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OS "TXIIUO" E OUTRAS TRIBOS MARGINAIS DO 

ALTO XINGU 

por 

MÁRIO E. SIMÕES 

Na região dos formadores do Xingu, além daqueles gru
pos indígenas compo·nentes da chamada "cultura xinguana" 
ou da "área cultural do Alto Xingu" (Galvão, 1960:28-29), 
outras tribos indígenas não participantes dessa cultura, isto 
é, marginais à área, distribuem-se pela periferla, exerc.endo 
muitas delas certa pressão política sôbre algumas das aldeias 
xinguanas, como fizeram os Kayapó, Suyá e Yarumá, no pas
sado, e, atualmente, os Txikão. 

A existência de tribos marginais e hostis no Alto Xingu 
é conhecida desde as primeiras expedições ali realizadas. 
Assim, Steinen cita os Cuiaáus, do Ronuro (1885 : 70) , os 
chamados "carajás" (1942: 214 e 278) , os Manitsauá (idem: 
250) , os Yarumá ou Arumá (1940: 149-150) , e os Kabishí e 
Kayapó (idem: 191). Meyer aponta como sendo dos Kayapó 
os vestígios por êle encontrados, quando de sua descida pelo 
rio Formoso, em 1899 (1900: 122), e atribui aos Kabishí uma 
aldeia recém-abandonada por êle visitada no rio Ronuro 
(idem: 124-126). Em seus mapas da região registra Meyer 
um número, considerável de tribos habitando o rio Parana
juba (Sui.á-missu) , as quais. considera como integrantes de 
outra "província cultural~' (1897 e 1898: mapas). Noronha 
ouviu dos Kalapálo, que ·os Yamurá, juntamente com os 
Suyá, desciam pelo rio Tanguro, afluente do Culuene, para 
atacar sua aldeia (1952: 46-47) . Hintermann, em 1924, re
lata ter encontrado vestígios de Kayapó no Ronuro e seus 
afluentes (1925: 177). Petrullo, em 1931, recebeu dos Bakairí 
e Kalapálo inf armações sôbre a existência de diversas tribos 
nas cabeceiras dos formadores do Xingue a leste do Culuene, 
com as quais .estavam em guerra perma·nente (1932: 145). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N . S ., VOL. XIV 77 

Gr.ande parte dessas tribos era produto da imaginação da
queles índios, como os Tahulgi e Phoi (pigmeus), os Aruga 
(ocultos para matar) e os Yarpitsu (assassinos) etc., embora 
outras - Maritsava (Manitsawá) , Jaruma (Yarumá) , Ra
vine (Arawíne) , Tsuruna (Jurúna) , Kayabí e Tonalí (Kayabí 
do Paranatinga) , fôssem de fato tribos de comprovada exis
tência na região. 

Muitos dêsses grupos citados pela bibliografia, com os 
anos foram sendo melhor conhecidos e estudados, seja atra
vés de informações indiretas, como no caso dos Manitsawá 
( 1 ) , Arawine (2 ) e Yarumá (3), seja por conta to direto, como 
os Jurúna e, mais recentemente, Kayabí, Kayapó, Xavánte e 
Suyá, após terem sido atraídos e pacificados. Com isso, mui
tas hipóteses e conC'eitos dos pioneiros do Xingu puderam 
ser reformulados e certos erros retificados. Assim, por exem
plo: verificou-se serem grupos Kayapó,. provàvelmente Goro
tíre, aquêles índios do Xingu denominados "carajás" pelos 
Kustenáu e Jurúna, e não os seus homônimos do Araguaia, 
como julgara Steinen (1942: 214 e 278); eram Xavánte aquê
les índios brabos das cabeceiras dos formadores do Xingu e 
não Kayapó, como registraram Steinen , Meyer e Hintermann; 
os Yarumá pertenciam a um ramo dos Apiaká do Tocantins, 

(1) Os Manitsawá, grupo tupi, considerados como os responsáveis pela penúria e 
desagregação dos Yawalapití (Steinen, 1940: 146), habitavam o rio Manitsa uá 
(Manitsauá-missu dos Suyá), afluente ocidental do Xingu. Após sucessivos a ta
ques dos Suyá e Jurúna, seus vizinhos próximos, desapareceram, tendo Steinen , 
em 1884, encontrado ainda alguns dêsses índios, como prisioneiros dos Suyá 
(1942: 250). Informantes Suyá e Jurúna afirmaram a Orlando Vilas-Boas que os 
Mani!sauá subiram o rio Manitsauá, refugiando-se no rio Peixoto de Azevedo. 
Hoje são considerados extintos. 

(2) Os Arawíne, de procedência tupi (Krause, 1936: 44), habitavam as matas a leste 
do Culuene, à margem do rio Aravine (hoje Sete de Setembro), segundo infor
maram os Kalapálo a Petrullo (1932: 145). Dada a possibilidade d e relações dos 
Arawíne com civilizados, dos q uais recebiam objetos manufaturados e cães, con
forme disseram os Awetí a Meyer, Krause é de opinião de ter havido uma ligação 
entre o Xingu e o Araguaia, levada a efeito pelos Arawíne e Yarumá (Krause, 
1936: 42), o que Baldus confirma, levantando a hipótese d e serem :> Ara wíne 
os mesmos Ampaneá, grupo também tupi, aparentado aos Tapirap$ e apontado 
por êstes como habitantes d o a lto rio Tapirapé (Ba ldus, 1936: 8}. Hoje e xtintos . 

(3) Os Yarumá viviam no rio de igual nome (hoje Tanguro), afluente d a d ireita do 
Culuene, tendo Meyer, quando entre os Akukú-Nahuquá (Kalapálo), registrado 
palavras de seu dialeto e coletado material etnográfico. Por êsse vocabulário 
são os Yarumá considerados como pertencentes à família lingüística Karibe, pos
sivelmente oriundos de um ramo dos Apiaká do Tocantins (Krause, 1936: 41; 
Baldus, 1938: 7-8). Tribo numerosa e aguerrida, responsável pela expulsão dos 
Akukú-Nahuquá do território a les!e do Culuene, onde e n tão se localizavam, 
transferindo-se para a margem esquerd a (Petrullo, 1932: 143). Atacavam as aldeias 
xinguanas do alto Culuene, principalmente os Kalapálo, o que gerava represáli::is 
por parte dêstes, notadamen te ra p tos de mulheres e crianças . É corrente entre 
os Kalopálo que Quevesu , mulher d o "capitão" Kumátse fôra roubada ainda me
nina da aldeia Yarumá. Embora afirmem os xinguanos que os Yarumá a ind a 
vivem para as bandas do alto Tanguro, em v irtude d os a ta ques d os Suyá, desa
pareceram e são considerados extintos. 
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portanto, incluídos na família lingüística Karib, e não Mun
durukú como aventara Steinen (1940: 193). 

Apesar de algumas dessas tribos marginais terem desa
parecido, como os Manitsawá, Arawíne e Yarumá, as demaisT 
possivelmente mais numerosas ou melhor equipadas, conse
guiram resistir as compulsões externas e sobreviver. Em. 
nossos dias êsses grupos e mais outros recém-chegados à área 
espalham-se pela orla do Alto Xingu e, em sua quase tota
lidade, face à tarefa de pacificação levada a efeito pelos ir
mãos Vilas-Boas, já mantêm, pràticamente, entre si e com. 
os xinguanos relações pacíficas. Ao norte, localizam-se os 
Jurúna, Kayabí e Kayapó, a leste os Suyá, a sul e sudeste 
os Xavánte, e a oeste os Txikão (Fig. 1). 

