )9~-~ •.. a!,,tenia~ ~lá :~o~~-~~.if:'.·!'9lP~.~1!..3 d,t . PoRfAiUli.1 N':~_fü(·1>rN1fo'ii.' mrLEMBlWi'n~'.:ioos 

,q~~: Minenç~ ~tal~~~IIS S/A • . ',. ·: ;,,_;,;, ·~-~ ·199,~· ~' co~~~.-finalm~\b. ~f'pas1~101Íi#éi)16-;rav!f , nn ,o;,itõ·llWro:>!iTffl.rniftféf-ôcfül!f>A~D . Pó: . 
Advogàdos: Bol("."X' Mó)lii 'Roé!!!'r e ~tir61io ~~~l~f!i .,,,1 rá~I. ~,J·cióiJcn~~, d~. Control,~.#~1~~(~,"~~!lt~i • tfC1111 FEDERJW! 'lio'bW~ ~ÍfilSúiçõt's'~it!Wli~=~IG 

r'-lator. Conselheiro Lm,:,Carlos ÕCJonnc l>Pr:lo. · , ....••. ,<> fonne i!~acho. exaraao •.ó~S . .aill~., 4o,~v ~'° :, .. f an f.4S•;;fd l~crtlcPn°'8905~<de'.-211'dcllno'vl:mbto'tdcl,1~3',t>aJtttâdll · 
.o de ConccnlnÇlo· n•·o,o,i.~f~-08 • , : ., .•. _:.., ., - •. :,_ 082~5.9~f~31200S:l!~:o_ELESP(S~PF/%),. ~5:~~,~~~. ~ peÍo-arul1"_dd,Dtcn!to n• ··U92•delll>dc ~ttl'dot~99J;.,.,nendtndd , 

r".'!:ucrcntes: Çons1anAA Iódli$trics AG e Grupo MJ\;)A . . . ~ aú(orízaçã()"pára fiuicio11>I11énto, válida ~r 01(11111~ 1.\10.a ~ ã./1 õoliciiaçao rnr:parto1do,interesS8do, bcm,coma'deçil!n'Ptl'la!Jldí!'llq 
!vogados; MÍm!O Gâ~;'Ráfiél'Af:lle;, An~ Muqu~ Pi'l!é;rtf dáta da publicllçlo da portària oo o.o.u.;·é<lrlcedi<1a'l" ~ iiíU:: f,loc:c$so.o,,08512.Q169,ll/200.S-Jl-.t,DE.l,esl'JSR/SP~l!0$0~,n,m,,,, · 

V óutros ,.,, .. '•" , .. ,~ .. , , •. , ',., : . ., . ·::; .:· :;.: [J{O SEa·.·seGURANÇA'.ESPECIAt!ZAD~ l,TI>i\; ii\icíliíi.:n~ . . Conceder "aútori7.ação à -l.~-D 6Y.wt.n 
~lllor: Co~~1 ~ ~'?! Qel=~f' . . •.• ,., i ,,, · ~Í!f'fF"~'à n~06.155.48~0001-3S, ês~i~na ~ç!o .. !Íe ~~i~.~~tse'dffl?~,. 'S~.Q PAU: 

o de Concenu......., .o:,_OS:~. ~-~ •. . A · ·' ·· ,. serv1ças âq VIGILÂNCIA, tendo como ,~,os AUSSON.DB MEl.:Q, LO· aril'áàquirir \!in'o!stà~lnlento llámetdal"iütbil a ~·l)t;:' 
rtequcn:ntes: Muco~, JD,c,' t, lh61li~pp ;rcchnologies . G Fl . CAVALCANTE! OUVE!!RA e LUCIANA DE MELO. CAVALCAN- p~o<t:ogfrnc»"dó ConiálidcHl<i !!xúci!o!•~tb~s é'peltéelibll 

r'dvBo~aclohi•: Mai<do Proc<Spio an, D1mcl o. A.o.dreoli, Jos6 1• TE OUVEIRA, para efeito de exercer suas atividades DO Estado de mara·-· dé muoicão Dll aeguj'n~ qual)tidadea e·nlltuteU:•10:000 . 
o ,anc o outros . IÁS EZ MIL) CARI1J'CHOS DE MUNICAO Cm 38 40.000 

Bdator. Cooselheiro Lula Fem111do Sehuuu: OO · UARBNTA MIL) ESPOLBTAS PARA MUNI O lllRB 38, r,o de Conoentnçlo n• 08012.009222/2005-83 000 ( UARENTA .MIL PRO.rBTEIS P~ Q, Ç#I:;. . 
cqu=n«es: Coll5tlumep-Megàcenl,,r da Construç!o Ltda o. Mo- ZULMAR PIMENTEL DOS SANI'OS BRE 38 i 10.000 (DEZ ~) GRAMAS DB :Vô~-.: • ·~·· • t: 

_pcentcr Materiais de Cc,DS11Uçio Lida. , :·~ :: , 
r'dvogados: Tc,cio Sampllio Feaaz Jwúor. Ari Man:elo Sóloo, Lu- POIITARIA N' 3.115, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 Z1JLMAR P~ DOS .. SANTOS, .. :·:,: 

.. ,a.oo Inácio de Sc,,JZa e outro, · o D ~,,,.,. · -, · · 
.p;~or. Conselheiro Luis Femllldo ScbU!lrt2 O DIRETOR-EXECtmVO DD DE!PARTAMENTO DE PO- PORTARIA N' 12, DE 3 DE JANEIR E .wuv ,. '.' r '. ~ 

_"largos de D<,cloração n• 08700.003862/2005-21 (Rcfen,me aos LfCIA fEDE!RAL, no uso das atribuiçõc,< quo lhe do conferidas pelo · • · .:, •• 
~tlís ,:li, Conr)elltrlção 11• 08012.003427/2003-93, art. 4S do Decreto n• 89.0S6 de 24 de novembro de 1983, alterado. ÚCIA ~IRETO!·~~-DO D~~~fJ P?«; ,_ ~ 

:'·"'1!012.00707312003-56, 08012.005042/2004-41 e pelo art. .1 º do Decreto n• 1.592 de 10 de agosto de 199S, e atendendo art. 20 da ~ de 20 de iunb~ '1'983 alteTada !"'la JÀf, n• ,,, 
3012.009279/2004--00) . solicitação por parte do intercss•do, bem como dccislo prolatada no 9.017 de 30 ~ março de 1995, f'CElllameniada pelo .Dcctúo n•. : 

Embargant<>: Monsant? do Brasil Ltda. . . . • Processo n• 083S0.025422/200S-42-DELllSP/SRIDPF/MG; resolve; 89.056, de 24 de novembro de 1983; tlU&tiudo )!CIO DccRto n• .e ;' 
r": dv.ogados: Josi !n~º Goll28ga Franceschini, Camda Castanho Gi- . Conceder au~o à empn:sa EQUIPB EMPRESA .D8 . ~.592, de 10 d<;_·ago,to de 1995, ate11dcndo. a ~c;rtJIIClltO da Pllte ,, · 

. ..rd.i, Marcu, Vwc,u:, G. c.nedo e outros VIGILÂNCTA ARMADA I,TDA. CNPJIMF a• 02.1991.57/0001·13 mteressada, nos termos do A'1. 28 da PoIUria n• !192-00/DPF,.c!e 2S ' .. ; 
...Relator: Conselheiro Ricardo V~ BIias Cieva ••• ,... Es do de MIN s a'ERAJs ad . : ~-~' de ·olllubro de 1995, alterllda pebt Parlaria n• 277,00/Dl'P,',de 13 de .., :~ r ~,cri çlo Preliminar n• 08012.008462/2002-lS """:'""" -no ta • . A ' para qwnr !m._~....,.,. abril de 1!198 e, consiclcrancfo, finalmente, o .po&icionamento favo-;.,:' t 
~_}: tanles· Minist6ri Pl!bli do Estado de Pen11tmb11CO l=mento com=.•~ .~torizado pelo Dep~•n'? Log{s!J~ do C:O. . · rável da Coordeaaçlo-Genl de Controle de Segwuça Privada; ·.con• ~ , 
·--r·-n . ·Po -~-•-• 00 de "- 'dad do ,\i,, mando do !!Jt=dfir,- armu e catruchos de ínwtiçlo nas seguinléS · -' forme ·. dt:s~ho eundo · nos· autoô · do , · Ptoc:aso ·.:. n• "• : 

~tada: stos ,..,,...,.....ores gaso,..., na ~1 e - qu1111tidadcs e natmezl: Q8 (OITO) REVÓLVERES CALIBRB 38 E·: .08?9:Z:00061M.OOS.16-CV/D~SJRS. DECtARÂ_mvjs!l â·Íll~1 · la ldos· Cris1! B Ucha é1G Mcdeiro \Tui. xàvier ~· 96 (NOVEJ<rI'A E SEIS) CARTUCHOS DE MUNIÇÃO. c.ALIBRE- IOrizaçã!) plt'R fimclOIWIICàto, válida ~ Ol(um)~ ~ da i!att! '., 
0U:ºfdnior: An~:J'oª a: Acaoiy Campo$ s, · · · e . , ; .' .:·:: ' 38.-,' • f, ·.~', · .... · . · ·, · .· ·; ; ' "'('":i'.·=~·"?' -. \1 ·:''''. :,;~.~ :. ~b~~?:'~~cooocdi~ -.=•:f~~:,P:.i% :: . 

.clator: Coasdhciro Ricardo Vlllas Bbu Oteva · . ·. '.', ' .... •· 1-·; •-• ••. ·: · · · ·• · ·, •'- .-, 1·'. ' •. lus •'"" .,.,;,;, .. _.,.,. -~JMP IOb 0·1t•04,IOl.603/t)()Q_l~elP.óCf~-Jii,"pij11jçlttf;llj': 
Averiguaçlo ~.n• Ç80)2.000293!2003-59 . . . ·":·· .,,, .,;;, ·. · ZULMAR1P1MENTBL-D0S S~s. ,,,. ··· ~~~·CURSO_DB FORMAÇA0•1e11~0 iioiií'ôi~~ NBLY DA:; • •, 

rcprooeutan1es: Procón Lnzilnja{GO e Ag&cla Nac1ooal.do.Petrólco· . ,,., ,,.-. -.:. ,-. · · .· ···,,.,,,,,.; ., •. n . 4••,1•.~ • ,;,b ,. ·M~,IS~}i.O·e·J~O DA MÕTA,ISu'JIAO;''iiaia':'d'eltõ!!k>. 
ANP · ; •' · . ,,,,.PORTAlUA'. N' 3.250, DE 27•DE'DEZEMBRO,D&'2005,.~t•·; exekcr'suu'ativ:idadel no-elW!o•dHUO ORA:NDB,DO<SUI:i.'N~',·. 

~tada: Postos revendedores de gasolina M cid&de de Lu,., .: :, .•••.. ,r. •: JI: ·~·. • •. : f' ; ,::;:- : .;.!~· ~j,• :- ~:;~~n:11~?J 1:-, j !,:.C,.\.,1.;''l"'rJ.-.ti) ,.,h! .• , ~t.>J')-'"::~.;, H,..;,r •11<1 !• A1lT'Ji7?. e, 7_0ld:»\.;W~lKL!: 
r'iãnWGO · ·.. : . ' . . ,:; ., .... •, -ODIRETOR,Í!XECUTIVODO·DEPARrAMBNTODEOO.. •· i•,U!,~r.õ!.','l m,;_,:,,wc~~DOS.<SANIDSt-11,;,1;-- .. : 

Advogados: não consta nw autos , . . . · ... • . .; . ÚCIA:·FPDERAL. no uso das atribuições-que lhe sia.-tonferidupelo·,··~ ... !.l~'!•,-;,::. :,if!.J,·,. ?:.:.. ~ _,,.,1.11u f!d~ ..• ó :,rc~·m1:1 t a obn11-uttdfl1 J-1$.'4!.'fl '.~Â:-:!t- 
~ Conselbciro.Ricatdo Villas BIias Oi.eva · · , · · ~, art. 45 <!o·Oéacti> n• 89.056 de 24 de novEiíibro'de-1983;•altcrado .. º'"!!,.~-l'ORTARL\.l'()l,,D~ll,J;,E . .J,!.NEIR~~~,~~~~ú--. · 

4bargos de Deelaraçlo n•·l)8700.003782/200S-76 {Refc;ttn~ .-~ . pelo art. 1· do'Dcén:to D6 1.592 de 10 de agosto de 199S, o atendendo ···:'. -''o Õiímrok'.~o'M 'õ~~:o~Ri'.'· .. 
Processo ~vc ,11•,oso;2.()!l9S57/1998-66) . . , ; '.,:_ • sotiéitâçi<f'pbt paíte do mlelessado; beto:éomo "decisão prolatada no . i:fciA FEDERAL. iió uso dai' atrlbui~'cjui: lbcsãaªioíif'cridafpê:!cf. ·. ': 

..-,.mbq1111te: ~ f!ospltais_de Uberl!ndia e outros , ~ . Pro=fo"nº.08494.007181/2005-15-DPFB/JVE/SC; resolve: . ,· ... · art, 20·da Lei 7.102, de 20 de ÍUllhÕ de 1983,_lll~'iiela:µ1,h"',tJk 
«!vogado: Carlos. AI . Mim da Silva -· .. · :: , ' Conceder autorizàçlo à empresa ESCOLA TOCNJCA DE · 9.017, de 30 <!e março de ]995, R211W11C\'láda..pclo~l>em.lo :º; ·'• 
Rcla!or: Conselheg'O Ricardo y111as Bôas Cucva _: SE!GURANÇA LIDA.~ CNPJ/MF.nº Ol.247.839,0001-91, sediada DO· • 89.0S6, de 24 de, novembro de 1983; IIUalizado l?clo ~- n ; , 

/"> ~--d d Sª=• C • .,..,,...,. . ad • • . . --~-• , 1.592, de 10 de·agOSIO de 1995, ateadcndo a rcqucnmcnto ila parte;\", 
BLIZABETH M. M. Q. FARINA. . =. o. 6 "'~ •n. ,,..,.._ • .,,,, para qwnr ·cm ••=~IO ""'interessada, 'nos tennôs do art. 28 da Portaria n• 992-DGIOPF, 'dJi-25,' .; 

Pl'csidcnte do Co=lbo · ·' • éomemal mtonzado pelo Ocpartamà!to. Log(sdco dó Comanda do· .de outubto' de 1993, alterada pela Podaria 11• 277-DG/DPF, ·dé' 11 !lo '<.,~, 
· E>:tteito, caitucbõs· de. mirnição e pc:trcebos paiá_...,.,ga·do munição ·. ·abril de· 1998·1c; i:oflsiderancfo, finalmente.. :õ 1pos.icionmncnlo'.:f~"X _i 

DEP.,. "'TAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. · : ·. nas• seguintes ;·quantidldcs '. e natureza; 114.075 (CENTO B QUA· · • · rivcl..ta Coonlonaçl~ ~ Conlrolc,de S~guraoça Privada;~fut ,. 
r> '?-A . . · .· · ·; • 'IORZB'Mll.;E SETE!NTA'E.CINCO)·PROJÉTÉ!S PARA MUNI~;··:·' fom,e•· ·.~acho·• exmdo nos•., aulo~:• da,,lc~'"! ,-~11.i,'f,j 

DIRETORIA EXECUTIVA .. · '~•o·CALIB1uns 114075 (CE!NTO"B-QUATORZE MlL'B SE-:, 084S~.0489<W.2005-4f,Dl!LBSP/SRlpPF/RJ, DB~ ~~'~{' · .. · ·· ,~'-··· .,.,. ' · -, ..• ~=• · , ... autori?çlo 1)8?& fun01onmruento, -n!ida pm: Ol(um},ano:•:Pm!i<.da 'j! \ 
- · PORTARIA N' 2935,·DE .30 DE NOVEMBRO DE 2005 ·k ;,._: ';í:EN'rA~CO) E!SPOLBTAS }>"* !':u•1•'>-1'9<t~.IS~2_~1 ;,, .. data da_ P11bliCl(:lo no D.0.U., ·con~da-k,emi,rcta:BXBCUI1VR,0•1< 
r ·:-._. · • • -.'· . ·, •.••. :20.000-., •• ,_ • ., l\,!U,) <lRAMASDli""!L•.ORA,,.._uuu.,- MIL) SBKV!CB 'S~CA·• &• VlOILÃNClA <LTDA1'-,IDIOrill.~~~ ;. 

