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INTRODU<;.AO

•

Terna periodicamente debatido com entusiasmo e o problema
do fndio. Denuncias e justificativas movimentam os meios universitarios, a imprensa e ate mesmo setores politicos. Discute-se
que destino dar a essas populac;oes, seus direitos e suas possibiJidades de sobrevivencia. Profissionais da Antropologia academica e aplicada oferecem pareceres, constroem modelos explicativos sobre o mundo indfgena.
Enquanto isso, a polltica indigenista oficial repete, em versao
modernizada, esfor9os iniciados em tempos coloniais. Reafinna
seu objetivo de "integrar" o fndio na sociedade brasileira, ref inando tecnicas de intervenc;ao na vida tribal e, principaln1ente,
mesclando antigos estere6tipos, que outrora fundamentavam os
esfor9os integrativos, com conceitos extrafdos das ciencias sociais.
Nao mais se declara abertamente a incapacidade do fndio
para o trabalho util, nem sua atuac;ao danosa ao progresso. Mas,
em atendimento a interesses nacionais, pretende-se sua pronta
transforma~ao em brasileiro produtivo, submetendo-o a regular
processo de aculturac;ao.
Manipulando com f antastica liberdade de significado os conceitos de assimilac;ao, aculturac;ao e integrac;ao, a Fundac;ao Nacional do Indio objetiva tanto evitar que o desenvolvimento
prejudique o fndio, como que o fndio seja obstaculo ao progresso
nacional. Prega simultaneamente respeito a cultura nativa e o
seu desaparecimento: o fndio, tao ou mais brasileiro do que todos
n6s, deve ser integrado a comunidade nacional sem que haja
quebra de seus padroes culturais. Entretanto, para ser integrado
dcve passar por proce~so de aculturac;ao a fim de adquirir condi95es mais humanas de vida. 1
Contradic;oes desse tipo, presentes na maioria das declara~oes oficiais, pouco pesam na pratica da ac;ao indigenista, sempre
cocrcnte em seu cunho notadamente antiindfgena.
I

Declnra~5es

veiculadas pelo Correia da Manhii, 20/7 / 1971.
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1NTRODU~AO

Paradoxalmente, ningucm ~c lembrou ate hoje <le pcrguntar
ao Indio, de forma sistematica, sua opiniao sohre o scu pr6prio
destino.
Este livro e uma tentativa de relatar o sentido quc os kamaiura atribuem a sua existencia individual e colctiva, em termos
de suas disponibilidades no pre<;ente e das perspcctivas quc se
lhes delineiam no futuro.
Opinioes e aspira~oes nem sempre coerentes f orn1an1 contudo
um corpo de proposic;oes estreitamente ligado aos interesscs do
grupo.
A rigor, o livro come~aria e terminaria com cssa cxposi~ao.
E;:tretanto, para que o leitor possa apreciar o contcxto cm que
vivem OS kamaiura, e que em ultima analise f undarncnta sua
visao do mundo, foram inclufdas informac;oes sobrc a qualidade
das rela~oes sociais que os envolve e uma cxposic;ao de dados
etnograficos sobre a forma como procuram asscgur·ar a continuidade de sua existencia social.
Os dados utilizados no presente estudo f oran1 col1gidos dcsde
1965. Foram realizadas cinco viagens a al<lcia kan1a1 ura: sctc1nbro/ outubro de 1965; julho/ agosto de 1966; n1aio/ junho de 1968;
maio/ junho de 1970 e janeiro Je 1971. No Posto Leonardo Villas
Boas, sede administrativa do Parque Nacional do Xingu, a permanencia foi relativamente pequena, totalizanc.lo nao 1nais que
30 dias.
Essas curtas permanencias reali1adas nurn cspa<;o de quase
seis anos possibilitaram um tipo de rclaciona111cnto rnuito born
com os kamaiura. Conhcci cstrcitan1cntc todos clcs. Soubc de
suas aspira~oes, fru<;trac;ocs. Aco1npanhci o a1nadurcci111cnto de
uns e o envelhecin1cnto de outro~; nascirncntos c rnortcs, alian<;as
e desaven9as.
0 material relativo as re1ac;6cs indio/ civilizndo c ;t cstrutura
econ6mica do grupo foi obtido basicamcntc atravcs de obscrva<;ao
direta; os dados para compor o projcto de vida, at raves <le cntrevistas.
Foram elaborados dois roteiros de cntrcvista, un1 dcstinado
a cobrir tres amplos setores - visao kamaiura de sua pr6pria
sociedade; representa~ao que fazem da socicdade nacional c aspira96es individuais e grupal. 0 outro rotciro vcrsava sohrc problemas relativos ao comportamento rcprodutivo do grupo.
· 0 primeiro roteiro, contendo 110 itcns, foi ulilizado cm um
numero limitado de pessoas, selccionadas de acordn corn status,
sexo e idade, e garantiu uma colcta de dados superior a prcvista.
Em alguns casos, o resultado se aproxin1ou ao de hist6rias de
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vida, tao abrangentes foram os re]atos. Embora com rotciro prcestabclecido, as sessoes foram bastante livres, permitindo ao
entrevistado ampla margem de considerac;oes sobre temas de seu
maior interesse. Utilizava-se o roteiro apenas como introdutor
de nova tematica, guia dos assuntos a serem cuidados, caso nao
surgissem espontaneamente durante a conversa.
Das 21 entrevistas realizadas, 5 foram conduzidas em portugues por opc;ao dos sujeitos. Mesmo assim, o entrevistado fazia
uso de sua pr6pria lingua, em curtas passagens, tanto para contornar suas dificuldades no uso do portugues, como para tornar
mais enfaticas certas afirmac;oes. As demais entrevistas foram
feitas em kamaiura, com o auxilio de interpretes.
As entrevistas, com algumas excec;oes, nao chegaram a ser
individuais, no sentido pleno da palavra. Geralmente, varias
pessoas se acercavam e, a medida que a conversa progredia, passavam a participar ativamente, lembrando detalhes esquecidos pelo
entrevistado, discordando de seus pontos de vista e mesmo entrevistando o entrevistador. Ao perceber que as sessoes ficavam
muito· ricas e espontaneas, estimulou-se essa pratica. Todas as
entrevistas foram gravadas, fazendo-se uso de microfone multidirecional a fim de captar as respostas com mais f acilidade e
sem movimentar o aparelho.
Ap6s a coleta do material, fez-se revisao das traduc;oes com
o auxilio de um kamaiura q ue domina bem a lingua portuguesa
e tinha condic;oes de corrigir possiveis f al has dos tres interpretes
que ajudaram durante as entrevistas.
Nas entrevistas sobre comportamento reprodutivo, foram
ouvidas todas as mulheres nao-solteiras do grupo. 0 roteiro continha 17 itens e os dados foram registrados por escrito. ·
0 quadro I mostra a distribuic;ao dos entrevistados com o
primeiro roteiro. Assinalou-se com o sinal + e - o prestigio
relativo dessas pessoas na aldeia. No item · observafoes estao
registrados alguns elementos que nortearam a escolha dos entrevistados. Infelizmente nao e poss.lvel resumir todos OS fatores
que influenciaram essa selec;ao e que sao fruto de muitos anos
de contato com os Indios.
Posteriormente, o material gravado foi classificado em fichas
de diversas cores sob os tftulos: economia e demografia; mitoJogia; visao do tempo; visao interna <la vida tribal; valores e
projeto de vida; representac;ao da sociedade nacional. Cada trecho
era catalogado em mais de um titulo. Compusemos assim duas
cJassificac;oes: a primeira, por entrevistado, com as declarac;oes
distribufdas por tftulos; a segunda, reunindo todas as informac;oes
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Hder de aldeia; paje de grande prestigio no Alto Xingu;
dono de casa.
Hder de aldeia; irmao de dono de casa.
'
homem mais idoso da aldeia; participou de encontros
hostis intertribais.
paje; grande conhecedor da etiqueta cerimonial; filho
de f alecido Hder.
paje; grande conhecedor dos mitos kamaiura.
um dos homens mais velhos da aldeia.
filho de iawalapiti; muito trabalhador mas sem possibilidade de obter· posi~ao de maior prestigio.
paje; irmao de Hder de aldeia.
semi-alfabetizado; mantem bastante contato com a base
da FAB.
.
esposa de paje e dona de casa.
esposa de Hder de aldeia.
_m ae de Hder. de alde1a; filha de falecido lid er.
esposa de dono de casa; cunhada de Hder de aldeia;
filba de f alec.ido Hder .
esposa de paje e dona de casa; filha de falecido lider.
uma das mulheres mais velhas da aldeia; sogra de dono
de casa e paje.
uma das mulheres mais velhas da aldeia.
esposa de homem conhecido como muito trabalhador;
reside na casa do pai.
origem mehinako; esposa de irmao de Hder da aldeia.
recem-saida da reclusao pubertaria.
em reclusao~
fala um kamaiura diferenciado; diz ser descendente de
antigos kamaiura que viviam em outra aldeia.
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CAPITULO I

tNDIO E CIVILIZADO

•

Os kamaiura, personagens centrais deste livro, habitam a
1 cgiao dos formadores do rio Xingu. Mantem contatos regulares
corn outros grupos alto-xinguanos e com eles participam de uma
ultura bastante similar. Em 1971 , viviam perto da lagoa de I pa vu,
crn sete casas, perf azendo um total de 131 pessoas. 0 Quadro
JI mostra a distribuic;ao da popula9ao por sexo e idade. A especificac;ao da idade e aproximativa, nao havendo meios seguros
para determinar com precisao o ano de nascimento, principal1ncnte dos indivfduos com mais de 30 anos. Devido a especificidade da escala kamaiura para contagem de tempo, diversa da de
nossa cultura, e diante da ausencia de registros de nascimento,
optou-se pela inclusao dos indivfduos em faixas de idade, a fim
de minimizar as possibilidades de erro. 2
A hist6ria do contato deste grupo xinguano com representnntes de sociedades mais desenvolvidas remonta a 1884, com a
cxpedic;ao de Karl von den Steinen. Daf por diante, varias expedi<;oes penetraram a regiao em visitas intermitentes e de curta
durac;ao. Em 1942, com a criac;ao do 6rgao federal Funda<;ao
Brasil Central, inicia-se a abertura de estradas e o estabelecin1cnto de acampamentos na area. Em 1946, sao OS kamaiura
ntingidos por essa penetrac;ao e passam a ter contatos regulares
·orn os membros da Expedic;ao Roncador-Xingu. Finalmente, em
I ' 61 , o territ6rio que habitam converte-se em parque nacional,
hojc subordinado a Fundac;ao Nacional do Indio (FUNAI) , 6rgao
do Ministerio do Interior. 3
s calculos de idade foram feitos com apo10 nas informac;5es de fun1011ft11os do Parque Nacional do Xingu, que residem na regiao ha um
11u11 lo de seculo, com o auxllio de reconstru9ao geneal6gica e relacio11111ulo·.'\e individuos com eventos da vida tribal que constam da literatura
t 11our ftfica.
(l f'urque Nacional do Xingu (PNX) mantem na regiao dois Postos com
u 111iznc;fio similar: o Posto Leonardo Villas Boas que assiste aos Indios
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Ainda que acusados de praticar um isolacionismo esteril, •
o responsavcis pela administra9ao do Parque de fato guiam-se
I or princfpios extrafdos da polftica indigenista exercitada por
Jtonclon : nao interferir violentamente na vida, nas cren9as e nos
oslu n1cs dos .fndios. 5
J~n1 linhas gerais, duas preocupa96es basicas orientam as
11 ividadcs do Parque: garantir a sobrevivencia das popula96es
11dfgenas da area e evitar a desorganiza9ao da vida tribal. Na
p1 ar ica, a administra9ao luta pela preserva9ao da inviolabilidade
lo tcrrit6rio indfgena, fornece servi9os medicos e dentarios prev ·n tivos e curativos, buscando ainda persuadir o Indio ao habito
I 1 consulta e do tratamento; introduz produtos agrfcolas e tecni ns de trabalho capazes de aumentar a produ9ao de alimentos
cnriquecer a dieta nativa; controla a entrada de pessoas na
1
1 ifio e suas rela96es com os Indios; procura evitar a safda de
11dios para fora dos limites do Parque; faz doa9ao regular de
11 tigos industrializados, dos quais o Indio passou a depender; e,
I innln1cnte, fornece, aqueles que se interessam, treinamento prafico crn tarefas usuais do Parque: ajudante de cozinha, cozinheiro,
p <lreiro, carpinteiro, responsavel pela manuten9ao de maquinas
1notores, etc. Essa politica de fato iniciou-se por volta de 1946
1unndo os irmaos Villas Boas estabeleceram acampamento na
II CH C hoje ja e pOSSIVel avaJiar a Viabilidade dOS, p~incfpiOS que
p1 ocuratn defender.
Apesar de inumeros esfor90s, o Parque foi cortado por uma
sf rada, a BR-080, nos primeiros meses de 1971 .. Foram alte1 udos os limites do Parque, desapropriando-se p.a rcela de seu
l rrit6rio ao norte "de modo que ele nao fosse cortado pela
slrnda", 6 compensando-se a supressao com terras ao sul. 7
Com rela9ao a sobrevivencia ffsica dos fndios, as piramides
idade apresentadas no Quadro III revelam as notaveis mu1111~as na situa9ao de vida da popula9ao kamaiura, em 1949, se
t 'OJHpararmos a verificada em 1971.
kuikuro, nahukwa, matipuhy, waura, mehinako, iawalapiti,
k 11nui11r6, aweti e txicao; e o Posto Diawarum que assiste aos trumai, suya,
111 u11u c txucahamae. Referencias no texto ao Posto dizem respeito a
I 011n 1do Villas Boas.
• ll lnra~oes publicadas na Folha de Sao Paulo, 10/ 4/ 1971 e em 0 Estado
I S. Paulo, 22/ 4/ 1971.
I 111111to, D. 1962. p. 1~1.
11 h11 n~oes publicadas em 0 Estado de S. Paulo, 13/ 7 / 1971.
N • poca de sua cr1a~ao, o PNX tinha uma area aproximada de
krilnpnJo,
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QUADRO Ill

pJRAMIDE DE IDADE EM 1949 E 1971 DA POP. KAMAIURA
M ULHERES

HOMENS

35
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I
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Aldeia kamaiura no Parque Nacional do Xingu
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EDUARDO GALV.AO. 1949
t**) PESQUlSA DE CAMPO, ,1971
(*)

'

.

-

0 quadro de Galvao (Quadro Ill) exibe uma composi~ao
populacional caracterizada por pequena porcentagem de pessoas
'< >111 menos de 14 anos, devido aos altos indices de mortalidade
iufantil e juvenil, refletindo a fase final de um longo e doloroso
proccsso de depopula~ao. 8
No quadro em tela, que reune dados colhidos em 1971,
obscrva-se o crescimento populacional e a natural amplia~ao de
faixas etarias mais jovens da popula~ao. Conclui-se que a ado~ao
de medidas sanitarias permitiu o crescimento da popula~ao e
rcduziu consideravelmente a mortalidade infantil.
0 exercicio da poHtica protecionista representa interven~ao
dcliberada na esfera de vida nativa. Ainda que seus prop6sitos
cjan1 os de preservar a cultura, sua atua~ao s6 se concretiza pelo
disciplinamento das rela~oes entre as comunidades assistidas e
ntre estas e os agentes da sociedade nacional. Medidas que
visum assegurar quer o bem-estar fisico do indio, quer o relacio11 un1cnto pacifico entre aldeias acarretam necessariamente alte1U<;ocs culturais, por vezes imprevisiveis.
Os kamaiura, como os demais alto-xinguanos, nao escaparam
cssc processo e, se bem que mantendo vivas muitas de suas
I IMA, Carmen Sylvia Junqueira de Barros e CAMARGO, Candido Proc6pio

I· 11cira de. 1971. p. 7.
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· tradi<;oes, sofreram as conseqiiencias do contato com a sociedade
nacional. Em pesquisa conclufda em 1967, resumiran1-sc da seguinte forma os principais resultados do processo: a qucda da produ<;ao
artesanal indlgena, embora moderada, e apreciavel em alguns setores; instrumentos de pedra, como por exemplo o machado, de
ha muito desapareceram. A introdu9ao .do anzol, linha de nylon,
armas de fogo, etc., e responsavel pela rcdu<;ao do cquipamento
tradicional de ca9a e pesca a um valor quase quc sin1b6lico. E o
caso do arco de madeira preta. Embora ele nao possa scr dispensado enquanto distintivo do grupo, tern efetivamente pouco
uso nas tarefas de produ9ao e quase nenhum nas de prote9ao.
. As trocas entre aldeias, que . em algum momento da vida de
cada grupo devem ter-se constituldo 'e m imperativo cconon1ico, sao
hoje mais uma oportunidade formalizada para que dois grupos
se avistem. O comercio indfgena propriamente dito parcce ser
atualmerite mais um ato de iniciativa individual do quc u1na atividade organizada do grupo, como um todo.
O Posto Leonardo Villas Boas assumiu papc1 central na
distribui9ao de instrumentos de produ9ao e a clc o Indio rccorre
quando tern necessidade de algum objeto. Nao ha porquc f azer
pianos com a aldeia ou consultar o lider do grupo sobrc a soli- .
.cita9ao a ser feita. E possfvel que a pequena distancia quc separa
os kamaiura do Posto contribua para tal situa9ao.
A medida que as rela96es economicas entrc indio e Posto
Sao estreitadas, isto e, a n1edida que 0 fndio pass a a depend er
mais do fornecimento de artigos civilizados, di1ninui a il'l}portancia economi'ca das rcla~ocs cntrc os diversos grupos alto-xinguanos. A maior parte do equipan1cnto de produc;ao indigena
foi, dessa forma, substitufda por um instrurnental quc asscgura
maior rendimento do trabalho.
Outras esferas da vida indfgena tambem foram afetadas ?pelo
convfvio regular com civilizados. Citaren1os as situac;ocs mais evidente§.....q_ue revelam a penetra9ao de elementos cult urais novos no
universo kamaiura. Alguns valores e aspectos do sistc1na de explica~ao do mundo e do homem se modificaran1 ou for am ampliados para poder incluir o ''civilizado'·.
Nas versoes atuais do mito da cria~ao, o hon1en1 civilizado
aparece como obra do her6i Mavutsinin; objetos industrializados
se alternam nesses mitos como distintivos dos caraib: u ora e a
"carabina" 0 elemento diferenciador, ora e 0 "gravador de som".
Termo que designa civilizado.
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uviao chegou a ser identificado com apacani, pcrsonage1n da
·pocn mftica kamaiura.
0 paje tern hoje seus poderes curativos reduzidos diante
du cxistcncia de medicos profissionais no Posto. No entanto, a
le sc recorre em primeira instancia, antes de reclamar o auxHio
do Posto. A f amiliaridade dos Indios com OS remedies do civilizado e a confian~a na eficacia de seus resultados obscurece
ohrcmodo, em determinados casos, o papel especializado do paje.
Finalmente, ao lado dos valores indigenas, coexistem valores
divulgados pelo Posto. Sem se chocar com suas preferencias
t.'t icas tradicionais os Indios mantem, paralelamente, outro quadro
de valores. 0 "born" e o "certo" sao manipulados tanto no
uni verso puramente nativo coma em rela9ao as preferencias do
>osto. Dependendo do contexto em que se encontra o Indio,
situa96es como "ir ao Posto da FAB'', "ter rela~oes sexuais com
civilizados", "desentender-se com ind~p~ de outros grupos", etc.,
sfio certas ou nao. E interessante notar que essa dualidade de
valores nao causa necessariamente conflitos. Os dois quadros sao
paralelos e, portanto, nao exclusivos. lmportante e nao confundir
os pianos de referencia: aquele para uso pr6prio e este para
nssegurar o born relacionamento com o Posto. Todavia, isso
parece indicar um gradativo processo de ajustamento e mudan~a
cultural. 10
0 kamaiura vincula-se ao Posto atraves de uma dependencia
unilateral, de carater economico. Como unico doador regular de
hens, principalmente de instrumentos de trabalho, o Posto obtem
dos fndios a subordina9ao de que necessita para concretizar sua
politica de prote~ao. 0 poder, atribufdo ao Posto inclusive pelos
Indios e cujo exercicio seus dirigentes assumem, se evidencia em
proibi~oes expressas de tipos de comportamento indigena que
devem ser evitados, ate aconselhamentos paternais. Encabe~ando
a lista, esta a proibi~ao de rela96es sexuais entre Indio e civilizndo. Nao pode o indio deixar o territ6rio do Parque; a visita
de mulheres indias a Base da FAB, 11 embora nao chegue a
scr proibida expressamente, e fortemente desaconselhada. Entende
o Parque que a presen9a de civilizados, geralmente trabalhadores
rurais ligados a Base, e uma Constante amea~a potencial a sanidade flsica da mulher e a sua integridade moral. Aconselha-se
o Indio a nao furtar, a conservar a pista de pouso da aldeia,
10