Os JURúNA, que ao tempo da colonização portuguêsa 
ocupavam a foz do Xingu, foram sendo empurrados, a partir· 
do século XVII, para o curso médio e superior dêsse rio. De 
início, pelas expedições e "tropas de resgate" lusitanas; a 
seguir, pelas: várias tentativas de aldeá-los em missões, pres
são de outros grupos indígenas e, por fim, pela "frente de· 
expansão" de nossa sociedade (4 ). Localizados em 1843, pelo 
príncipe Adalbert entre os paralelos 30 e 4º de latitude sul, 
cêrca de 40 anos depois eram enc·ontrados por Steinen muito
acima daquela posição, ou seja, a 8º S (Steinen, 1942: 281). 
Com o passar dos anos intensificaram-se os contatos entre 
Jurúna e neo-brasileiros, tendo sido grande parte d.êsses ín
dios engaja·da compulsóriamente à população rural, como· 
castanheiros e seringueiros. Outra parte, contudo, resistindo 
a essa subordinação que o nôvo regime de trabalho implica
va, desertou dos seringais, indo juntar-se a seus irmãos 
"vagabundos", praticando assaltos e correrias pela região 
(Coudreau, 1897: 49). Em 1916, assediados pelos Kayapó e 
seringalistas, abandonaram seu antigo território, internan
do-se no Alto Xingu (Nimuendajú, 1948a: 219). Ali, foram 
ainda "caçados" pelo seringalista Constantino Viana, porém 
os sobreviventes conseguiram manter-se na região (Nimuen
dajú, 1952: 432-3), localizando-se à margem esquerda do Xin
gu, um pouco acima da cachoeira von Martius, onde foram 
assinalados em 1928 pela expedição Dyott, somando sua po
pulação 30 índios (Nimuendajú, 1948a: 219). Embora nume
ricamente inferiores aos demais grupos xingu.anos, graças ao 
uso de armas de fogo importadas do baixo Xingu, consegui
ram sobreviver aos choques com Kayapó, Suyá, Trumái e 

(4) Para maiores detalhes sôbre os Jurúna do Alto Xingu, consultar Galvão, 1952. 
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Fig. 1 - Mapa da área do Alto Xingu e a localização aproximada da.s 
aldeias indígenas em 1960 <+ tribos extintas). 
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Kamayurá, seus vizinhos mais próximos. Com a chegada da 
Fundação Brasil-Central ao Xingu, em 1946, e a instalação 
do Pôsto Diauarum em 1948, finalizavam as hostilidades re
cíprocas entre Jurúna e xinguanos. Diante de diversos ata
ques dos Kayapó - Txukahamãi, como eram denomina·dos 
pelos Jurúna - foram, posteriormente, transferidos para 
junto do Pôsto Diaua,rum. 

Os KAYABf, grupo tupi, que desde 1848 figuravam na 
lista da Diretoria de í ndios de Mato Grosso como "selvagens 
indômitos das proximidades do Salto", ocupavam a região 
da confluência do rio Verde com o Paranatinga., tendo por 
vizinhos próximos os Apiaká (ao norte) e os Bakairi (ao sul 
e sudeste). Enquanto com os Apiaká mantivessem relações 
pacíficas, o mesmo não ocorria com os Bakairí, aos quais hos
t ilizavam de longa data, atacando seus aldeamentos dos rios 
Nôvo e Paranatinga, flechando í:qdios e raptando mulheres 
e crianças. Os Bakairí do Paranatinga informaram a Steinen 
e Schmidt, que outrora habitavam a região do Salto· do Pa
ranatinga, à montante da embocadura do rio Verde, e que 
dali haviam sido expulsos pelos Kayabí. tendo um grupo 
subido o Paranatinga (Bakairí de oeste), enquanto outro 
emigrava para os rios Culiseiu e Batovi (Bakairi de leste). 
Afirmaram ainda, que a razão do isolamento entre os Ba
kairí "mansos" de oeste e os Bakairí "brabos" de leste fôra 
a presença dos Kayabí na região que, com seus ataques rre
qüentes, impediam quaisquer contatos entre os dois grupos 
(Steinen, 1940: 500-1 ; Schmidt, 1947: 13 e 15) . 

Habitando os Kay.abí um território rico em poaia e se
ringa, não tardaram a ser molestados pelos extratores dessas 
drogas, resultando daí choques e represálias violentas. Em 
1889 desci.a o Paranatinga a Comissão Teles Pires, e como 
.não fôsse hostilizada pelos Kayabí determinou nova pressão 
dos seringueiros, tendo algumas dessas expedições armadas 
atingido as maiores aldeias dêsses índios que, segundo diziam, 
se localizavam na barra do rio Verde. Em 1915, em plena ex
pansão da "frente seringalista", de onde avultavam violências 
recíprocas, o então tenente Pirineus de Souza "baixava" o rio 
Paranatinga em missão de levantamento geográfico, esca
pando de ser trucidada a expedição pelos Kayabí, graças a 
sua longa experiência do sertão e trato com os índios (Cf. Sou
sa, 1916). 

índios destemidos, afastavam-se de suas aldeias cruzan
do tôda aquela região, infletindo para sul e sudeste para ata
car as habitações neo-brasileiras de Piavoré e, principalmen
te, seus costumazes inimigos - os Bakairí do Paranatinga 
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e Rio Nôvo. Diante disso, resolveu o SPI atrair e pacificar 
os Kayabí, fu·ndando em 1922 o Pôsto Pedro Dantas, no rio 
Verde, próximo às suas aldeias .. Apesar dos brindes ofereci
dos, desconfiados e considerando o Pôsto come> simples. de
pendência do seringa!, não tardaram os Kayabí a destruí-lo 
completamente, em 1924. No ano seguinte era o Pôsto re
construído, porém desta feita, à margem esquerda do Para
natinga, mais distante de suas aldeias e mais próximo ao 
Pôsto Simões Lopes (Schmidt, 1942 b: 244). Finalmente, em 
.1926, após muito· trabalho e algumas vidas sacrificadas, era 
atraído àquele Pôsto o primeiro grupo de Kayabí. A partir 
dessa data aumentaram as vistas, intensificando os contatos. 
Um grande grupo viveu por muito tempo nesse Pôsto, bem 
como no Pôsto José Bezerra, posteriormente fundado. Paci
ficadas as aldeias mais próximas, diminuíram os ataques aos 
Bakairí, muito embora fôssem atribuídos aos Kayabí "bra
bos" - Ton.alí, como os denominavam os Bakairí - certas 
hostilidades praticadas contra o Pôsto Simões Lopes e xin
guanos. 

Com o recesso sofrido pelo SPI após 1930, alguns grupos 
Kayabí foram descendo o Teles Pires, localizando-se um dês
ses bandos à margem esquerda dêsse rio, um pouco .acima da 
cachoeira "Sete Quedas". Dali partiam para atacar barra
cões e seringais, determinando reclamações e farto noticiá
rio em Belém e Rio. Em 1941, após reorganizado o SPI, foi 
mandado fundar o Pôsto Kayabí, à margem direita do Teles 
Pires, um pouco abaixo da cachoeira São José. Ainda na
quele ano começaram os Kayabí a freqüentar o Pôsto e, em 
1942, um grupo dêsses ~ndios se transferia para sua proxi
midade. 

Com a chegada da Fundação Brasil-Central ao Teles Pi
res e a instalação de um acampamento próximo ao rio Pei
xoto de Azevedo, em 1950, além dos Kayabí já pacificados 
que ali trabalhavam, era também ·O acampamento visitado, 
segundo informa Orlando Vilas-Boas, por Kayabí brabos de
nominados por seus irmãos "mansos" - Tatuê. Mais tarde, 
em 1955, por influência dos Vilas-Boas, um grupo de cêrca 
de 40 Kayabí transferia-se para o Xingu, localizando-se à 
margem esquerda do rio Arraias, próximo a sua confluência 
com o rio Manitsauá, onde ainda hoje ali permanec·e. 

A presença de KA YAPó na região dos formad.ores do 
Xingu vem sendo assinalada desde a l.ª expedição alemã a 
êsse rio, em 1884, tendo Steinen ouvido dos Kustenáu refe
rências aos "Carajás", como tribo hostil (·1942: 214); ·o mes-

, 
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mo ,ocorrendo quando de seu encontro, já no Xingu, com os 
Jurúna (idem: 278). Dêsses índios, obteve Steinen melhores 
esclarecimentos, inteirando-se que viviam em guerra perma
nente com os "Carajás" que, "muito mais ferozes e valentes", 
percorriam as terras situadas à margem direita do Xingu 
(Steinen, 1885: 75), obrigando-os a viverem em aldeias situa
das em ilhas ou pedrais, afastados das margens. 

Por "carajás", no Pará (ou "coroás", em Mato Grosso) 
eram chamados os Kayapó setentrionais, denominação essa 
que se estende até 1918 (Nimuendajú, 1952: 427), determi
nando confusão dêsses índios com seus homônios do Ara
guaia, como ocorreu co.m Steinen. Em 1893, Coudreau jul
gava-os habitando para os lados do rio Iriri (1897: 36), em
bora os Jurúna afirmassem ser o rio Fresco o "grande cami
nho dos Carajás" (idem: 59). 