'i o DIREI'OR-EXllctmVO DO DEPARTAMENTO Dn PO.: · · CARTUCHOS DB MUNI~O CALIBRB. 12,· 5.000;jSl!rS ,Mil;) CNP1/MI;' aob o nº l9,ll60s.!DI000,1;2.51 elpOClalluda n&1'!'Cllaçfo de,·.·.- 
..,,...1.CIA FED~ •·· 'b -.,._ lhe-• .. ,:...:,.~ ló; · ESTOJOS PARA MtlNl O CAUBIU:•38 •L800.(llM.MJI.·B or.r .. , xrt>icos ode VIGII.ANCIA·e:babilitaaa • &en= u·.ali\'idada,de;;J... ,--.U( DO uso= 111n w.,........que -o CUWQ~ I?" . . . ~ • • escor; :A. ARMADA e Sl!CJURAN PllSSOAL,,--tenc!c,,.como· 116. ' 

rt. 20 da ~7.1 de'20.de·junho de 1983;·altcnda·pcla 'td-n•,; .~S)..,CARrUCHOS DB MUNIÇÃO•CALIBRB, .• 380:B "':.ciçs ~O ALVES DllASSrs·c~?ULOROBERI'OCOSTA.ÁN'.'.~·., 
9017 de 30 de março'de 1995 ·xegutamentadà pcl<>-Dccrcto'~· l.!SW(UMMILBOITOCENTOS)BSPOIErAS:PARA~ÇÃO ·: ·ToNIO para'efcitóde...exexcersuasaâv!dade111ocstadodoRIODB ·.;,. ,......,90S6 d 24 de ovcmbro"de i983 atualizado pelo Dccnto n•· ·'CAÍJBRB'.380.~ · -·: .: •· · '--,,..,,., 11':~·r_,.,.·1.·• . .-:,,, .. ,.JANBIJÍO. ··· -· ··· ..... · -·' ·' · ·.····-:,:..n'<.-:: . • e D . • • _ , . .,. .- ,', · _-..,., . •.;-;:,·;(, "· ,,:.,.;:..-,·~'l-"'·~:11).- .•. /·· • . • ~ . ;·,,·•··, .-~~ .•~D~·f.l:lf-:.!·t:,; 
l.592,de10dcagostode.199S,atendendoamJ.ucnmenlotlaparte ·: .· ... , .• · ~.:;.,,,-.....· ·, .. - ··: .··~ · .• -.., '" .,.,,;;;_,,,."=e.,;,.,:.:.,.,· ,--,~1!<-..fl~··'i.:--,-"<- 

,.......intcrcssada, DOS tenno,·d~ :tit.'28 ~ P~a n• 992-DG/DPF, de 25_ · • 1 ---·;· •• ' •• ZlJLMAR P=,1r.i.. t,qs·.;~~:· ,:.:·.~ . ' .. , · ··:,.u~ .-"":'u=, DOS ""."1'1~'7.- .. <:;.;~':·,: 
' • -·- ; ~- . ._, - .,.•·. 1:,:;;.,. ·~-1.;-- ·.t· ' · • .. •, • .. , , -:.:} 

. Naêional do x;n'~ 1aH'como:·Ka1apalo, Kuilâiru; Matípu e NabukwL Desdê os prjmóiliiõi'doi'CÔnl&liis · .. 
· rc.tlizados na,regilo:do Alto Xingu pelos exploradores<al~mieJ· Jwl vom den ·StelneÍl.1(1884, 1887),. '.· · 
Hcmnann Mcj,cr (1896, ·1898), e Max·Schmídl·{l901;l926);.pclo Coma111lanto· Dyott '(1929);-pefo _". : . 

. arqueólogo Yinc:enzo Pettiill.o (1931), que visi!QlJ a n:giio sob os auspício, do Museu da Fuad61fia: pelas : 
fteotes de atraii<f'do Serviça· de' Proteção aos lruiios (SPI), como ·a cmpreelldida pelo ·Capilio· Ramiro· 
NoroÍllÍa (1920): bem· como pela Expedição Roacador,Xingu (1946); que cootou com a ~cipaç!o dói . · 
ÍIIIlãos Villas-Bõas; os Na,uv6tu foBlll reconhecidos como um grupo alto lÚllguano rcs1deutc da n:gilo '. 
da conllti!ocia 'dós' Rios sé1e de Setembro e CUluctie, no 1 •• 1c do Mato Gro,so.· De, f.ilo, os·}laruvOtu . 

t foram, sempre úm ~po tão· notório 110 univ~ alto ~~ano que eles sJo sis~ticamente ~~ · 

1 

cionado• nas 'publlcaç(!c,! 'de todo, cstca iJ!onCll'O& na n:gtl!o, tanto que o etnólogo. Km! ,Unkd. ·o 
Nimueodaju,-localizóu-os· no "portal". do Álto Xingu, perto da foz do Rio Sete ,de Setembro uo Rlo · 
CUlucne; cm''SUa rn"'i"m eoquenla, no IIC\I map, étno-lii,tórlco do B1111ll datado <le 1944.'. · ·: ·: · 

· · · ' C!n:ún1t!ncla1 hl11dncu, a,,ogr«flcu e p!)l/tlc1.1, no cntanlo, lovanm 10 a!~ iecóllhécú\,on!o 
d01 Naruvoiu· como um grupo autônomo alto xlnguano. O pre,entc estudo visa comglr e1Sc erro'. 
histórico, resultado de um verdadeiro etnoc/dio, tanto físico como culnnl, perpetrado c:onlia e,,tc grupo 
indCgenL . . . 
· • O univeno cultural xinguano tem como• fundamento a relaçlo existente entre duas famfilaa 
lingu/sticas, ·Aruak e Karib, que constituem wna Cllltun. local com base nas IIOCAS e n:laçõcs rituais 
ainda vigentes· !la sociedade alto xinguana. Os gt11pos alto xinguanos atualmente reconhecidos ~11o na 
vetdade m=as ele grupos que exislir.tm no pa.,sado, ou at.6 mesmo rcmanüccnt.cs de drios subgrupos 

· .:~ ,_,., · .. · · • · - · · que sé uniram e separanm por nzõeo que vlo da poUtica à sobrevivência Jüica. Não se deve pensar aos 
.~ · RESUMO DO l<r.l.lU uRIO ClR~STANClADO DE WENTIFICAÇAO E DELIMITAÇAO DA grupos do Alto Xiiigu -como entidade,, pol!ticas ou culturais isolsdas, que tentaram se prcservu de toda 

· TERRA IND1GENA PEQUIZAL DO NARUVOTIJ ·· . e qúalqucr forma lllltc as inVC3tidas do mundo e>cterior. A éultura alto xinguana é cancterizada por uma 
,...-... • . • · ·.' ' · ' · sociedade ·aberta e disposta a assimilar mudanças, mcímo nu S11as eoirvnns socillis, poUticas e cul- 
. . Rc(en:ncia: ~o FUNAI/BSB/934198. Dcn01D1D1Çlo: Terra Indfgena Peqwzal ,do Naruvôtu. turaii. Antlgu as1ociaç&s remporuiu entre subgrupos alto xingullllos {o'8DJ. freqüentes, prinei~te 

l..ocalizaç1o: Mumclp1~ de Caoarana e Caáeha do Norte, J;!.!Ll~o do 1!í•to °"?""º· Supeifíc,e: 27.980 ha. oas ~pocas em- quo estcs subgrupos sofreram cfepopulaçõe,, fonnando aldeias mistas que connnham 
,...-...~ 96.,km. Soaedade lndff,ena: Naruvô~ .. Famflia lingtlísllca; Karib. µcgua: Kal1j>alo: P<>,; integrantes de um ou inai• subgrupos. No s&:ulo xvm. por e,cemplo, as aldeias Karib do Alto Culue~c, 

pulaçao: 69 pessoas (2003). ldemtiffc,ição e delimitação: Grnpo T>!cnico coosntuldo pela Ponma n que compn:cndiam as po,PUlações ancestrais dos atuais subgrupos alto xinguanos, contavam com aldctas 
653/PRES, de 07 de julho de 2003, alterada pela Panaria JJ0 76S/PRES, de 06 'do agosto de 2006. mistas n:sultaDtes de antigas depopulações provavclmcntc causadas pelo IIáfico de escravos indígenas • 

..-,,coordcn1do pelo anll))pólogo Marcelo Fiorini. · Em meados do stculo XIX, os 1111=.;trais dos Narilvôtu e dos Kalapalo voltaram a babílar esta mesma 
reB1!0 comeDnlmcnte. Ccrtll comunidades ac:uais tam~m estariam melhor caracterizadas como sendo 

PARTE l: DADOS GERAIS • HISTÓRJCO E IDENTIDADE! ÉINICA nustas, como a aldeia Yawalapili no Alro Xingu, que conta com intcgrantcs Yowalapiti, Krunayun, e 
..--. , · · · · · · . Kal~p.!ld. O caso·d~_NIUUY,ÕIII boje f1!1 dja,já.t distioto uma vc~ que cios •cbam-~e·d~rn,s entre. 

A ctoia Nlll\lv~tu~de Ungut1Karib,.coosutuí UIJ! giii~lbcM a;!1ín10 do, outros grupos de J.ú.1!11'• 1 l · 1 duirli-.miils'11b Wiç, ,><;laai, ~•p•lo, KJil(úru, ~ Mailj,U, \úin db dozli lnilí,lduoa r!,rirl.Õ\J9 ~tualm01llt · 
,,....., ~b _ qo~ .!"~!!i~.'!':.~!'i.o["!•~ ~M~::<!ôlJL~.·4o: ~.!:jicf<M\,il: l'!'!!u_e <!_o_Xi_qll!I, t,!.'~1!.º~l'..'l:qjl{ -~ ~ .• '.:..9!!. !Hll!l!!uYW<'~c!jq,, !!_~l!!l~•t!~!Ud.•d<t!l.t;.tcs!~L"'."!. e<fl!l•.nçn_[ep,9_q\~.~Jll. l."J!~ t.1:/ri.s ... : :. _ '. .. '. .:. : 

· .FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNÓIÓ .. 

, DESPACHO DO PRESIDENTE 
,,-... . . · , Em II do"j;meiro de 2006. . : : .... , .. . 

. N' 2 • O PRESIDBNTE ~UB~ DA FUNDAÇÃO NACIONAf. DÓ fNl>io ~ FUNAI. ten~p ~m- .. 
r-v:ista o 'que COIJ1't& no Processei .FUNAVBSB/0984/98, e CQ!!Siderando o Resumo do Rclatóri~ de 

,deotificaçlo, de autoria do antropólogo MARCELO FIORINl que acolhe, face as razões e justificotivas 
oprcseotadas, decide: · , • • ' · · : •. - : · · · · 

f' 1. Aprovor as conclusões objeto do citado resumo para lfioal, ,rccqllhc.:er os estudos de 
1d<:ntifü:ação da Tara .lndfgcna PEQUIZAL DO NARUVÔlU de ocupação _do grupo tribal Naruvôtu, 
localizada nos municípios de Canaraoa e Gaucba do Norté Estado do Mato. Grosoo, ·. 

,....... 2. Dercrm.lnor a_ publlcaçlo no Oiárlo Oficlol da Ua.llo o Dl4rlo Oficial .do &rodo do Mato 
Grosso, do Resumo do Relalório Circunstanciado, Mcmorill. Descritivo, Mapa e Despacho, U11 con- 

,--formidadc do § r do art. 2" do Decn:to n• 1.7751%. , ·, . . . 
, 3. Dctorminar que a publicação i:eferida no i1om acima. seja afixad;, nas sedes das Prefeitu= 

Municipais da situação do imóvel. . · -. . . · · . , ,..--.. .. - 
ROBE-.RI'O AURÉLIO LUSTOSA COSTA 
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Os wdios NanivOtu realizam constantes vla~ens visando o usufruto sazon~ de suas terras 
..,.---,trais de fonna mais efetiva, O!Banizando expedições pesqueira$ às balas entre os rios Sete de 
S, .abro a Culu;ne. inclusive nas êpccas em que as lagoas aprisionavam peixes, e explorando diversas 
v~ duruuc o 1110 o Córrego Naruvõru e a região do pequízaí, Coletam o pequi cm novembro, durante 
& uvas, e continuam a explorar o caramujo perto da foi C:O Cóm:go NaruvOru, adcnlruido as florestas 
o..,...;entcs à Terra Indígc.oa Pa,quc do Xíngu, nas regiões a oeste e nordeste do pcquiza!, pata a caça de 
~o, e outros a.aimai,. Outras atividade, desenvolvidas na região do Naruvõtu são a coleta de 
, dios e de hastes 4c lkclia. >. ilrea ao norte da Aldeia Naruvatu do Pequizal servia para o plantio de 
a......dil'", uma vez que o selo encontrado n •• ta alrca, de 11111& variedade negra, 6 basunte fi!rtil. 
,,-_ Ulll& das priilcipais atividades piodutivas dos Nanivõw 6 a confecçlo de colares de caramujo, 

. I u conchas, que i!o a mat<!ria,prima paia a coofecção dos colares, '6 do encontradas em suas terras 
""'-"•trais. ~ duas csp6<:iC1 diferentes de caramujo oo Córrego Naruvôtu. Hoje em dia. a maioria dos 
gr<>os alio xmgua,,os Gbc!m as ccnc!w dos Xavante, nas temis de quem elas são abwu!antes. Isto não 
t. .os.sível, 110 eotaato, antes da chegada dos do,.fndios, pcis os Xavantes en,n inimigos tradicionais 
~~ pupo1 cm _6_pocu pas1adas. Os NaruvõEU detinham., portanto, u,na das lllaláias·primas mai• 

: ~·do1/Jto·X1D,u.,uma vczquo ••• ·multo tempQ 01 colarot do caramujo·,e tornaram IIIZIA IIW'C4 
1 Júrla a regilo. · ·-·-·.·. 4 _, • ~ • • • , 