LIMA,

11

8

Carmen Sylvia Junqueira de Barros. 1967. p. 77-78.
A 4. Zona Aerea (SP) mantem dentro do territ6rio do Parque um Posto,
cuju fun~ao e servir de ponto de apoio-radio a rota de avioes de linbas
clorn~sticas e internacionais.
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cnfim, a observar uma serie de pequenas regras relativas ao seu
1clacionamento com civilizados e outros Indios. B um c6digo nao
(·scrito a que eles se submetem; se evetualmente o transgridem,
f a1cm-no de modo furtivo, sem contestar diretamente o poder
do Parque.
Como ja foi ressaltado em trabalho anterior, "a integra9ao
de estruturas menores em estruturas mais amplas parece ser uma
das caracteristicas do mundo moderno. Essa captura por parte
das estruturas mais amplas implica em mudan9as de foco de poder,
isto e, na perda de autonomia daquelas que sao absorvidas. Como
dccorrencia, as mudan9as na esfera cultural tendem a ser praticamente inevitaveis. 0 caso dos kamaiura ( . .. ) nao escapou
ao envolvimento da sociedade brasileira. A economia do grupo,
para se manter, tornou-se dependente do fornecimento de bens
realizado por uma agencia externa. E o poder, outrora distribufdo entre lideres nativos, centralizou-se, deslocando-se para
fora dos limites do grupo". 12
Apesar de todas essas conseqiiencias, talvez nao previstas pela_
politica do Parque, pode-se constatar que esse processo de mudan9a nao teve, ate o momento, efeitos desintegrativos. 0 ·mesmo
acontece com as mudan9as estruturais, advindas do deslocamento
do foco do pod er, que· nao acarretaram desorganiza9ao do grupo
atingido. Deve-se is so ao f ato de as rela9oes de produ9ao, que
servem de base a forma9ao economico-social kamaiura, terem sido
preservadas, ainda que a estrutura economica como um todo s6
pudesse se manter atraves dos vinculos de subordina9ao a sociedade nacional.
Como anteriormente foi observado, a fixa9ao do pessoal da
Expedi9ao Roncador-Xingu, por volta de 1946, na area atua1mente
abrangida pelo Parque N acional do Xingu, permitiu a aplica9ao
sistematica de medidas protecionistas as. popula96es indigenas.
l ~ntre outras coisas, buscou-se a preserva9ao fisica dos grupos
t ribais, a manuten9ao de seus modos tradicionais de vida e a
garantia da posse de suas terr as. Realizar essas taref as exigiu,
como ainda exige, o controle da entrada do civilizado na area
c de suas rela96es com o indio, a fim de diminuir o risco de
clocnc;as contagiosas e possibilitar a fiscalizac;ao da quantidade e
do tipo de artigos pestos em circulac;ao na area.
A disciplina ainda hoje mantida nesse contato mostra-se alta1ncnte seletiva, o que leva os indios a conhecerem apenas pequena
parcela da sociedade brasileira, representada pelas instalac;oes e
111
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Carmen Sylvia Junqueira de Barros. 1967. p. 88 .
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pessoal do Posto, pesquisadores; rep6rtcres e visitantes encaminhados pela hierarquia governamcntal. Se por um lado tal fato
possibilita um relacionamento facil e cordial entre indio e civilizado, por outro fornece ao fndio visao parcial da realidade brasileira e de sua cultura. Contribuem para maior distor9ao da imagem
nacional a riqueza e o refinamento dos hens materiais ali exibidos
pelos visitantes e a facilidade de troca que se estabelece entre
eles e os indios.
0 Indio do Alto-Xingu conhece gravador de som, maquina
fotografica e radio. Obtem, com relativa fartura, atraves de troca
ou como presente, mi9angas de porcelana, muni9ao, laminas de
harbear e, ate mesmo, radios a pilha.
E facil entender a prodigalidade do visitante ocasional e
mesmo do pesquisador regular, o qual, via de regra, nccessita da
colabora9ao do Indio em seus trabalhos. Entre o indio, ansioso
por trocar ou ganhar artigos cobi9ados, e o visitante, doador bem
equipado, coloca-se a administracao do Parque. Esta procura
conter a entrada indiscriminada de artigos industrializados, nao
s6 para manter em ritmo lento o processo de mudan9a, mas
tambem para nao aumentar seus encargos assistenciais. Sempre
que se estabelece uma nova necessidade de instrumental que nao
pode ser satisfeita pelos recurses tecnicos indfgenas, cabe ao Parque a tarefa de atende-Ia.
Fica assim o indio exposto a duas influencias divergentes:
1 . de um lado, o PNX, dctendo o poder na regiao, contro1 ando o processo de mudanc;a e estimulando a manuten9ao das instituic;oes tribais a fim de evitar a desorganiza9ao do grupo;
2. do outro, os demais civilizados que pcnetram na regiao,
embora sob controle, exibindo ao fndio riquezas da
sociedade industrial, cuja face subdesenvolvida se mantem oculta, impelindo-o para expectativas de consumo
sempre mais altas.
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Dentro deste contexto e que se deve analisar a realidade
tribal kamaiura tal como hoje se man ifesta, o q uc constituira
objeto central do pr6ximo capftulo.
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CAPITULO II

VIDA TRIBAL
Em 1967, elaborei um trabalho sobre os kamaiura 1 a cujas
conclusoes gostaria de retomar. As caraterfsticas, cntfio idcntificadas como basicas do modo de vida tribal, parcccrn-me hoje
incompletas e por isso mesmo parciais.
0 primeiro aspecto dos alto-xinguanos que mais chama a
aten9ao do observador e sua relativa uniformidade cultural.
Contatos iniciados em epocas passadas, nao detcnninadas, favoreceram intercambio entre esses Indios, tornando asscrnclhada sua
cultura, pelo menos em seus aspetos gerais. Por sobrc essa uniformidade, entretanto, persistiram diferen9as, caratcrfsticas marcantes da individualidade tribal. Em meio ao proccsso crescente
de homogeneiza9ao, a lingua e especialidades artesanais pr6prias
compareciam como recurses de auto-identifica9ao.
Assim, permaneciam os kamaiura e os aweti, f alando lingua
tupi; os waura, mehinako e iawalapiti, arwak e, finalmcnte, os kalapalo e os nahukwa, carib.
Do ponto de vista etnol6gico, as difcrcn9as JingiHsticas nao
suscitavam problemas maiores. Aceita a hip<.Stesc de tercm esses
grupos migrado de diferentes regiocs, Clll variadas cpocas, a persistencia da Hngua vinha a pen as confirmar o f ato, alias bastante
conhecid~, de sua alta capacidade de manutcn<;ao, nicsmo frente
a contatos interculturais regulares.
Eram as especializa96es artesanais que exigian1 esclarecimentos, nao s6 por nao coincidirem com as diferen~as lingilfsticas,
mas ainda p9r serem as tecnicas conhecidas por todos os grupos,
nao havendo grandes contrastes na distribui~ao dos recursos naturais na regiao. Na ocasiao, julguei suficiente afirmar que o
aproveitamento dos recursos naturais sofria a~ao scletiva e limitadora, imposta pela tradi~ao cultural de cada grupo. Mais ainda,
as culturas alto-xinguanas deveriam ser encaradas con10 sistemas
18
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abertos, ou seja, sistemas adaptativos em continua rela9ao entre
si. Ao mesmo tempo em que a intera9ao grupal propiciava difusao cultural e a conseqiiente uniformidade de estilo de vida,
estimulava a permanencia de alguns elementos que passavam a
desempenhar fun9ao de mecanismos adaptativos.
Dessa forma, a especializa9ao tecnica favorecia ao ajustamento intertribal e, ao mesmo tempo, bloqueava as possibilidades
de mudan9as em outras dire9oes. Em outras palavras, contatos
regulares f avoreceram a dif usao de varias tecnicas, mas alguns
grupos resistiram
sua penetra9ao: aqueles ja especializados em
outros artesanatos ou servi9os e bem adaptados ao ambiente alto-xinguano. Para eles a mudan9a poderia ser desvantajosa desde
que o meio fisico e cultural permanecesse sem altera9ao significativa. Ilustra a explica9ao o exemplo dos kamaiura, eximios na
produ9ao de arco. Esta especializa9ao permitia-lhes manter vinculos economicos com outros grupos e assegurava-lhes lugar definido no conjunto das rela9oes intergrupais. Se o artigo que
produziam era valorizado na regiao, garantindo-lhes possibilidade
de troca segura com os demais artigos que necessitavam; se o
adestrame~to na tecnica de produ9ao era parte integrante da tradi9ao kamaiura e processava-se rotineiramente durante todo o
amadurecimento social do jovem, era de se supor que nao houvesse receptividade para a ado9ao de outras especializa95es porque

a

0 retorno de uma pescaria coletiva
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o equilfbrio adaptativo do grupo residia, em grande parte, na
preserva~ao da tecnica que ja dominava.
De fato, essa explicac;ao, apoiada em perspectiva evolucionista, pretendia apenas sugerir uma possfvel caus a da preservac;ao
das especializa~oes. Nao sendo possfvel determinar as "origens"
do f enomeno, o que exigiria, entre outras coisas, o conhecimento
seguro sohre a distribui~ao diferencial de r<ccursos naturais e sobre
a interac;ao de fatores de ordem mesol6gica e cultural, optei pela
analise de suas conseqtiencias. Privilegiei, assim, o estudo da integra~ao intertribal, focalizando institui~oes que me parcciam responsaveis diretas pelo fenomeno.
Foram analisadas tres ocasioes cerimoniais que propiciavam
regularidade nos contatos intergrupais: a fest a dos mortos kuaryp, a competic;ao esportiva jawari e os encontros para
trocas formalizadas - n1oitara.
0 kuaryp, cerimonia que reune, numa aldeia unica, varios
grupos trihais, celehra-se em homenagem aos mortos da aldeia
que o realiza, marcando o termino do perfodo de luto. Trata-se
da dramatizac;ao de uma das versoes do mito da cria~ao do homem, 14 conjugada com competic;ao na luta corporal huka·huka
e trocas eventuais de artesanato.
Mito e ritual foram entendidos como reprcsenta~ao da solidariedade intertribal. Para os kamaiura, cssa solidariedade
se expressava na crenc;a em um mesmo ato de cria~ao c na visao
do cosmos que daf decorre, cujo ponto central c o criador e
her6i cultural Mavutsinin, responsavel pelo sistcn1a uno c coerente
que englohava o alto-xinguano, sua cultura c a naturcza.
Esse estado ideal, expresso na cclebra<;fio ritual, era, entretanto, negado em outra cerimonia, a fcsta do jal-vari. Nesta, o
ponto enfatizado consistia na distin~ao e oposi<;ao dos g.rup~s
participantes. O morto, ja homenageado no kuaryp, po<ler1a v1r
a receber homenagem menor no jawari. Para cssa festa apenas
um grupo e convidado. Seu ponto alto e a compcti~fio esport~va
de arremesso de flechas com propulsor. u; A tesc de Galvao,
. . como '' um mecan1sma
.
que entao endosse1,. apresentava o 1awar1
O her6i cultural Mavutsinin, diz o mito kamaiura, trahnlhou ~' madei~a
kuaryp e modelou cinco pastes. Depois de cantar e .t~c~r n1araca~. um d1a
e uma noite, os pastes come~aram a mover-se, de 1n1c10 corn d1f1culd.a~e
ate ganharem maior liberdade de movimentos. A. esscs horn ens, ~ avuts1n1_n
ensinou a tomar banho ao nascer do sol, a assobaar e a ter re1a<;oes sexurus
pela manha bem cedo, antes do nascer do sol. Em scguida. deu -lhes instrumentos: arcos de madeira preta aos kamaiura, panelas nos wnura, colares
aos kuikuro e kalapalo.
15 Excelente descri~ao do jawari encontra-se em GALVAO, E. 1950.
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estahilizador das relac;oes intertrihais. Estahilizador por canalizar
as atitudes de rivalidade e tendencias agressivas para uma expressao social e culturalmente sancionada - numa competic;ao desportiva simh6lica de atividade guerreira". 16
Confrontando as duas cerimonias, tinha-se, de um ]ado, a
expressao ritual de solidariedade (kuaryp) e de outro, a manifestac;ao da maior hostilidade intertrihal socialmente aprovada
(jawari). Amhas foram vistas como expressoes simh61icas de
uma realidade social onde o etnocentrismo coexistia com alianc;as
e ohrigac;oes assumidas durante prolongado convivio pacff ico.
Finalmente, o moitara, instituic;ao tradicional de troca de hens,
foi visto, com apoio te6rico em Sahlins, 1 7 como forma de intensificar as relac;oes sociais entre aldeias.
A partir da descric;ao dessas tres instituic;oes, pude entao
compor um quadro explicativo da realidade social, cuja conclusao
passo a reproduzir: por razoes que nao podem ser atualmente
determinadas, os grupos alto-xinguanos vieram a ocupar a regiao
dos formadores do rio Xingu. Procedentes de grupos com tradic;oes culturais diversas, passaram a compartilhar de um mesmo
habitat onde as condic;oes se mostraram aptas a sua sohrevivencia.
E se alguma vez existiram entre eles relac;oes marcadamente hostis,
predominou, como resultado geral, um sistema de relac;oes pacfficas, o qual perdura ate nossos dias.
A partir da situa9ao atual, pode-se inferir que, no decorrer
de sua adaptac;ao ao novo amhiente, estaheleceram-se vinculos
entre os diversos grupos no intercamhio de elementos materiais.
A hagagem cultural preexistente desses grupos selecionou e limitou o aproveitamento dos recursos naturais e forneceu elementos
para que determinados tra9os se firmassem como agentes adaptativos. A especializac;ao artesanal e um desses agentes que,
estimulando a pratica da troca, favoreceu a adapta~ao ao estabelecer entre eles interdependencia economica.
Enquanto alguns grupos se evidenciaram como produtores
de ceramica, colares, arcos, outros desenvolveram atividade de
intermediarios de troca. A circulac;ao de hens nao se f az apenas
entre grupos especializados, mas envolve tambem aqueles que se
dedicam ao servic;o de distribui~ao. Distancias geograficas e sociais
passam a ocupar lugar secundario no intercamhio; hens e servic;os
sao valores que circulam independentemente de vinculos de amizade e da hostilidade que possam existir. Disso resulta o apareGALVAO,
SAHLINS,
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M. D. 1965. p. 104.
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cimento de uma rede de rela9oes soc1a1s que liga as distintas unidades culturais em um sistema social ample. A uniformidade
cultural advem como conseqtiencia <lesses contatos que nao param
no nivel da troca. Cerimonias religiosas e desportivas difundem-se e passam a realizar-se com a presen9a imprescindivel de outros
grupos. A institucionalizac;ao desses contatos intergrupais cria
condi96es para a ocorrencia de intercasamentos. Mulheres nao
sao obtidas pelo rapto, mas segundo as pr6prias regras vigentes
para o casamento entre membros do mesmo grupo. ~espeitam
-se as regras de residencia e as rela9oes entre parentes af1ns, e, com
isso, sobrevem uma amplia9ao dos deveres e privilegios do indivfduo para alem dos limites de seu pr6prio grupo. A rede de
rela96es de parentesco atravessa, dessa forma, grupos lingtiisticamente diversos.
Apesar de unidos por vfnculos estreitos e, mais ainda, participando de uma cultura relativamente similar, os alto-xinguanos
nao permitem que pairem duvidas no tocante a sua identificac;ao
tribal. Fazem empenho em divulgar a ausencia de predicados de
seus vizinhos e em apontar seus defeitos mais caractcristicos:
"briguentos", " moles", "fracos", "pregui9osos", ''avarentos", "gatunos", etc. R eservam para si qualificativos elogiosos e justificam
sua situa9ao privilegiada come obra de her6is civilizadores.
As ideias e o comportamento dos indios sobre essa realidade
social sao, assim, expressas de modo ritual, atraves de varias formas
culturais que, a primeira vista, parecem ser mutuamente exclusivas. Em algumas situa96es exibem sua interdependencia; em
outras, reafirmam a solidariedad·e ou a hostilidade que permeiam
suas rela96es. Essas manifesta9oes, quando estudadas em conjunto, demonstram o equilfbrio do relacionamcnto entre as aldeias
e nada mais sao que uma idealiza9ao da realidadc social.
A troca de hens, que por certo ja representou papel mais
relevante, tern sua importancia ainda reafirmada na cerimonia do
moitara, marco de estreita vinculac;ao economica dos grupos. Ao
lade e apesar dessa vinculac;ao, e de grande importancia para OS
fndios marcar sua identidade. E no zelo por manter-se uno que
cada grupo se disfancia dos demais, ressaltando seus tra<;os diferenciados; competindo para obter maier prestigio, suas vinculac;oes
beiram, por vezes, situa9oes de hostilidade. 0 jogo do jawari
constitui a sfntese de uma das face~ do convivio que marca expressamente a identidade de cada grupo. Finalmente, e no kuaryp
que os indios se identificam como alto-xinguanos. Acima de suas
peculiaridades culturais e de sua oposi~ao, alguns valores comuns
os unem, permitindo-lhes participar da mesma cerimonia. Para
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kamaiura - como ja afirmado - e no kuaryp que todos
os grupos se integram num conjunto maier, no centro do qual
esta Mavutsinin, her6i cultural e criador.
Ficava assim evidente que os kamaiura e demais alto-xinguanos haviam alcanc;ado grande integra9ao intertribal, o que lhes
um viver tranqtiilo e isento de maiores perturba~oes
assegurava
.
.
soc1a1s.
A apresenta9ao desse modelo de sistema social em equilfbrio deixava de considerar desajustes que ocorriam na realidade
e, ma is do que is so, possibilitava visao paradisfaca da f orma de
vida tribal. Era de certa forma uma ratificac;ao involuntaria do
pensamento rousseauneano sobre o primitive.
Uma nova leitura de registros passados e, principalmente,
de hist6rias de vida do kamaiura contemporaneo permitiu-me
identificar elementos uteis a uma analise mais completa.
Von den Steinen, que entrou em contato com os alto-xinguanos em fins do seculo passado, ao mesmo tempo que relata
a trama de rela~oes intertribais pacfficas e cooperativas, registra
o clima de tensao existente em aJguns grupos, decorrente de
incursoes guerreiras realizadas principalmente pelos suya, trumai
e kamaiura. 18 Mas e de Quain 19 o relate dramatico da ansiedade em que viviam os ja depauperados trumai, amea~ados e
intimidados pela agressividade de outros grupos. Hoje o kamaiura
reconstr6i um passado que nao conheceu, marcado por correrias,
matan9as e f ome.
A possfvel ausencia de conflitos profundos na aldeia coexistia
com a constante amea9a do inimigo externo. A pr6pria especializa~ao artesanal podia se constituir em mecanismo integrative
ou f onte de conflito.
A simplicidade da organizac;ao economica, que apenas lentamente reagia a imprevistos na produ9ao de alimentos, serve para
completar o. esboc;o da f orma de vida indfgena que, sem duvida,
estava longe de se assemelhar a um parafso terrestre.
Pouco a pouco esse quadro foi se alterando. Representantes
de sociedades industrializadas passam a percorrer a regiao, dif undindo bens, habitos e muitos outros elementos culturais ate entao
estranhos a maioria dos grupos tribais. Quando, finalmente, pestos
avan9ados da sociedade brasileira alcan9am as cabeceiras do
Xingu, os fndios, ja dizimados, recebem o civilizado como peri1
•
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goso disseminador de doen9as, mas senhor dos segredos da produ9io de cobi9ados bens de metal.
Instala-se uma nova ordem no Brasil Central. Grupos agressivos sao neutralizados, hostilidades intertribais sao contidas.
Metal, nylon, corantes deixam de ser bens escassos. Chegam
os remedios, os medicos e a possibilidade de novo equilfbrio
demografico. Os indios fazem seu ingresso na Hist6ria do homem
civilizado. Reproduzem suas condi9oes de existencia, submetidos
a uma politica protecionista que lhes assegura a relativa tranqiiilidade de uma vida de reserva, de uma vida sob tutela.