Os Kayapó do Xingu - subtribo Gorotíre -, segundo 
Nimuendajú era uma grande facção dos Kayapó setentrio
nais que, por desavenças com a horda dos "Pau d'Arco", lo
calizada no rio homônimo (afluente do Araguaia), se isola
ram no Xingu, estabelecendo-se no rio Fresco (1952: 428). 
Em 1897, por informação de frei Gil de Villanova, Coudreau 
orçava em cêrca de 1.500 os Gorotíre do rio Fresco ou Cara
jás-Suiás, como acreditava êsse autor. 

' Embora Nimuendajú informe "o esfacelamento dos Go-
rotíre em diversos bandos", em 1936, resultando entre outros, 
o bando Kubén-kran-kégn (1952: 429), acreditamos que mui
to antes daquela data O·utros fracionamentos semelhantes 
tenham ocorrido entre os Gorotíre. Sómente dessa ma.neira, 
poderíamos explicar a presença de Kayapó no rio Batovi, 
atac-ando Kustenáu e Waurá, em data anterior a 1884; ou 
então, os Kayapó-Xikrín que, afirmando a Protásio Frikel 
terem pertencido originalmente aos Gorotíre, já habitavam 
o rio Caiteté (afluente do Itacaiunas), em 1903, segundo tes
temunho. de antigos moradores da região. 

A hipótese de fracionamentos mais remotos tem a seu 
fiavor a "memória tribal" dos atuais Gorotíre, como registrou 
Diniz, isto é, que essas fragmentações teriam se processado 
na seguinte ordem, partindo da grande aldeia Gorotíre, da 
Cachoeira da Fumaç.a: "primeiramente os Kararaô; em se
gundo os Menkrãnontíre; posteriormente os Djudjêtuktí, que 
hoje conservam o nome geral Gorotíre. Dos Kubenkrãkein 
que ficaram no antigo "habitat", se originou o grupo Kok
raimôro; e dos Menkrãnontíre separou-se o grupo Mentuk
tíre (Metotire ou Txukarramãi) ." (1962: nota 6). 
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A presença de Kayapó no Alto Xingu, após 1884, é ainda 
registrada pelas expedições subseqüentes, apesar de alguns 
daqueles índios considerados pelos pioneiros como Kayapó, 
não o fôssem realmente, e sim Xavánte, principalmente os 
reportados como habitando a região das cabeceiras dos for
madores do Xingu. Desde Steinen, o território, percorrido 
pelos Kayapó era o sul do Pará e :norte de Mato Grosso. Dali 
partiam para seus ataques e correrias contra Jurúna e civi
lizados do Xingu o.u, esporàdic·amente, se internando no Alto 
Xingu para assaltar as malocas de Suyá e xinguanos. 

Com a chegada da ·expedição Roncador-Xingu ao Culue
ne e a fundação de um Pôsto, em 1946, próximo à aldeia Ka
lapálo, deram êstes aos Vilas-Boas notícias sôbre os Aveotó 
(gente sem arco), rep·utando-os como o grupo mais nume
roso, hostil e temido de tôda a região (Cf. Vilas-Boas, 1955). 
Posteriormente, com depoimentos de outros índios, o conhe
cimento sôbre êsses Aveotó ampliou-se, chegando aquêles ser
tanistas à conclusão de tratar-se de um grupo Kayapó, quan
do entraram em contato com os Jurúna. Como grupo mais 
setentrional da região por aquela época, eram os Jurúna os 
mais visados pelos Aveotó, a quem denominavam Txukaha
mãi, também significando "gente sem arco". Segundo os 
Jurúna, os Txukahamãi se localizavam num braço formador 
do rio Jarina, desembocando êste último pela margem esquer
da do Xingu, à altura da cachoeira von Martius. 

Através de informantes, conseguiram os Vilas saber que 
tinham sido os Txukahamãi que, há cêrca de cinqüenta anos 
assaltaram a aldeia dos Suyá, localizada à margem direita 
do Xingu, destruindo-a completamente. Disso resultara a mi
gração dos Suyá para a barra do rio Paranajuba ou Suiá
missu. Por volta de 1946 os Txukahamãi, numa emboscada 
contra os Kamayurá, abateram o "capitão" dêstes índios, es
capando uma criança, que levou à aldeia a triste notícia. 

Em 1949, foram iniciados os primeiros passos para a 
pacificação dos Txukahamãi e, em 1953, estabelecia-se o pri
meiro contato direto entre os Vilas-Boas e um grupo de cêrca 
de 40 índios Txukahamãi. Alguns meses depois, nôvo con
tato se verificava entre Txukahamãi e a turma de atração, 
tendo, inclusive, o "capitão" dêsses índios e alguns homens, 
concordado em visitar o Pôsto Cap. Vasconcelos. Finalmente, 
em novembro de 1953, consolidava-se a pacificação dos Txu
kahamãi, com a visita da turma de pacificação liderada pe
los Vilas-Boas às malocas dos Txukhamãi. A partir de então 
cessaram as hostildades dêsses índios contra os xinguanos, 
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e, atualmente, a despeito de uma certa desconfiança mútua, 
mantém ·entre si, relações pacíficas. Quanto às hostilidades 
contra neo-brasileiros, traduzidas em ataques e raptos que se 
estendiam até o Araguaia, pràticamente também terminaram, 
muito embora, em 1956, tenham os Txukahamãi surpreen
dido e abatido a bordunadas um grupo de civilizados que, su
bindo o Xingu, pernoitara à montante da cachoeira von 
Martius. 

Os SUYA, encontrados pela expedição alemã de 1884, 
habitavam à margem esquerda do Xingu , logo abaixo da foz 
do rio Paranajuba ou Suiá-missu, comportando sua aldeia, 
segundo Steinen, nove malocas em círculo, de forma e cons
trução idênticas às do xinguanos (1942: 244) . Com respeito 
à sua população, êsse mesmo autor ~registrou como sendo "a 
aldeia mais habitada", orçando-a em cêrca de 150 seus ha
bitantes (idem: 246). 

Por oc·asião da visita de Steinen , embora em guerra con
tra os Trumái (õ), mantinham os Suyá, de longa data, rela
ções diretas com as tribos xinguanas. Como grupo marginal 
intrusivo, isto é, de cultura alienígena e minoritária em pro
cesso de adaptação ao meio e ao contexto cultural xingua
nos, êsses contatos resultaram, para os Suyá, na importação 
de muitos elementos culturais xinguanos, mormente aquêles 
atinentes à tecnologia e às atividades de subsistência, como 
o tipo de aldeia, a construção de casas, uso de rêdes, canoas 
de casca, cerâmica, técnicas de preparo de alimentos, etc. 
Por outro lado, através do comércio intertribal, outra deter
minante aculturativa, em troca de cerâmica, colares de con
cha, rêdes, etc., importados daquelas tribos, exportavam para 
elas seus machados de pedra e fumo, dos quais sustentavam 
o monopólio. 

Através dos Bakairí do Paranatinga e, posteriormente, 
dos próprios Suyá, ouviu Steinen que êstes índios, antes de 
se fixarem no Xingu, estavam aldeiados no rio Verde, aflu
ente do Paranatinga, próximos aos Kayabí e Bakairí, ali che
gados vindos do rio Arinos. Dali teriam sido expulsos pelos 
Bakairí aliados aos "kayapó" (Xavánte?) , emigrando para o 

(5) Os Trumái, grupo recém-chegad o ao Xingu , p rovàvelme n te e m meados d o século 
pas1Sado (intrusivo recente), teriam v indo, seg undo in formaram êsses índios e os 
Ku ikúro, de sudeste , tendo descid o o rio Tangu ro e , mai1S tarde, o Culuene, onde s e 
estabe lecera m em seu curso inferior . Ali entraram em luta com os Suyá , den tre 
ou tra s causas, por q uestão do comé rcio intertribal com os x inguanos, no q ual 
e ram oo Trumái os g randes forneced ores de mnchados de pedra, artigo que a té 
s ua chegada era "monopólio" d os Suyá. 
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Xingu, onde os encontrou aquêle autor em 1884 (Steinen, 
1940: 501) . 

Estabelecidos no Xingu não tardaram a entrar em luta 
com os Trumái, grupo também marginal e recém-chegado à 
área e que, segundo informantes Kuikúro, teriam vindo de 
sudeste, possivelmente empurrados pelos Xavánte, descendo 
o rio Tanguro e o Culuene, acabando por fixar-se no curso 
inferior dêste último, próximos aos Suyá. 