1 tu _ , ,Fª1(i)ésrabol,;cidó .áa1élnogralb:!das clllturas .indl~eDis do,Bra,iil 6:quc.qualq~crJrupo·ind\&Cna 11•:r. .. ,.,, .A impqttância. do,pequ!zai e o. mon~pólio. econõmic<? sobre o. colat."dc.~jo !amaram. os 
.,,111W,scja,Jp<>.16ÍvcLup1frclmnor~aS1W ternls:.aQCC.Sttl1$• ompreende:mn&.I""P.Wl"l"i"'!'fle.=·.idcn- , .. Naruv6ns um grupol°'<al CSSC11C1al na economia regional alto JU11guana: O monnpóli.c! ~ os C3?"'UJOS 
i~-lliavés da =>00paç!o de seu tenilório. Esta "viagem de ·voUa",(como,a a.aina ~~-de ,, era cq,uipará.yel:a,outros'.monopólios. lradicionais•do Alto Xingu, como o.'sal. de,hiacinto,l!ehinaco, a 
)lb~"81Pilbit).,Jcro.~um~inifi~imporwiie,para·.s.ideotid;ulo,,tlolcas.~.,;i,muni'dades, -·cedmica Wau,4 i.oui,:os.Ka=ywí.:O ~ui IOmbém sc,.tomou um dos:ÍlenS comcR:iaís,<le "nÍ!'P• 
~ClllPW!ll~~,IOJl!l~<ll,~Ulll:al>iov,úiCA11W11C,,...,ja.mm.o.,ao.s. ${tios·~, .dJU 11,Q/igas , , Nantvõtu. Tan\o na,mitologia:como.na históna oral dos Naruv6ru,.-oc apanicUIWllócdo.pcqw está ligado 
Ili\ 11n<k.~i.t11~ P~•IP\lll,Qf,i91111 aos ICl;ritó(iQ~'IIJdicíOUlll,·Pli;i~ por ,pcr,is-i#fgepas, c•. l fertilidade e ao poder.criativo das,mll)l,eres. De fato, os mrercasamento•.cntrc os,gn,poJ alto xlnguanos 
~~ AA,~e!ll'll,,l?A:,~~fP.m,+ hl.,ioodl,11<:~~.~~c~ljuc,_~,~~'lfil"a- · são expressos de !onna ritua!'~vés ~o pequi, ~lo da fertilidade na cu1tura,do.~to X;in&u. >';' 
}1~~~1MD),,11119,!l}/1!19 ~.M'.!\:~P ll;ldiciçoaf,pa,a,-R!lf,Jlllll:•~i~·~. ""- mulbcre5.Ni1!11Vôtu ~011ccbclam,e,111cenn~arun 0$ diversos retal!"'•-~ seu·P'lpo' la:caJ I!' pequizal, po,s 
;oi J.R/!Q.~Mluro!/Rtil'!!J.lll'IP.,9!1,P,"),l,IJU!f\>1'11!"~,.l!;!,ljlta>,~1™ÍS\l;!!IO,l.~~-PS!rllll!i ~las: , •. is.lo.~ .u-.~queJcmhrl!m.~~:homcns da ncçessidadil.,de eollier fl;pcqllL Os.N~v~lll 
~fl?tfD:l,~~J~..;~~Pi ~,t?JP~RB~ 01m•:ti "i1i11:,; c1.,u ~~~r11~11·:.-• ,.su~li"~ .. · .(, adqwnnm. ·~W.1 v.an~ :CQmc.rcl~. nos:,~. telaci~tp1?com1 outro.r~_~pos ~cos d& 
.,~niJrw~t::».h. ohl',),JFJ~ o ~~~~·:lJ."-•'• 1r.• .:;.~r~: , ~1~.a •. Y~-:~~tle.J .iJ1.!t r,.1,~n».."1~. ni.Jno::JI( • rt ... ~ll~. at6 se·~.~~ ci.~oma~,~portan~~~~o do::Al'~:~· , 

('') , 11.:t O~lhii o 1119·;.,&b.a:6'"'1lfitlln~1~H:rMr~~ li'~'!.~'fJ,,P~n~~lbu~-·~"'U:l~·~~fl11.otl.~ . .; ., .. _..,. LI.·.•, 1.J-:. .,~, ,-.tl•r '·' .• ,.l,•"I ,,M ~ •. , • 1 • ~· •• • ••• 
.•.• - •. , . - . • •• ~ -:.l!:,s:ã:., .•.•.• •r.rt •.•• , •• j• • :01 • ..::.1 r~: ..... •11:·~f llul,',Jr(I 11-'! :11u~PARra IV'.: ~o ~IEN1'2 . !. ,,. ' • ,, '•. 
·. 'i,,..... Ahwalu Niruv~tu. que lém hoje mah do 8S anos, oaaccu cm uma llllldc 'l1déio Neiuvõw q_uc, . · . . . · · 
sei .o ela cn rocoDMCida por lodos oa flldlos alto xinguano, por causa óc 1C11 lmonso pequàal. Seu Todos os dados históricos opoown a presença dos índios Karil! xinguanos ar6 a região do 
depo_jmcnlO 6 conobondo por~ blst6rico,, pojs cm 1920 os Nat11v&u foram ca:ontrados pelo Ribeirio Couto de M"falhics antes do Culuenc monw as ~iras; exatamente na altun cm que as 
Ca_....., Ramiro NQfl>nha IIO·IIICSDIO local. que Ahwalu dcscn,ven como sendo o s(li,o de vlida4 aláeiu · ·· · corredeiras cessam e o no COIDCÇ4 a formar batas. Esta área= o lillíite-mcridiolllli -das pira.cemas dos 
Na. Jlu que flore= entm oa anos 1850 e a <!poca de aua adolescência, n~ final da~ .dJ, 1?4!). , , altos afluen!"• ~o Xingu. Os !'!~võtu certamente exploravrun -~ recursos, cmbolJ, houvesse outros 
l!oi_.1931.o arg_uc61ogo Vuiccmo ~o CIICOllll'OU os Nanivõto DO mesmo lôc:a1 q_ua.Noooiila os hitvia .:. • , .• grupo• Karib, ao sul· do temtório -Naruvõcu. que também ulilizavam patt.o deles, como ale$UDI · as 
vir 'o cm 1920, ,eu pono ficava !1º Rio CUJ~ ac:ima d& !ot. do Rio Set,i de Scwnbro e achou-os . n!lllativu dos índios sobre os Kangagil, grupo provavelmente Karib ao ai1 do ~o Nai:uyôtu. Ju 
na ...ullo'-~o,~taldról o.saucUveu.". , . · · ". •'. · ·. · .• ··r>·IF?',~' . , . . · ... ': ; di.vmas bafas quc'5C cnconuam entro o CUlucne e o Seto do Scltmbto alo de 1U111a'ilnpoltlncta,paa a r- · h alddu estavam localizadu nu margens do um C<l11e,go sem dcnominaçi(> ~gráfica, que . ··- ~bsis~ncia dos Naruvõtu, uma vei que a llimenlaçlo alto lWlgiwta 6 quase que exclusivamente 
,q: wilo do"'.Có~ Nllllvõtu~, 9ue flui no Rio Culu.enc abaixo da conflu:ência dcsl6 com ajo ~ . . pi~von, No ~ dos' Naruvôtu, ~ lagoas da hei!& <!o Clllueno o do ~ de Setembro ~ importanl<:$ 
do :,ctcmbro. ·Elif.1920, ·Naronha.witou uma ~ aldclas,. o~'rcparou n? tamanho dos pcqw_zciro_s, . criadouros de ~ e parte CS5Cl!"W dJ, seu tcmtóno. Estes. ~ de •. e peLXO es1ão 5Clldo 
t,e,.-omo Jd.atou a pre,ença de vuio. mangabais, &ta aldeia, a qual ·os !ndioa se ref- como.:Aldo,.a descrufdo• · pela alividade pmlatóna dos ranchos de pesca que se uutalan.m IIO no OiluC,PC, ·denlro das 
do ~ul2al dos·Nariav61U,'&.va a·cziç( ~ cinco quil&mdm1 da beira do Culuene; é'encontrava-se a.. · • tcaas dos ffaruvOiu,-'acima da conllu!ncia do Culuene com o rio Sete de Sewnbro .• : • , 1 
um dia de man:1ia da aldda doa Kalapaio e da doa NalwkwL Norólha nOIOú lalllb6m quo o, lcnitório cios·,· ' -: - · Considenndo que os Naruvõ114 tivcaup que rocon.struir sua l!d<ias· vmas. vezca ao loogo do 
N~tu-se estendia ~ o Ribclrlo Couio do Magalhlcs oock ICabavam as cortedcim do Alto Culucne , · · Cuiuene e 4o Córre~ Nanavõtu. cl" 1icabaram ilterando a ,cgião ~ fonna a transformá-la e111 wn. 
!' i.. ,aw co~v,a, a;~ úca ·q~ o, índios lllilizavaui par,, a peSCa. • ., . , , · - • • • i , , . ',. ·.)ml>iente IJllrdpico · unpQrt,,nte na economia do Alto XiDgu. Tudo 6 ibundantc •••• ta iegião, nio há 
•h ,,. ·, Quando a:t:1tpçdl~ Ronc&dor-Xlllp alcanÇOI! a collflu!ncla do Rio Sete do Sctembro•(q~ · . · ,.praticamenci. nada que l""W'~• l c:ullwa alto xinguana quo não. po.,. scc CllCOIIIAdo:daltro 4e S1W 
F'i. -_,.,, ~j .eom··o. Rio CJilueno no ano dé 1946, oa ilmlo• Villu Bôu Cl1COJllraraDl·se. com, ·. · .. lema lradicionail. P• niicroambicntel que existem hoje ncSI& ,cgilo slo ínllos de =tenu de 1110S de 
oo . Jo• Naiuv~tu, 'iaÁI ~- a ~la urem· elos parto cio~ Kl,llpalo,quc blllk&va a· · .·. oxpc,j4ncia l.ndfa•aa.. O:slJl\lleSCO pomar do pcqul, api,,ac dJ, = lido ~tá ·desmaiado, ia<)ul 
Dl8IPII! orionW'4o·Cul\JIIIIO, bolll i:olllÕ u càliocelru do C<fm10 do C&/npó.. ~ ~-....,.,a~ lnlclal· , , •• ~~ OQOftl14f q114 41Q4a podim ser enconlíadoa"" aldo da~ Aldeia do ~ , ·. 

cor1a~~n4doa~!=ii:n~ai:.õtií.=·~~-:.ih==~ :::. ~1··~·~1. ~ ~~~~= ~ ~ ~-~~~~~ii:o'l'm":/:1: 
.~iH,:AkWl-=.(lAk,.lla ~ Oo.bt<l.·M v.i11,..1~ •• ~~ j~•ª°' f'li!De~nliuc4epoia da. :·.,.humanu" c~:Z:~'!!.1ii.~nCcitofcoii~o1·J~-M~ ~~~!!,q~'éomc.úma Heap6cie 
~ACAIPP.Mlllqll9,\,.~:~.~tea.!1aJ.~'NP,tllv~lll, "abm4 ~ ~~.Jl.os . -~~à.parte'.'): ~siµo~ ~-~~ éli(.Çp~llúção ·enfatiza.:•.~ ,Sl'l;~ar P úw_' cul· ~.ce....~ú~:i"1:1' .. 1~,r~~~t,;llo'~~··6~~~ .?.i;: :J: •·;~~~~;,._, ~;:ft'~u·. : =ente ~~Ci~Ü~N~~~cl! ;i...sutrúti,vísa~.!"!"R'!' .f>i~~-J!_. ~~ 

~~-~=..ü~.~~u ~-~lfo..1n1" ./Cl!~'de"· ··. ind! ~ · ·,~J'atq açiode ~- ~do ~tes uesefaziam · ·· ... ··' ··' ·--,:~·~~~~:sé at6 9! ':'61u;~ando liíúáieras ncJ.~':os ~~~ ª.fil:"du soe~ icsaitomu~ Uma v~te mais cul- 
... ~, - . • _. "" ·- ..• ~à·\l:')t!!=~·v.,~d;ci-.,ó.=·'d~do, ; :,-; ~ta,~ Ili=, ie'impuDba li de~i: passadõ ~ ·~ tendanc~:/:Ã ogn,po 