0 preparo do beiju

2 .1 .

Considera~oes

sobre a fertilidade kamaioni

Antes de discutir a maneira pela qual o grupo kamaiura
reproduz suas condi95es de existencia social, serao apresenta4os
alguns dados demograficos relatives a sua reprodu9ao biol6gica. 20
As analises foram extraidas de trabalho realizado em colabora~ao com
o Professor Candido Procopio Ferreira de Camargo. LIMA, Carmen . Sylvia
J unqueira de Barros e CAMARGO, Candido Procopio Ferreira de. 1971.
'

0
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~s dados de natureza demografica for am coligidos mediante

entrev1sta, obtendo-se informa95es relativas ao numero e a composi9ao por ~exo e idade da popula9ao, assim como fatores culturais que interfereni e regulam os padroes de reprodu9ao.
Ha na cultura kamaiura uma expectativa generalizada de
que todas as pessoas devem se casar. 0 casamento alem das
fun95e~ .de procria2ao e de" n~tureza sexual, toma-se 'igualmente
necessar10 por razoes econom1cas, decorrentes da divisao sexual
do trabalho.
0 Casamento se efetua, para as mulheres, logo ap6s o inicio
.
de reclusao ap6s
de s~u periodo repro?utivo, sendo que o . tempo
a prrme1ra menstrua9ao prolonga-se ao maximo por um ano. Cessando a reclusao, ocorrem imediatamente os casamentos, em
geral anteriormente combinados.
0 Quadro IV apresenta uma lista de todas as mulheres nao-solteiras da aldeia. 0 numero medic de filhos vivos por mulher,
em grande maioria ainda em perfodo reprodutivo, e de 2,4. Considerando-se todos OS nascidos vivos, 0 numero medio alcan9ado
e de 3, 7 filhos por mulher. A moda do numero de nascidos
vivos e de 4 e a de filhos vivos e de 2. A distribui9ao varia,
para o caso de nascidos vivos, entre zero filhos (para 3 mulheres) e um caso de 9 f ilhos.
Estes dados revel am um padrao de f ertilidade certamente
muito inferior as possibilidades biol6gicas de reprodu9ao do
grupo kamaiura.
Al gum as situa9oes limitam a pratica sexual, afetando assim
a pr6pria fertilidade :
a . quanto aos homens, ha restri95es ao relacionamento
sexual dos pajes durante seu perfodo de inicia9ao e dos lutadores nas competi95es cerimoniais;
b . no que respeita as mulheres, preve-se um perfodo de
abstinencia sexual que, idealmente, deveria perdurar durante um
a_no ap6s o parto. As crian9as sao amamentadas por periodo var1~do de tempo, mas geralmente bastante longo, chegando ate
t res anos. Com isso, a f ecundidade das mulheres diminui
consideravelmente nesse espa90 de tempo;
c . interessante observar que a cultura kamaiura nao conside~-~ a rela9ao sexual como uma obriga9ao estrita Iigada aos
pape1s de mulher casada. Supoe-se a anuencia voluntaria da mulher, ~ao havendo expectativa de formas de constrangimento que
a obr1guem a uma rela9ao momentaneamente n~o desejada.

I

•

•
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QUADRO IV
LISTA DA POPULA~AO FEMININA KAMAIURA E
NUMERO DE FILHOS VIVOS E MORTOS
IDADE APROXJMADA

MULHERFS

.•.

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

•

15-19
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24 .
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
30-34
30-34
30-34
35-39
35-39
35-39
35-39
35 -39
35-39
35-39
35-39
35-39
40-44
45-49
45-49
50-54
50-54
50-54

-

1
2
2
4

-

1

-

2
2
3
2
3
2
6
2
4
4
3
4
5
1
4
2
3
1
3
1
1
3
70

1

-

2
1
1
1
3

2

2

-

.

4

2
2
4
1
2
5
2
2
38

Pesquisa de campo, 1971.

A ruptura da uniao, conseqliente da separa<;ao do casal, nao
impede a contrata<;ao imediata de novo casamento. A morte de
um conjuge, entretanto, obriga o sobrevivente a um perlodo considerado de luto, cuja dura<;ao e variada, no qual nao pode se.
casar novamente.

33

De modo geral, pode-se considerar que as normas relativas
a f orma<;ao da uniao tenderiam a favorecer uma al ta fertilidade,
quer pelo inicio precoce do matrimonio, quer pela facilidade na
contrata<;ao de nova casamento. Em rela9ao as normas de casa1ncnto ha de se considerar tambem a liberdade de rela<;oes extraconjugais, que representam uma modalidade restrita mas relativamente difundida de relacionamento sexual. N ormalmente, forn1am-se casais de namorados, parceiros temporariamente cstaveis,
cujo grau de legitima9ao e muito inferior ao do Casamento. Esse
tipo de uniao e muito menos fertil do que 0 Casamento formal,
.
como se vera a segu1r.
Geralmente, as decisoes relativas as conseqtiencias reprodutivas do ato sexual e a continuidade das gesta<;oes decorrem de
inten<;oes conscientes a respeito do tamanho da familia e do desejo
de se ·ter ou nao um filho. Os kamaiura afirmam ter conhecimento de ervas capazes de evitar a concep9ao e que seriam propriamente anticoncepcionais. Nao nos foi possfvel ainda realizar
uma analise farmacol6gica e experimentos suficientes para controlar a veracidade dessa cren9a.
·Observa-se que acreditam igualmente na propriedade que tern
algumas ervas de facilitar a fecunda<;ao.
Com rela<;ao ao desenvolvimento da gesta<;ao, afirmam os
kamaiura possuir remedios capazes de provocar 0 abortamento .
Quer atraves de processos mecanicos, quer par meio de ervas,
as mulheres praticam efetivamente o abortamento.
Em algumas situa96es sociais a cultura kamaiura legitima o
abortamento. Geralmente o status da mulher constitui o fundamento para a decisao de abortar. As mulheres sem marido ou
cujo marido tenha estado ausente por um per.fodo longo de tempo
1 correm a praticas abortivas. 0 padrao de liberdade sexual extra,
·onjugal pode ocasionar concep9ao indesejavel, que e portanto
1nterrompida.
'
Observa-se que o infanticidio, coma forma eticamente aceita
d · iinpedir a sobrevivencia do recem-nascido, justifica-se no caso
do nascimento de gemeos, de crian9as defeituosas e, eventual1nl.!ntc, nas situa96es de status analogas as que levam ao aborlfHll ClllO
provocado. Importante considerar que as praticas .
1hnrtivas sao tambem utilizadas como maneira deliberada de
plnncjar o tamanho da f am ilia e evitar um nascimento indesejado.
0 Quadro V revel a o numero ideal de f ilhos par sexo e
id 1dc dos entrevistados. As perguntas formuladas foram: "Quan10
filhos e bonito ter?,,, "Quantos filhos gostaria de ter?,, for~

-

-

.

FILHOS MORTOS

-

-

TOTAIS
FONTE:

FILHOS VJ VOS

KAMAIURA
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QUADRO V

IDEAL DO TAMANHO DA FAMILIA E NOMERO DE
FILHOS VIVOS E MORTOS DOS ENTREVISTADOS
IDA DE
APROXIMADA

MULHERES

HO MENS

NUMERO DE FILHOS

N6MERO DE FILHOS

VIVOS

'

15-19
15-19
25-29
25-29
30-34
30-34
.
35-39
35-39
35-39
35-39
45-49
50-54
50-54
50-54

FONTE:

'

MORTOS

-

-

-

-

2
3

2

1

6

2
4
1
3

2

-

2

IDEAL

VIVOS

2
2
2-3
3
10

5
5
5-10
8

2
5
2

IDEAL

. 2

-

2-3

2
2
2

1
2

3-4
3
2

2

5-10

·4
1
1
3

MORTOS

5
1
10

Pesquisa de campo, 1971.
.

mula~oes semelhantes
do da indaga~ao.

visando a esclarecer ao entrevistado .o senti·
Inicialmente, a pesquisa permitiu observar que a ideia de
um tamanho bonito e conveniente de f amflia nao era estranha
ao universo cultural do grupo estudado. 0 tamanho ideal apresentado estava longe das potencialidades biol6gicas e indicava uma
dimensao nao muito grande de f amilia.
Entre as gera¢es, as dif eren~as relativas ao. tamanho ideal
da familia seriam devidas, provavelmente, a acentuada diminui~ao
da mortalidade inf antil e da mortalidade entre os jovens, levando
as mulheres das gera~oes que iniciam seu perfodo reprodutivo a
redefinirem o numero desejado de filhos de modo a manter a
mesma fanu1ia relativamente pequena da tradi~ao kamaiura.
Na interpreta~ao do ideal de f amilia convem observar que
as respostas f ornecidas pelos informantes parecem indicar nfveis
diferentes de concre~ao.
O nlvel mais generico e afastado da situa~ao pessoal do
entrevistado e aquele no qual se considerava born e conveniente
um nilmero relativamente grande de filhos ( entre 5 e 10) .
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.
~n segundc.> lugar, o nivcl que implicava na dcfini~ao de
1nte1~~ocs pcssoaas do cntrcvistado, no qual o numero de filhos
dcscJado garava cntrc 2 e 4.
.
0 aspe~to p~rticulan:nente si~ificativo da dinamica populac1onal kama1ura d1z respe1to ao ruvel de plena racionalidade com
quc se entende o processo reprodutivo. Esta racionalidade encontra-se realizada sem outras interferencias culturais na tradi~ao ,
kamaiura.
A analise das motiva~oes a respeito do tamanho da famflia
c .dos motivos que justi~icariam sua amplia~ao, ou diminui~ao,
de1xa transparecer um estilo de controle bastante racional. Assim
o deseja~el aumento do tamanho da famHia liga-se, especialment~
cm rela9ao aos homens com fun9oes de lideran~a, ideia de que
a expansao demogrcifica kamaiura e condi~ao da sobrevivencia
d~ grupo e da. realiza~ao mais completa de suas aspira~es cultura1s. A famiha grande e igualmente justificada em termos dos
papeis de prote9ao e seguran9a que os filhos poderiam representar
em r~9ao aos pais.
.
. . ~or outro lado, racionalidade paralela encontra-se nas just~ftcativas referentes a um ideal de familia bastante reduzida. "Os
ftlhos gastam muita comida", "dao muito trabalho" constituem
o centro da argumenta9ao de natureza economica 'que fundamenta, aos olhos da cultura kamaiura, a op~ao por uma fanu1ia
pequena.

a

.Na visao .k~m~iura da f amflia nao ocorre uma concep9ao
fat altsta ou a merc1a do peso de um a tradi~ao estatica · ocorre
um P!oj.eto perfeitamente consciente de que o tamanho d~ familia
constttu1 uma esfera de decisao livre e racional.
. s:na interessan~e _comparar as concep¢es dos setores rurais
brasile1ros com a v1sao do mundo kamaiura, muito mais livre
e que defin~ s~us ?bjetivos a partir de uma visao globalizante
dos seus propr1os mteresses e do patrimonio cultural que lhe
cabe usufruir e preservar.

2 .2 .

Agricultura

No processo de produ9ao de alimentos, a agricultura ocupa
Jugar de destaque. Dela provem os ingredientes fundamentais
pa~a a elabora9ao do beiju, produto basico da alimenta~ao ka1na1ura.

..

•
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Se os Indios guardam na lembran~a a ideia de um passado
distante quando "dan<;ava-se muito e trabalhava-se pouco" coletando mel e frutos, lembram tambem que comia-se "peixe
sem beiju, peixe .sobre folha, peixe sem nada". 0 desenvolvimento da agricultura trouxe mais trabalho, mais mandioca e muito
beiju. ~ a epoca da fartura, do alimento regular que independe
dos azares da coleta e oa pesca.
Tanto naquela epoca como agora, a terra sempre se cons- tituiu em objeto de trabalho, objeto sobre o qual aplica-se energia
humana para se ter como produto um terreno limpo, pronto para
o ·plantio. Assim, foi a substitui~ao do machado de pedra pelo
de metal que provocou a grande mudanc;a. Garantiu fartura ao
f acilitar a abertura de ro~as, possibilitando relac;ao melhor entre
trabalho e produc;ao. 0 kamaiura a isso se refere, ponderando:
"antigamente trabalhava-se duro, mas pouco. Custava muito derrubar arvore com machado de pedra. Hoje, trabalha-se muito:
em pouco tempo se derruba a mata".
Dess a forma, o que acima se denominou desenvolvimento
agricola nada mais e do que maior produtividade gerada pela
utiliza~ao do instrumento de metal, proveniente de uma sociedade
tecnologicamente mais avanc;ada. A mudanc;a fundamental que
ai ocorre diz respeito a qualidade do instrumento de trabalho e
nao ao surgimento de novo tipo de instrumento. Considerando
ainda que 0 machado de metal e produzido fora do grupo kamaiura, e de se supor que 0 sistema de utilizac;ao da terra tenha
permanecido o mesmo e com ele mantido constante o numero
de horas de trabalho.
Essa mudanc;a, que parece ter atingido principalmente a dieta
indfgena, adquire significado mais profundo q uando se analisa a
qualidade dos vinculos que desde entao se estabeleceram entre a
sociedade doadora do metal e a indfgena.
As areas mais cobic;adas para ro9a sao: as de terra preta,
consideradas mais ferteis; de "mato limpo"' isto e, cobertas de
mata alta e sem vegetac;ao rasteira; sem muita ocorrencia de
formiga e de facil acesso. Atualmente, as terras mais us ad as localizam-se nas proximidades da lagoa de lpavu e outras lagoas me:nores. Ro9as muito distantes da aldeia exigem o deslocamento
temporario da familia para junto da plantac;ao durante o periodo
de trabalho agricola. Nessas circunstancias, passa-se a residir na
casa, construfda especialmente para esse fim, o tempo necessario
para acumular mandioca processada em q uantidade considerada
suficiente para o consumo diario e para a epoca das chuvas. Embora as ausencias se deem nos intervalos das cerimonias tribais,