Além dos Trumái, dirigiam os Suyá seus assaltos contra 
os Manitsawá e Yarumá, tendo Steinen constatado a presen
ça de alguns prisioneiros Manitsawá na aldeia dos. Suyá, em 
1884, e dos Yarumá fôra informado, em 1887, de ter sido sua 
aldeia destruída e alguns dêstes índios feridos ou capturados 
(1940: 149). Ehrenreich, companheiro de Steinen , referin
do-se aos Trumái por êle encontrados entre os A wetí, em fuga 
dos Suyá, comenta que "todas as suas mulheres, mais ou 
menos moças, tinham-lhe sido arrebatadas pelos Suyás, res
tando-lhes como representante do bello sexo apenas um pe
queno grupo de velhas bruxas de uma fealdade que se po
deria chamar mythologica" (1929: 270). 

:ti:sses sucessivos ataques dos Suyá contra os Trumái, de
t erminariam o êxodo dêstes índios para o rio Culiseiu, pri
meiramente para junto dos Awetí, C'omo testemunhou Ehren
reich e, posteriormente, entre os Mehináku e Nahuquá, cita
dos por Meyer, Schmidt e Hintermann (Meyer, 1900: 127; 
Schmidt , 1942a: 61; Hintermann, 1925: 177) . Dessa proxi
midade compulsória, buscando abrigo e proteção contra os 
Suyá, resultariam inúmeros casamentos intertribais, o que 
aceleraria o processo de integração dos Trumái no contexto 
sócio-cultural xinguano, tendo em vista ser um grupo recém
chegado e que, ainda ao tempo da visita de Steinen e Ehren
reich, possuíam muito de sua cultura original, como o uso 
de cabelos compridos para os homens, a amarração do pre
púcio, o uso de tangas semelhantes àquelas usadas pelas ín
dias Karajá, etc. 

Em meados de 1899, alguns meses antes da 2.ª expedição 
de Meyer, os Suyá atacavam e matavam a bordunadas um 
grupo de cinco norte-americanos que, vindo do Culiseiu à 
procura de borracha, descia o Xingu (Schmidt, 1942a: 19; 
1947: 19). 

Alguns anos após; já em princípios de nosso século, fo
ramos Suyá atacados pelos Kayapó, provàvelmente Gorotíre 
ou Kruatíre, que lhes cercaram a aldeia e mataram grande 
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parte de seus habitantes. Os sobreviventes refugiaram-se no 
Suiá-missu, onde mais tarde levantaram nova aldeia junto 
a sua embocadura com o Xingu. 

Com a migração dos Jurúna para o Alto Xingu, nôvo 
adversário surgia para os Suyá, sendo aquêles, a despeito de 
portarem armas de repetição, derrota·dos por êstes numa ten
tativa de raptar algumas de suas crianças. A seguir, os Ju
rúna, com auxílio do famigerado seringalista Constantino 
Viana e sua caboclada cercaram a aldeia Suyá da foz do rio 
Suiá-missu , incendiaram su.as 15 malocas e fuzilaram muitos 
daquêles que procuravam fugir das chamas (Nimuendajú, 
1952: 433). A partir de então internaram-se no rio Suiá
missu , mantendo-se arredios e, vez por outra, surgiam de sur
presa atacando os Kamayurá, Trumái, Jurúna e Waurá. 
Ainda em 1945, num assalto relâmpago contra a aldeia Ka
mayurá, incendiaram algumas casas e mataram 3 de seus 
habitantes. Por sua vez os Kamayurá, viajando alguns dias 
se vingaram, atacando a aldeia Suyá (Relatório da 2.ª Expe
dição do SPI, 1945). 

Com a chegada dos membros da Expedição Roncador
Xingu à região e a construção dos acampamentos e campos 
de pouso, pràticamente terminaram as hostilidades dêsses 
índios. Isolados no alto do Suiá-missu e avessos a quaisquer 
contatos, ali permaneceram até 1958, quando resolveram in
cursionar pelo alto Culuene, provocando pânico n.a aldeia 
Kuikúro. Por essa razão, em 1959, após 75 ano·s de iso1lamen
to, eram os Suyá novamente visitados por civilizados, desta 
feita, porém, pelos irmãos Vilas-Boas e em su.a nova aldeia 
no rio Sóconti, afluente do Suiá-missu. 

Sob a denominação de "kayapó" ou "kayahó", designa
vam os Bakairí do Paranatinga um grupo de indios arredios 
e hostis que costumavam incursionar pelas cabeceiras dos 
formadores do Xingu e com o qual, segundo afirmaram a 
Steinen, se aliaram no passado para expulsar os Suyá do rio 
Verde. :a:sses índios permaneceram por algum t empo conhe
cidos como "kayapó" , tendo os pioneiros do Xingu regist rado 
sua presença no rio Ronuro (Steinen, 1940: 191) e em seu 
afluente, o rio Formoso (·Meyer , 1900: 122). Já em nosso sé
culo, em 1924, Hintermann, participante da Expedição Geo
désica aos rios Ronuro e Jatobá, declarava ter encontrado 
naqueles rios "vestígios dos kayapó que, de longa data, per
corriam a região em suas caçadas" (1925: 177). 

Desde os primeiros relatórios da Inspetoria de índios de 
Mato Grosso, era assinalada a existência dos "caiapós do rio 
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das Mortes", responsabilizando-os como os agressores dos Bo
róro do Sangradouro e dos Bakairí da região do Paranatinga
Culuene. No Alto Xingu, a primeira notícia que se tem de 
hostilidades dêsses índios contra os xinguanos data de 1926, 
contra a aldeia Nahuquá. Situada à margem direita do 
Culiseiu e mais próxima da cabeceira dêste rio era a mais 
visada pelos "kayapó". Atacada de surprêsa conseguiu re
pelir os assaltantes, que na fuga, deixaram algumas flechas 
e arcos, os quais for.am mais tarde recolhidos pela expedição 
do pastor norte-americano Leonardo Legters que por ali via
java (Rel. Ins: M. Grosso, 1926: 77). 

Identificados êsses "kayapó" com os "cayamos", nome 
que lhes davam os Boróro, vítimas também de suas depre
dações, chegou-se à conclusão que tais índios eram os mes
mos XAV ANTE (Akwén) que, fugidos da antiga colônia Pedro 
II ou Carretão, nas últimas décadas do século XIX, se ha
viam estabelecido no rio das Mortes. Ali localizados, recha
çaram outros grupos indígenas, entre êstes, possivelmente, 
os Trumái, empurrando-os para o rio Tanguro, de onde mais 
tarde desceram para o Culuene. O certo é que já em 1887 
começaram a registrar-se os primeiros ataques praticados 
pelos Xavánte. 

Após 1940, reorganizado o SPI, pôde êste atender o c'la
mor público manifestado pelas co·rrerias e assaltos dos Xa
ván te dirigidos para leste e sul, respectivamente, contra os 
garimpeiros do rio São Lourenço e fazendas de gado dos cam
pos do Araguaia, elaborando um plano de ampla envergadu
ra. O plano, segundo Ribeiro, "consistia em estabelecer um 
cêrco em volta do enorme território tribal para impedir hos
tilidades com civilizados, que prejudicassem os trabalhos, e 
para obrigar os Xavantes a se defrontarem com as turmas 
de pacificação em qualquer lado para que se dirigissem" (Ri
beiro, 1962: 80). 

Além de um Pôsto. mandado fundar no rio das Mortes, 
onde em 1941 os Xavánte liquidaram o inspetor Pimentel 
Barbosa e sua equipe de pacificação, um outro, nesse mesmo 
ano era criado à margem direita do rio das Mortes, à mon
tante da emboc·adura do rio São Marcos - Pôsto Alípio Ban
deira - para atrair e pacificar os Xavánte das cabeceiras 
do Xingu. No ano seguinte, transferia-se o Pôsto para o di
visor de águas Culuene-Rio d.as Mortes, por não terem sido 
encontrados rastros dos índios pelas circunvizinhanças (Rel. 
Ins. M. Grosso, 1942: 16). 
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Com a criação da Fundação Brasil Central e de sua ne
cessidade em desbravar a região do rio das Mortes em de
manda das cabeceiras do Xingu, ainda em 1942 reiniciavam
se os trabalhos de atração dos Xavánte pelo lado de Goiás. 
Enfim, em 1946, entravam os Xavánte do Roncador em con
tato com a turma do Pôsto Pimentel Barbosa, ·no rio das 
Mortes. 