?é;i.~~~\fa~~~~;;<lif~~veni.,\S·iia.~~;:~.:º~.:.,d;.:.:n...."q,~4~ ,-· .. ~ -~~!"ue 80~·~.m:,~·~f.lm,~:-·!:"~rm! a. v1:.r ~~s'hl~. ~ .=: ,,,r=:.,~,_-.:..,•~u~.r:. ... ,_,. ;r,e,, .• ,;i.[9_. . .,... . . .,. .......• ,.ail!?,;..;~YL~amrJ~, . .• . .. ,q ••• , ·-·~~-· , , ..•.• !o. = __ ,, ""1 .,~ .•• ,~··:.:..~· ,., 6 a1 . ., 
t~-11>&.~ &1.0. . ,·..... ifü r: ~·!lt , ;...,•j\ ,., ,•1 ; .~ ,· , V.Cg~ SCUS ~S I..OlmlJ aiu.ma.uli-.SuaJ wau.ClDI.IS, $CJD,& Ulrij"l't~..-:,, ouwJCD-. gG que e!iua. 
.;;· ~ô~ NaruVÓIU vnJiuani a hal,itar permai,entemcnto 'suas tmai aoi:és'íril's· ainJlãpo~liriJ,'l ~&~-• ' · ·:·:·~ ho'e l!À.rri ·1o~tt' 'tudo· de . . caçJo da TI Nuu .Õlll a4or. como prçpuposl(l.wna fo,ma 
!,,CO;mu'fotam"~1111ticamcnte llra!do•·para o·Pl)sto·Kulucne por causa do1 bennmrodai.s q~c cmJl ·.: . '·'"de pcasar & e'lus~~de u,J'cullwa;dJ, tnaoeira uespcitar o/j,aJimelro& amt,icJIWa J10 blCSr40 tempo 
p:!lr""'uCdoc..aortndloc.\-giandopldemü.:dc"laramp<flle 19S4 lllcançau o Pos1,rc·IQ2Íu ainda mais • · · que cullllcais, pois, ~illl como lllo ht grupo 6laico sem tma illccs1<al. oo-de origem. ,lamb6m não b.á 
a·. ,uaçJo "NIJUVÕCU:, Segw,do dados do. SPJ, mais do q~ Kalapalos morreram' oesta epidemia'-' · · · , possibilidade que umá cullwa sob~va sem o oquillbrio da "'1açlo que ela desenvolve com o seu meio 
:(cii!!i,OI quau, Clt&YIID catlmcllto fnd!01.Naruv0tu): Os llmcos so\mivlvcnld N~ nesta 6poca· · . embiencc, '.:. '·: · '· 
~ !'Quelcf. ~.hayiam ~o no pequizal. _E!~ fo.11m. ~ ~'ti~ por . .. • .. { .. · . :' . . . • . . 
fc.. ~. "P.O!.''.>lft -como .so fossem rcalmeilte se extmgWt ,como COlllllllldade. Colll C!Stu tlltim.as · ,;.. , ·' .;, PA!n'E V: REPRODUÇA.O FfsICA E CULnJR>.L ' 
~dadu;.~0(1j'INVÕbl docidíram so precaver. abandonando-. aldeia do pc,quizal.-·-.Yez;e . • • ....• . . . • . ' .. 
<pi!" ')!lo a Raldic no l'OIIQ Kwucu. onde podiam ol;,lm- cuidadoo .lllldicol. · ,,:...· · . . . O ·,.latóiio rc.ullan~ dos estudos do identijicaçlo SCi\LC duas linhas de cmbmmcnro ~ a 
'<, . ~{:J.lma.dlwPa:lldola NaruvOtu foi ~ ao pequiz.al em imadoe. da d6cadá. cle'l960, ~ dolltnltaçiÕ da Temi Iad!a- Poquizal do Nuuva111: camo lreã de oc,ipaçio ÕXC.lusi~ desta Clllla.· Em 
··!W~ ')UO 'cr&ll1 .aptJo .roclau3das pe1- PUOAda Barwico· Alio e pe1ol primolroc PD'IICÚ!'• qll6 ji - primeiro lugar, i!omnilstra pomo Q• N11r11v&u nlo .olo apeau um ndmeró réduzido do mn•DC'15CCD1e$ que 
~ u -e-illstalado na mplo.' Naquele~ os N1111võ1U nlo ~ qullqu<i !IPOio do·6tglo. · decidiram aban\10111r cuu·rcau lradiciomia e foam IJlldr c,,,n CllltO'i JJUpo• do Alio Xingu. Hl cerca ,w, .para~ cm IUU·IGIU, que ficona fon-u·rln,a C04tempiada PIia a~ do Patque' ····de ,cssenta o 110VO.fi!<ljo41bojc'cm dia que"' roconbcc=l e ldc4tificam!.1t como·Naruv61u·dentro da 
!N4'1.0llal dõ XIDS!' i11os mala lacilo. l'clõ COl!ldrio, apd,ai doo Nm:)lvõtu tttom relomado ™ tettu du •. Tetn llldíge,,J ·Pirquc dP. Xinpi. e ma1S dozé NanivõlU que rcsiclJoa!. cm Brullia. ·Esta ~Aª!~':;:'tº 'rrr '~'fazcadcirol pelo menoa duas YCZJCI, Ili. úldll;iqL 'f"" a-própria FUN/J.ttrla m::omcndado aos · ·- .baseia-se noa ~ sõcialS dos pn!prlos grupos xinguum para o ~to da· · e 
,rn..__, .. 'luc'sc ~cm·,114 &!l>;al ~-~-~ue·do)üngu.·A &U!5te..tj& pres~ t>cJa. .'. : do _parentesco, mio •• -~. P!'IWI'!>, de WXl':·detiniçio CJ<ógcna ao grupo indígena. A, suposta 
i~ ~:~ cu!~~ _dispopibilidado. de medj~tos para Cllf=údadci ~ "'!dêmicas ·.: extinção dos NaruvQtu,"dlvuljada 111c!US1vc pelos ilmios Vtllas Bõu e por outro,, 6 contr.inada pelo 
: (Í IÓ,~ ~;a'YJda dos. !!!4ios do "JI!> Xingu), !>cai:como ouriu-tonms ife .awst&.,,._ como material etnogrãfico colhido. durai,,te os tra6alhos do Grupc> Técnlco. Paralcbmclllc.a isso, procuro 
i ace.so ~ C~ aar{colas o-a CC?merci~ dos '!'!e"~ indígenas, foram_~y~amente falo.rcs . mostrar que, o coDlat!i "!'~-~ 1'.'~võcu e .Sl!Y tenitório cradicioaaJ; na c:o~ia dos rios,~ dJ, 
'ler"<>* cm COQ.Sjdençlo pelo, fndlos .pm; 1ee1tar deixar suas ~. mesmo."· asum o fizessem , Setembto e Cllluene, sctnpn, CXJ$~11. ~mo quando os Nanrvôtu Coram ~dos de res,dir per- 
: tt. irariamente. Do toda lorrna. os Jn_dlos -~ achavam isolados e correndo rlllco, do:Jaúde, altm de 1I1111eoteaicate no local, por causa da l?resença d<: fazendeiros e posseiros· qué v,enm a apzopriai-se da 
··11uriu"l!!ficuldadea; co~ 'as ~9ue ~~a softerdos faundcllt!s e posscúos que se clwam · · rciião. Os Naruvõtu s~ auiWlllil conviver com outros grupos ~ingu.anos para gatantir s~ sobrevivência 
; . ~s !1a5 ~ •. Dopo~ de um pcrlOdO de o_timismo, do qual data o IWCUDCDIO de alBW>S Naruvôlll flstca e cultural. Eles ·sé aper.cbcram que enquanto seu lcrntório não .fosse reconhecido como temi 
,._v. • h9Jo .c:m .dia..!I& índio• co~ ~ SCIIIII: as co~uencw de seu isolamento. l'l5saram então a indlgen:i, seriam impedidos de habilá-lo ,irulclinidamontc. >. putir daquele 111omcnio, os Naruvõtu 
, OC\!l!U suas teau AZOIWIJ!Clllc, na~~ da ~ do {l!:q_ui, contin~do u ativ!J!ades <!,e pesca e começaram o processo de reivindicação de suas temes junto l FUNAI. 
tcf " que-lJC!u dcscnvolvllllll, e viõdó a resrdit IIJ>IIC os Kalapalo, mas récbaçando ioda e qualquer O• outro, grupos indlgcda!I do Alio Xingu tariibtm dependiam da economia que os Naniv6111 
: ic.._.i~·~:;,art( de ~lndios ~ descani.éterizar auas teaais ·anccstrais.·.Co~ a desativação do P~to . desenvolvcr&D1 a partir da rel>.çlo ·com :nw tcnas, e assim o fllem 116 boje cm dia. ~ temlS dos 
· Kiiblcaé:.~,.a traás{~ dos f\,dlo4, para <>,.l'DSto .1~. situado ao !>auto cuno do,.Alto Xingu, 01 Naruvõtu do, po.11allto, importanltS para·a cultura alto xi.nguana, uma vez que são parte da n,gião quo 
1 ti" -·,em p~~aram .•. roúdlr .mt11!4 l~nge <\o,,...,.. teau, abriAdc! ~•paço para a pe~ção ,d;.u frcni.. ,uporta o exlCDso sisccma dJ, troeas ri!Ulia que c:an.ctcriza a ãrea cultural batizada pelo lllltropólogo 
· ~-.o~ e ~ulriu _em seu lettlió.ào tradic,.onai. . · . ' · Bdua:do Galvão como Ha ilrea do Uluri". Por isso, as reiviodic~ões para a demarc:aç1o das tcttas 
.. ,-.;. No~ doa ano, 70. a. Nan1võtu deixaram o Posto 1~ e te ruta1>c1cceram, jw,wncnr.: com NlíllVÕIU Qi!Q partem GOmente dcote .Utimo pupo, mas do todas u comu.nidades do Alio XiDSU, , 'l' ·~alo, Ili b,iç" do Rl<1 Tansum, afluento da ma:acm dlnl!a do Culuona. Dali pu<leram accss1r 01 NaruYÕILJ 1CAbaram sofrendo oóriu conseqU!nclu 11& tpoc• do• cootat01 com as·fícntes de ,~ _,= tradlclolUIII mais faclimoolte. e rclomaram & ocupaçlo conlinuada de suas taras. ~lo por cauaa da proximidade de sua ilrea tradlcioíw com a CJtpaoslD da moa pioocira no Lc,te do 
.,;::.::. !':{as os N11n1võtu &6 mcawam para as ptoximidadea ·c1o sua ~ ancestral po,quc m111tivcram Mato Grosso, bem como por cau1a das relações amistosas que éles mantinham com grupos (como o, 

. o lbecúuen[l) vivo da ti-e& e de aeú• ~os. Os NanivON uo vagam em busca de viveres, ou Bakairi) que passaram a fa= contato. diretos com a sociedade eovolve~te. Por isso, mwtn antes da 
Pl~-<lnll1 descavolver lllvldadc1 ccouO,,:ue"'5 como pesc!'rlas e expedições de ~ e de_ col~ ~m- criação do P3lljU~ Nacional do Xlngu Clll 1!171, os Naruvõtu foram sendo ceifados pelu doen~. como 
p~ntc ~ cau,sa dos recunos ~ .,,g,lo. Pelo c.ontdrio, eles ~pam uma ":&ião qw: Já havia Sido acon1e<:eu com divc,sos OU!(OS grupos alto xioguaoo,. . r' ada 11a históna dos grupos KArib, na qual habttaram por 11111110 tempo. . Os ,ruas d1S aldeias Naruvõtu mais antiJas (locais hoje sagrados devido l presença dJ, ce• 

milirios) ficam, na realidade, nas margens orientais do Clllucne, ao norte da rcgii(o que chamamos de 
Pontal (na confluência do Sete de Setembro com o Culucne). As curvas do Culueoc são importantes para 
os fudios porque elas scrViam de oricnta5ão dll!ll!lte as navegações a montanu: e a jusante de seus portos. 
Os s!tios das aldeias mais antigas localiiam-se tamMm ncsw curvas. onde as vistas se abrem a partir 
das ma,gcns do rio, e onde cerrados mais limpos devem ter sido coosidcrados lugares proplcios para a 
instalação de aldeias, sempn, um pouco distantes do do, para. evitar infestação por insetos, ou mesmo 
para prolegcc os habitantes cootn grupos inimigos. · 

Os Naruvôtu inicioram, desde os anos de 1950, várias movimcnw,ões pollticas com outras 
lideranças do Alto Xíngu para a realização de cxJlC<!içõcs visando a retirada de invasores de suas terras. 

( >.s duas últimu expediy&s deste tipo foram rulizadu entre 1999 e 2003, rcspectivamco!e. Na primeira, 

/
. empregados de fazendeiro, que estavam desmaiando o peqllizal foram expulsos. enquanto na segunda os 
índios couseguiram im~ o desmatamento de mas ll1aJS ao oeste, que parecem ter sido abecusf.ara 
o pllllltio ela sojL EslO illtimo desm.otamcnto inr;idiu sobre a ilrea de preservação pcrrnaneole da T, , do 
Xingu e t, po.11allto, ilegal. A.l~m disso, .,..,,reu tam~m uma iovaslo da T. 1. do Xingu, que foi 

L. explicada pelos fu.ondeiros como sondo "um erro cartogrifico". Uma outra derrubada foi rcal,tada na 
região dos Naruvôtu em junho de 2004 e foi novamente rechaçada pelos índms. 

O m.odelo assistcnc:ialista coibiu a vontade. própria dos índios e forçou-os a agirem conforme os 
ditames dos chefes de postos e encarrega.dos do SPI e da FUNAI. inclwivc no que cooceme • questão 

· ela I01t& ·e suu celvlndiclÇ&o: >. oscolha do paralelo 130 Sul como limite a,qridional · do• temtdrio 
indígena foi feilA com base no encontro dos hmlos Villas Bõas com os índios l!(aruvõtu e K.alapalo na 
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..-.,lo da éontlu=icia enlrc os rios Sete de Setembro e Culu= No momento·daquele encoolro, não ~ ,. h1i O'!k,T':I::~uizal:dó Nlll!Yõtll não 6>àma.rcYlilo dd limttcs,da:!I',L~ilo·Xingil. e sim u.tna 
~uuve estudos pomlellorizados o ia loco dos limites d2S teitas UICICStraÍS indígenas que contasse com a Arca indépenden11,-i pleitcada,.l""" a 11nicacéomunid&de·allo'Xingúana <c1ual1que·nloa dol~:.séqu:I' ama. 
,l"'(ticipafão dos índios. As prlmeins demarcaçilos de rosêrvas indlgenas do·Alto Xingu basêavam-so .-pequc11a pírl! dt,•Jtu tcrritóno lridicidnaL,·tr.rv·· 01.:i ,.,,,1mo: """ :iJJ ni:?cqu,001 •b aõ•rr:1Jt ol>nb,1 

..,. na idtia de preservar as sociedade& illdígeoas.au-av6s da rutcla, reduzindo-as •um território · ·-- ,,.,,,Em,1999, oa ucwos"'pri,prlelário•"•,(DIG'fttdlos)·da•~g!to:dc.l·Nlll1lVõtu'molveri'm lfflllinilr de 
poqueno, localiudo nln=essariamoute em seus temtórios uodicionais. A situação dos N1n1võtu ~ uma ve'z (10< todu'<:oin as·1uu inci,lvas lóntld1.1ÍI de rea~i'o ~-as,vi1iw'ctitt111nll!•'dos•índlos l 
,.--,,plcxida.de = iuão ·da baixa populaciooal que, levou l supcsiçlo de sua extinção como grupo 4lca;"pois lén>iilll qilc'cstá"viosíc •·!itt>lloclllida"tcfflfilliltgê,lajlllllt ,tlni_Ud't)ult'lls-'mlh•lhllWil'•ido 

,gcna cspecffico. · · · · , ··· · •recentemente-'cootempladas (T. L ·:vm,n,"'lH,· eiwvb-e'llücm ~l&vam1selld1Pdi.itlltid8 ~úilv1n T. 
. A nzlo pela qUJI os Nlfllvõtu nlo puderam acumular suficiente fo,ça P!>lltica para reivindicar 1. éii,>qúe1t1o))to-"pequlzal com~'''eíllib·' i' iet 'bifi:lllllnenlé 'litlfübadd.º'tnâb'd"!Wcoltd!~ 'jlala 
r"> 1t1.1U1 fllllco li pms dos ovuo, 1'111"'-> "1to xlnauon.,. • ~· elH foram 111bttafdo1 do suu lfflU elllllln•~lci ·c1o1 •Htfsto• du utigu·l.l~·~·idf.ilci'·do1··111dfüs-·f!)l ·j_llj1llil~•utril/le"l!J!i!!!!ç~~'11m 

~trút. A lden~dldo <lesse grupo eoll ~· ta!_ fonna atre11d1 .• que5tlo da_ tem.. IIO entanto, que os evacuar "01 lnvuoiea de suas tcnu" (como chimán,'01·1ilto1' pl'oj,rliilArlos): B'p!J:!élld/'~if,'llar 
NllllV~tu nunca deixaram de ;,cmar na_pertlcularicfad;e do suas ongens. Des~orlaliz:ados e ~ob a tutela atenção imediata a esta tem. indíJena. ~nh"!'Cndo .tal co~ Jl[!Jp o rclat6rio do identificação, quo 
/""-SPI e do FUNAJ, os_ N1n1võw .VI~ a ~ por U\11 !=>PO a ~ de sua "'!ndição de te- se trata de "tem indígea. ndicionalmeiite 1cx:up~",'ait ·eônfoimldadc com o ortiSo 231 da Cons-- 

,iescent.es, noçio autorizadl e oficializada pelos drglos de governo. Ao mesmo tempo, mconfo111111dos titlliçlo de 1988 . . . .. . , 
com a., s1..u:essivu. investidas .ccnlra as suas renas ancestrais, os Naruvõtu continuaram• explora-tu e · MARcÊLo FIORINI ·· . ~ , . ·: · · .'.~}·r~.rt; .]·· ~·f . .'., 
""',,á-~. como Olllda t!m fo,to, p<rim. sempre tendo que volllr a ced!-las para aqueles que as haviam Anizopólogo CoordenadoúGT • Põrtaria n• 6S3/PRESI03 · ' · ·· ·::: ·- .. , .,;,: : . •.; 
4 ppr:1ado. . . . . . . . .•• - .. .: ;.:; _.· .•.. , .... , 

Apesa,· "d;u Ii:conslifaiçõe:s de grupos indígenas que se eaco11!raV1111 dentro dos limilCI do antiso .. , •. ,, ,,, .• ,.,,. ~" ,,./., .,, • ' ' ' '' · ,. ' .: ·' lUAL'Il~éRriiv'Õ'"";rt• en ea,.,,, ", '' tnilJIJ.f! "<>FJ1oc!> 
,--. lJUCO Indlseni (alUol Temi flldígeua) do Xingu, como os Motipu o Nabulcw.(, nem todos os grupos · . -· l · . MEMO . • . · • ,. · _ · : . 
~,eram a mesma sorte. A diíercaça""' ao falo do _que algum gn,pos foram beneficiados por terem os · •. -· NO......,"' . · _ ·_.,, · '00'09 6S6"- s · 
~-!~t6rios tradicionais recouheeidos o e.re11tuolmente coatempla<los dentro dos limir,,s do~ Os -;;•=vESTB:_partindo do ponto 91~-47, de ~ JCO••.-eu :13 ! e . . 