AGRICULTURA
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sacrificam-se as relac;oes sociais di arias na aldeia. Por isso . mesmo, e sempre que possfvel, as roc;as distam da aldeia poucos
quilometros, de forma a permitir que a familia se ausente da
aldeia poucas horas durante a manha. Nos casos estudados, registrou-se um tempo medio gasto no percurso aldeia-roc;a-aldeia
de 1 h 55', parte do trajeto a pe e parte de canoa. A alternativa da ro~a distante ocorre quando a qualidade da terra se impoe
sobremaneira, compensando assim o isolamento peri6dico da
familia.
Na abertura de roc;as utiliza-se a tecnica da derrubada e
queimada. As operac;oes se ordenam na seguinte seqiiencia: derrubada das arvores grandes, que ao tombarem arrastam as de menor
porte, no infcio da estac;ao seca; caso o terreno nao tenha "mato
limpo", essa opera~ao e antecedida pela limpeza do mato
pequeno; perfodo de espera ate que a madeira e folha s sequem ;
queimada; perfodo de espera ate que o solo, cinzas e troncos
remanescentes esfriem; plantio, antecedendo o infcio das chuvas.
Trabalham na limpeza da terra os homens residentes numa
1nesma casa. Tantas roc;as sao abertas quantos forem os homens
adultos, que conjugam seus esforc;os em trabalho cooperativo, cada
qual realizando tarefa semelhante. Parentes pr6ximos e mesmo
amigos de outras casas ou aldeias eventualmente prestam auxflio.
Mas, via de regra, sao os homens da casa os responsaveis pela
execuc;ao da tarefa.
Ate as ultimas decadas do seculo passado utilizavam-se instrumentos de pedra, osso e madeira, 21 que pouco a pouco foram
sendo substitufdos pelos de metal. Com a instalac;ao do posto
de protec;ao, machado, f acao e enxada sao distribuidos regularmente ao grupo, a tftulo de doac;ao. Bens de grande valor, esses
instrumentos de trabalho nao entram no circuito de troca entre
casas ou aldeias. Propriedade individual do homem, circulam
livremente entre os membros da familia nuclear e mesmo, mediante solicita9ao, entre os demais moradores da casa.
A introdu9ao <lesses instrumentos de metal, como ja foi
notado, gerou maior produtividade do trabalho. Embora nao seja
aconselhavel guiar-se pelos dados numericos fornecidos pelos ·kamaiura, a rela9ao entre o tempo de trabalho gasto na derrubada
com o machado de pedra e com o de ferro e significativa. Segundo eles, mantidos Constante 0 tamanho da area e 0 numero
de homens, b que hoje se f az em um dia, fazia-se com o machado
de pedra em 12 ou 15 dias. Outras evidencias de tipo similar
ll •
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concorrem para se supor que, definido culturalmente o tempo
destinado aos trabalhos da terra, houve substancial diminuic;ao
das horas gastas na derrubada, o · que possibilitou aumento do
numero de roc;as e, conseqi.ientemente, da produc;ao de mandioca.
Se a vinda do metal nao acarretou alterac;oe~ na forma de
organizar o trabalho, nem criou grupos especializados, por estar
o kamaiura desvinculado do processo de sua fabricac;ao, definiu
0 grau de dependencia da economia nativa frente a brasileira.
Dependencia articulada na base do processo de produc;ao nativa,
e irreversfvel por ser impraticavel o retorno ao machado de pedra
ou a reproduc;ao local do machado de ferro.
0 trabalho de colaborac;ao reciproca que se desenvolve na
limpeza da terra adquire outras feic;oes durante o cultivo.
Convem que se inicie a analise da taref a de produc;ao de
alimentos com algumas considerac;oes sobre a terra, que aqui comparece como o principal meio de trabalho.
Constituem o territ6rio kamaiura imediato, a aldeia, f ormada
pelas casas e pelo patio cerimonial, a mata vizinha, a lagoa de
lpavu e os riachos que nela desaguam. Os kamaiura, enquanto
grup<?, se consideram seus unicos e verdadeiros donos. E uma
area privativa de seus membros, onde nenhum outro grupo ousa
penetrar sem antes atender aos· requisitos da etiqueta, isto e, enviar
m'ensageiro para consultar os Hderes sobre a conveniencia da visita.
A zona de . influencia kamaiura, entretanto, ultrapassa os
limites do territ6rio imediato. Sao zonas de mata, cursos d'agua,
explorados tradicionalmente por eles e sobre os quais detem o
privilegio de uso, reconhecido e aceito pelos demais grupos da
·area. Cabem a eles o uso e a explorac;ao de toda a lagoa de
lpavu e da mata que a rodeia, de parte do curso do rio Ronuro
e da area onde hoje se localiza a base da F AB. Tern, ainda,
livre acesso a regiao de Morena, na confluencia dos rios Culiseu
e Culuene.
Ve-se assim que da perspectiva kamaiura uma parcela da terra
na regiao dos formadores do rio Xingu pertence ao grupo, cabendo
a seus membros o direito de uso e gozo de seus frutos, assim
como o direito de dispor desses frutos.
A sociedade brasileira, entretanto, define de f ato como sua
a propriedade real da terra, reservando aos kamaiura sua posse.
Esse f ato ab re caminho para que as relac;oes entre indios e civilizados assuma~, ainda que envoltas em poHtica protecionista,
carater de dominac;ao e subordinac;ao. 2 2
H

"£ relativamente pouco conhecido o fato de que o reconhecimento ao

indigena do direito sobre seus territ6rios antecedeu historicamente ao esta-
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0 preparo da terra e a parte mais ardua das taref as agrfcolas. Mas como o fogo f az a maior parte do trabalho, nao havendo necessidade de remover raizes e troncos parcialmente queimados, a produc;ao homem/ hora pode ser considerada 6tima,
quando comparada com outras tecnicas de limpeza.
O uso da queimada, conjugado com um espac;amento que
permit a o aparecimento de floresta secundaria, f az com ~ue diminua a incidencia de capim, evitando-se o trabalho de hmpeza
com enxada. Coin a eliminac;ao da floresta, o capim comec;a a
aparecer. Em florestas densas o capim nio cresce, mas a medida
que a flore~ta torn~-Se rala OU e grad~almente ~ubs~tuf~a por ~r
bustos, o capim se alastra. Como a ra1z do capim nao e destru1da
pelo fogo, terras freqlientemente a ele expostas tendem a se tornar
cada vez mais cheias de capim. 23 Dessa forma, quando o tempo
de pousio diminui, a vegetac;ao e rala e 0 preparo ~a terra pas~a
a exigir trabalho regular com enxada. No caso kama1ura, o pous1.o
e longo, do tipo denominado pousio de floresta. 24 Cada do1s
ou tres anos, novos terrenos sao preparados, sendo a roc;a abandonada depois de duas ou tres colheitas, isto e, q~a~d~ comec;a
a ser invadida pelo mato. Essa invasao tende a d1m1nu1r a pro-·
dutividade da roc;a como conseqilencia da competic;ao entre especies cultivadas e ·ervas daninhas. 2 tS As alternativas para o Indio
sao : aumentar o trabalho nas roc;as e fazer capinas regulares por
mais alguns anos, ou abrir novas roc;as em terrenos de "mato
limpo", que supoe um espac;amento de utilizac;ao da terra de
20 a 25 anos. Tudo indica que os kamaiura optaram pela segunda f6rmula, pelo menos como regr a geral.
.
·
O pousio de floresta e usualmente associado ao nomad1smo
e mesmo apontado como um dos fatores responsaveis pela~ principais caracteristicas da vida tribal. 26 A situac;ao kama1ura e
' belecimento pleno da propriedade privada sobre a terra como di~eito .c~n
ferido aos habitantes pelo poder real ( . . . ) N aturalmente, as ~tspos!~?es
formais em defesa dos direitos e liberdades indigenas, de que e tao pr~1~a
a hist6ria antiga e recente·, jama~s c~nstituiram 6bice ~nde~avel ao e~c:rc1c10
de uma politica geral de colomza~ao que, sem mod1f1ca~oes" e~sencuus ~m
seu carater desenvolveu-se dos primeiros tempos da colonta aos dias
atuais ( ..· . ) O 1nd~o continua a ser. defi~do pela opiniao ~~~a_!lte das
regi0es onde sobrev1ve como um 6b1ce ao progresso e a c1vtliza~ao, que
deve ser afastado, neutralizado ou suprimido." MOREIRA NETO, C. A. 1967.
p. 175-85.
118
BOSERUP, E. 1965. p . 20.
u BosERUP, E. 1965. p. 15.
t G C ARNEIRO, R .
1961 . p. 57.
90 B osERUP, E.
1965. p. 70.
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de outros grupos alto-xinguanos parece invalidar essas generaliza<;oes. Em 18 87, 2 ; Von den Steinen referia-se a uma aldeia kamaiura pr6xima da "bela laguna". Em 1938, 28 Quain dizia "the
kamaiura village, located near the sandy beaches of a lagoon
lined with buriti palms . .. ". Em 1949, 29 Galvao refere-se a
uma aldeia de construc;ao recente ·(Tiwatiwari): ... "tendo os kamaiura habitado anteriormente as margens de uma grande lagoa,
distante meio dia de viagem por terra, da atual situac;ao. A essa
aldeia - da lago a, chamam de I pavu. Fortes epidemias de gripe,
que causaram muitas mortes, parecem ter sido a causa de seu
abandono. Os kamaiura nao estao satisfeitos com a atual locaIizac;ao, pretendendo voltar para Ipavu, para onde viajam com
freqtiencia em busca de piqui e urucu, e onde vao enterrar os
mortos". Ap6s essa mudanc;a temporaria, para perto do rio T.u atuari, os kamaiura ate hoje nao mais deixaram as cercanias da
lagoa de Ipavu. Permanencia similar tern tambem os kuikuro
e waura com a mesma tecnica de utilizac;ao da terra. :lo Carneiro,
negando a relac;ao necessaria entre queimada e nomadismo, afirma
que uma aldeia de 2 000 pessoas igualmente poderia ser permanente. 31
Antecede a chegada <las chuvas o inicio do plantio, que e
feito diretamente no solo por entre troncos queimados, cinzas e
tudo mais que tenha restado da queimada. Pedac;os de rama tirados das plantas adultas sao fincados em monticulos de terra solta
em intervalos de 1,50 a 2,00 metros, cobrindo, em filas regulares,
toda a extensao do terreno desbastado que tern tamanho media
de 5 000 m 2 •
Seis meses ap6s o cultivo, as raizes estao prontas para serem
colhidas. 32 Cabe as mulheres desenterrar as raizes com um pau
ou facao e carrega-las para a aldeia onde serao processadas. A
quantidade de mandioca colhida e aquela que uma mulher pode
carregar na cesta: em media 45 quilos.
Aos homens competem as taref as do plantio, capina, construc;ao e conserva<;ao das cercas que circundam as roc;as. 0 porco-do-mato constitui a grande ameac;a as plantac;oes e, nao raro,
27

28
29
30
81

VON DEN S TEINEN, K. 1940. p .
MURPHY, R. F ., QUAIN, B. 1955.
GALVAO, E. 1949. p. 32.
CARNEIRO, R. 1960. p . 230.
CARNEIRO, R. 1960. p. 232.

149.
p. 20.

Os kuikuro preferem esperar 18 OU 20 meses para proceder a colheita,
quando entao as ralzes alcan~am maior tamanho e maior propor~ao de
polvilho, cerca de 25 %. C ARNEIRO, R. 1961. p. 48.
32
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apesar da existencia de cercas protetoras, destr6i parte consideravel do que e cultivado. Em roc;as mais distanciadas da aldeia,
e que durante as fest as nao sao visitadas, os porcos chegam a
consumir tudo 0 que e pfantado.
O replantio se faz a medida que a colheita progride. Com
o auxi1io do f acao, o homem secciona as melhores partes da
rama, enterrando-as no buraco deixado pela raiz que ja foi .arrancada. Folhas e galhos das . plantas colhid<i;s sao amontoados para
serem queimados, juntamente com as ervas daninhas que o homem extirpa com o auxilio da enxada.
Crianc;as participam de forma irregular do trabalho, cumprindo pequenas tarefas auxiliares.
0 tempo media gasto na ro<;a e de 2h 20'' 0 qual, adicionado
ao tempo media gasto no percurso aldeia-ro<;a-aldeia, perfaz um
total medio de 4h 15'.
Assim, trabalha-se na roc;a parte da manha que vai <las 6
horas as 1Oh 30' aproximadamente. Com esse tempo de trabalho as familias asseguram materia-prima para o sustento dos
moradores da casa, armazenando para o consumo durante o
periodo das chuvas e tendo mesmo a Jiberac;ao de algumas manhas
para outros servic;os. Considerando que a mulher nao participa
dessas tarefas durante a menstruac;ao (5 dias por mes, em media)'
quando nao ha canoa disponfvel, nos di as dedicados a pesca (em
media um dia por semana, por homem) e eventualmente por
ocasiao de doenc;a, cansa~o, etc., o trabalho na roc;a, durante
a seca, exige do grupo uma media maxima de 130 horas por
mes, ou seja, 26 horas semanais.
Os moradores de uma casa, aparentados quer pelo lado materno como pelo paterno, mas ·geralmente irmaos ou primos paralelos com esposas e filhos, organizam o trabalho de produc;ao de
mandioca sob a coordena~ao do dono da casa. Este e o Ifder
do grupo residente, com o status adquirido em transmissao linear
pelo lado masculino. Atualmente, com o aumento de casas na
aldeia, o individuo que toma a iniciativa da construc;ao da casa
converte-se em seu dono, prerrogativa esta que nao implica em
propriedade individual, mas basicamente em func;oes de lideranc;a,
apoiadas de perto pelos irmaos ou primos paralelos que compoem
o grupo residente.
Dentro da casa e possfvel distinguir um nucleo de moradores permanentes e de familias ou individuos ocasionais. Atritos
pessoais, novas alian~as e outras circunstancias momentaneas
levam alguns a fixar residencia em outras casas que nao a de
seus parentes pr6ximos. Identificam-se essas pessoas, entre outras
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coisas, pela localiza9ao de suas ro9as. Enquanto o grupo permanente trabalha em areas contfguas, os moradores temporarios
mantem suas to9as p(6ximas as de seus .parentes.
De ano para ano, a composi9ao de moradores ocasionais
de uma mesma residencia se altera sensivelmente. ·o Quadro VI
indica as mudan9as ocorridas no perfodo 1968 /71.
Durante sua permanencia na casa, os moradores ocasionais
contribuem para a alimenta9ao de form~ identica a dos moradores efetivos, exceto aqueles que por estarem construindo sua
pr6pria casa, radicando-se em outra apenas durante o tempo de
constru9ao, armazenam separadamente o produto de seu trabalho'
na ro9a.
Como OS motivos que orientam as locomo¢es dessas pessoas sao circunstanciai.s, convem que se analise aqui apenas o
trabalho dos residentes fixos.
0 grupo domestico, isto e, 0 grupo de moradores da casa,
constitui uma unidade de produ9ao de alimentos relativamente
autonoma. Embora hoje em dia sejam freqiientes as planta~es de
milho, ab6bora, cana-de-a<;ucar, batata-doce, abacaxi, e na ro9a
de mandioca qu~ o grupo concentra seu maior esfor90. N'ela
trabalham marido e esposa reghlarmente durante a epoca da seca.
Na aldeia, a mandioca e ·processada pela mulher, que dela
e~trai a polpa e o polvilho, que, depois de secos sao armaze-
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nados dentro da casa. Ambos os produtos constituem ingredientes fundamentais para o preparo do beiju. Outro alimento·
se obtem da mandioca : com a fervura da agua que lavou a
polpa tem-se o mohete, caldo grosso e adocicado, muito apreciado pelos mdios. 0 tempo gasto no trabalho de elabora9ao
do polvilho e da polpa 33 varia de acordo com o ritmo de trabalho da mulher, ajuda eventual de crian9as e interrup9oes ocasionais.
Como esse trabalho e realizado junto a casa, sao
inumeras as situa95es que levam a mulher a interrompe-lo, a
fim de atender a rotina domestica.
0 Quadro VII mostra as quantidades de mandioca e
materia-prima produzidas em diferentes ro9as:

Quer na abertma de roc;a; como em opera9oes de co1heita,
o trabalho pressupoe coopera9ao. No primeiro caso sao os homens da. casa que se organizam para a limpeza da terra; no
outro, as mulheres retiram mandioca do solo de ro9as dos membros da casa. Apesar dessa estreita ajuda, define-se a ro9a como
pertencendo a uma famflia, responsavel por sua forma9ao e conserva9ao. Como o produto derivado da mandioca e armazenado
em lugar com~m dentro da casa, sem distin9ao entre as quantidades produzidas pelas diferentes familias, 0 importante e a
manuten9ao d.e estoque suficiente, independente de sua origem.
Assim, aproveitando a capacidade. da canoa, as mulheres
tendem a trabalhar na ro9a que tenha mandioca no ponto de
ser retirada e que necessite do trabalho masculine de conserva9~0. , I~so nao · quer dizer que a coopera9ao na colheita seja
obngatona. Ela se torna usual, uma vez que libera parte dos
homens para a pesca, permitindo ainda as mulheres recolher maior
quantidade de mandioca numa s6 viagem.

QUADRO VII
PRODU~A.O

DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS

NUMERO DE PESSOAS QUE
' RO~A
FORAM A
H

M

1
1
1
1

3
3
3
4

kg

DE MANDIOCA COLHIDA

kg

DE POLPA
PRODUZIDA

kg

DE POLVILHO PRODUZIDO

CRIAN~AS

4
2

2

141,5
156,0
135,3
180,2

c•)

58,0

34,6
24,25
43,6

c••>
c••>
c••>
38,4

Observa~tio:

( *)
(*"')

das tr& cestas trazidas, duas continham mandioca scm casca.
nao foi computado.