Todavia, pelas bandas do Xingu outros grupos de Xa
vánte continuavam suas tropelias, abatendo dois trabalha
dores e alguns Bakairí do P. I . Alípio Bandeira, em 1942. 
Depois dêsse incidente desapareceram das proximidades do 
Pôsto e, só em 1945, passaram novamente a rondá-lo. Em 
janeiro de 1947, outro trabalhador era morto à borduna, 
cêrca de 500 metros do Pôsto e, ·no .ano seguinte, os índios 
assaltavam o Pôsto, destruindo-o completamente. Como re
sultado os trabalhadores abandonaram-no, transferindo-se 
para os PP. II. Simões Lopes e Culiseiu, êste último à mar
gem direita do rio Batovi. 

No P. I. Culiseiu, prosseguiram as tentativas de aproxi
mação com os Xavánte e, finalmente , após anos de trabalhos, 
foram os índios atraídos ao Pôsto em 1952. A partir de então, 
amiudaram-se as visitas dos Xavánte que ali vinham em 
busca de ferramentas e outros brindes. 

Ainda em 1953, Thomas Young e outros missionários, 
ao descerem o Culuene, defrontaram-se com alguns Xavánte 
que, "pacificamente", tentaram saquear suas bagagens. Im
pedidos pelos missionários passaram a atacá-los mais tarde 
com flechas disparadas, da barranca do rio (Rel. Thomas 
Young, 1953: 1-2). 

Em 1954, concluiu-se a pacificação dos Xavánte do 
Culuene chefiados pelo "capitão" Seremecê, bem como de 
outras aldeias menores, com a visita ao P. I. Culiseiu de cêr
ca de 300 índios. Dois anos após, um grupo de 97 índios vivia 
aldeado junto ao Pôsto (Rel. Ins. M. Grosso, 1956). 

Das tribos estranhas ou marginais do Alto Xingu resta, 
na atualidade, uma única a ser atraída e pacificada (6) -

(6) Nos últimos anos outras tribos desconhecidas têm sido reportadas na região ou 
em sua periferia, seja através d e vestígios encontrados, seja por informação dos 
:eróprios xinguanos . Os irmãos Vilas-Boas, conhecedores da região e ali domi
ciliados desde 1946, falam da existência dos Agavôto-Kueng, índios s emelhantes 
aos Yawalapití, habitando entre o Culuene e Culiseiu, próximos a uma lagoa 
denominada Fumbá pelos Kuikúro. No a lto do rio Paranajuba ou Suiá-missu, se
gundo os Suyá , habitam os Uaí-kran, grupo indígena d esconhecido com os quais 
tiveram ligeiro contato em 1961. No curso superior do Arroias, afluente do Ma
nitsauá, encontraram aquêles sertanistas vestígios d e índios brabos, tendo os 
mesmos, posteriormente, rondado a a ldeia dos Kayabí naquele rio. 
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os TXIKÃO, denominação atualmente dada pelos xinguanos 
a um grupo hostil e arredio, de filiação lingüística não iden
tificada, habitando a região compreendida entre os cursos 
médios dos rios Batovi e Jatobá. Temidos pelos xinguanos, 
principalmente por aquêles que lhes são mais próximos, como 
os Waurá e Mehináku, da mesopotâmia Batovi-Culiseiu, vêm 
há alguns anos atacando suas aldeias, incendiando casas, 
flechando índios e roubando mulheres e crianç.as. Tal é o 
temor que inspiram aos xinguanos que o simples boato de 
sua presença pelas vizinhanças da aldeia ou do Pôsto é mo
tivo de correrias e pânico (7 ). Lima, quando de sua visita à 
aldeia Waurá, em 1950, observou o estado de tensão perma
nente entre seus habitantes, motivado pelos freqüentes as
saltos dos Txikão. "À tardinha, quando fazem ao centro da 
aldeia a roda dos fumantes, sempre há um ou mais índios 
com suas armas, na expectativa de um ataque súbito. No 
verão, porém, as precauções ainda são maiores. A mata, que 
se estende em direção à aldeia do Txikão, é evitada nessa 
época; o local em que as mulheres vão apanhar água também 
é mudado, a fim de dificultar os raptos". (Lima, 1950: 6) . 

O nome Txikão, como designativo para um grupo hos
til, começa a surgir na bibliografia do Alto Xingu, ao que 
temos notícia, a pa rtir de 1944, com a 1.ª Expedição Cinefo
tográfica ·do SPI. No Pôsto Simões Lopes, no rio Paranatin
ga, ouviram os membros da citada expedição referências 
feitas aos "txikão", como índios brabos que incursionavam 
pelas cabeceiras dos formadores do Xingu e que, freqüente
mente, atacavam os Bakairí e xinguan os. Êsses índios, se
gundo os Bakairí, eram Kayabí brabos, seus eternos inimi
gos, que lhes vinham tornando a região insegura desde longo 
tempo, com seus assaltos de surprêsa (8). Informaram, ainda, 
que Txikão era nome de um índio "manso" tendo, inclusive, 
trabalhado numa fazenda em Mato Grosso, com dente de 
ouro e claudicando de uma perna. Êsse índio liderava uma 
turma de Kayabí, ensinando-lhes, entre outras coisas, o ma
nejo de .armas de fogo. Todavia, através de um antigo fun
cionário do pôsto, Txikão era o nome do ucapitão" da aldeia 

(7) Oberg, em 1948, em sua estada no Pôsto Jacaré observou que por duas vêzes, 
diante de boatos da presença de Txikão pelas proximidades, os índios ficaram 
aterrorizados, p rincipalmente as mulheres e crianças. "The apprehension of the 
Indians, especially lhe fear shown in the faces of the women and children, was 
unmistakable evidence of the reality of war in ·their lives" (1953:6). Por diversas 
ocasiões o autor presenciou o mesmo fa to, tanto nos Postos Jacaré e . Cop. Vas
concellos, como nos d iversa s a ldeias v isitadas. 

(8) Interessante é que a êsses mesmos Kayabí do Paranatinga que em 1944 deno
mina vam Txikão, tinham os Bakairí em 1931 apontado a Petrullo como os "To
oalí" (Petrullo, 1932: 145) . 

• 
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dêsses Kayabí, que tinham emigrado do Paranatinga para 
o Batovi. O certo é que o t êrmo Txikão era recente, não 
aparecendo em publicações anteriores a data citada, como 
as de Petrullo e Quain. 

O primeiro ataque levado a efeito pelos Txikão contra 
os xinguanos que se tem notícia, data também de 1944, con
tra a aldeia dos Nahuquá, localizada à margem direita do 
Culiseiu. Nessa aldeia, encontrou a expedição do SPI os 
Nahuquá em "pé de guerra", pintados de jenipapo, relatan
do que 3 dias antes os Txikão lhes assaltaram a aldeia, ma
tando quatro homens e incendiando suas malocas (Rel. l.ª 
Exp. SPI, 1944: 6-7). A aldeia ficara reduzida a ruínas, de
terminando que os sobreviventes se retirassem para a baía 
do Buriti, no Culuene (Idem: 16). Data de então o abandono 
dessa aldeia do Culiseiu (•Yarama, como a denominavam os 
Nahuquá) , mudando-se definitivamente para a aldeia da la
goa - Yhumba - onde os encontrou Lima em 1948, intei
rando-se que a causa dessa migração fôra os sucessivos ata
ques dos Txikão (9), o que corrobora com o registro anterior 
(Lima, Relatório e notas de campo). 

Já em 1945, receavam os xinguanos a região das cabe
ceiras do Culiseiu e Botovi pelas tocaias dos Txikão que, abri
gados pela vegetação e pela pouca largura dos rios naqueles 
sítios, os flechavam qua·n·do por ali transitavam em demanda 
dos Postos Culiseiu e Simões Lopes. Com isso, ficava gran
demente prejudicada a ligação dos xinguanos com os citados 
postos, dada a necessidade que tinham de visitá-los, periódi
camente, em busca de ferramentas e outros objetos manu
faturados de que tanto careciam. No interior de um pequeno 
afluente do alto Culiseiu, afirmavam os xinguanos, existia 
uma aldeia dos Txikão, mostrando ao pessoal da expedição 
do SPI sinais de fumaça naquela direção (Rel. 2.ª Exp. SPI, 
1945: 24 e 63) . 