;~õru. °" entanto, nio estio entre estes grupos. suas tcms acabaram ficalldo fora dos 1i1D1tcs do S3'00~~.513. Wgr., localizado no DLUCO do diviss ~ T. L Parque do Xingu, segue por wna lillha seca, -. -i, 
1,,.;;Je o por isso foram-lhes alienadas. Eles estio, no entanto, inseridos no mesmo compleJto ritual que pela divisa desta ~-Indígena .1~ 0 ponto 02, de cóotdenadu gcosrfficu •~madas l2"47'4S" ~ •. _ , :} 
,r--oulros grll('O' do Alto Xingn e pntieam todos os riruais quoainda s1o praticados taníbtm por OUIIO$ ·• 52"_44'26" Wgr.. ~ na cli!J~ das Fau,idas Sayona,a e Cacoal; WTE: do' ponto antes,desaito,_ ~ .: 

,pos alto JW1guanos, reconhecendo a origem dos mesmos. segue J10l' uma~ seca pela ,dt';!sa das F~ Sl}'Ollant ': CaCOlll a1f> !' ponto.03,.de coordenadas J:; 
Da mesma fOODa que o grupo N1n1võtu se contraiu devido a depopulaçlo, com I eJtpl11$1o ' geopfi<:as aproximàdu 12""842 S e S2"4~'22. Wgr:, localizado na divua d2S_PU1!1ldas Sayonora, ,-.~ 

~onal das sociedades xinguanas a partir dos anos 60 o, Naruvõtu voltaram a fioresc:or como um . Cacool .e Ycia Clu%; dú, segue por uma linha ~ ~ o ponto 04, de c:ooideaadu gcogdfica.s . , • :• 
,gn,po alto xinguano de idenlidw. ttn.ica dislillta. o ptóirio Jistema de parentesco Karib veio a ·· aproximadas.1~1'20" Se 52"~'S0" :W&&..localizado ·m. cabécein do.um cónego sem'denoml!',açlo; _;;,,;} 

ía,;ilitat a multiplicação do grupo novamoutc. Como toda pe,.a& prcoorva a l4ciltldlde do pupo atrav.!s . · ... dal. ~: pela-111: ~= dlrei!á. •.juSante, •~ o ponf!> OS, de cooo:demdu ~cas ~ :· ·• ·1 r parenteseo e da n~çlo, e be,da de cada um de K\11 pois o nome de -. aws, tauto mat.emos .. 12:52 S9 !i .e 52 '4s,'40 Wgr:,,/ocaluado aa c:onlluEIICI& ~ o C6mgo Quelrido;;daf,segu~ ~o · · , .!' 
.aio paternos, a coolulw,çiO do grupc 6 garantida. . . , .último, DllllgClll düci!á.: ~ ~ .. 216 o ponto 06, ~ coonle,ww geogdficu aprolUJ!llldas 12"53 li'l~'S ._ ( 

Os Nuuv&tu ~!tom ,obteviwt b ·d~. b tm111iutnclu f~u da ,.... !fflU, o b e 52"~06", 'Ysr-,.Io.:alitado dl'éo!tfloe..icla eo11i um ~ sem den~ló; dai.. ·aeaua pelo dltlmo, ·· ., J 
r-utaçõea lmpostu ~ prio ,egime de tutela usocland<Hc a outros grupos dentn> do Alto X111gu. marrom eaqumü; lí motlWl!e, 11d o pontO 117, dei coordoti!ldas po&dflcu ilpto,dmldu .12"57'2.S" S e ' · ; 
_ ál.lDlivoram uma de!mi distinta de ~}""".tidade. a quollom sido mtcndahi Jll!UCWanos,_mauó _ .. S2"~31S:: Wat~ JoéallUdo na sua_Clbeceira; dal.:aoguo.por uma;i;,,i,. ~ at6 o pont,o·OS.. de _CD-:. : ••• 
-- cstt S<Ddo coosidenda pelo órglo irldigenisia. Desta foma, o cuo N1n1võtu sona mtlhor definido . ··.o~ ll""sr'fi.C&!' aproximadas .l2"ST.30",,S o •5:Z-48'10"" Wgr., ·Jócllizado•j,lato ,a·pma .cm:á· de • -,,. · 
r 'no o ~-de uma c:o.minidade devido l cob~ das idaçOes din:w que, tinham tauro gl aratce~ila!r.tg,lel)Ot·uma·linba seca~ oponto 09,de&ordciladás12é0irificul~'12!5B'JO" · , 

· • ..m suastaru comócomoà outros povoa da r:egiaó. Sómoateaeste illtímo 1C11tido'ô caso dos Naruvõtu · :·,'; S ,e;:52'-47'36",:Wgc: da!, 'jeguo l'kr·111!1l ·lihlit RC&••~·-d·P11n11>·t(í.,•.tej~~~cu • ·' 
~·- ddinido_co~ oinog!_aeso,.., este~,,' ~'.for Íirowlo ·"l!"."':'·1 íd.oçli,"de conceitos de · '","çtolwn.adas·f2"S9'41r.-S·e~2'47'1<t-'Wsz;:•ll,í, ,égue'póflll!Jalb1bn1!«at6'Cf:}fcl11w.1ti"<lo'iõõ!d<!n!lllás · .,· ·· 

:ici<kde: mas· envo!""' wl1à lomada de posição pl>Jllica pqi w COfflllll1~ indígena clianle do perigo . ."'.·, gcdgi;f#i.,.:~ 12"S9'47" S e· 52~4T2!f' Wr;;.. loçàlil!ldd"àl•~~·llô·,RlfflS!etd de" .' '' 
w. spropriaçio dé,IIIU tenu .-trais. . '" " 0 '·"'' • ·• l' · • . ' .. " ... , . ·. , . ·:··'·'Setembro; dal; ll!gm/'11<> eslà ' ' ':à'Ji:>OQtailte;·ab! ~·põíllú'12."1!!~iiallti~CÜ'llpl'O" ,- . 
,--. · :''''. ·: _-·, · '· .... ·r· ·· · ·· ,.-:·::· i..,.,,.'.•~, I_' '. '·, •• • • ''·'·xi11wlâs">13'00'07"$c~4T4~01.!'do'. toanfa'l1êseritd;-i'e'glíoJicírúnitUl1hli'il:táál6'0Jl<,ilto · • 

. . -· · PAi!lE Y1: LEVANTAMENl'O RJND~ô :•'-·";:'' ".' .'~ ··_'"'' . . . ·•·01 ''iiuê:i<i"ili. ~ç~·'désté.0~.''0B~ll· Biu:i ·artoçificactw!liiifa1'i!i •êlâ6õniçlo•il&to, . · .. : ·· ''. ' : . ··· ' ·· · :'. : , · ·<·••: ..-:r-i- ~'' · ' •. . 1·':,;i,i!i;;onâr~võ:·,SD.22iV•Ã•VI ·c:SD.WV'.e.IÍl1·•:'Êblà:.,l:100.()(1(1'1•'DSJP'l!l.Y980;. z;>1Ãf!~ 
,,..... O ~ .. ~a\'frio "de identificação "-da 'll ~~cl,t Nârúy&íi'"tesw.1ou, DO cad2S- . _ ·~ .órd~_IW geogiffiwl:iíadahestc'~âiseritivo'alcfret'eiméíadis io trm #Gtüõn&i-s: '69., · 
. ..mcnto de 18.(dozoitó) ,bcupaçliea, listadas 11111.numc:raç1,n~íaencw.'.Os'.dâdófestlcfcltados apti- ~. Réltiôlill4vol 'T&;niéõ'po1a ·1dentlllcllçlo' llõt"''t.lmitei:' Rwio''1!:duitdô .. PéÍt!lli• D'}.Je11~·'Bií~w·· 

-=tando ,o no~·!1:ó·'ocbpili~.seguido pelos seguintes itcns:localldád"'-d~.-1m.6~'pó!lll' .. do imóvel. ~~CRE.,\-DP 4.210JD. · · .. - . , : - ··":!"'!""'"·'~""'""\e 0'',!v:'!i"~•-.: :, ,, :: 
.r"'ticação de propnedade ·oa'~ jndicaçlo de USO para residi!ncía.·~·de-'oc,Jnàdo 'el!l an~··nea_ i ~··m,. ~U •'.::J' . ~u ~~•'-· ;' . ' ., '•.r:., lo•I(, .1,clJ;O::t!iZft:,.J.;tffR"": J/'.Jl~d ~ iUoU:IJC?{·ID~LllD~ 1cg~ J' r"· 'it,o..;.~•t '. i ~ . 

...J ünóvcl'em bectw! · ' :· · · •,, · , ··· · · .. ,., ~~· ,:;,s,~~ ...• · , '· · ·t~r: "'7 , .,,., • ., .•••• ,l,J • ••••• • • • 

.,........·. : Os_~paiiies nfÕ'..wlioúadastrados no l~antamenia'1fii,iíliãJii,dé'iiliílti/ÍdçJi,'SS~:· t)"A&ro- ª"' •;)!"r,f.,_,11_r.J.1,,, · ~ • · · - 
c,wia Beuso Lida (Cam.nno; Foz. Portal do Xingu; Pro=·e!Arlo: não re.,idente; 12,:5003,507 ha); 2) . 

-~pecuária-Vonguanl& Nan.o S/A (Canarano; Fu. ~ · ~o; (Nlo Indicado); [Nlo Indiwo]; · ·: l: ', • 
.-"Q,1 ?35 ba); 3) Aldo ~ (Cuorana; Fu. TI& Rios: otmo; 0;1,2997,3677 b1): 4) Aldo 

d!escbi Filho (Canaraaa: Fu.endu Pontal o Bela VJatá; l'r!>Pnetúio; Nlo; l,265S37); S) Anlonlo ·· .,.:, ., .. , .. e· .• ".: 
ú,uiD Ro&& Noto (Qodcba do Norte; [Nlo Indicado]; PropdoUr\o: Nlo: O:O): 6)' Atau.lle• Ribeiro · ':·1--:- 

~talan (Canarana; ltáncho Xingur Posseiro; Nlo; 16.0 ba); 7) Eduarda Jorge Silva Meade. (Gadcho do : , : - ' · 
J<rte; Pousáda Mutum; Poa!ciro; Nlo; 7,0 ba); 8)·Puenda B1r111Deo·A1to do Kulueno S/A (Gadcha do :: . ;. 

1>/orte; Faz. BIIII&lloo Alto <!o Kuluene S/A; -~edrio; NloL9.SS23,6 h•); 9) P~da Tapirana Lida •_: _',•::. :·. , . ·, .. , .. _; • . 
r'<'.adoha do Nmte; F.u. Tlpiralla Lida: Propriodôo· Nlo· 711'!6 ha)· 10) Gabriel Biias Jucosk:1 Mauro • ·. ·· ,' · ·· . ,· .. · · ·- ,· - 

·,.,CM do NorteiFú. ~nia t.e-•- ........,odrio· NÍ6··ioo bâ)·· ~)ltamar li. · 'd ·Tn, · . •· ·;::> 1!!-, "!'·': ··• •,:~ '·\, co!"···'.· ~ .:< • .• ,6-, •• Y~" , , , , PIII<C! o visan . ,, ! , .• ,.~· . 
~1.~ ~o.l:{~;.F&z:.WIIC;·~o; Ni~;.5.~~.~~ ba):_ 12}" ú ~ Slt·ou·I:au,~ ;:,,-~,. ,;;.:r.,, ; :i, ·, ·,,;•:'.·.j· .J 
r --wos M.: Rodri~e,, (ca,;anna; Faz. Sayonora; ~nelário, Não, 8,44?8,9~ ba), 13 Luiz Antoruo .: ,,.,, ,, ,,.•:;.-,: , 1, · , ... 

.;mçalve, I Dcdi R=de (Canuana; Faz.. 'µopica.l do .Xinzu; Própri~o; Nlo; •8,333S ha); 14) •..• ,, - ·• , •. ,-, •. 
_;F:obctt~ ADIO?io_Jacinlbo (Gaacba do Norte; Faz. B~~ Alto ,II; _.Ploprietmo; Nio; 9,2174.36 h•): ·; ,: ·: · != ,' .,';_" ,, · • 

~ ~o O~veu-a de S~ (Gadcha do Norte; Faz. Oliv_o,n;_Propno~o; Nlo; 1.~.8':-5,2079 ba); 16} ,, ...•.. , ,:i ,> , : 
~drgio Anf!>1110 Barão °'!IOU'O do ~ai (Oaõcha do·Notte; Pousada Kuluooe; Propnétlrio; Nio; 23,145 .. ,, ,. , ·:. Z-= -·;,,. 

,,-J,a): 17) SI.IDO"" Marc:b •• , Ped(escbl (Canaran1; Fu. Lago Grande o Mata Lioda; Proprietário; Não; , . ·,.;, .. '(' ... : . 
1935,36 ba); '18) Vera Cruz Participações Lida (Canarana; Faz. Vera Cruz do Xingu; Proprietário; [Não · · · · " • · 

mdica<lo); O; 12, 1500 ba), _ · · · · 
~--- . . .••••.. ·• - ··t· ~ . . ·, 

PARre VlI - CON~USÃO E DELIMITAÇÃO 

-~ 

r> A-Fuodaçlo Bruil ,Central, que promoveu e 6n;;,,cÍcu. à expediçla R~,Ícâd~-Xiogu, linha por 
Jjetlvo reunir ·os índios do Alto Xiagu em uma regilo testrita, próxima a _postos de atração. A 

conCCpÇIO vigente tinha. como orientaçã:o facilitar o contato COPl os diversos grupos_iad(gc:na.s d,1 região.· 
~sandõ promover a cveacuü astimllaçlo deita: ~~ na IOCied1do envolvento o pcmtltlr a expanelo 

lnto11!'9IO du frootolru nacionw. De,,e ponto de vista; IIOfWllo, o, m~l0do1 do SPI o da e><pedlçlo 
Roncador-XinJU não eram muito difemilos dos antigos ~&,,cimentos" d.i ~ colonial, que trallo 

~am os 6,clios de suas terras pan as IQissõe.s, sbrindo seus territórios -~ exploração é à ex~ 
'"~º- ô Decreto 68.909n 1, que aiou o Puque Nacional do Xingu, de~ou que •· FUNAI 

,--.'l>lllovcsse a atraçJo de grupos indlsenas local.iz:.ados oa át,a excluída ou nas ,cgiõe.s cin:unvizinhas 
~ o interior do Pcuquo, e devolvesse as tcmls por eles habitadas l posso i, ao domlnlo pleno da União, 

~.": decreto sé aplicava ~•te ao caso dos ú,dios Panará (Krcn Alw<m!), no entanto, que 
tbit.avam ums ,cgião próxuna a Sena do ·eacbimbo. Os Paoanl estavsm ameaçados por invasores em 

•-UU letras, e passavam por um processo de rapida depopu!ação por conta do doool""' contraídas na 
r'ooca. Os Panad acabanm r,:conquistando uma parte de ,uas tertaS aa Serra do Cachimbo, uma vez que 

.• ta transferencia ÍOf?d.a de suas terras foi considerada um ato inconstitucional, um verdadeiro '1ge 
nocfdio passivo" ptaQcado com a anuência do próprio goveno federal. 

. ,.,..._ O processo de ocupação de temis no Estado do Maoo Grosso deu-se sem qualquer reco- 
..aecimento da pre$eaça. iQdígena nO Estado. Por esta razão, a.s terras ancestrais dos Naruv6tu ainda não 

,,-{._oram reconhecidas. As.sim como no caso Panar{, os Naruvôtu se vir.a.a, forçados a habitar a $i-ca 
.stinada ao Parque do Xi~ por causa do perigo de utinl'ão de seu povo. Houve uma tomada de 

,,osi,io es~gica pelos !lldios pa,a garantir a sua sobreviv!ncia e a aceitaçiio do nma situação pelo 
~smo motivo. Esta e.sln~gia cm sendo vindicada. agora, a,m a expansão do grupo e a retomada de 

1a identidade. 
As detcmüoaçõe.s contidas oo Decreto 68.909nl fonm anuladas pela p,aibi,10 da lta,,$(em,cia ,,-4e populações indígenas de suas terras na Con,tituição do 1988. No entanto, 1 rcgtlo do pafalelo 13º 

ul. perto da conflu!ncia dos rios CU!uene o Sete do SctcmbfO Já bavl1 sido apropriada por glebas 
.JOadas ~ Fuodaçlo Bt2Sil Central e desanexadas da região iatcrdirada para a cnação do Parque Nacional 

..-lo Xmgu em l9S1. Segundo os umãos Villas Bôas este era exatamente o local onde a expedição 
oncador-Xingu havia encontrado os índios em 1952. ou o linútc meridional da área de habitação 

pemwieo1.e dos índios alto xinguanos. Este paialelo não foi respeitado na al!U111 da área compreendida 
/"""lo tcnitório tndiciooal dos N:uuvõtu. 