Como se ve no Quadro VII, mais de uma mulher participa
da colheita numa mesma ro9a. Embora a planta~ao seja de uma
familia nuclear, esposas dos irmaos ou dos primos paralelos do
chefe da casa cooper am na taref a, dependendo do numero de
canoas disponiveis. Cada mulher trabalha ate encher sua pr6pria
cesta e, na aldeia, responde pelo processamento da mandioca. 0
numero de pessoas que vai a uma ro9a e geralmente definido
pela capacidade da canoa. Nao mais que o remador, na maioria
das vezes o dono da ro9a, tres mulheres e tres crian9as e o
numero usual, levando-se em conta que as cestas voltam Garregadas. A canoa pode ser de algum membro da casa ou mesmo
de outra casa. Seu emprestimo nao requer retribui9ao imediata,
mas pressupoe prcsta9ao de favor equivalente no futuro.
Oberg descreve detalhadamente as opera~5es envolvidas na
polvilho e da polpa. OBERG, K. 1953. p. 21.
u

elabora~ao

do

Elaborando uma estezra
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A polpa de mandioca e o polvilho, depois de secos, sao
armazenados dentro da casa em dep6sitos ciHndricos que variam
de 2,40 m a 2,60 m de altura por 0,80 m a 0,85 m de diametro.
Isso constitui reserva para uso diano e para a alimenta9ao durante
as chuvas. Caso algum membro residente tenha de assumir a
responsabilidade de distribuir beiju em situa9oes cerimoni~is,
inicia-se produ9ao extra, que fica contida em recipiente distinto.
A parte do produto destinada ao consumo fica a disposi9ao
dos moradores da casa, que dela se utilizam livremente quer para
uso pr6prio como para a tender requisitos da etiqueta, ofertando
beiju a amigos ou visitantes.
0 acesso a esses bens nao e limitado ou definido a partir
da participa9ao que cada um teve na sua produ9ao. Necessidades
fisicas e sociais determinam a quantidade a ser usada pelas famflias. Como para ter essa liberdade deve-se produzir regularmente,
nenhum membro descuida de suas obriga9oes, cabendo ao dono
da casa a coordena9ao dos trabalhos de forma a garantir niveis
de produ9ao adequados. Como a generosidade e altamente valorizada, a produ9ao nao se reduz ao imediatamente consumfvel
mas se amplia, criando um excedente para uso eventual, ao lado
da reserva para a epoca das chuvas.
A distribui9ao de beiju entre as casas da aldeia nao atende
ao problema de consumo, propriamente dito. Uma vez que todas
produzem a mesma qualidade de alimento, essa circulac;ao poe
em evidencia a fartura do grupo domestico, e, mais ainda, sua
generosidade. N enhuma pessoa presente durante a elabora9ao do
beiju deixa de ser alvo dessas gentilezas. Mesmo durante as
chuvas, quando a pesca e pouco produtiva e e baixo 0 estoque
de mandioca, leva-se o beiju com peixe ensopado a outras casas
com um desprendimento que encobre a relativa escassez de
alimento.
0 polvilho e a massa de mandioca sao ainda distribufdos
aqueles que tiveram ro9as exterminadas por ac;ao dos porcos OU
outros agentes destrutivos.
Nao se deve, entretanto, entender a distribui9ao como mero
mecanismo que emerge diretamente da busca de maior prestfgio.
Tampouco deve essa pratica ser reduzida a simples recurso compensat6rio frente a amea9a de penuria imprevisfvel. A ajuda
mutua que aqui se expressa no piano economico permeia toda
vida social como se fosse o unico comportamento possfvel para
o ser humano.
A distribuic;ao de alimento ultrapassa os limites da aldeia.
Nos encontros cerimoniais cabe sempre ao grupo hospedeiro for-

47

necer f arta alimentac;ao aos convidados. Mesmo fora dessas
ocasioes a massa de mandioca e o polvilho vao em auxflio da
aldeia que passa por crise de alimento. A quantidade desses
produtos que os kamaiura cederam aos txicao, quando de sua
entrada no Parque N acional do Xingu, teve de ser transportada
por uma pequena carreta. 34 0 beiju alcanc;a ainda o pr6prio
Posto, sempre como um gesto de cortesia, desvinculado de inten96es imediatas de troca ou solicitac;ao de favor. ~ verdade que
a distancia que separa a aldeia do Posto impede que a pratica
seja regular e que passe a depender das f acilidades de locomoc;ao.
Mas sempre que o jipe visita a aldeia, leva de volta, entre outras
coisas, beijus especialmente elaborados para os caraib.
·
Assim como o processamento da mandioca, a elabora9ao do
beiju e tarefa feminina. v arias vezes por dia, ativa-se 0 fogo
sob a chapa de ceramica onde se assa o beiju. Ali as mulheres
se altemam, ora assando apenas para o marido e filhos, ora
para todos os moradores. Come-se beiju a toda hora: com peixe
assado ou ensopado, apenas com pimenta, puro ou dissolvido
n'agua, sob a forma de cauim. Mesmo na estac;ao das chuvas
e grande o consumo de beiju. 0 Quadro VIII mostra a alimentac;ao numa casa de 12 adultos e 9 crian9as durante 8 dias,
em janeiro de 1971.
Enquanto na seca o peixc faz parte da dieta cde todo dia,
nas chuvas sua relativa escassez c compensada com · alimentac;ao
mais variada: milho, mamao, ab6bora, melancia, etc., plantados
nos arredores da aldeia e mesmo junto as roc;as, amenizam a
monotonia <las refeic;oes sem muito peixe.
A agricultura kamaiura inclui o cultivo de outras plantas
tan to para fins cerimoniais ( urucu e fumo) como para atender
a produc;ao de diversos hens artesanais ( cabac;a e algodao) . 0
trabalho de plantio e colheita e usualmente individual: homem
cuida do fumo e mulher do algodao. 35
Com a transferencia dos Indios txicao para o-.Parque Nacional do Xingu,
as aJdeias mais pr6ximas do Posto garantiram o forneci mento <lesses produtos ate que as ro~as do novo grupo estivessem prontas para garantir-lhes
o sustento.
~ Durante a pesquisa nao foi possivel registrar o trabalho com rela~ao
ao urucu e caba~a. As informa~oes sao de que ambos constituem tarefa
feminina. Oberg, embora descreva o processamento do urucu e o uso da
caba~a, nao fornece esclarecimentos sobre as tarefas especfficas ligadas ao
cultivo e a co)heita. OBERG, K. 1953. p. 15.
u
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QUADRO VIII
· ALIMENTA~.AO DURANTE A ESTA~.AO DAS CHUVJ\S
.

1

DIAS

3

4

20 21

24

2

5

7

8

21 22 22
- 1 1 1 1 8
x x - - - - - - - x - - x - - - x x
x x - - x - - - x x x x x x

19
1

6

ALIMENTO
Beiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Peixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Mohete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Ensopado de mandioca com p1qu1
Pi qui torrado
.
Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x
Ab6bora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melancia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . x
Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cauim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
t

0 bservafiio:

(x)

t

t

t

t

I

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

-

-

x

quantidade variavel.

2.3.

Pesca

0 peixe, juntamente com o beiju, constitui primordial alimento kamaiura. );: a unica fonte regular de protein a animal.
As aguas que se encontram no territ6rio tribal compoem a
zona habitual de pesca as quais se somam outros cursos de rios,
como parte do Culuene e do Tuatuari. Sao varias as tecnicas
utilizadas, cada qual exigindo diferentes formas de coopera9ao.
Assim, a tecnica do timb6, que consiste no envenenamento de
aguas previamente represadas, envolve a participa9ao da maioria
dos homens da aldeia. Dificultada a movimenta9ao da agua, OS
homens passam a segunda etapa do trabalho que consiste em
liberar o veneno do timb6 macerado na agua. Os peixes mortos,
quer pelo efeito do veneno, quer flechados, sao recolhidos e moqueados no pr6prio local da pescaria. Menor numero de homens
participa da pesca com rede de nylon, cujas opera9oes dispensam coopera9ao mais ampla. Finalmente, as varias formas de
pesca, com arco e flecha, pequenas redes nativas, armadilhas e
anzol, sao realizadas por um ou dois indivfduos e,. mesmo, com
o auxi1io de membros da fann1ia nuclear. 0 eventual auxHio fe-
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minino nao altera 0 carater fundamentalmente masculino desse
trabalho.
Os instrumentos de trabalho, com exce9ao da rede de nylon
e do anzol e linha, sao produtos do artesanato indigena, destacando-se os kamaiura e os kuikuro como os melhores produtores ~e rede de pesca de embira e da flecha de duas pontas,
respecttvamente. Esse f ato nao conduz a uina especializa9ao restrita; e apenas expressao do reconhecimento da maior habilidade
dos dois grupos. Obtem-se esses produtos artesanais quer pelo
fruto do trabalho do pr6prio pescador, quer pela troca inter e
intratribal.
Anzol, linha e rede de nylon sao bens que mais uma
vez evidenciam OS VIOCU}os que ligam OS kamaiura a SOCiedade
brasileira. 0 uso da rede de nylon subordlna-se as normas do
~arque Nacional do Xingu. 36 Por fazer parte do equipamento
<lo Posto, a rede e emprestada sob condi9oes e por tempo determinado as varias aldeias. Para ter direito a seu. USO, 0 grupo
compromete-se a devolve-la seca e sem estragos. Linha e anzol
fazem parte da doa9ao regular do Posto ou sao ainda obtidos
atraves de trocas eventuais com civilizados.
A epoca das chuvas, que se inicia em setembro, tern seu
ponto alto em fevereiro e mar~o com as enchentcs que inundam
boa parte das matas. £ um perfodo fecundo para as pescas com
arco e flecha ou, mesmo, as com anzol.
As aguas come9am a baixar e a retornar a seu leito em
abril, mas e somente em plena seca, agosto e setembro, que
tern lugar as pescas coletivas com timb6 ou rede. O baixo nivel
das ~g~as f acilita ,o represame~to de pequenas baias e igarapes
e co1nc1de com a epoca das ma1ores necessidades de distribui9ao
de peixe: a cerimonia do kuaryp.
Entremeando seca e chuva, o indio regula a intensidade das
pescarias em fun9ao das necessidades alimentares e sociais da
casa, selecionando a tecnica mais adequada e disponfvel.
.);: dificil calcular o tempo gasto nessas atividades. A pesca
colettva pode durar alguns dias, enquanto a individual poucas
horas. Mas, de maneira geral, a pesca perfaz um total d~ horas
de trabalho menor do que aquele gasto na agricultura. Calculou-se que os kuikuro realizam as tarefas diarias de horticultura
Em 1966, os kamaiura ganharam do Posto Leonardo Villas Boas uma
rede de ny lon que ficou sob a guarda de um dos Hderes da aldeia e
que, posteriormei:ite, foi inutilizada por membros de uma fac~ao que se
opunha ao refendo Hder. Desde entao, a unica rede existente pertence
ao Posto.
:\fl

I

•

•
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em duas horas e as de pesc'"a em uma hora e meia, 37 sem especifica9ao da tecnica utilizada. Como a freqiiencia da pesca define-se a
partir do volume de peixe obtido - que esta longe de ser constante com qualquer das tecnicas utilizadas - e como varia o local
da pesca (lagoas, rios), torna-se bastante diffcil definir com precisao o numero de y.o ras gastas nesta tarefa. Nao seria, entretanto, exagerado estimar em 14 horas semanais a media de tempo
gasto durante o periodo da seca (maio/ setembro).
Esse tempo de trabalho nao se adiciona aquele gasto nas
tarefas agricolas, ao nfvel individual ou mesmo familiar. Sao trabalhos que se altemam de forma a nao romper a continuidade
da produ~ao de alimentos dentro de uma casa.
N as pescas coletivas, 0 produto e distribufdo entre OS participantes eqiiitativamente, tendo como referencia 0 numero de
moradores de cada casa.
Quando 0 volume de peixe e grande, 0 alimento, em forma
de peixe moqueado, fica exposto n':> pr6prio jirau onde foi assado
pelos homens, a disposi9ao dos moradores da casa. N as pescas
individuais ou naquelas cujos participantes sao de uma mesma
casa, o produto e distribuido entre as famflias residentes. Quando,
finalmente, 0 produto da pesca e muito pequeno, 0 que ocorre
em certas epocas de chuva em pescarias individuais, 0 peixe e
ensopado e distribufdo com beiju aos demais moradores. Dessa
forma, mesmo nos dias de maior escassez, havendo peixe os moradores nao ficam reduzidos ao beiju com pimenta.
Coincidem com a epoca da seca as duas maiores cerimonias
intertribais: o jawari, que con ta apenas com a prescn~a de Indios
de outra aldeia, e o kuaryp, que recebe todas as aldcias amigas. 38
A distribui9ao de beiju, responsabilidadc de dctcrn1inadas casas em
cada ano, acrescenta-se a do peixc obtido pela pcscaria coletiva
que soma os esfor9os de quase toda a aldeia.
Muito embora seja o beiju alimento permitido a todos, o
peixe, no entanto, e cercado de algumas restri~oes, que vao desde
a proibi9ao do consumo de algumas especies por individuos com
filhos recem-nascidos, por exemplo, ate sua total exclusao da
dieta de mulheres menstruadas.
Embora sofrendo limita9oes impostas pela tradi9ao do grupo
e sujeito a flutua9oes sazonais, o peixe representa fonte impor87

R. 1961. p. 49.
Atritos que surgem entre as aldeias, motivados por acusa~ao de feiti~aria
ou mesmo por mal-entendidos menores, constituem por vezes suficiente
motiva~ao para qu,,. o alto-xinguano passe a redefinir o conjunto de aldeias
amigas, num deter rninado ano.
38
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tante de alimento. Seu consumo, durante o ano, nao chega a
ser diario como o beiju, nao por f alta de iniciativa e esfor~o
dos indios, mas devido a pescarias infrutfferas. E dentro da casa
organiza-se o trabalho de f orma a garantir seu consumo regular.
Ainda que em algumas epocas nao sejam as aguas especialmente
piscosas, sempre havera um homem da casa a fazer paciente
tentativa de pesca. Embora nao seja possfvel estabelecer rigidamente OS lim.ites entre esta9oes boas e mas para a pesca, e na
epoca seca que os kamaiura tern maior consumo de peixe.

2 .4 .

Ca~a

e coleta

A ca9a de algumas aves e pequenos animais, assin1 como
a coleta de frutos silvestres, propiciam uma alimcnta~ao rica cm
variedade, embora desempenhem papel relativan1cntc sccundario
no que diz respeito a produ~ao de alirncntos.
Com rela9ao a ca~a, o trabalho rnasculino c quase sempre
individual se orienta em dirc<;<'io aos scguintcs objetivos:
1 . garantir alimcnto para harpia; :rn
2. substituir o pcixc na dicta de pcssoas atingidas por tabus
alimentares ( ca~a de paca, pato, macaco, mutum, jacobim, etc.) ;
3. obter penas, materia-prima essencial a elabora9ao de
produtos artesanais;
4 . segundo informa~ao dos fndios, obter peles de animais
( ariranha e on9a) altamente valorizadas em trocas ocasionais com indivfduos ligados a base da F AB.
Constituem, de modo geral, produtos da coleta: mel, piqui,
jenipapo, mangaba, formigas, ovos de tracaja e lenha. Tais produtos destinam-se a:
•

1.
2.
3.

.

alimenta9ao -- mel, mangaba, piqui, f ormigas, ovos de
tracaja;
pintura - oleo de piqui, tinta extrafda do jenipapo;
combustive! - lenha.

.. Segundo Galvao, um dos tra~os marcantes das aldeias xinguanas e a
presen~a da grande gaiola conica feita de varas que encerra a harpia, cujas
penas sao bastante apreciadas no artesanato. Sua alimenta~ao, que con-

•

•

· --

•

·~··::::...-

•
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possfvel distribuir o tempo de trabalho de f orma a nao paralisar
ou retardar nenhuma das atividades previstas para a epoca seca.
Isso pode ser entendido tambem como um recurso para contomar
uma possfvel menor disposi~ao para a ajuda mutua entre membros
de diferentes grupos domesticos. A nitidez com que se delineia
a divisao da aldeia em f ac~oes poderia, eventualmente, ser uma
das chaves explicativas do fenomeno.
Dados de 1953, referentes as aldeias alto-xinguanas em
geral, 42 apresentam dimensoes nao muito diferentes das atuais
casas kamaiura. Varia~oes mais significativas referem-se as dimensoes das casas de lpavu, em 1970, quando comparadas com
aquelas da aldeia nova, em 1971. Nesta ultima, com exce~ao
de uma delas,, as casas sao menores.

Na coleta, o trabalho e usualmente coletivo e envolve a participa9ao de mulheres e crian9as. Com exce~ao da lenha, de
uso familiar, os demais produtos sao regidos por padroes de distribui9ao e consumo semelhantes aos da pesca. Dentre eles, a
castanha extrafda do piqui destaca-se dos demais como alimento
cerimonial distribufdo por ocasiao do kuaryp. 40

2 .5 .

Artesanato

Pequeno numero de bens artesanais e fruto de trabalho coletivo. A casa dos homens, na qual se guardam as flautas jakui 41
e outros objetos cerimoniais, e construfda com a coopera9ao de
homens das diversas casas. Local vedado as mulheres, situado
no patio da aldeia, e o ponto de reuniao usual dos homens e
pertence a aldeia kamaiura como um todo.
A constru~ao de moradias conta com coopera9ao mais restrita: nela trabalham os hornens que irao compor o grupo domestico. Eventualmente, outros homens participam da constru~ao e
sao recompensados com o produto de uma pescaria realizada especialmente para esse fim. A coopera9ao de pessoas nao residentes
na casa parece ter-se tornado menor. Os kamaiura relatam sobre
constru9oes passadas quando obtinham coopera9ao de muitos membros da aldeia e mesmo de aldeias amigas. De 1965 ate o presente, novas constru~oes ocorreram apenas uma vez, por ocasiao
da transferencia da aldeia para pequena distancia do local anterior.
As novas casas tern menores dimensoes do que aquelas da aldeia
antiga, o que permite pensar na necessidade de menor numero
de homens para realizar a tarefa. Os Indios justificam a varia9ao
de tamanho, argumentando que para conjugar os trabalhos da
ro~a com o da constru9ao e mais viavel a casa menor; torna-se
siste de passaros, macacos e pequenos mamiferos, leva seu dono a realizar
ca9adas regulares. GALVAO, E. 1953. p. 14.
4 0 Oberg
refere-se a cerimonia de Mavurawd realizada por ocasiao da
co1eta do piqui, que, entretanto, nao chegamos a presenciar. OBERG, K.
1953. p. 24 .
.u Instrumentos de destaque na cultura kamaiura, as jakui s6 podem ser
vistas e tocadas por homens. Segundo a tradi9ao do grupo, a mulher transgressora do tabu reserva-se a severa pena de ser obrigada a ter rela~oes
sexuais com todos os homens da aldeia.

•

QUADRO IX

DIMENSAO DE CASAS
ANO
1953 43
1970
• •

1971

COMPRJMENTO

1.ARGURA

AI.TURA

15 a 20,00 Ol
21,3001
28,00 m
14,40 01
16,10 m
17,70 m
20,80 m

9,00 m
13,90 m
12,10 m
8,90 m
10,20 m
9,80 m
12,30 m

at6 7 m
6,00 m
6,00 m
5,60 m (•)
5,20m(*)
5,40 m (*)
5,70 m (*)

Observafao:

( •) Medida tomada no poste de arrimo mais alto, estando a casa
ainda sem cobertura. A casa, depois de coberta, tera cerca de 0,50 m a
menos na altura interna.

Pode-se concluir que da . compara~ao dos dados kamaiura
com os de casas alto-xinguanas em geral nao ha discrepancia
significativa. Apenas quando se confrontam os dados de 1970
com os de 1971 as dif eren~as se torn am nitidas. Af, a maior
casa de 1970 tern quase o dobro do comprimento da menor de
1971. E de se supor que as varia~oes encontradas nos com" Na ocasiao da pesquisa de Galvao, a aldeia kamaiura localizava-se
pr6ximo ao rio Tuatuari, cerca de 10 km de Ipavu. GALVAO, E. 1953. p. 5.
'8 GALVAO, E. 1953. p. 17.

I
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primentos retratem estruturas globais de menor porte ,e como
conseqi.iencia os postes de arrimo sejam em menor numero e
mais leves.