Em 1945, sofriam os Waurá as conseqüências das incur
sões dos Txikão, os quais lhes tinham incendiado uma malo
ca, num assalto súbito durante a noite. Por essa razão alguns 

(9) De 1944 em diante inúmeras hostilidades d os Txikão vêm sendo registradas, muito 
embora não lhes possamos imputar a autoria de tôdas, no~adamente as ocorridas 
nas cabeceira s do Culuene e terras entre êste e o Culiseiu. Cremos, que por 
sua localização no Batovi, sómente aquelas p raticadas na mesopotâmia Culiseiu
Batovi d evam, de fa!o, ser computadas como d e sua responsabilidade. As dema is, 
a êles atribu ídas nos a ltos rios Culuene e margem direita do Culiseiu, como no 
caso d os Nahuquá, foram, possivelmente, come tidas por Xavánte. Prova -o o fato 
de que concluída a pacificação dêstes em 1954, pràticamente desapareceram as 
correrias e a ssaltos naqueles locais, restringindo-se somen te à região do Batovi
Culiseiu, contra as aldeias Mehináku e Wcrurá, as mais afastadas dcs postos e 
mais próximas ao território Txikão. 
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·waurá resolveram subir o Culiseiu co,m a expedição do SPI, 
.a fim de providenciarem material para suas flechas e após 
equipados, procederem as nec·essárias represálias contra a 
aldeia Txikão. 

No ano seguinte, num "raid" contra o P. I. Culiseiu, os 
'Txikão surpreendiam e matavam uma lavadeira do pôsto 
que, imprudentemente, se afastara de sua vizinhança e, em 
1948, próximo ao antigo pôrto dos Nahuquá, atacavam um 
grupo de Mehináku que subia o Culiseiu para ajudar a des
cida da expedição do missionário Thomas Young (Relat., 
1953: 2). 

É contra Mehináku e Waurá que se concentraria tôda a 
atividade guerreira e predatória dos Txikão a partir de então. 
Logo em 1949, Lima encontrava os Mehináku apavorados 
por um ataque recente dos Txikão que, repelidos, abando
naram na fuga algumas armas e artefatos. Em 1950, cons-
tatava o mesmo autor situação idêntica entre os Waurá, 
.como já tivemos ocasião de relatar. Em nôvo assalto contra 
os Mehináku, em 1952, tentaram incendiar algumas casas, 
porém foram rechaçados pelos disparos de Winchester 44 do 
"capitão" Mehináku, largando na retirada muitas flechas e 
artefatos, os quais, como os anteriores, foram coletados pelos 
Vilas-Boas e mais tarde doados ao Museu do índio. Decor
ridos três anos, noutra investida dos Txikão, é flechado o 
"capitão" Mehináku, determinando a transferência definitiva 
da aldeia Mehináku para mais próximo da margem do Culi-. se1u. 

Diante de tais fatos, já em 1952, Claudio Vilas-Boas re
solvera tentar a aproximação com os Txikão. Para isso, su
biu o rio Batovi com alguns xinguanos e dois Kayabí e, após 
18 dias de remo e zinga, topou com uma picada recente dos 
índios. Seguindo por ela, depois de algumas horas de mar
cha, encontrou um grupo de 80 Txikão acampados nas ma
tas. Todavia, pressentido pelos índios teve que "bater em 
retirada" com seus companheiros debaixo de uma saraivada 
de flechas e, para salvarem-se, teve Claudio que disparar sua 
arma para o ar diversas vêzes. Apesar de repelidos pelos ín
dios, deixou Claudio na "batida" alguns facões, machados e 
colares. .. 

Em 1955, nova expedição era organizada pelos Vilas-
Boas para tentar mais uma vez contato com os Txikão. Subi
ram novamente o Batovi e, apesar de vestígios e picadas re
centes dos índios, não conseguiram a a.proximação desejada, a 
despeito de terem os Txikão rondado por inúmeras vêzes os 
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acampamentos da expedição. Novos brindes foram deixados. 
nos locais mais freqüentados pelos índios, como medida ne-· 
cessária nessa fase inicial de "·namôro". 

Pelos lados do sul, em 1958, resolveu também a Inspeto-ria. 
de índios de Mato Grosso tentar a pacificação dos Txikão,. 
aos quais denominava "kayabí brabos". Contando com au-· 
xílio de um pequeno avião da "South America Indian Mis
sion", sediada em Cuiabá, foi o Batovi sobrevoado e locali
zada a aldeia Txikão a cêrc·a de 195 k1n em linha reta do· 
P. I. Culiseiu, em território outrora pertencente aos Bakairí 
do Batovi. Situava-se a mesma a 1 km da margem esquerda. 
do Batovi numa grande clareira, compreendendo uma única 
maloca de forma idêntica às construídas pelos xinguanos .. 
- - -- -

Nos primeiros vôos realizados sôbre a aldeia Txikão, ten-
taram os índios flechar o avião, porém, já nos últimos, per
maneciam em expectativa, aguardando o lançamento de pa
cotes contendo brindes. Nos reconhecimentos aéreos foi tam
bém verificada a existência de uma outra aldeia não muito 
distante da atual, queimada e abandonada, provàvelmente 
fruto das represálias xinguanas. Para melhor rendimento do 
trabalho de pacific·ação, foi mandado fundar um pôsto de 
atração - P. A. José Bezerra -, a 50 km acima da aldeia, 
e diretamente ligado ao P. I. Culiseiu. 

Quando tudo indicava sucesso na missão, tendo os ín
dios por diversas vêzes rondado o pôsto e recolhido os pre-
sentes deixados, em 1959, por falta de recursos negados pela 
Diretoria do SPI, viu-se a Inspetoria obrigada a abandonar 
o projeto, fechar o pôsto e recolher o pessoal, voltando tudo 
à estaca zero. 

Nesse mesmo ano novas correrias praticaram os Txikão 
contra os Mehináku, determinando que, em princípio de 1960, 
êstes índios, após tantos sustos e sofrimentos, resolvessem 
uma desforra radical contra os Txikão. Contando com au
xílio de outros xinguanos e, principalmente, com o nôvo en
carregado do P. I. Cap. Vasconcellos (os Vilas-Boas tinham 
sido afastados do SPI e da direção do pôsto) que os incitou 
contra os Txikão, fornecendo-lhes os meios necessários, inclu
sive munição. Atacaram os Mehináku a aldeia Txikão com· 
armas de fogo, i·ncendiando-a e matando diversos índios. Os 
sobreviventes abandonaram o local, refugiando-se no baixo 
Jatobá, junto de sua confluência com o Ronuro, onde os lo-· 
calizou, mais tarde, o avião da missão, vivendo ainda sob 
tapiris. 
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Com os poucos dados que possui.mos sôbre os Txikão, 
ou sejam, as fotografias aéreas da aldeia (tomadas em 1958 
e 1959), algumas armas e objetos de uso individual recolhi
dos na aldeia Mehináku (hoje pertencentes ao acêrvo do 
Museu do índio), tentaremos uma descrição sucinta de sua 
aldeia e de alguns aspectos de sua cultura material, baseada 
nas citadas fontes, acrescidas de informações e observações 
pessoais. 

A aldeia Txikão, então localizada a cêrca de 1 km da 
margem ·esquerda do Batovi e, aproximadamente, 195 km do 
P. I. Culiseiu, compunha-se de uma única casa comunal e 
diversas outras construções menores. Ocupava a aldeia o 
centro de uma grande clareira aberta na mata, de onde par
tiam algumas picadas ligando-a à margem esquerda do Ba
tovi e a outras direções. A população total dessa aldeia, c·on
siderando o tamanho da maloca e o número de homens em 
redor da mesma, por ocasião dos vôos de reconhecimento, 
poder-se-ia estimar em cêrca de uma centena de pessoas 
(Prancha I). 

. A casa, de forma tipicamente xinguana, era de grandes 
dimensões, de planta elíptica, coberta de palha, teto arredon
dado, descendo até o chão sem düerenciação de paredes, e 
com duas aberturas em seus lados maiores. No pátio fron
teiro à casa, além de um rancho aberto com telhado em 
"duas águas" (casa dos homens?), algumas armações de 
varas, de forma cônica, provàvelmente gaiolas para "xerim
babos". Destas, uma de maior tamanho, com duas varas 
cruzadas acima do vértice superior do cone, assemelhando-se 
em forma e construção à "gaiola do gavião" das tribos xin
guanas (Prancha II) . 

Mandioca como elemento básico da dieta alimentar, ten
do em vista a quantidade de "pães" secando sôbre varas de 
madeira e peneiras circulares. Ausência de panelas de barro 
para preparo de mandioca, substituídas por grandes côchos 
de casca, alguns dêstes ainda encontrados ao lado da maloca. 
Ausência também de raladores e esteiras de espremer massa 
de mandioca, notando--se numa armação à esquerda do ran
cho algo pendurado semelhante a um tipiti e, acima, um 
outro apoiado sôbre a mesma armação. 