.º''r 

.. ··--· 
.··, . 
...•.. -' ·,: 

1 1 --~ ..,. __ 
--·-·- l'UNDAÇÃO NACIONAi. no INDIO - l'UNAI 

••••t•UA •• A•1"•TG• ,v••1A•10• , •.•. , Q ~ ---·- 
&- IO> -·- . "'-·- _._. __ 
==-==-== . --- 1 . ~~:~----·- ~~I . . . t·.H . ·: .. , ~;__;,:~~-:-- ,_ . , .. fj 
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Processo nº q·t-\ \q~ 
Folhanº ~ 
Rubrica. __ ftt{:..JQl.!.4.--- 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

Coordeaação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEPS 702 Bloco A - Edificio Lex 3° Andar 

(61)3313-3721 

MEMO nº 011/CGID 
Brasília, l O de janeiro de 2006 

Ao Diretor de Assuntos Fundiários 
Sr. Artur Nobre Mendes 

Assunto: Solicita providências para publicação de Resumo - TI Pequizal do Naruvôtu/MT 

Referência: PROCESSO/FUNAI/BSB/984/98 - Identificação/Delimitação da TI Naruwoto/MT 

Senhor Diretor, 

l. Levamos a sua apreciação e análise os Processos concernentes aos estudos de 

identificação da TI Pequizal do Naruvôtu/MT, com o resultado final dos trabalhos realizados 

pelo GT Portaria nº 653/PRES/03, coordenado pelo antropólogo Marcelo. Fiorini. 

2. Esta CGID considerou que o Relatório acima referido atendeu ao disposto 

na legislação. Caso V.Sa. julgue que o processo está devidamente instruído, sugerimos 

encaminhamento ao Senhor Presidente da FUNAI para apreciação nos termos do § 7° do art, 
2º do Decreto nº 1.775/96, com vistas à publicação do resumo no DOU e DOE/MT, além da 

afixação nas sedes das Prefeituras Municipais de Canarana e Gaúcha do .Norte, Estado do 
Mato Grosso. 

De acordo. 
Ao senhor Presidente da FUNAI 
para apreciação nos termos da 
legislação pertinente. 



/"'"' ~ 

i"'""' 

/"'"' 

r- 
r> 
,,..._ 
.,-._ 
.,-._, 
,,...._ 
/ 

I"'"' 

-- 
í' 

r-- 

," 
r-. 
,.-.., 

,---- ,~ :. :"'. .. ..._·, 

/"'"' 

0 

/"'"' 

r- 
r- 

~"' 

r- 
/"'"' 

/"'"' 

" 
/"'"' 

,,.......:~,. 
~,; 

' .:} 

!.,....,, 

.,-._, 

" ,,,-. 

í' 

r: 
/"'"' 

/"'"' 

r> 
/"'"' 

r- 
r- 

r 
í' 

r- 
r-; 

. nº q~\)Q1. 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Proc.esSO I • /h (p 
Fundação Nacional do fodio r "' 3 nº ~11..!~--=- 

[)j~ria de Assuotos Fuodiários O ' -= ~ = 
SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edâncio Lex 3° Anda'Rubrlca 

(61)3226-7168 daf@fuoai.gov.br 

OFÍCIO N° c4_ <if IDAF 
BRASÍLIA, I z DE JANEJR.O DE 2006 

Exmº Sr. Prefeito 
Prefeitura Mwticipal de Canarana 
Rua Miraguai nº 228 - Centro 
78.640..000 - CANARANA- MT 

Senhor Prefeito, 

Curnpnmentando-o, encaminhamos em anexo, cópia da publicação no 
Diário Oficial "da União do dia 12 de janeiro de 2006, Seção 1, páginas 31 a 33., do 
Despacho nº 02/PRES. referente à identificação e delimitação da Terra Indígena 
PEQUIZAL DO NARUVÔTU, para que seja afixada em local de fácil acesso, na sede 
dessa prefeitura, conforme determina ó § 7° do art, 2º do Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro 
de 1996 (cópia anexa), 

Outrossim, informamos que está sendo providenciada pela nossa 
Administração Executiva Regional em Cuiabá, a publicação de igual teor no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso. 

Atenciosamente, 

Direto 

li'!: .,. 

ENT1RADAICGID. 'º .oJ[oh 
~~ 



,,,....,. ··----· 

'~ 
MlNISTÉRIO DA JUSTIÇA 

FVNAD.4ÇÃONACJONAL-DO ilIDIO FVNAl 
ADMINI.STRM;ÃO EXECUTIVA REGlONAL DO XIN.GU 

F u N M ' . ·:-······ 
ADR XINGU 

Reg. n.º_ r:-5'~ 
Data EntradaJ..E_1061 O~ 
Rubrica ~ _ 

FUNAI/OAS .JO#J .... 

~ 

r--IBMO: 004/PIV-.KULUENE/03 Brasília-DF, 18 de Junho de 2003 

F~NlU·.,.,-:.··.·.i.· J.3!!06/ci) 
W-~f i·! : ••• ~.::.J.l •. L .• Q:, \• ~ .• 1 \ 

~: ·· · . _-_.-:·Oli_y,··~- 
Rur:,. . ...z r· · · ··· __ 

''•'-.l'~- ~ 

r: . . ~·-·---t~·::"~'?õ7~ 
Senhor Administrador, ~ '-:.. ""O~-----·~ 

~ Em viagem realizada entre os dias 13/06 a 15/06/2003 na -~IC;~~J 
,-lernarcatória que corresponde a linha seca do trecho rio KuTuene/Rio Mirassol num total ·· , 
,....aviventado e limpo de 13 quilômetros, atingiu-se o córrego Nurufuto e constatou-se uma invasão 
de uma fazenda de nome Gabriel. · ··- · - · ---------_..,."'Esta invasão medida com aparelho GPS, apresentou 500 metros 

~arque do xingu adentro. Verificou-se também a destruição do marca demarcatoria 
r<;orrespondente o local. 
,,.._ Ao chegar na altura do córrego Narufuto o desmatamento referente 
ao projeto SUDAM da fazenda do propriedade do Governador do estado de Mato Grosso, Sr. 
0..3Iairo Maggi, atingiu urna extensão de 13 Quilômetros de comprimento adjacente ao limite do 
í)arque do Xingu por 1,5 quilômetros de largura devastada, toda a cabeceira e a margem esquerda 
rio córrego Narufuto. · · 
I'"" A equipe de trabalho de campo que realiza o levantamento foi 
· compota dos seguintes membros: - Vânite Kalapalo 
0 

- Eloi a B. Serafim - engenheira da CANAPLAN LTDA - 
r-mdereço: rua Barra do Garças nº 227 tel.: 66 478 1708, 478 1661. 
r- Diante do exposto, solicito prEvidencias urgentes junto à Diretoria de 
.-Assuntos Fundiários no sentido de a ·1izar o processo refativo a revisão dos limites do Parque 
Iri igena do Xingu que contempla a regularização da terra mdígena Nurufuto. 

0 
·- Mormo ainêfa a área do Pequizal, onde também se localiza o 

,...-. cemitérios dos ancestrais dos Kalapalo é região de coleta de caramujo bem como a existências de 
~aquaral, matéria primas para a confecção de flechas, corre serio risco de ser destruída. 
r: Haja vista que o mencionado Governado do estado adquiriu todo esta 
,terra sagrada dos povos xinguanos. 

Ao: Sr. 
~\.dministrado da AER-XINGU 
,......,aiêKayabi 
,,..-,:/copia para o coordenador de fiscalização do Xingu 
;sr. Mairawê Kayabi 

Atenciosamente, ENTRADAICGfD 
EM, C) R 1.f)<:!1_103 __ 
RUBRICA:__ ;f: 

71 
_ ••• 

AY~ Lr!a.kut4~ 
V aníte Kala\lalri 

Chefe do PIV Kalueae 
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PREENCHER COM LETRA DE FORMA 

DESTINATÁRIO DO OBJETO/ DESTINATAIRE 
1 

,\ 1 . 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO I NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAJRE 

1 
.1 
j 
1 
1 
l 
! 1-8f.'4o-Oóõ CA A 

NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE L'ENVOI 
D PRIORITÁRIA I PRIORITAIRE 

0EMS 

D SEGURADO/ VALEUR Di'=CLARÉ 

ASSINATURA DO RECEBEDOR/ SIGNATURE DU RÉCEPTEUR CARIMBO OE ENTREGA 
UNIDADE DE DESTINO 

BUREAU DE DESTINATION 

DATA DE RECEBIMENTO 
DATE DE LIVRATION ,,( 

B1.illl~ 

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO)/ DISCRIMINACION 

(,e~ G~t<xc, P" ~'8 J~/0~ 

75240203-0 FC0463 / 16 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO I ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS 
114x 186 mm 
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MlNl:) 1r..tuO DA jij:-iTiÇA 
;: •.• u:.-..;;..~ ~J ..... ; •. ".,a.l l{('.' f!!dio . 

r--.:~,.,,~.-.n •• "" A11SU!!!OS F1mdiérios 
SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 

{t>J} .i.üó-7i68 d3f@fiulai.gov.br 

OFÍCIO Nº J. q /DAF 
BllAS~ I J.J DE JANEIRO DE 2006 

~\ 

~} 

Exmº Sr. Prefeito 
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 
Rua Mato Grosso n°943 - Centro 
78.875-000 • GAUCHA DO NORTE - MT 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o, encaminhamos em anexo, cópia da publicação no 
Diário Oficial da União do dia 12 de janeiro de 2006, Seção 1, páginas 31 a 33, do 
Despacho nº 02/PRES, referente à identificação e delimitação da Terra Indígena 
PEQUIZAL DO NARlNÔTU, para que seja afixada em local de fácil acesso, na sede 
dessa prefeitura, conformedetennina o§ 7º do art. 2º do Decreto nº 1.775, de8 de janeiro 
de 1996 (cópia anexa). 

Outrossim. informamos que está sendo providenciada pela nossa 
Administração Executiva Regional em Cuiabá, a publicação de igual teor no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso. 

Atenciosamente, 
,--., 

r: 
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Processo 
Folha nº_...li~-'"·...;· ':..J.'---- ' ., 

PREENCHER CÇM LETRA DE FORMA 

., DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE 
NOME',PU RAZÃO 1<>c1AL 00 DESTINATÁRIO DO OBJETO I NOM OU RAISON SOC/ALE DU DESTINATAIRE 

}8K~s-ooo 
DECLARAÇÃO OE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) I DISCRIMINACIDN 

Coi'-k= Ofteú.) f\)t. 4 '7 J~f' /o..t;, 
NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE L'ENVOI 
D PRIORITÁRIA/ PRIORITAIRE 

0EMS 

D SEGURADO I VALEUR DÉCLARÉ 

ASSINATURA DO RECEBEDOR I SIGNATURE DU RtCEPTEUR DATA DE RECEBIMENTO CARIMBO DE ENTREGA 
DATE DE UVRATION · UNIElADE DE DESTINO /.X_/ .f);// tf)Ó _?)JREAUDEDESTINAT/OW 

rN~O~M~E~LE~G~l~VE~L-D~O---R~E-C~E~BE~D-O_R_/_N_O_M~L/_S_IB_LE __ D_U_R~t~C-5-P-TE_U_R~~~~~~-'-;;;;.;.;;~~...;;;..;;_;;;;;;;;;;;;;;~~/. 

1 :1. A'f "900. ~-. ' ""!'< ._. 1 <"-< , I \t\.. " ··-- •. 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO I ADRESSE DE RETOUR D_ANS LE VERS 
75240203--0 FC0463/ 16 114x186mm 
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nº g~q {gi 
Folh~ nº 

5~°= 
Rubnca __ _j.lo',J~~- 

Prnccsso 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Informação Técnica nº 01 /CGID 
Brasília, 16 de março de 2006. 

r: Ao Coordenador da CGAF 
Sr. JOSÉ APARECIDO BRINER 
Coordenação Geral de Assuntos Fundiários 

r- A·.• .. 

Referência: Processo nº 08620 002308/2005 

Senhor Coordenador, 

Encaminhamos a presente informação para fins de esclarecimentos quanto 
às medidas sugeridas pela CGAF e adotadas pela CGID, no· intuito de informar 
ocupantes não-índios com imóveis incidentes na TI Pequizal do N aruvôtu. 

O Levantamento Fundiário de Identificação da TI Pequizal do Naruvôtu está 
autuado no Processo acima referido, citando 18 (dezoito) ocupações não indígenas na área 

proposta. Durante análise do relatório, a CGAF orientou a CGID no sentido de enviar 
correspondência aos ocupantes citados. Por meio de oficio, os ocupantes, que na ocasião do 
levantamento em campo não foram encontrados, seriam devidamente informados do 
procedimento, ao mesmo tempo em que a CGID poderia obter dados complementares sobre as 
ocupações. 

{' 

Os ofícios foram enviados, conforme documentos anexados à presente 
informação, acompanhados de cópias da legislação em vigor, bem como de formulário de 
quesitos referentes às ocupações. A correspondência foi remetida com aviso de recebimento, os 
quais também constam da documentação em anexo. Não foi possível levantar qualquer dado 
sobre um ocupante, para o qual o oficio não foi enviado; apenas cinco destinatários responderam 
ao oficio; os avisos de recebimento registrando a devolução da correspondência pela ECT 
também compõem os anexos desta informação. 

1 



Apesar da medida sugerida pela CGAF não ter alcançado o resultado esperado, 
informamos que a CGID considera encerrados os levantamentos de identificação da TI Pequizal 

do naruvôtu, tendo encaminhado memorando ao Diretor de Assuntos Fundiários Substituto 

solicitando. a publicação do resumo do relatório de identificação e delimitação no DOU e 
DOE/Mf. 

r>. 
h,°/. Atenciosamente, 

r-. 
(' 

0 
r-. 

' /"", 

~---------------------~· 

2 
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Processo n(\ g ~ lj, {q R_ 
Folha nº .,11JQ · ... ·.· = 

, 1~ Rubrica = .-{ill 
LC-Laudos cadastrais do Levantamento Fundiário da TI Naruwoto 

1 . 