Elaborariio da rede de dormir

Toma-se diffcil, entretanto, avaliar o significado desse fenOmeno. Tanto pode estar ocorrendo varia9ao ocasional e mesmo
casual, como uma resposta as possibilidades efetivas do grupo
de f azer frente a trabalho cooperativo mais amplo. E de se no tar
que ate 1970 a aldeia contava com 6 casas; em 1971, embora
tenha ocorrido a fusao de dois grupos domesticos, o numero total
de residencias passou a ser 7. Assim, dois novos grupos
domesticos se formaram, 44 o que equivale a dizer que diminuiu
0 tamanho de alguns grupos domesticos, isto e, da unidade de
produ9ao - casa.
Dentro da casa, os dep6sitos que contem polvilho e massa
de mandioca sao da mesma f orma fruto de trabalho cooperativo
entre os membros residentes. Os demais bens artesanais resultam
Fiando o algodao native

0

V. quadro sobre o deslocamento de moradores, p. 43.

I

•

•
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de trabalho individual 45 e f oram aqui classificados em tres grupos, para efeito de exposi~ao:
a) adornos, objetos cerimoniais e artigos de uso pessoal;
b) instrumentos de trabalho;
c) materias-primas.
0 Quadro X, que nao pretende ser exaustivo, mostra as
formas de apropria9ao de hens artesanais elaborados por homens
e mulheres, seu uso, origem dos instrumentos de trabalho e das
materias-primas ou brutas utilizadas em sua elabora~ao.
Ainda que boa parte da materia-prima usada na elabora~ao
do artesanato seja fruto de trabalho cooperativo no ambito familiar, os artigos finais sao criados atraves de opera~oes individuais. 0 artesao nem sempre se torna o proprietario do novo
bem, fato esse mais visfvel principalmente com rela9ao aos instrumentos de trabalho. Artigos de metal, dos quais depende a
quase totalidade das tarefas masculinas de produ9ao, nao substituiram integralmente o artesanato indfgena usado pelas mulheres na produ9ao de alimentos. Panelas e caldeiroes de metal
competem com as cuias usadas no transporte e armazenamento
de agua, sem, entretanto, amea9ar a posi9ao das panelas de ceramica, elemento central da cozinha kamaiura, obtidas atraves da
troca com 0 grupo waura.
A apropria9ao dos bens artesanais nao regula rigidamente
seu USO. Se por um lado OS proprietarios, isto e, aqueles que
podem dispor dos bens, sao sempre individuais, OS usuarios podem ser quer membros da famflia nuclear ou mesmo do grupo
residente, quer indivfduos de outras casas. Mas e dcntro de uma
casa que 0 USO dos bens e mais livre, isto e, nao acarreta necessariamente consulta previa a seu proprietario. No Quadro X,
assinalou-se a forma de uso mais corrente <lesses bens. F ora
·dos limites indicados, o proprietario deve ser consultado sobre
a possibilidade do emprestimo.
Ainda que grande parte dos materiais empregados na elabora9ao do artesanato seja de origem nativa - madeira, embira,
fibra de buriti, algodao, etc. - , alguns produtos industrializados
- contas e mi9angas de porcelana e vidro, fio de la, de algodao,
A constru~ao da tradicional canoa de casca de jatoba pressupu nha traba1ho cooperativo. LIMA, Pedro. 1950. p. 369-80. Atualmente, canoas
feitas de uma unica pe~a de madeira, a semelhan~a das canoas juruna,
sao o unico tipo de embarca9ao usada. Nao foi possfvel, atraves de informa~ao, precisar a forma de trabalho envolvido nessa constru~ao que nao
chegou a ser observada durante a pesquisa.
•

I

'

15

Preparo de vasilham es d e cabafa

57

PRODU~AO

QUADRO X
ADORNOS, OBJETOS
CERIMONIAIS, ARTIGOS
PESSOAIS

MASC.

.

~

•

F EM.

MASC.

..

PROPRIEDADE

TRABALHO

DE BENS ARTESANAIS
USO MAIS FREQUENTE

CASA

FEM.

FAMILIA

IND IV.

MAT.-PR./BRUTA

INSTRUM. TRAB.

NATfVA

NATIVO INDUSTR.

mascaras

x

x

x

x

x

zunidor

x

x

x

x

x

_mara.cas

x

x

x

x

x

flautas

x

x

x

x

x

c1garro

x

x

x

banco

x

x

x

x

x

x

· adornos masculinos
adornos femininos
rede para dormir

x

.

"(

x

.

.

x

x

INDUSTR.

x

x ·

manual

x

x

manual

x

x

x

x

manual

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

x

x

x

x

x

x

x

x

..

-

pente

x

sarjador

x

x

'

x

x

"

I

.

.

'

INSTRU M . DE TRABALHO
Ii

esteira

.

•

x

x

"X

manual

x

manual

x

x

manual

x

,Jt

'

abano

x

x

cesta

x

~

.

x

x

x

.

.
pene1ra

•

-

•
'

x

.

...

esteira de paje

I

. ralador
-

pa

de beiju

x

x.

x

.

.

x

.

.

cu1a

x

rodilha

x

canoa, remo

x

arco, flecha

~

x

manual

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

.
'

x

manual

x

x

manual

x

..

x

x

x

~.

x

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

I

I
I

•

x

I

x

f uso

x

x

x

-

x

x

x

.

manual

x

x

. .

x

rede, armadilha peixe

x
-

-

-

x

I

~

pilao
•

x

•

x

x

,
MATERlA-PRIMA

.
'

fio de algodao

x

'

't

x

x

x

manual

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

fio de buriti
61eo de piqui

~

x

x

x

I
I

.

x

I

.

pasta de urucu

x

x

tinta de jenipapo

x

x

-

I
I

f' .

'·..'

.

x

x
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•
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O inicio da construriio de uma casa

Estru tura da casa

Fi.~:ar;iio

da robertura de .\ape:

Casa pronta para ser habitada
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la ta, prego, corante, etc., - sao igualmente importantes. Dentre
esses itens, o fio de la compete com o de algodao nativo e tende
em alguns casos (rede de dormir) a substitui-lo integralmente.
Outros, como as contas e mi9angas, altamente valorizadas na
elabora9ao de colares e cintos, nao diminuiram a importancia dos
similares nativos - de concha de caramujo - produzidos pelos
kalapalo e kuikuro.
Sao os instrumentos de trabalho, usados na elabora~ao de
quase todos os hens artesanais, que mais uma vez evidenciam a dependencia kamaiura ·dos produtos industrializados. Aqui, como em
outras esferas da produ9ao, instrumentos de metal, como o facao
e o machado, que nao podem ser reproduzidos pelo grupo, substituiram integralmente os tradicionais instrumentos natives de
pedra, osso e concha.
.
Pode-se dizer, de maneira geral, que a sobrevivencia do
artesanato indigena depende basicamente <lesses bens. Os instrumentos de metal diminuiram o tempo gasto nas tarefas artesanais
sem contudo acarretar aumento significativo do numero de bens
produzidos. Produz-se para o uso e, ocasionalmente, para a
troca.

2 .6 .

IntercAmbio

A circula9ao de bens nao pode ser compreendida sem que
se explicite suas articulac;oes com as demais esferas da vida social
Ainda que em nenhuma sociedade seja valida a designa9ao do
economico como esfera autonoma, num grupo tribal isso se torna
ainda mais esteril, dada a notavel interdependencia das atividades sociais. Nao se pretende afirmar que a vida economica
esteja diluida ou submersa em outras rela96es de carater dominante no tribal. As descri9oes anteriores mostram ser possivel
identificar atividades nitidamente economicas. Entretanto, quando se trata de captar a forma da circula9ao de produtos, a especificidade dos atos em muitas instancias se recobre de diversos
significados, nem sempre e~tritamente economicos.
Antes de analisar de maneira sistematica articula9oes mais
significativas, serao discutidas a presta9ao de servi9os e a troca
de bens.
Fazem parte do territ6rio imediato kamaiura o patio central
da aldeia e OS diversos caminhos QUe ligam a aldeia as aguas

#
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e a determinados pontos da mata. No termino da esta9ao chuvosa esses locais se encontram parcialmente invadidos pelo mato.
A necessidade de capina, ainda que sentida por todos, e explicitada pelo lfder da aldeia, em f orma de apelo ao trabalho coletivo. Goza o Hder da prerrogativa de pedir que esse trabalho
seja realizado, como decorrencia da posi9ao que ocupa e · que
e confirmada ao se concretizar a limpeza das areas pelos homens
da aldeia. £ tarefa que nao pressupoe retribui9ao formal e imediata, alias, como a maioria dos servi9os coletivos realizados em
resoosta a solicita9ao do chefe da aldeia. Este, em contrapartida,
se acha investido do dever de ser generoso com todos. A responsabilidade de presentear e uma pesada incumbencia com que ele
deve arcar, sob pena de perder a lideran9a. Premido pela necessidade de presentear parentes e demais kamaiura, tern ele ainda
que atender, algumas vezes, pedidos de fndios de outras aldcias.
f: uma lideran9a que se mantem a custa de constantc rcdistribui9ao. Quanto mais bens possua, mais dcvcrfi distribuir, posi9ao esta bastante delicada porquc a rigor o chcfc gostaria de
fazer circular seus bens cntrc parcntcs, nuts a prcssf10 social c
de ta] monta quc torna isso irnpossfvcl. Assint, tao logo rcccba
presentes de civilizados ou de outros Indios, cuida de rcpartir
com chefes de casa e outros horncns de prcstlgio da aldeia, cxibindo a todos que nada retcvc para si. Nao raro e clc cxplicitamente for9ado a prcscntcar: basta quc algucm forn1ulc dcscjo
de possuir algum de scus bens. Em sfntese, os membros do
grupo parecem entender que tudo que chega as maos do chefe
e naturalmente da aldeia, OU seja, de todos. 0 chefe, apesar
de confirmar a generosidade exigida, o faz nao sem se lastimar.
Seria valido classifica-lo come verdadeira vitima de seus liderados,
mas vitima orgulhosa de sua posi9ao.
Dentro da casa, as tarefas de produ9ao de alimentos se
decidem em comum acordo, mas sempre sob a coordena9ao de
seu dono. Onde abrir novas ro9as, qual o melhor local para
pescar, intensifica9ao da colheita de mandioca, etc., sao alguns
dos problemas que cabe ao dono discutir e decidir com os demais
homens da casa. Nao se preve qualquer retribuic;ao direta como
decorrencia do cumprimento destas ta ref as. Sao esfor9os articulados, claramente baseados no principio de ajuda mutua, que
dao a casa caracteristicas de unidade de produ9ao inserida num
sistema comunitario.
0 exercicio do trabalho, de forma conjugada, reflete a aceita9ao da lideran9a do dono da casa pelos moradores. Aqui,
tambem, a generosidade comparece como qualidacie principal do
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lidcr que dcseja reunir e manter grande numero de parentes sob
sua coordena<;ao.
Viu-se que a presta9ao de servi9os por parte de liderados,
forma de Iegitima9ao do poder dos Hderes da aldeia e da casa,
corresponde a generosidade dos chefes - generosidade, ampla
no primeiro caso e mais restrita no segundo, explicitada atraves
da distribui9ao de alimento e bens artesanais.
Entre parentes 46 residentes ou nao de uma mesma casa, nao
s6 a retribui9ao de servi9os prestados e indefinida, como a pr6pria reciprocidade envolvida em atos de presentear. Quanto
maior 0 prestfgio da pessoa, isto .e, quanto mais generosa for,
maior sua disposi9ao em distribuir presentes. Assim, numa casa,
o maior doador tende a ser o seu dono, isto e, o Hder do grupo
de parentes.
La9os de amizade podem levar pessoas a presta9ao de auxflio
mutuo em pequenas ta ref as, co mo constru9ao de dep6sitos de
polvilho e massa de mandioca, por exemplo, sem expectativa de
recompensa que nao seja a garantia de poder contar com favor
equivalente no futuro. Traba1hos de maior porte, como ajuda
em constru<;ao de casa, sao recompensados com peixe.
Interior da Casa

Dep6sito dP poll•ilho e polp« de 1na11dioca
•., Parentes dcl1n1do~ con10 pro.'.1n10~. 1~Lo I.!, p,tJ'i. 11111.a.>~. pi 11 1u' p.11.tlelo~
e eventualmente cruzados, do homem e da esposa. A presta9ao de servi90
do genro ao sogro, que basicamente se limita ao auxilio na limpeza da
ro9a, tambem se enquadra dentro dessa categoria.

Amigos f azem trocas de bens, mas sob forma de troca de
presentes, na qual 0 tipo de reciprocidadc envolvida na~ e indefinida, sem contudo chegar a ser explicitada f ormalmente. Ao
ser presenteado por um amigo, o indivfduo "sente vergonha" e
se apressa em retribuir-lhe de modo equivalente. A amizadc assegura o equilibrio da troca.
A medida que o parentesco que une as pcssoas e distante e fracas suas rela~oes afetivas, a presta~ao de servi<;o e
incxistente e, se ocorre, prcssup0e retribui<;ao definida. Padrao
semelhante regula as trocas: as prctcnsocs do parceiro guc prop0e
a transa~ao sao claramcntc cnunciadas. Dcpcndcndo da posi9ao
de prestigio do outro parcciro, a opcrac;ac) podc sc rcalizar independentemente de sua vontadc. lsso ocorrc sempre que o parceiro interpelado tiver prestigio superior ao do proponente da
troca. ~ importante notar que, mesmo nessas situa9oes, respeita-se a equivalencia Cle valores entre os bens trocados. Havendo
pequenas discrepancias, o prejudicado materialmente tendera a
ser aquele de maior prestfgio, que assim exibira despi;endimento
e generosidade.
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A presta9ao de servi9os rituais, como pajelan9a e procedimentos ligados ao enterramento de mortos, e retrihufda formalmente com artigos de alto valor: usualmente colares de concha
de pe9as cilfndricas.
0 grande pa je defronta-se com a possibilidade de ter em
maos hens de muito valor. Por outro lado, sera igualmente levado
a redistrihuir o que recebeu, seja porque e chefe de aldeia, dono
de casa ou mesmo homem de prestfgio.
V e-se assim, atraves dos casos ate agora citados, que o
prestfgio nao se coaduna com a acumula9ao de riquezas. A pratica social, ao f ornecer ao individuo possibilidades de aumento
de prestigio, garante que a redistribui9ao atue como sustentaculo
do pod er, em forma de generosidade.
Du as outras formas de transa9ao tern carater de cerimonia,
ou, como ja foi dito, de um jogo: 4 7 a troca entre casas e a
intertrihal. £ quando a vida na aldeia se toma mais calma,
por for9a da redu9ao dos trahalhos agricolas, que se quebra a
monotonia com o moitara. Sem muitos preparativos, um grupo
de moradores de uma casa decide vi sitar outro. 0 grupo, for. mado por homens ou mulheres, mas nunca misto, chega a casa
onde devera realizar a troca. As mulheres, mais recatadas, chegam silenciosamente, portando artigos de sua propriedade. Sao
recebidas pela esposa do dono da casa que faz circular cuias
com castanha de piqui e mesmo cauim. As visitantes tomam a
iniciativa da primeira oferta: depositam no chao, pr6ximo a entrada, o artigo que desejam trocar. 0 objeto circula pelas maos
das mulheres da casa ate que a interessada deposite sua oferta.
Procede-se a novo exame das qualidades do hem. Concluida a troca, o ohjeto e retirado do solo. A medida em que o~ entusiasmo
tom a conta dos participantes, torna-se diffcil distinguir de quem
sao os lances, tal a quantidade de ohjetos no chao e na mao
das mulheres. Quando sao envolvidos hens de maior valor (panelas, por exemplo), e comum a mulher se retirar para consultar
o marido ou outros parentes. Esgotados os artigos dos visitantes,
estes retomam a sua casa. Mas o moitara ainda nao terminou.
Desta vez as mulheres da casa visitada e que vem a casa do
grupo iniciador da troca. Mulheres de outras casas se aproximam e novamente iniciam-se avalia96es e trocas.
Os homens tern procedimento mais ruidoso. Ao chegar a
casa onde pretendem trocar anunciam a aldeia o evento gritando :
moitara! moitara! Muitos se aproximam. As transa96es se rea'

1

M URPHY,

R. F .,

Q UAIN,

B. 1955. p. 42.
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lizam dentro dos mesmos padroes descritos; findos os hens disponiveis ou o interesse dos participantes, encerram-se as trocas. A
presen9a de civilizados na aldeia quase sempre estimula este tipo
de troca. Independente do sexo do visitante, grupos de homens
e mesmo de mulheres propoem 1noitard.
A · troca entre aldeias c ma is formal e merece considera9oes
adicionais.
Dois tipos de bcns, cm uso co r;ente entre os kam~iu_ra,
sao produzidos por outros grupos da ar~a: panelas de ceran:i1c_a
e colares c cin tos de concha de caramuJO. Fruto da espec1al1za9ao waura, a ceramica e imprescindfvel a elabora9ao de alimentos basicos: beiju e mohete. Colares e cintos de concha,
elahorados pelos kuikuro e kalapalo, fazem parte integrante _da
indumentaria nativa. A fim de obter esses produtos, os kama1ura realizam .,visitas esporadicas aos grupos especialistas.
Tradicionalmente, OS kamaiura compareciam as trocas intertribais com o arco prcto, dos quais sao os melhores artesaos. A
introduc;ao de arn1as de f ogo na area afetou bastante a utilidade do arco quc hojc c n1ais um simbolo do grupo do que
artigo de troca.
Com rela9ao aos de1nais bcns artesanais produzidos por todos
os alto-xinguanos, os kan1aiura atribuem valor diferencial a alguns
deles: os waura sao tidos como os melhores produtores de sal
e pimenta; os kalapalo, de ccstos e esteiras; os mehinako, na
pessoa de uma n1ulhcr, de panela do mesmo tipo waura e os
kuikuro, de flecha corn duas pontas para pesca. Os kamaiura
se autodesignam 6timos especialistas em cesta, arremessador de
flecha usado no jawari, canoa de casca de jatoba, rede de dormir
e de pescar e da fl auta jakui. Dizem ainda serem os melhores
na constru9ao de casa. Antigamente, afirmam, todos faziam casas
pequenas, aprenderam a faze-las grandes com os kamaiura.
Muitos dcsscs hens sao adquiridos por ocasiao do moitara
intertrihal. Sua importancia, cntretanto, nao e por si s6 suficiente para motivar un1a expcdic;ao de troca.
Em descric;oes f cit as por inf ormantes, o encontro se da nos
seguintes moldes: "participam dcssas expedic;oes ( ... ) todos os
individuos que assim o descjam, sob a chefia do Hder da aldeia.
Organizada a viagem, homens, mulheres e crian9as partcm levando
tudo que possa ser trocado. Na aldeia visitada sao acomodados
pelo chefe, de quern recebem heiju e peixe. No moitara reflete-se a hierarquia interna de cada grupo. Todas as trocas sao realizadas por intermedio dos respectivos chefes de aldeia. Estes
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recebem os objetos e tomam conhecimento das pretensoes de
troca de seu proprietario; feita a oferta, os interessados, membros
do outro grupo, manifestam-se tambem pela voz de seu pr6prio
chefe; nao ha lugar para as trocas diretas e informais entre
indivfduos." 48 Afirmam ainda os kamaiura que antes da realiza9ao da troca, os homens dos dois grupos lutam huka-huka.
Em contatos com civilizados, os kamaiura tern oportunidade de realizar trocas. Mas as situa<;oes desses encontros nem
sempre sao similares. Se por um lado, se avistam freqiientemente
com funcionarios do Parque, por outro, fazem visitas furtivas e
irregulares a base aerea da F AB, localizada a poucos quilometros
da aldeia. Esporadicamente rem oportunidade de receber visitantes
e pesquisadores. 0 tipo de relacionamento que esses contatos
propiciam e bastante diverso. 0 Parque, como 6rgao assistencial,
faz doa9ao de alguns bens e eventualmente realiza troca. Na
maioria das vezes, distribui sem esperar recompensa material.
0 pessoal da F AB procura o kamaiura para transa~oes com peles
de animais ( on9a e ariranha), segundo depoimento dos pr6prios
indios. Enquanto isso, visitantes, atrafdos quer pela "o.riginalidade" dos artigos indfgenas, quer pelo desejo de coletar material
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para museus, sao parceiros, ora generosos, ora sovinas. Assim,
nas transa9oes com civilizados nao se aplica de modo estavel
o padrao orientador das trocas indigenas.
0 grande doador, o Parque, que eventualmente poderia ser
identificado ao pai, 49 as vezes propoe troca; o pessoal da FAB
nem sempre respeita a equivalencia; o visitante oscila entre
pontos irreconciliaveis. Diante disso, os kamaiura exercitam
ampla gama de tipos de comportamento que vao da reciprocidade generalizada ate a negativa, passando pela equilibrada. 50
Enquanto na esfera nativa reserva-se cada comportamento a grupos especificos de pessoas, com relac;ao ao civilizado todos podem
ser usados, dependendo da oportunidade.

local 51 como nucleo permanente, apesar· do Sistema de parentesco ser cognatico, 52 acrescido de outros parentes atrafdos por
for9a da atua~ao do dono da casa.
O exemplo seguinte mostra a composi9ao do grupo domestico numa mesma casa em 1968 e 1971.
Casa I em 1968:

-o
2 .7 .