Trançado de peneiras circulares e esteiras; confecção de 
depósitos cilíndricos de talos para armazenação de "pães" 
de mandioca, cabaças e bancos de toros de madeira; fiação 
de algodão e tecelagem de coifas e sacolas. 
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As canoas, encontradas em ambas as expedições dos 
Vilas-Boas nas barrancas do Batovi, são de construção gros
seira, lembrando muito as usadas pelos Kayabí, isto é, de 
casca com as extremidades levantadas e amarradas, sem 
proa alongada ou em ponta como as xinguanas. Parecem 
mais grandes côchos. Os remos, por sua vez, são também 
muito rústicos e mal-talhados. 

; 

Qua·nto à indumentária, embora nada saibamos sôbre as 
mulheres Txikão, visto nunca aparecerem nas fotografias 
aéreas, os homens andam completamente nus e, com relação 
ao uso de estojo peniano ou amarração do prepúcio, as in
formações são contraditórias. Usam cabelos curtos, cortados 
em linha circular logo acima das orelhas, como os xingua
nos, e perfuram os lóbulos das orelhas para inserção de brin
cos de penas. 

Como adornos de cabeça usam uma coifa com cobre
nuca, composta por uma touca tecida de algodão, com ma
lhas fechadas, formando em relêvo padrões romboédricos. A 
touca, partindo do vertex, desce até abaixo das espáduas, 
onde termina em franjas alongadas. Cosidas à coifa, e acom
panhando a curvatura da cabeça, duas fileiras convergentes 
de botões de plumas, terminando para trás em pingentes de 
franjas. Cada fileira é co.nstituída por dez bastonetes de 
cana ·de ubá (Gynerium sagittatum Beauv.) revestidos por 
tufos de plumas amarelas e vermelhas de papo de tucano 
(Ramphastos vite·llinus ariel Vigors) . A touca prende-se à 
cabeça por cardeis laterais que se cruzam em linha horizon
tal na fronte (Fig. 2). 

Brincos, tipo "botão de plumas", compreendendo um 
bastonete de cana de ubá, com cêrca de 4 cm de comprimen
to, tendo encastoado numa extremidade, um tufo de plumas 
vermelhas e amarelas de tucano, e na outra, um fio de algo
dão como pingente (Fig. 3b). 

Colares semi-rígidos de fios grossos de algodão envoltos 
por cordel mais fino do mesmo material. No centro, como 
pingentes, dois dentes de capivara (Hydrochoerus hydrochae
ris Lin.) fixados ao colar por linha e cerol. A parte traseira 
é constituída pelas pontas livres dos fios C'entrais do conjun
to, as quais servem para amarração (Fig. 3a). 

Como armas utilizam arco, flechas e bordunas. Quanto 
ao primeiro, infelizmente, não conseguimos um exemplar si
quer, porém das duas últimas possui o Museu do fn·dio um 
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lote de o·nze flechas (7 
doadas pelos Vilas-Boas e 
4 por Pedro Lima) e duas 
bordunas (também oferta 
de Pedro Lima) . 

O comprimento das fle
chas varia, possuindo a 
maior 1,73 m e a menor 
1,26 m. A haste é de cana 
de ubá ( Gynerium sagit
tatum Beauv.) medindo 
1,20 m em média. A va
reta é cilíndrica, de ma
deira rija não ident.üica
da, de dimensões varia
das, com a parte basal 
fortemente encastoada na 
haste e a distal servindo 
para fixação da ponta ou 
como ponta propriamente 
dita. A ponta, segundo a 
finalidade da flecha, apre
senta-se dos seguintes ti
pos: espeque, isto é, a pró
pria vareta terminando 
em ponta afinada; lan
ceolada de osso, for
t emente fixada à extre
midade distal da vareta; 
e farpa, também de osso 
e presa à vareta, servin
do para pesca. A errrplu
mação em todos os exem
plares é do tipo cemen
tado ("Peruvian feathe
ring" ou "cement feathe
ring", de Meyer), com
preendendo duas meia-pe
nas de gavião-real (Har
pia harpyja Lin.), nive
ladas à haste e prêsas por 
fios e resina. O entalhe 
para a corda do arco é 
feito na própria haste. 
Como decoração da f~-

Fig. 2 - índios Txikão. Coifa com 
cobre-nuca de algodão teci
do e fileiras de "botões de 
plumas" (Museu do índio -
Código 3071) . 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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cha, algumas apresentam junto ao entalhe da corda tufos de 
plumas vermelhas e amarelas de tucano; outras, na parte ba
sal da haste, amarilhos de fios de algodão pintados com dese
nhos lineares pretos, os quais também ocorrem em algumas 
na parte distal da haste, junto à fixação ·da vareta. Envolturas 

Fig. 3a, b - índios Txikão. Colar de aJg.odão com pingente de dentes de 
capivara (M. I. Cód. 3075). 

P ar de brincos t ipo "botão de plumas" (M. I. Cód. 3072). 

t 
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de envira ·escura cobertas de resina na empunhadura e na 
fixação da vareta (Fig. 4) . 

As bordunas, do tipo clava, são curtas, chatas e de forma 
ligeiramente lanceolada. Feitas de paxiúba (Socratea exor
rhiza (Mart.) Wendl.) e polidas com cêra, medem aproxi
madamente 75 cm de comprimento e 15 de maior largura. 
Num exemplar a empunhadura é destacada do restante do 
corpo pela talha de dois pequenos dentes ou ressaltos. Nou
tro, a empunhadura é dec·orada com um envoltório de algo
dão, terminando por franjas, e pintado com desenhos angu
lares pretos opostos pelos vértices. Na empunhadura é ainda 
fixada uma alça para transporte a tiracolo ou pendurada 
por trás ao pescoço (Prancha III) . 

- - Como plaina e formão usam a mandíbula inferior do 
porco queixada (Tayassu tacaju Lin.), servindo os dentes 
como ferramenta de corte e alisamento. Para facilitar o 
transporte é suspensa por uma alça de fio de algodão (Pran
cha IV). 

Como Txikão é nome ou apelido dado inicialmente pelos 
Bakairí e posteriormente difundido para o Alto Xingu, algu
mas hipóteses têm sido aventadas para incluir êsses índios 
como pertencentes ou remanescentes de certos grupos indí
genas. A primeira hipótese, fruto da tradicional beligerân
cia entre Kayabí e Bakairí, como já tivemos oportunidade 
de tratar, é que os Txikão seriam índios Kayabí do Para·na
tinga que, fugindo ao contato dos civilizados e da atração e 
pacificação levada a efeito pelas bandas do Paranatinga, 
tivessem emigrado para os rios Jatobá e Batovi e ali se fi
xado. Atualmente, ainda é voz corrente no P. I. Simões Lo
pes, como tivemos ocasião de constatar, de que os Txikão são 
realmente índios Kayabí brabos. Todavia, excetuando-se a 
tradição Bakairí e a canoa de casca usada pelos Txik.ão, o 
pouco que co·nhecemos de sua cultura material exclui defi
nitivamente essa possibilidade, salvo se houver ocorrido na 
cultura material dêsses Kayabí uma perda quase total de 
seus padrões tradicionais, o que seria absurdo admitir. Pelo 
que sabemos sôbre os Kayabí, quer através de Sousa (1916: 
73-92), quer por intermédio de Schmidt (1942b: 248-253), 
os padrões por nós descritos para os Txikão não se ajustam 
absolutamente aos dos Kayabí, desde o corte de cabelos para 
homens, até os adornos, armas, etc. A única concordância 
é, como já frisamos, a canoa de casca, embora seja também 
um traço cultural de ampla difusão. Acresce que, quando 
Claudio Vilas-Boas, em 1952, surpreendeu alguns Txikão 
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Fig. 4 - Flechas Txi'kão (M. I. Cód. ·4112). 

1 e 2 - Empunhaduras de flechas, mostrando detalhes da em
plumação e decoração. 

3 a 5 - Pontas e decoração das flechas: lanceolada de osso; 
farpeada de osso e espeque de madeira. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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acampados, estava acompanhado por dois índios Kayabí, 
os quais, segundo nos contou êsse sertanista, não consegui
ram entender o que falavam os Txikão. 