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

r- 
r> · 1 

Itaú Pinturas e Revestimentos Industriais Ltda. (Francisco Carlos Rodrigues Martins) 
Rua Amazonas, 429 Jardim da Várzea . 0 
Santana do Pamaíba/Sl' CEP: 06:530-085 Dfcuo ~ ff1/@D jo!)_ 

Faz. Portal do Xingu Zona Rural 
Canarana/MT CEP: 78.640-000 

3 
Vera Cruz Participações Ltda. 
Rua Rl2, 410 ST. Oeste 
Goiâma/GO CEP: 74125-140 

,.--.. 4 
Luiz Antônio Gonçalves - 'e ~~} Rua Rl2, 410 ST. Oeste 
Goiânia/GO CEP: .74125-140 - Tel: 62xx328S..3888 

ó 
1,<: /68 j::&fb/qS- 

Sérgio Antônio Barão Carneiro do Vai 
Rua Barra do Garça, 645 - Centro 
Canarana/MT CEP: 78.640-000 

() 
u.· 

6 
Eduardo Jorge Silva Mendes 
Rua Santa Gertrudes, 282 apº. 82-Chácarà Santo Antônio 
São Paulo/SP - CEP: 03408-020 {tel: Oxxl 13751-1410) 

Roberto Antônio Jacinto 

8 

Rua Campos Sales, 1.843 apº. 51 - Centro 
Franca/SP-CEP: 14400-710 

_.,......._ 

Avenida Plínio de Castro Prado, 711 
Ribeirão Preto/SP -CEP: 14091-160 

9 
Fazenda Barranco Alto do Kuluene S/ A {Marcos Antônio pias Jacinto) 

.r--. Avenida Senador Lemos, 1.019 - Umarizal O!.-, e.LO V f10 J C @-1\) (o S- 
Belérn/P A - CEP: 66050-000 ~ V-- 

10 

,.--.. Selmo Oliveira de Souza 
Rua Tenente Portella, 306-Centro flí'cm ;_,1 fl ?J /Cí.Yif> /O 
Canarana/MT- CEP: 78.640-000 (Tel: Oxx66 478-1860} -u- -- 

11 
Antônio Couto Posa Neto - a LV diz que o mesmo é proprietário, contudo não 
preencheu o campo sobre titulação (propriedade) 
(não há mais dados relevantes} · 

12 
Fazenda Tapirana Ltda. (Fábio Ca-ºita.!).i__Rezzende) 
Rua Cedro Marcado, 323 - COHAB 
Canarana/MT CEP: 78640-000 {Tel: 66 478-1755] 
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Gabriel Elias J ascosk 
Avenida Júlio Campos, 400 - Centro 
Água Boa/MT CEP: 78.635-000 {tel: 066xx46~1239) 

Aldo Pedreschi 
FazendaVila Maria-Zona Rural (li.- · ? ~(ôó) V'/à.lb/0 
Sertãozinho/SP '"'TCl-0 vi /.._,.-. 

Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 (Tel: Oxxl6 3949-1211) 
Aldo Pedreschi Filho 

Aldo Pedreschi Fiho 
Fazenda Vila Maria - Zona Rural 
Sertãozinho/SP 
Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 (Tel: Oxx16 3949-1211) 

Simone Marchesi Pedreschi 
Fazenda Vila Maria - Zona Rural 
Sertãozinho/SP 
Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 (Tel: Oxx16 3949-1211) 

Rua 01 Lote 01 Quadra 106-Nova Canarana 
Canarana/MT CEP:78640-000 

- 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 / cqid@funai.gov.br 

Ofício nº ~-<\ ~ /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

ltaú Pinturas e Revestimentos Industriais Ltda. 
Sr. Ricardo Oliveira Selmi 
Rua Amazonas, 429 - Jardim da Várzea 
Santana do Parnaíba/SP 
CEP: 06.530-085 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de .itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

Prncesso nº l\'t> l\ [qj_ 
Folha n• ~ 
Rubrica_: . : 

4. As respostas aos itens do roteiro podem ~er encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do indio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

.-.. 

r- 
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DESTINATÁRIO DO GEUETO I DESTIN.,..'\TAIRE 
r. 
/'"", 

NOME Ol/ RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO 00 OBJETO I NOM OU R1'IS0}: SOCl'<LE OU DESTINATAIRE 

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) I DISCRIMINACION 

/'"". 

ENTREGUEI REMIS 

CARl;A9C GE ENTREGA 
UNID.ol.D: ::>E DêSTINO 

l auP.E~U D:: Q!::~T:MATlON 

O 0~0 FOI DEVIDAMENTE I L'ENVOI A ÉTE DÜMENT 

ASSINATURA DÓ RECEBEDOR I SIGNATURE OU OESTINATAIR 

,r . 
,1/~:· V"' 1 75240203-0 .. 

l 1111~ lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llllll llll llll 
• 7 5 2 4 O 2 O 3 - O • FCD463/ 16 114 X 166 mil" 

r: 
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_ruja1f Processo rrº g ;z~ f q[ 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Folha nº 'ii ':l 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI . ---=-m 'n--- 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID Rubnc.a ~ : 
SEf> Quadra 702 Sul - Bloco A- Edifício Lex 3º Andar ~ •• _ 

(61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~\?'t /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Agropecuária Bensi Uda. 
Sr. José Alfredo Bensi 
Faz. Portal do Xingu Zona Rural 
Canarana/MT CEP: 78.640-000 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. · Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localtzada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do .Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edifício Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.bt 

Atenciosamente, . ...- 
~ · W Y~ 9l; !lfatlt_ '1Jimáá . 

Coordenadora Geral de lder,itificaçao 
e Delimitação • CGIO 

r 
r 

' r, ------ 
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Processo n11 l\ qlj {ccl • 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Fo:ha nº !S '.1m. - 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI Rubrica 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID · " 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº 1 '1& /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Vera Cru~ Participações Ltda. 
AV. REPUBLICA DO LIBANO QD. 7-A L T. 09 
Nº 1095 - ST. AEROPORTO CEP: 7 4070-045 

. 
Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação hlstõrica dos índios Naruwoto, tendo sido 

constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr' na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1. 775/MJ/96 ( cópia em anexo) prevê 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro· de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

r-- DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

(' 

r- 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar r 

r- 
r 
r- Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

r: e-mail: cgid@funai.gov.br 
0 

Atenciosamente, 

~~ ·1'.1>wÁ<\.- 

Coolde~ Gemi de ldentificaçao 
a Oelimltação - CGID 

/""' .. 

Í' 
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r-. --- ~------------~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--------------~---- 
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,-IOME COMPLETO I RAZÃO SOCIAL: 2-NOME CONHECIDO NO LOCAL: 

,...... VERA CRUZ PARTICIPAÇÕES LTDA. FAZ VERA CRUZ 00 XJNGl 

~OMEDOPAI: . 4-NOME OA MÃE: 

r"- 

~STAOO CIVIL: 6-NOME DO CÔNJUGE: 7-PRINCIPAL ATMDADEIPROFJSSÃO: - AGROPECUÃRIA 
o- INSCRIÇÃO CPF I CNPJ: 9-Nº IDENTIDADE: 10-0RGÃO/UF: 11-0UTROS: ,-... 
- 

-NATURALIDADE: 13-MUNICIPIO: 14-UF: 15-0ATA NASCIMENTO: 
.--,,, 

r- -DIRETOR PRESIDENTE (NO CASO OE PESSOA JURIDICA): 17-INSCRJÇÃO CNPJ: 

,... 02.795.656/0903-35 
t- 
~TOS CONSTITUTIVOS (ESTATUTO, CONTRATO sociAL E OUTROS): 

r-CONTRATO SOCIAL 
19-QUAL É O SEU OBJETIVO SOCIAl: 

~ - lPEOJÃRIA ca.mcr "-· ;i;XPiúRAÇAO AGRO , CRIA, reCRIA, ENGORDA E O DE IOiT.INOS ~ 
I!" , 
,,. }NDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONOl:NCIA: 21-BAIRRO: 22.CX. 

"RUA R-12 n<? 410 . SE'IDR OESTE 
r: -LOCALIDADE: 24-UF: 25-CEP: · 26-TELEFONE: 

"GOIÂNIA Q) 74.125-140 (62) 3285-3888 
/"'-NOME DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURIDICA NA OCUPACÃQ: 28-00CUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 

rLUIZ ANTÔNIO GONÇALVES C.I. 100433 - SSP-GO. 
zs.CONOIÇÃO JURIDICA 00 REFERIDO REPRESENTANTE: 

':] Gerente l!:J Procurador D Encarregado Doutros: .•. 
•.. 

~ . .AVIA ALGUM TIPO DE PARENTESCO? FJsim ~Não 
4-0UE TIPO? (Responder em caso de sim): Gonçalves e Anisio Cerci 

l } QUANTO TEMPO OCUPA O LOCAL? 

H's ANOS 
5-HÁ ALGUM COMPROVANTE DO TEMPO DESTA OCUPAÇÃO (Especificai)? 

AD'IDRIZAÇ.ÃO P/ DESMATAR n9 161/81-BG IBDF-Barra do Garças- 
f""'UAL A SITUAÇÃO DO OCUPANTE 

~"! RELAÇÃO A OCUPAÇÃO? 
1) Posseiro 2) Proprietário 3) Arrendatário 4) Foreiro 5) Parceiro 6) Meeiro 
7) Acampado 8) Outros (especificar): 

7-0E QUEM (nome)? (Responder em caso de 3, -4, 5 ou 6); 
I"'"". 

1. .1NDE RESIDE OU FORMA DE CONTATO: 
r> 

- -- ---· ,_ ... - •• ~y• •• _ 

~ENOMINACÃO ATUAL: 2;..DENOMINACÃO_ANTERIOR: Faz~das: Sao Gabriel, : 
,.."AZENDA VERA CRUZ DO XINGO' Vo-Lelo, Vo-Irene, Gloria, Sayonara I e II _,.--- =:ante Antônio. SUcuri e Santa Cruz. 

~~OCALIOAOE (PovoadoMla): -4-MUNlCfelO: 5-UF: 
r- 

CANARANA. MT. 
( RINCIPAL MEIO DE ACESSO: 7-DISTÃNCIA MAIS PRÓXIMA DE UM MEIO DE COMUNICAÇÃO: 
.r>.ODOVIA MT-110 95 KM 
r°'REA TOTAL DA OCUPAÇÃO (ha): 9-ÁREA DA OCUPAÇÃO NA TERRA INO. (ha): 10-COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA SEDE: EM UTC 
~5. 901 ha. NENHUMA 129 59' 39" s / 0529 381 10 11 w ~. 

ô 
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NOME C'U RAZAO SOCIAL DO REMETENTE I NOM OU RAISON SOCIALE OE L'EXPÊDITEUR 

ti(( IJ"Í D.Mil 14 !O 1 1 nif "9-j c.JL1º 1 /1( 411 1 1?2 1á.1..: 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Rubrica 
Fundação Nacional do Índio- FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 set- Bloco A- Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~ <') 'J /CGID 
: Brasllta, 29 de setembro de 2005. 

Vera Cruz Participações Ltda. 
Rua R12, 410 ST. Oeste 
Goiânia/GO CEP: 74125-140 

1 · 

i 
l 

- 
Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUN!\I r »Ó. 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclareclrnentos acerca de área em 
. estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos- Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de Y. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos .este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar. a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 

3. - Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 77 5/MJ/96, art. 2º § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3 º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

o 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 

0 esclarecimentos. 

('""'\_-., 

,.,,,...,.' 
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Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

Fundação Nacional do f ndio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

1 · 

r 

' 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

(/~- !d~ 1J~ ~ 
9.laá,iJ HJvt '1Jlttdd 

~nadora Geral de ldentificaçto 
. Q Oermilação • CGfD 
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Processo nº Q.ill Q·ô 
F clh• n• 3itw 
Rubrica = 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A- Edifício lex 3 º Andar 

(61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

/CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

'r": Sr. Luiz Antonio Gonçalves 
Rua R12, 410 ST. Oeste 
Goiânia/GO CEP: 74125-140 

- 
/:-..') Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 
r-· 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr8 na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo} prevê 

,.. 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de. itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação posslbllítará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 

3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2° § 8º. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 

- _i 



r- 

r. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio • FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários · DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226·7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos . 

.,.... Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
r» Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

A) Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 r: 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 

e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

11v:lb:· ·itx»t 1 ~uÀct, 
"il!ulid..Hn.vt 'lJin&. 

Coon:lenal.. Geral· de Identificação 
a~-CGID. 

r-. 
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- LWIZ ANTÔNIO GONÇALVES E7\Z TOOPICAL 00 XINGO 
r -NOME 00 PAI: : 4-NOME DA MÃE: 
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~ESTADO CML: 6-NOME DO CÔNJUGE: 7 -PRINCIPAL A TNIOADE/PROFISSÃO: 

,hCASADO AUDISLENE OLIVEIRA CARNEIRO GONÇALVES AGROPECUARISTA 
~ INSCRIÇÃO CPF I CNPJ: 9-Nº IDENTIDADE: 10-0RGÃO/UF: 11-0UTROS: 

)-_ 021. 573. 901-97 100433 SSP-GO. 
~2-NATURALIDAOE: 13-MUNICIPIO: 1-4-UF: 15-DATA NASCIMENTO: 

r MARZAGÃO MARZAGÃO GO 02/08/1947 
, , 6-0IRETOR PRESIDENTE (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA): 17-INSCRIÇÃO CNPJ: ,L 
. 
,-.,8-ATOS CONSTITUTIVOS (ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL E OUTROS): . 
)._ 
,L1s.QUAL É O SEU OBJETIVO SOCIAL: 

A~ . 
~&-ENDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONDtNCIA: 21-BAIRRO: 22..CX. 

1 RUA R-12 n9 410 SETOR OESTE 
l3-LOCAUDADE: 24.tJF: 25-CEP: 26-TELEFONE: 

~ GOIÂNIA GO 74.125-140 (62) 3285-3888 
07-NOME DO REPRESENTANTE DA PESSOA JU,R[OICA NA OCUPAÇÃO: 28-DOCUMENTO OE IDENTIFICAÇÃO: 
,( 

.L29-CONDIÇÃO JURIDICA DO REFERIDO REPRESENTANTE: 

Doutros: J. D Gerente O Procurador D Encarregado 
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.-..,.QUAL A SITUAÇÃO DO OCUPANTE 

[I] 
1) Posseiro 2) Proprietário 3) Arrendatário 4) Foreiro 5) Parceiro 6) Meeiro 

.1.. EM RELAÇÃO À OCUPAÇÃO? 7) Acampado 8) Outros (especificar): 
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,,..( 6-PRINCIPAL MEIO OE ACESSO: 7-DISTÁNCIA MAIS PRÓXIMA DE UM MEIO DE COMUNICAÇÃO: 

1 
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' 8-ÁREA TOTAL DA OCUPAÇÃO (ha). 9-ÁREA DA OCUPAÇÃO NA TERRA IND. (ha): 1'1:fOO~~N'WtS ~2GRÁFICAS DA SEDE: EM_. UTM ·-'·- 
ri 3.335,00 ha. NENHUMA N 85 64 619 I FUSO 22 MC 519 ., 
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Processo nº q~ ~ { q_ 6 
Folha n' ,~ 
Rubrica . ~: _,...., 

r 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

(61} 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~ (] lj /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Sérgio Antonio Barão Carneiro do Vai 
Rua Barra do Garça, 645 - Centro 
Canarana/MT CEP: 78.640-000 

r-.... 
•4. . : 
V,,. ,,-X 

- 
Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr3 na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no r: 

r 
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MINISTÉRIO DA nJSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61} 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

, r> Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
r Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

() Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
I""\ 

r» SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

/""'-, Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

r: 
r-. 
r, Atenciosamente, 

-iJk\~CL -4la.eit Yk'c.w\~ 
?/..tuf)i :JfarJt 'lJimtíá 

Coorde~ta Getal de Identificação 
e Delimitação - CGID 

r-. 
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f·. ' r-~ 
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Processo 
Folha nº 
Rubrica 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edificio Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 I cgid@funal.gov.br 

Ofício nº ~b~ /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Eduardo Jorge Silva Mendes 
Rua Santa Gertrudes, 282 apº. 82 - Chácara Santo Antônio 
São Paulo/SP CEP: 03408-020 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 

2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artiqo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1 . 77 5/MJ/96, art. 2º § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

o 
prcoYSso n~ 
fdfl~ (i':, # 

RU\Jtl~ 

0 DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
0 sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 

r. 
r-. 