Articula~oes

Termo que designa o irmao do pai. Algumas vezes f oi possivel registrar
referencias dos indios ao administrador do PNX como sendo seu pal.
60
Sah1ins estabelece uma tipologia de reciprocidade que tern num polo a
solidariedade extrema, isto e, a reciprocidade generalizada, altruistica, que
nao preve obriga~ao de recompensa; num ponto medio esta a reciprocidade
equilibrada, que se refere ao intercambio no qual os termos sao equivalentes, sendo portanto n1ais impessoal que a primeira; no extremo oposto
situa-se a reciprocidade negativa, a forma mais impessoal delas, na qual
os interesses das partes sao opostos e cada uma procura maior vantagem.
Tern ela varias for mas q ue vao da esperteza e mallcia, ao f urto e a
violencia. SAHLINS, M. D. 1965. p. 145-49.
•

=

basicas

Idealmente, as regras de residencia definem que nos primeiros anos de casamento o marido deve residir na casa dos
pais da esposa. Cumprido esse periodo, o casal tern liberdade
de escolher nova residencia, que em geral e a casa de origem
do marido. Essa regra, entretanto, nao se aplica aos homens
donos de casa ou aqueles ja casados e que estao constituindo
famHia poligfnica. Nessas situa96es e sempre a mulher que passa
a residir na casa do marido.
Ao mesmo tempo em que se aplicam essas rcgras, outro
fator atua, fazendo variar a composic;,lo do grupo rcsidente de
forma pouco previslvel. 0 dono da casa, quc obtcm prestigio
adicional a medida em que se torna lider de muitos parentes,
procura reunir em sua residencia irmaos, filhos e mesmo genros.
Mas o padrao resultante tende a ser a forma9ao de grupo patri-

71
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Casa I em 1971:

9

Segundo E. Service, convem que se estabele~a distin~ao entre os termos
virilocal e patrilocal, reservando-se o ultimo para designar a composi~ao
do grupo, fruto da regra de residencia, e nao a pr6pria regra de residencia,
no caso, virilocal. SERVICE, E. R. 1964. p. 30.
62
Sistema nao linear, isto e, que nao enfatiza nenhuma das Iinhas (materna ou paterna) em particular. f: comumente designado como sistema
bilateral. SERVICE, E. R. 1964. p. ~ 1.
61
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Diversas f amflias nucleares vivem, assim, sob um mesmo
teto, onde participam das tarefas ligadas a produ9ao de alimentos,
de forma conj ugad a, e sob a lideran9a do dono da casa.
Dentro de cada familia nuclear a autoridade maior repousa
no marido. A ele cabe orientar a socializa9ao da prole; definir
a epoca e o perfodo da reclusao dos meninos, avaliar seu comportamento e aplicar puni9oes. Convoca os filhos maiores para
o trabalho de ro9a, pesca, constru9ao de casa e decide sobre
a escolha de seus futuros genros. A maior parte de suas decisoes,
entretanto, e fruto de consulta a seus irmaos m'ais velhos, ou
p rimos paralelos e sua esposa.
A famHia nuclear, localizada espacialmente dentro da casa,
com ro~as determinadas, nao age como um grupo autonomo. Seu
comportamento interessa a todos da casa. Ainda que guarde
individualidade, ela e parcela do grupo domestico. A maior autoridade da casa repousa na figura de seu dono, por defini9ao,
o lfder dos moradores. Mas, nao se trata da autoridade de
governante. 0 grupo domestico e conquistado pcla habilidade
polftica, pelas qualidades pessoais do Hder que assim passa, efetivamente, a controlar a coordena~ao da casa.
0 dono da casa e, em ultima analise, aquele que tomou
a iniciativa de sua constru~ao. Idealmente, seu primogenito deve
sucede-lo, senao na lideran~a, pelo menos na posi9ao de dono
de casa. As qualidades pessoais do novo ocupante, cuja socializa<;ao foi dirigida para esse fim, irao definir o tamanho de seu
grupo domestico e retratar, assim, o seu prestfgio.
Na atual aldcia kamaiura, o status de dono de casa nao
coincide com .o de "capitao,,, no scntido que Galvao atribui ao
tltulo. l'ia Dos setc donos de casa crn 1971, apcnas tres por
suas qualidades gencal6gicas sfio considcrados "capitaes". E mesmo un1 lfdcr da aldcia, apoiado por uma das fac~oes e pela
admini s tra~<io do Parque, nao e dono de casa e sim irmao de
dono de casa.
As principais atribui9oes do dono da casa sao: repetir a
seus parentes, caso concorde, as solicita9oes que o Hder da aldeia
f az com rela9ao as ta ref as de capinar o fun do das casas, o patio,
realizar pescarias, etc. Cuida ele pr6prio de coordenar essas atividades e outras ja vistas como o armazenamento de alimentos ·
para consumo diario e para a epoca das chuvas; manuten9ao
da casa; constru9ao de nova casa; moitara em outras aldeias, etc.
status de capitao e definido segundo linhagem, prestigio individual
e apoio de uma famHia extensa". GALVAO, E. 1953. p. 26.
61
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As vincula~oes das casas entre si se dao nao s6 pelo apoio
comum que seus membros dispensam ao lfder da aldeia, mas, e
principalmente, pelas alian9as concretizadas atraves de casamentos.
O casamento preferencial e, idealmente, entre primos cruzados. Cumpra-se ou nao a regra, as alian9as com outras casas
sao sempre efetivadas. Vez por outra, busca-se a tender as duas
exigencias. £ o caso de um menino, filho de um atual lider da
aldeia, compromctido como noivo da seguinte forma:
lider aldeia
Hder aldeia
CASA I

CASA III

Hder aldeia

Sua noiva e filha do irmao da esposa do pal, podendo assim
ser definida como prima cruzada. Ao lado disso, a uniao envolve duas linhas geneal6gicas importantes.
N as unioes que se seguem a primeira, o intuito de alian9as
prestigiosas e ainda mais evidente. A famHia do mesmo lfder da
aldeia vem tentando varios tipos de alian~a em casamentos de
curta dura9ao cujos insucessos podem ser atribuidos a pressoes
de grupos rivais.
lider aldeia

lider aldeia

•

CASA

V~
•

homem prestigio

0:
CASA I

CASA III
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As casas, unidades de produ~ao, f ormam, at raves <lesses procedimentos, a unidade poHtica do grupo - a aldeia.
Em 1971, residiam na aldeia 131 pessoas, sendo 70 homens
e 61 mulheres. Dentre eles, sete jovens solteiros para apenas
quatro mo9as na mesma situa9ao. Isso parece confirmar a c~ns
tante queixa kamaiura relativa a falta de mulheres. b poss,i~el
se pensar em desequilfbrio ocasionado pela f orma9ao de f am1has
poligfnicas, que nessa mesma epoc~ eram tres, cada uma co1!1
duas esposas para um mesmo mando. Entretanto, dessas se1s
mulheres duas eram aweti e as restantes kamaiura, o que reduz
'
a possibilidade de se ter como segura a inferencia baseada
apenas no tipo de familia.
Os kamaiura, seja para f azcr f rcntc a dcspropor~ao entre
os sexos ou por razoes outras, cstabcleccm alian<;as com os demais grupos alto-xinguanos, fazendo surgir entrc cles obriga96es
sociais baseadas no parentesco. ri 4
Atualmente, residem na aldeia kamaiura duas mulheres
mehinako, tres aweti e apenas um homem iawalapiti. Por outro
lado e maior o numero dos kamaiura residentes em outras aldeias:
Aldeia mehinako
.
"
JUruna
kalapalo
"
iawalapiti
",,
awe ti

2 mulheres
1 mulher
1 mulher
1 homem
2 horn ens e 2 mulhcres

O deslocamcnto de mulhcres da aldeia de origem tende a
ser mais definitive que o dos homens que em geral se acham
nessa situa9ao cumprindo o princf pio de residencia uxo!ilo~al
temporaria. Existem, mesmo, casos de homens e de ~amfhas .1~
teiras que por problemas em seu grupo, como acusa9ao de fe1tt9aria, por exemplo, passam a residir em out~a. aldeia por algum
tempo. Desde 1965 foi possivel constat~r... v~r10~ desses deslocamentos intertribais que, embora de frequenc1a irregular, tendem
a ocorrer entre grupos que se acham mais estreitamente ligados
Se, em outras epocas, o rapto de mulheres constituia um dos recursos
utilizados para contornar possiveis desequilibrios de sexo, atualment.e, por
for~a da atua~ao protecionista, as alian~as possibilita':11 o estab.elecu:nento
de trocas matrimoniais pacificas, fundadas na expectativa de rec1proc1dade.
u
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por alian9as matrimoniais. 0 intercasamento opera, assim, como
recurse de fortalecimento de rela96es intertribais; atua, entretanto, no interior do grupo como fator que contraria a idealiza9ao do kamaiura "puro", isto e, do indio com av6s e pais
kamaiura.
Assuntos ligados a produ9ao de alimentos e que pressup5em
trab alho dos membros da casa discutcm-se dentro da pr6pria unidade de produ9ao, a casa. Atividades que sao do interesse de
toda a aldeia, tais corno trabalhos coletivos amplos e programa~ao de cerimonias tribais, sao tratadas no patio da aldeia pelos
homens de prestfgio. Do nos de casa, descendentes de f alecidos
Hderes, pa jes, enf im, pessoas que de al guma f orma es tao em
posi9ao que lhes confere poder, reunem-se diariamente, formando
o corpo dirigente da vida da aldeia. 0 lider desse conselho, isto
e, aquele que obtem o apoio da maior parte de seus membros,
e o Hder da aldeia. Usualmente, a posi9ao e ocupada por descendentes de antigos Hderes, se suas qualidades pessoais permitirem o exercfcio pratico da lideran9a. Disso decor re que a
amplitude da autoridade varia em fun9ao de qualidades pessoais
e nao e determinada apenas pela transmissao do status.
Se por um lado e possfvel distinguir com clareza as qualidades necessarias do Hder, o mesmo nao ocorre com as regras
" de sucessao, bastante flexfveis e passiveis de serem aplicadas em
consonancia com os dotes pessoais dos candidates.
Como ja f oi apontado, "a aparente varia9ao nas regras de
sucessao de chefia e na defini9ao do status de capitao e coerente
com 0 Sistema de parentesco da maioria das tribes da area. Esse
sistema, ate on de se pode inferir da compara9ao entre as diferentes terminologias colhidas, e do tipo bilateral, isto e, nao
acentua a linha materna ou paterna". 5 r. Isso permite uma acomoda9ao frente a varia9ao das qualidades pessoais dos possfveis candidates, garantindo legitimidade basica na escolha do lider.
Muitos acreditam que a simplicidade da organiza~ao politica,
evidenciada na frouxidao das regras de sucessao a chefia. e conseqtiencia de disturbios demograficos. £ o caso de Dole 5 6 para
quern a fusao de varias aldeias, ocasionada pela dcpopula9ao,
exigiria grande flexibilidade na escolha do Hdcr. Sugere a autora
que, desde que a morte de um Hder ocorra durante a infancia
do herdeiro real, series problemas podem surgir. Tornam-se, simul155
08

GALVAO, E. 1953. p. 27.
DOLE, Gertrude. 1966. p.