Outra hipótese é aquela formulada por Galvão (1953: 
5-6) que, considerando por um lado a tra,dição e mitologia 
dos Kamayurá e por outro a desagregação do grande grupo 
Kawahyb narrada por Nimuendajú (1º ) , é de opinião que os 
Txikão e outras tribos hostis do oeste do Alto Xingu sejam 
grupos remanescentes dêsses ·antigos Kawahyb do Tapajós, 
imigrados para os rios Ronuro e Jatobá. Ressalvando o fato 
dos Kamayurá denominarem indiscriminadamente Kawahyb 
tôdas as "tribos reais ou imaginárias" que lhes são estranhas 
e temidas a oeste de seu território tribal (1950: nota 11), 
Galvão, apoiado nas informações dos Kamayurá (11 ) e na 
lenda dêstes sôbre a origem do "jôgo do iawarí" ('12), admite 
a possibilidade de uma identificação dos Txikão com os Ka
wahyb do alto Tapajós. 

Contudo, apesar do valor dessa hipótese numa época 
pioneira em que pouco ou nada se sabia sôbre os Txikão, em 
nossos dias, após decorridos mais de 10 anos e de posse de 
um melhor conhecimento sôbre os mesmos (fotografias, ar
tefatos, armas, etc.) encontramos, como hipótese anterior, 
as mesmas dificuldades em considerá-los como pertencentes 
tanto aos Kawahyb descritos por Nimuendajú (1948b: 283-
297) , quant o aos Tupi-Kawahyb ,de Lévi-Strauss (1948: 299-
305) . As únicas exceções são as gaiolas cônicas de varas para 
aves e a "gaiola do gavião" do Tupi-Kawahyb (Lévi-Strauss, 
1948: 300-1), bem como o tipo de "emplumação cementada" 
por vêzes também empregado pelos Parintintín em suas fle
chas, citado por Meyer (1898b: 566) , o que, aliás, são ele
mentos culturais de larga difusão entre outros grupos do 
Tapajós, como os Apiaká. 

(10) Os Cabahiba ou Kawahyb, grande nação tupi que habitava o alto Tapajós du
rante o século XVIII, diante da expansão e p ressão d os Mundurukú, dividiu-se 
em vários grup os menores, entre ê les os Parin tintín e Tupi-Kaw ahvb, espa lhan
do-se pela região compreendida entre os rios Paranatinga ou São Miguel e Ma
deira (Nimuendajú, l 948b:283-4). 

(11) Assegurou-nos Orlando Vilas-Boas que os Txikão, segundo a tradição dos Ka
mayurá, são os Aru-patsê, grupo tupi semelhante aos Kamayurá que há muitos 
anos transferiu-se para o rio Jatobá. 

(12) Os Kamayurá remontam aos tempos lendários para explicar a origem do " jÔqo 
do iawarí". COntam êles: "ao tempo de Kwát e Iay. os gêmeos filhos de Ma.. 
vutxinin, o herói civilizador, o iawarí era conhecido apenas pelos Kawahyb, tribo 
tida como muito "brava". Panhetá. lider ou herói dêstes Kawahyb era o "dono 
do iawarí". Kwát, um dos gêmeos Kamayurá jogou o iawari com o filho d e 
Pa nhetá. Embora desconhecesse o ma nejo do propulsor, foi bem sucedido e matou 
o filho de Panhetá, acertando-lhe um dardo na cabeça. Kawahyb opáp - os 
Kawahyb a cabaram-se, comentam os Kamayurá. Kwát trouxe o iawarí para os 
companheiros da tribo e lhes ensinou o jÔqo" (Galvão, 1950:355). 
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Outra hipótese, a nosso ver, é que os Txikão sejam aquê
les mesmos "Cuiaaús" citados pelos "geógrafo" Suyá e Stei
nen (1885: 70; 1942: 254-5) ou os Kabishí dos pioneiros, ha
bitantes do rio Ronuro (Steinen, 1940: 191; Meyer, 1900: 
125-6), isto é, os remanescentes daquele grupo encontrado 
por Meyer em 1899, no baixo rio Ronuro. Segundo Meyer, 
quando de sua descida por êsse formador do Xingu, desco
briu uma aldeia indígena próxima à margem esquerda, a 
qual foi visitada, inicialmente, por seus companheiros da 
expedição, entre êles Koch-Grünberg. Conforme relataram 
a Meyer "após andarem cêrca de hora e meia" chegaram à 
aldeia., composta de uma única casa e com sômente 4 índios 
que, surpresos e amedrontados, haviam fugido para a mata 
(1900: 125). Meyer, posteriormente visitando, a mesma al
deia, comenta que compreendia uma única e grande casa 
comunal, "essencialmente igual ao tipo xinguano, embora 
houvessem algumas diferenças na construção, fáceis de re
conhecer" (ibidem). Observando os utensílios e fleC'has aban
dona.dos na precipitação da fuga, lembra êle que nestas últi
mas a emplumação era semelhante ao tipo usado no Ta
pajós, e que suas canoas e remos eram "muito ruins e os 
remos muito longos e toscos" (idem: 126). Pelas gra·ndes ro
ças na periferia da aldeia, Meyer incluiu êsses índios na fa
mília lingüística Aruak, denominando-os Kabishi. 

Koch-Grünberg, mais tarde descrevendo essa aldeia por 
êle visitada naquela ocasião, fornece-nos uma descrição mais 
detalhada, informando que consistia numa única, grande e 
bem construída casa comunal, situada no centro de uma 
extensa e limpa c'lareira, rodeada de roças muito bem cui
dadas, e que, a julgar pelo número de fogueiras armadas, 
deveria comportar de 30 a 40 pessoas (1902: 359). Ressal
tando as diferenças culturais entre essa aldeia e as dos xin
guanos, declara que a construção da casa diferia em alguns 
detalhes daquela do Xingu, bem como pela emplumação das 
flechas que era do tipo "peruano" ou "cementada" de Meyer, 
comum no Tapajós (ibidem) e ainda, pela presença do "ti
pití", elemento estranho no Alto Xingu. 

Informa ainda Koch-Grünberg, baseado na palavra de um 
Bakairi "manso" que o acompanhara na visita à aldeia do 
Ronuro, que os índios fugidos possuíam ·no rosto tatuagem 
idêntica àquela usada pelos Apiaká do Tapajós. Por essa 
razão Grünberg classifica os índios dessa aldeia como Apiaká, 
posslvelmente, os Parabiteté ou Apiaká brabos do rio São 
Manuel ou Paranatinga (ibidem). 
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Confrontando-se os elementos que possuimos sôbre os 
Txikão descritos neste trabalho, com seus correspondentes 
narrados por Meyer e KoC'h-Grünberg para aquêles índios do 
Ronuro, encontraremos uma série de coincidências (tipo de 
aldeia, forma da mal oca, uso de canoas rústicas de casca, 
remos toscos, presença do tipiti e emplumação cementada) 
que nos leva, a priori, a aceitar uma identificação dos Txikão 
do Batovi com aquêle grupo do Ronuro, que Meyer julgou ser 
Kabishí e Koch-Grünberg classificou como Apiaká . 

• 

Contudo, em que pesem todos os argumentos pró ou 
contra esta ou aquela hipótese, quer seja ela Kayabí, Kawa
hyb, Aru-patsê ou Apiaká, um detalhe, pelo menos, é deno
minador comum a tôdas estas, isto é, a viabilidade de serem 
os Txikão um grupo tupi. Enfim, aguardemos. . . 

SUMMARY 

In the ai'ea. of the Upper Xingu River, besides the well 'known "xin
guan Indians", there are other Indian groups foreign or peripheral to the 
cultural context of the ares., some of them still hostile. 

A summa.ry of the knowledge of such groups as the Jurúna, Kayabi, 
Kayapó, Suyá. and Xavánte is given. The paper focuses on the Txikão, an 
isolated and warring tribe, which inhabit;s the upper Ba.tovi river. The 
description is given of their atta.cks to the xinguan tribes, and the reprisal 
of these as well as the attempts of the Indian Office (SPI) to make peace 
with them. 

Through the documentary aerial photographs of their village, and 
some artifacts and weapons, an ·attempt is made to describe some of the 
aspects of their culture. 

The two hypothesis so f.ar presenteei about their cultural affiliation 
are discussed: namely being Kayabi or Kawahyb. Basing his judment on 
the interpretation of the data collected as well as on the writings of Meyer 
and Koch-Grünberg, the Author admits the possibillty that Txikão are 
remnants of a tribe first met by these authors, during the year of 1899, 
on Ronuro river. 
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MAR IO F . SIMÕES Prancha II 

Foto a érea da aldeia Txikão (agôsto de 195S), most rando detalh es. 
(Foto IR6) 
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