0 

~'·{, .,,,,.,, 
r>. 
r,. 
r--. 
r,. 

0 

r- 

esclareci mentas. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 

Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

, 0 ,..._ 

Telefone: Oxx61 3313-3721 /3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~-<\ li /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Roberto Antonio Jacinto 
Rua Campos Sales, 1.843 apº. 51 - Centro 
Franca/SP CEP: 14400-710 

. 
Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 

e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr' na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de. itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8º. 

4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 

r> esclarecimentos. 

r,, 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

r> 
ir, 
,r -~~~~~~~~~~~~--J 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 
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DEST!t-lATÁRIO DO OBJETÓ / DESTINATAIRE 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO 00 OBJETO I NOM OU RAISON SOCIALE OU OESTINATA!RE 

,.,...... 
1 ,1-01 

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) 1 OISCRIMINACION 

CARIMBO OE ENTREGA 
UNIDADE OE DESTINO 

BUREAU DE DESTINATION 

O OilJETO FOI DEVIDAMENTE ! L'ENVOI A ÊTE DÜMENT 

l?EiENTREGUE / RE1vllS o PAGO I PAYÊ 

ASSINATURA DO RECEBEDOR I SIGNATURE OU DEST!NATAIRE 

DATA DE RECEBIMENTO 

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DO RECEBEDOR 

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO I 
SIGNATURE DE L'AGENT l\ntQ{\\Q A{tUf ,...., 

MªU. S.5 

J• 
,: 

75240203-0 
l lllíll lllll 111111111111111 H 1111111111 IIJI 11111111111111 
•75240203-0• FC0463 / 16 114X 186mm 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~~~ /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Itamar Aparecido Trevisan 
Avenida Plínio de Castro Prado, 711 
Ribeirão Preto/SP - CEP: 14091-160 

~) Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

r. 

Prezado Senhor, 

,.. 
1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 

e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr8 na área em estudo. 

r. 2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

r-, 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 

r>, 

3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2º § 8º. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - Ft.JNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
r>: sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
r>. esclarecimentos. 
(' 
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Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação- CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 I cqid@funai.qov.br 

r-- Ofício nº j 9{? /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Fazenda Barranco Alto do Kuluene S/A 
Sr. Marcos Antonio Dias Jacinto 
Avenida Senador Lemos, 1.019 - Umarizal 
Belém/PA-CEP: 66050-000 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

r: 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAJ, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 

2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo} prevê 

r: 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
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i r MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

r-. 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

r> 

,', 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 

Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

r-, 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

r-. 

Atenciosamente, · 
~atl/ll' Afcut i~: 
~aáfa . !JlafJt 'lJirtrfá 

Coordenadora Geral de Identificação 
e Delimitação - CGIO 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3ª Andar 

(61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº ~13 ICGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Selmo Oliveira de Souza 
Rua Tenente Portella, 306 - Centro 
Canarana/MT - CEP: 78.640-000 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA füSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
{\ sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
r-.. esclarecimentos. 
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Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente ' 
-t/ütdf ~ }1y\C-Uk 
.~ nwt !1JiJrrfd 
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Dei . · nttficaçtlo 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A- Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cqid@funai.qov.br 

Ofício nº ~'oÔ /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Fazenda Tapirana Ltda. 
Sr. Fábio Capitani Rezzende 
Rua Cedro Marcado, 323 - COHAB 
Canarana/MT CEP: 78640-000 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 

bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 



" r: 
r- 

"· 

r=. 
r-,., 
,.. 

r: 

r 
r 
r> 
r-. 

proceo"': ~ 
fo\nan~ 

MIN1STÉRIO DA JUSTIÇA Rubtita 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226- 7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 

sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 

esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 

Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 

e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

-tf etdtt · -ikuJc:t ilJ-iu4o,.,,. 
9{aá)a. :Hávt '13ilr.áá . 

Coomenaáóra Geral de Identificação 
e Ddmitaçao .:. CGID 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cgid@funai.qov.br 

Ofício nº -~lo1<) /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Gabriel Elias Jascosk 
Avenida Júlio Campos, 400 - Centro 
Água Boa/MT CEP: 78.635-000 

µ··:, Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 

levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Sr na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

r'':, . que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@fünai_gov_br 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A- Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cqid@funai.qov.br 

Ofício nº j.62. /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Aldo Pedreschi 
Fazenda Vila Maria - Zona Rural 
Sertãozinho/SP 
Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 

e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. S~ na área em estudo. r. 

2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

r: 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2° § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

Precas se 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 

r- esclarecimentos. 
r-. 

r- 
{', 

r>. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 

Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 

Brasília - DF CEP: 70.340-904 

r- 
;__["'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- 

Telefone: Oxx61 3313-3721 /3718 

e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

ih JJo fslew€: 79-(WÍci -· "Wii;! !Jlavt '.BimtÍá \. . 1:} 
Coordenadora Geral de ldenfüicaçâó 

e Oolinitação - CGID 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio - FUNAI 

Nadja Havt Bindá - Coordenadora Geral de Identificação e delimitação 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3° Andar 
Brasília - DF 
CEP 70.340-904 

Assunto: Resposta ao ofício 162/CGID 

Em resposta ao ofício nº 162/CGID , temos à 
esclarecer que todas as informações solicitadas devem ser colhidas nos autos do 
processo nº 2004.36.00.002533-3 (em grau de recurso), na 3° Vara Federal, na 
cidade de Cuiabá!MT, tendo em consideração que a questão encontra-se sub 
júdice. 

Atenciosamente, 

Sertãozinho , 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Rub · 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI nc- t4'.''4 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CG!D 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

{61) 3313-3721 / cgid@funai.gov.br 

Ofício nº jb3 /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Aldo Pedreschi Filho 
Fazenda Vila Maria - Zona Rural 
Sertãozinho/SP 
Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1 . Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
. estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 

levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 

2. Uma vez que o Decreto nº 1. 775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 

na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 

cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 

Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2º § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 



0,· .. 
r-, . 
n 
r> 

r>; 

r 
0 
r-, 
r>. 

0, 

0 
0 

r>; 

"'· 
0, 

0, 

r> 
F..-' 
r-. 
r-. 
r: 
r, 

1 

r: 
- r-. 
·- I r>, 
- 
0 

../. 

0. 

0 
0 
- 
r r--. ", 1 

J -~ 
n. - 
0 

('. 

- r-. 
0 
0 
r>. 

0. -- 
0 
0 
- 
r-. 
(' 
'- . (' :1 - 

' [' 
l - r 

0 
: " \...-. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edifi.cio Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721 /3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, . 
tt~1Jot · ~ru;t ia-w,dq - 
?[adja !Jlavt '.Bimtfá · 

CoordenadogJ Geral de Identificação 
e Oelimita~o - CGID 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio - FUNAI 

Nadja Havt Bindá - Coordenadora Geral de Identificação e delimitação 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3° Andar 
Brasília - DF 
CEP 70.340-904 \ 
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Processo nº gi~ {QJ. 
Folha n• ~ 
Rubrica~ =- 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio - FUNAI 

Nadja Havt Bindá - Coordenadora Geral de Identificação e delimitação 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3° Andar 
Brasília - DF 
CEP 70.340-904 

Assunto: Resposta ao ofício 163/CGID 

Em resposta ao ofício nº 163/CGID , temos à 
esclarecer que todas as informações solicitadas devem ser colhidas nos autos do 
processo nº 2004.36.00.002533-3 (em grau de recurso), na 3° Vara Federal, na 
cidade de Cuiabá/MT, tendo em consideração que a questão encontra-se sub 
júdice. 

Atenciosamente , 
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Processo nº q~q[qtJ. 
Folha nº ~ 
Rubrica. __ -1.E'ilJí~....._-- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A- Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 f cqid@funai.qov.br 

Ofício nº ~15 /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

Sr. Simone Marchesi Pedreschi 
Fazenda Vila Maria - Zona Rural 
Sertãozinho/SP 
Caixa Postal: 277 CEP: 14160970 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

1. Visa o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAl, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1. 775/MJ/96 ( cópia em anexo) prevê 
que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 
bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 

presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 

3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nª 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1. 775/MJ/96, art. 2º § 8º. 

4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 
estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edifício Lex 3° Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio ~ FUNAI 

SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - DF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente, 

ilru-J .h · Meu/( t~.t' · _1h - 
'il~!Hávt 'Biniád U.O.L.\. 

~~ Geral da ldentfficaçao 
(li Oetím~~o ~ CG[D 
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SIMONE MARCHES! PEDRESCHI 
FAZENDA VILAMARlA 
CAIXA POSTAL 2 77 
SERTÃOZINHO-SP 
14160-970 
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' MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio - FUNAI 
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Nadja Havt Bindá - Coordenadora Geral de Identificação e delimitação 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3° Andar 
Brasília - DF 
CEP 70.340-904 
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MINIST~~IO .I;>A·JUSJIÇA 
Pundação Nacional do índio - FUNAI 

.Nadjà Havt Bindá - Coordenadora Geral de Identificação e delimitação 
Coordenação ·Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Qua.dra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3° Andar 
Brasüía - DF 
CE.P 70.340-904 

Assunto: Resposta ao ofício 175/CGID 

Em resposta ao ofício nº 175/CGID , temos à 
esclarecer que todas as informações solicitadas devem ser colhidas nos autos do 
processo nº 2004.36.00.002533-3 (em grau ·de recurso), na 3° Vara Federal, na 
cidade de Cuiabá/MT, tendo em consideração que a questão encontra-se sub 
júdice. 

Atenciosamente , 

Sertãozinho , 4 de Outubro de 2005 

SIMONE MARCHES! PEDRESCHI 



r: 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
SEP Quadra 702 Sul - Bloco A - Edifício Lex 3º Andar 

(61) 3313-3721 /cqid@funai.gov.br 

Ofício nº _Abà /CGID 
Brasília, 29 de setembro de 2005. 

(' 

Agropecuária Vanguarda Norte S/A 
Rua 01 Lote 01 Quadra 106 
Nova Canarana Canarana/MT 
CEP:78640-000 

Assunto: Esclarecimentos sobre procedimentos administrativos da FUNAI 

Prezado Senhor, 

!""'. I 
1. Visa. o presente Ofício prestar esclarecimentos acerca de área em 
estudo pela FUNAI, no caso presente, localizada nos Municípios de Canarana 
e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Durante os trabalhos foram 
levantados os locais de ocupação histórica dos índios Naruwoto, tendo sido 
constatada a existência de imóvel de interesse de V. Srª na área em estudo. 
2. Uma vez que o Decreto nº 1.775/MJ/96 (cópia em anexo) prevê 

r: 

que seja dada ciência aos não índios cujos imóveis venham a ser localizados 
na terra indígena identificada, encaminhamos este Ofício, solicitando seus 

bons préstimos no sentido de apresentar as informações complementares de 
acordo com o roteiro de itens e questões em anexo. Seu atendimento à 
presente solicitação possibilitará melhorar a qualidade de nossos dados 
cadastrais. 
3. Salientamos, ainda, que anexamos cópia do artigo 231 da r: 

r Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 1775/MJ/96, os quais 
regulamentam a questão em pauta, inclusive o direito ao contraditório - 
Decreto nº 1.775/MJ/96, art. 2º § 8°. 
4. As respostas aos itens do roteiro podem ser encaminhadas para o 
endereço abaixo especificado até o dia 25/10/2005. Após este prazo 

r: 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

SEP Quadra 702 Sul Bloco A Edificio Lex 3º Andar 
(61) 226-7168 / daf@funai.gov.br 

estaremos encerrando o processo e publicando o resultado dos trabalhos no 
DOU e DOE/MT em cumprimento à legislação vigente. Desde já agradecemos 
sua compreensão e nos colocamos a disposição pó ara demais 
esclarecimentos. 

Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

SEPS Quadra 702/902 Bloco A Edifício LEX 3° andar 
Brasília - OF CEP: 70.340-904 

Telefone: Oxx61 3313-3721/3718 
e-mail: cgid@funai.gov.br 

Atenciosamente ' ' 
-fAruJ.i4,· tl(U1 ~: 
!J{aáji 9/avt 'Bimáá 

Coordenadora Garal de ldantfficação 
e Delimitação· CGID 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETA""'"· ~- T,nTADO DE AÍ>~rlINISTRAÇÃO 

~UPERINTENL3NCIA D..A A OFICIAL DC> ESTADO DE MATO GROSSO 

Cutab.i, 24 de Janeiro de 2006, 

r: 

ORÇ •. MENTO 

fcNPJ: 03.507.415/0004-97' 
Secretaria de Estado de 
Adrnínístração-FUNOESP 
Cenrro Político Administrativo 

CEP 78050~970 
{.ÇUl11BA 

AJC 
FUNDÃÇÃO NACIONAL DO INl)IO A E R - CUIABA 

Conforme solicitaçilo ela FU'NIIAÇÃO NACIONAL DO 11010 A E R • CUIABA - MT, 
lanCk orça ,, dr ::ação do DESPACHO N'02 de t l/01. _ ;, feita neste órgão que Fica em 

1.,u vu• •• ~ • --or de CR J..J.70,tx:\l\u~ Mn. CENTO E SETENTA REAIS), Banco do Brasil, agência 
3834-2, conta 1041600-5. Que se encontra em nome da SAD/ FUNDESP. 
Fax: 3 613-80-06 
Tel: 3 613-8004- 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Índio 

Diretoria de Assuntos Fundiários 

MEMO Nº 30 
DAF 
CGPLAN 

/DAF Brasília , ) 1 de janeiro de 2006 

Assunto: Solicitação faz 

Solicitamos as devidas providências de V. Sª no sentido de proceder a 
descentralização de recursos em favor de: 

CV 1 ~~ - :1ql(ô2a 
ADMINSTRAÇÃO EXECUTN A DE CAMP-OIDE- 194020 

para cobrir despesas com: 

Publicação no Diário do Estado do Mato Grosso o Resumo do Relatório de Identificação 
e Delimitação da Terra Indígena Pequizal do Naruvotu - Despaho nº 02 /PRES/06, em 
cumprimento ao§ 7° Art. 2º do Decreto nº 1775/96. (Fax nº 03/SEMAM/AERCGB/06) 

AÇÃO: 004075 - Demarcação e R~ularizacão Fundiária de Terras lnd~eaas 
ELEMENTO DESPESA VALOR FONTE 

3390.39- O S T - Pessoa Jurídica 1.170,00 0100 

TOTAL 1.170,00 
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,,-.. SIAFI2006-D0CUMENT0-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO) ----- 
;'Dl/02/06 09:48 USUARIO: CADU 
~ATA EMISSAO : 01Fev06 VALORIZACAO: 01Fev06 NUMERO : 2006NC000360 
~)G EMITENTE : 194088 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - U.O. 
,r-OESTAO EMITENTE : 19208 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 
r,UG/GESTAO FAVORECIDA: 194028 / 19208 - ADR CUIABA/MT 
-OBSERVACAO 
~REPASSE DESTINADO P/COBRIR DESP.C/PUBLICACAO NO DIARIO DO EST DO MT O RESUMO - 
r'.DO RELATORIO DE IDENT.E DELIMITACAO DA TI PEQUIZAL DO NARUVOTU CFE MEMO Nº 30/ 
(JAF DE 31/01/06. 
r' NUM.ORIGINAL CV/CR/TP: 
,,..... 
~ENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR 
r-300063 1 004075 0100000000 339039 

r-, 
proces$O nº 
fo\na ri"~ 
Runt\ca. 
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r"LANCADO POR: 99543885168 - CADU 
-PFl=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA r- 
r= , 

UG 194088 01Fev06 09:47 
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Processo nº 4 .? 4 /_ct ~ 
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Folha nº T-t r 
Rubrica_~~ ·@if .~: 
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