73

I

•

•

76

CAP. 11 -

taneamente, candidates a sucessao: 0 filho do lfder que substituiu
o falecido; o filho do pr6prio lider falecido; o filho ou filhos
de lideres das outras aldeias que se fundiram. Contribui ainda
para dificultar a escolha o pr6prio sistema de parentesco cognatico, 57 que por ser difuso nao permite a existencia de canais de
autoridade plenamente definidos, pois, com a superposic;ao de
grupos de parentesco cada individuo e membro de mais de um
grupo.
0 primeiro problema de tal proposi<;ao refere-se a a<;ao das
epidemias que, para validar o raciocinio exposto, deveria atingir
o chefe e nao seu filho ou substitute. Dados disponfveis f avorecem a hip6tese de serem as crianc;as as pessoas mais vulneraveis
a ac;ao de doenc;as nao indfgenas. Veja-se, por exemplo, o Quadro
III que retrata a composic;ao demografica dos kamaiura em 1949,
ap6s longo processo de depopulac;ao.
Mesmo que, por coincidencia, sempre ocorresse a morte de
chefes, problemas sucess6rios surgiriam em relac;ao ao filho do
lid er substitute e ao f ilho do chefe falecido, se as pr6prias regras
de transmissao ja fossem flexfveis.
A explicac;ao s6 e valid a se for aceita a adaptac;ao como
fa tor regulador dos pad roes de interac;ao. Ai, entao, a necessidade de adaptac;ao a novas condic;oes teria levado os alto-xinguanos a simplificarem sua organizac;ao politica, como recurso para
enfrentar a depopulac;ao. Nessa linha de raciocinio, poder-se-ia
mcsmo prcssupor que o pr6prio sistema de parentesco cognatico
fosse outro cxpcdicntc adaptativo.
n. provavel quc altcra~ocs de1nograficas tcnharn atingido a
organiza<;~-,o politica nativa. l~ntrctanto, c1as nfio dcvcm ser tomadas corno fator causal do tipo peculiar de organizac;ao hoje
prcscntc nos grupos alto-xinguanos.
Os conflitos que ocorrem no interior do grupo kamaiura
sao de tal ordem que podem ser resolvidos pela ac;ao dos lideres
de grupos domesticos e mesmo de chefes de familia. A inexistencia de contradic;oes basicas, fenomeno estreitarnente ligado as
peculiaridades do modo de produc;ao tribal, permite organizac;ao
politica relativamente simples, fundada em poder nao-coercitivo.
Relac;oes de parentesco, que na esfera economica servem de canal
de expressao das relac;oes de produc;ao, comparecem com igual
realce no dominio do poHtico.
117
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0 controle social c assegurado basicamente pelo cumprimento dos dcvercs definidos pelas relac;oes de parentesco. tendo
como guardiaes os membros da comunidade, principalmente os
mais idosos ou de maior prestfgio social.
Ao lldcr da aldeia cabe zelar pelo comportamento de seus
parentcs pr6xin1os c, juntamente com os demais homens de prestfgio, coordenar a vida tribal. Para tal, nao necessita poderes
de govcrnantc.
Apenas cotno ilustrac;ao, vejamos os conflitos mais correntes
assim como as formas usuais de contorna-los.
Pratica rotineira dos membros do grupo e o adulterio. 0
equilibrio das relac;oes conjugais se restabelece atraves da agressao
fisica: cabe ao marido ofen dido surrar a esposa, enquanto a
esposa ofendida se contenta em agredir a parceira eventual do
marido. De f ato, raras .vezes chega-se a esse final violento, permanecendo a penalidade mais como recurso coibidor de excesses
do que como pratica regular.
0 adultcrio pode cncobrir contradi96es maiores, que vao
alem da simples quebra da monotonia conjugal. :E', usado pela
mulher como meio de for9ar o rompimento dos la9os matrimoniais. Casamento significa, concretamente, estabelecimento de
alianc;a politica, alianc;a esta entre grupos domesticos qu~ assim
almejam fortalecer sua posic;ao na aldeia. Selada uma alianc;a
importante, grupos competidores se esfor9am por rompe-la. Como
a mulher e dada Cm Casamento, e atraves dela que Se torna possfve} estimular o conflito conjugal. !ls
0 adulterio, quando praticado com intuito de rompimento,
envolve omissoes da esposa nas ·tarefas caseiras e no reJacionamento sexual com o marido. Cria-se assim situa9ao insustentavel
que s6 a separa~ao resolve.
Competi9ao por maior prestfgio implica nao apenas esforc;o
pessoal para superar as qualidades de outros mas tambem o uso
de recursos auxiliarcs, neutralizadorcs do prestfgio alheio. Atribuir a alguem dc·fcitos con10 o de furtar, ter pregui9a ou ser
avaro e pratica com um. Os ofcndidos defendem-se, designando
os opositores de mentirosos, ao mcsn10 tempo em que fazem voltar
a eles as mesmas ofensas de que foram alvo. Sao hostilidades
mutuas, eventualmente supcradas, en1 se tratando de homens, nas
Nao e descabido conjeturar-se sobre a possfvel inten9ao politica da
poliginia sororal. Do ponto de vista do horn em, essa for ma de uniao
possibilitaria reunir, num mesmo matrimonio, todos os elos de uma alian9a
conveniente. Significaria deter, em primeira mao, o monop6lio de uma
alian9a importante.
68
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de huka-huka, quando os opositores se defrontam para o
JOgo . de for9a. Cabe aos Ifderes dos diversos n fveis o ·papel de
apaz~guador, procurando evitar, com aconselhamentos, que as
rela9oes se degenerem em conflito manifesto.
0 mexerico tern por vezes alcance maior quando envolve
acusa9ao de feiti9aria. Desastres, doen9as graves e mortes sao
ev~~t~s u~ualmente atribufdos a atos de feiti9aria. Os poderes do
paJe, inef1cazes para esses casos, sao utilizados para localizar a
casa ou a aldeia de onde provem o feiti90. Isto feito, torna-se
f acil identificar seu au tor : uma pessoa, um a vez acusada de f eitic;aria, tende a ser sistematicamente apontada como responsavel
pelos i~fortunios que atingem o grupo. Dependendo das acusac;oes
que pa1ram sobre uma pessoa, a puni9ao podc ir do ostracismo
a morte.
Dados disponiveis nao nos habi litam a indicar com seguran9a
os fatores que orientam a acusa9ao sobre determinada pessoa.
Os kamaiura reconhecem a existencia de feiticeiros em todas as
aldeias alto-xinguanas e, em especial, entre os kuikuro. Entretanto, costumam responsabilizar os aweti como principais causadores de seus males. Afora a execuc;ao de um aweti, em maio
de 1972, sobre o qual pairavam muitas acusac;oes e que f oi finalmente apontado como o causador da morte de um lfder da aldeia
kamaiura, as demais expedi96es punitivas remontam ha pelo
menos 10 anos. Informac;oes sobre tais eventos sao contradit6rias
e vagas, nao permitindo precisar se as acusac;oes visavam a parentes afins membros de outra aldeia ou, simplesmente, a membros de outra aldeia.
A autoridadc do Iidcr da aldcia 6 bastante limitada e dependente do apoio dos donas de casa, cm especial. A mcdiac;ao dos
do nos de casa sc cxcrcc de for ma eficaz, por serem detentores
de um poder mais consistente. Coordenadores de unidades de
produ9ao num Sistema economico descentralizado, tern possibilidade de intervir diretamente no comportamento dos membros do
grupo. .b par isso que quanta maior o numero de moradores
de um a casa, maior a importancia de seu do no e mais significativo o apoio que possa dar ao lider da aldeia.
A flexibilidade das regras de sucessao ao status de Hder
da aldeia permite o aparecimento de competic;ao pelo cargo) o
que, ao mesmo tempo, estimula a definic;ao de uma lideranc;a
tribal. Esta se estabelece atuando na vida da aldeia como mediadora e reguladora dos conflitos. Decorre dai a necessidade
de deter o lider as qualidades de pacificador e apaziguador. Seu
instrumento de ac;ao e 0 dom de orat6ria, explicitado em dis-
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cursos e exortac;oes. .b ele expressao da unidade tribal que se
define em oposic;ao as outras unidades. R epresentante kamaiura
perante OS demais grupos, e sfmbolo da entidade polftica, a aldeia.
A
A,. relativa uniformidade cultural dos alto-xinguanos, os vinculos de parentesco que os unem, a interdependencia que entre
el es existe, f ruto da especializac;ao artesanal e, finalmente, a necessidade ritual dessa interac;ao, nao devem obscurecer a importancia
da autodefinic;ao tribal. Muito pelo contrario, e justamente em
oposic;ao aos demais grupos que se firma a identidade kamaiura.
A frente do grupo tribal esta o Hder da aldeia, expressao da
escolha dos donos de casa e, portanto, dos kamaiura.
A ausencia de poder coercitivo pode obscurecer a especificidade do f ato politico. Exercitar a lideranc;a significa manter
a harmonia interna do grupo e exibir generosidade. Essas duas
taref as impoem ao Ifder um a serie de renuncias que desde muito
cedo deve aceitar. Nos prolongados periodos de reclusao pubertaria c elc submctido a dura disciplina para se converter em
artcs,10 cficicntc. ·revc rctardado o infcio de sua vida sexual para
se tornar hon1cn1 forte, ho1n lutador. J\prcndcu, ainda quando
crianc;a, a controlar cn10\'0l's c dcscjos para mais tarde ser pacificador e generoso. Foi trcinado no trabalho arduo da roc;a e
pesca, como convc1n ao futuro dono de casa. Enfim, exercitou
durante sua vida as pn\ticas que lcvam o homem a se tornar
born indio c podcr assin1 Ii<lcrar, confiante nas virtudes que sustentam scu prcstigio. 0 podcr, de natureza marcadamente pacifica, clc excrcc a mcdida cm quc o grupo o aceita, a medida em que
ob tern o apoio neccssario dos Ifderes de grupos f amiliares. S6
assim tera possibilidade de ver suas iniciativas e sugestoes acatadas por aqueles que es tao fora de sua casa. Sua habilidade
polftica se expressa pela palavra que e, ao mesmo tempo, simbolo
de seu status.
Uma vez que todos os possiveis lfderes tendem a desenvolver
essas qualidades, a disputa peJo status pode gerar conflitos que,
para serem superados, impoem a escolha de um entre todos. A
presenc;a do Posto pode interferir nesse equilibrio instavel.
Alguns fatos chegam a exigir um dialogo entre os kamaiura
e o pessoal do Posto: safdas de Indio do territ6rio do Parque,
idas muito freqtientes a base aerea da F AB, relac;oes "indevidas"
com civilizados, etc. Para controlar esses tipos de comportamento
e assim regular os contatos entre indio e civilizado, o Posto
convoca alguem da aldeia para uma conversa. Como os kamaiura
legitimam de certa forma a prerrogativa protecionista do Posto,
a escolha do indio para a tarefa de mediac;ao Posto-aldeia pode
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consolidar a lideran9a do chefe da aldeia ou a persistencia de
uma fac9ao. Is to e, sendo o pr6prio lider a pessoa escolhida,
da-se a ratificac;ao de seu status, por outro lado, recaindo a
sele~ao sob re um de seus opositores, da-se o f ortalecimento da
fac~ao. Atualmente, a atua9ao do Posto tern favorecitlo a existencia de uma fac<;ao. Resulta daf uma ·duplica~ao do status
de chefia: um deles ocupado por antigo lider de acesso reduzido
junto ao Posto, apoiado por boa parte do grupo, e, o outro,
ocupado por membro de uma famflia de f alecidos chefes, ainda
jovem e sem todas as qualif ica<;oes de chefe, mas que mantem
rela96es seguras com o Posto. 09 lnternamente, designa-se o primeiro como o lider ainda que seja o segundo o principal intermediario entre o Posto e a aldeia.
A expectativa dos indios em rela~ao a doa9ao de bens industrializados pode tornar instavel a lideran9a do atual chefe, na
medida em que suas rela9oes com o Posto se constitufrem em
obstaculo ao atendimento das solicita~es indigenas. 0 recurso
comumente usado para fazer frente ao impasse que essa dualidade cria e neutralizar 0 prestfgio do Hder OU do representante
da fac9ao junto ao Posto. Para isso, os membros de um ou
outro grupo de apoio se incumbem de fazer chegar ao Posto
acusac;oes sobre seus opositores. Infra9oes as determina9oes do
Posto, como idas a Base Aerea e furtos de artigos industrializados, sao os temas mais usados como instrumento de manobra
poHtica.
Sc c vcrdade que a casa persiste, como unidade de produ9ao
c elcrncnto '-=<>mponcntc da aldcia, a unidade da aldeia, no nivel
politico, sc vc ahalada corn a consolidac;ao de uma fac9ao e a
pcrsistcncia de conflitos intcrnos dai dccorrcntes.
As conscqiicncias do coptato com a sociedade brasileira se
fazem sentir tambcm em outro nivel. 0 fluxo de artigos industrializados na area e responsavel pelo desaparecimento gradual
e pela diminui9ao da importancia do artesanato indigena de instrumentos de produ<;ao. Embora persistam tanto o artesanato de
artigos cerimoniais como o de uso pessoal, sao eles elaborados
com instrumentos de trabalho doados pelo Posto. A dependencia
do Posto, com respeito a assistenci& material que propicia aos
fndios, e assim fundamental e, pelo que parece, irreversfvel.
0 falecimento desse jovem, em 1972, gerou a expedi~ao punitiva que
resultou na morte do "feiticeiro" aweti. Fizeram parte dela varios homens
kamaiura, inclusive o Hder da aldeia.
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As trocas intertribais, que outrora deveriam girar em torno
de machados de pedra, arco preto, etc., sofreram diminui9ao de
sua importancia economica e hoje se mantem em func;ao da ceramica e adornos.
Os hens doados por civilizados, estfmulo as trocas entre
casas, aos poucos penetram na esfera das transa95es intertribais.
Embora panelas e colares sejam elementos centrais nessas atividades, artigos civilizados constituem atrativos nao sem importancia.
Em 1971, durante os prcparativos de um moitara na aldeia waura,
os kamaiura chegaram a ir a F AB em busca de artigos como sabao, anzol, etc., que seriam oferecidos nas trocas.
0 Posto repoe regularmente na aldeia o equipamento de
trabalho essencial ao Indio, atendendo as solicita9oes pela ordem
de sua importancia na vida do grupo. Os pedidos podem ser
feitos individualmente por qualquer pessoa; na pratica, entretanto,
aquelas com maior f acilidade de relacionamento e comunica9ao
tomam a iniciativa, tornando-se porta-voz das necessidades de
seus companhciros.
0 volume da doac;fto varia cm f un<;ao das disponibilidades
do Posto, que dcvc assistir a todos os grupos da area. Nao raras
vezes os pedidos n<1o chcgarn a scr atcndidos intcgralmente. Disso
resulta a insatisfa<;ao do Indio quc tcnde a explicar a situa<;ao
como mais uma prova do uravoritisn10" do Posto em rela9ao a
outros grupos quc nc.1o o scu. 0 responsavel pelo Posto nao
chega a scr acusado dirctan1cntc. Sao os fndios que ali trabalham
apontados con10 os principais autores desta discrimina9ao e que
assim agiriam com o intuito de proteger suas respectivas aldeias.
As rela9oes de dependencia economica sofrem, assim, dois
tipos de media9ao : uma do Posto e outra dos indios ali residentes.
Do ponto de vista kamaiura, o doador e o pr6prio Posto, nao
encarado como intermediario da sociedade brasileira. "Suspeita-se" de uma possivel vincula9ao do responsavel do Posto com
algum chefe caraib. Os fndios do Posto, que em ultima analise
sao encarrcgados de verificar o estoque e fazer chegar as maos
do solicitante os artigos que pcdiu, sao os que se "interpoem"
entre a f onte <le bcns c sua distribuic;ao.
Os diversos graus de hostilidadc que permeiam as rela9oes
intertribais, ainda que vcladarncntc, cncontram af terreno fertil
para sua fermentacrao. Embora os contatos pessoais entre esses
indios sejam cordiais, uns c outros sc acusam de "mesquinhos",
"ladroes'', "puxa-saco", "pidoes," etc. Os kamaiura tecem comentarios na aldeia enquanto os fndios do Posto nao perdem a
oportunidade de adjetiva-los na presen9a de civilizados.
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Em rela9oes mais ocasionais com visitantes e pesquisadores,
o kamaiura tern fonte subsidiaria de abastecimento de artigos
civilizados. Classificados como membros de uma sociedade infinitamente rica, essas pessoas sao alvo constante do interesse indigena. ~ atraves delas que muitas vezes se da a amplia~ao das
necessidades nativas e que, em ultima analise, cabe ao Posto
passar a satisfazer regularmente.
. .
A delega9ao de poderes do Estado bras1le1ro ao Parque
N acional do Xingu, como seu agente avan9ado, se traduz na prerrogativa que tern seus funcionarios de exercerem politica assistencial na area. Como essa politica objetiva proteger a popula9ao
nativa, seu sucesso depende do controle efetivo que tenha sobre
o comportamento indigena.
Embora a presen9a do Posto acarrcte intervenc;ao na vida
tribal, tambem retarda o envolvimento direto dcssas sociedades
pela nacional.
Recapitulando OS principais pontos analisados ate agora, ve-se
que na economia kamaiura a f or9a de trabalho e elemento dominante no processo de produ9ao. Os instrumentos de trabalho sao
simples e ainda que boa parte deles seja de metal, isso nao constitui fator de essencial modifica9ao economica, do ponto de vista
tecnico. ~ de se supor que, apesar de serem os principais responsaveis pela melhor rela9ao trabalho/produ9ao, correspondem
de maneira geral aos mesmos tipos de instrumentos nativos anteriorcs ao contato com a sociedade brasileira. Embora mais eficientes, ncm por isso acarretaram mudan9a substantiva nas formas
de organiza<;ao do trabalho. Dai sua aceitac;ao facil, pois ao
mcsmo tempo quc pcrmitiam diminui~ao apreciavel de horas de
trabalho c aun1cnto de produ9ao, ajustavam-se a estrutura econOn1ica do grupo, sin1plcsmcntc ton1ando o lugar de similares -de
menor eficacia.
O trabalho social se distribui em varios ramos de produ~ao:
agricultura, com tecnica de queimada, instrumentos de trabalho
individuais e coopera9ao regular entre individuos dos dois sexos;
pesca, envolvendo recursos tecnicos variados que exigem .f~rm~s
de coopera9ao distintas - ampla, quando se trata da utihza9ao
do timb6 e rede de naiJon; simples, quando 0 instrumento de
trabalho e o anzol, a armadilha e o arco e flecha. Essa ultima
f orma de coopera9ao e por vezes substituida pelo trabalho individual sem acarretar grandes modifica9oes na produ9ao. Na ca9a
e na coleta, nas quais se alternam o trabalho individual ou o. de
pequenos grupos, todos os componentes executam o mesmo t1po
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de atividade. No artesanato, exige-se coopera9ao ampla quando
se trata de constru9ao de casas; os demais produtos provem basicamente do trabalho individual, embora a materia-prima usada
seja, por vezes, resultado do trabalho de outros.

Ornanu·ntarao dos postes no kuaryp

A forma de cooperac;ao mais complexa ea exercitada na pesca
com timb6, que envolve a participa9ao de grande parte dos homens da aldeia em opera9oes que pressupoem divisao tecniea do
trabalho. A unidade de produ9ao e entao o conjunto dos homens
da aldeia. Em constru9oes de casas, derrubada de mata e pesca
com rede, com trabalho coletivo mais simples no qual o grupo
realiza simultaneamente o mesmo tipo de opera~ao, a unidade de
produ<;ao podc scr a dos homens pertencentes a um unico grupo
domestico ou a de grupos domesticos aparentados ou simplesmente aliados.
Mais simples ainda e a coopcra<;ao quando se trata de trabalhos agrfcolas de cultivo, colhcita, manuten9ao da ro9a c pesca
com anzol: envolve membros de uma mesma casa, usualmente a
f amflia nuclear. Aqui a unidade de produ9ao e a casa. Em todas
estas formas de coopera9ao, as rela9oes de parentesco tern papel
de destaque embora, por si s6, nao consigam esclarecer o conjunto total das atividades de produ9ao.
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Os grupos que correspondem aos diversos tipos de unidades
de produ9ao sao:
a . homens da aldeia;
b. homens de uma ou mais casas;
c. familias ou membros de uma mesma casa.
No primeiro caso, que corresponde ao trabalho da pesca
com timb6, realizada por ocasiao das grandes festas, a coordena9ao da produ9ao esta a cargo da assembleia dos homens de prestigio da aldeia, donos ou nao de casa. A unidade de consumo
e a aldeia e OS visitantes de OUtfOS grupos tribais.
No trabalho de construc;ao de casa, derrubada de mata e
pesca com rede de nylon, a conduc;ao do scrvic;o f ica a cargo
do dono da casa, da ro9a ou do responsavcl pcJa redc, rcspectivamente. Na construc;ao e derrubada a unidade de consumo
sao os membros de uma casa e, na pesca, os das casas participantes. La9os de parentesco ou alian9as polfticas sao entao os
principais responsaveis por esses tipos de produ9ao.
Finalmente, tarefas executadas com a participa9ao de famflias
ou membros do grupo familiar residente sao programadas pelo
dono da casa, sendo a unidade de consumo o pr6prio grupo domestico.
Em todas essas unidades de produc;ao encontram-se la9os nao-economicos relacionando produtores e consumidores e que nao se
situam apenas na esfera das rela9oes de parentesco, mas sao constitufdas por estas e mais as rela9oes de poder.
Yc-sc quc no interior da economia tribal as relac.;oes de parcntcsco c as pollticas s'1o condi~ocs quc asscguram o processo
d .. produ~ao . l~ clru;ocs de parcntcsco afirn sfio crn boa parte detcrrninadas pol' rnotiva~ocs poHticas. A.s rcgras prefcrenciais de
casa1ncnto sornarn-sc intcnc;ocs de alian<;as interfamiliares que
possarn asscgurar accsso tl csfera de poder local, ou seja, assegurar 1naior controlc do comportamento dos membros da aldeia.
Os Hdcrcs de maior prestigio sao entao aqueles que, por
contar con1 alian9as estrategicas dentro da aldeia, contam com
o apoio de grande parte dos kamaiura. Como as formas de
coopera9ao estao necessariamente ligadas as estruturas de dire9ao
e controle, surge relativa integra9ao dos fenomenos - parentesco,
poder e economia se entrela9am no interior do processo de produ9ao. Estas rela9oes definem aquelas de distribui9ao e consumo.
Na economia kamaiura o sistema de parentesco define quais
OS componentes das unidades de produ9ao, 0 ambito de coopera9ao entre as diversas casas, as obriga9oes sociais entre os mem-

bros do grupo. Nao define, entretanto, o modo especifico de
produzir.
As relac;oes dos kamaiura com o principal meio de produc;ao,
a terra, e com o produto socialmente utilizavel, nao criam distin9oes sociais significativas. Tanto os coordenadores das unidades
de produc;ao como os demais componentes de grupos domesticos
participam do proccsso de produc;ao de forma similar, guardadas
as diferenc;as de sexo e idade. A terra e da coletividade; OS
agentes de produc;<1o, donos dos instrumentos de trabalho, controlam 0 prod uto obtido que e basicamente voltado para atender
as necessidades ffsicas e sociais do grupo.
Nao e na forma de participa9ao no processo produtivo que
se encontram indicadores da posic;ao social de cada individuo.
Pelo contrario, a produc;ao, em qualquer de seus ramos, iguala-os, na mesma categoria de trabalhadores diretos. Sao as rela9oes
de parentesco que permitem distinguir os membros do grupo e
suas func;ocs nos divcrsos segmentos da sociedade. Modalidades
de rcciprocidadc, ob rigac;ocs e direitos se estabelecem, principalmente, a partir da rclac;<1o de parcntesco envolvida.
Em sociedadcs ondc dircitos e obrigac;oes passam a ser definidos pela func;ao do individuo no proccsso de produ9ao, cabe
ao sistema de parcntcsco significado secundario. Isto e, nessas
circunstancias podc clc ordcnar as rela9oes no interior do grupo
de parentes, n1as pcrdc sua capacidade de orientar o relacionamento dos mcmbros da socicdade como um todo.
Podc-sc assim afirmar que entre os kamaiura sao as relac;oes igualitarias quc os homens mantem no processo de produc;ao
que permitem a proeminencia do parentesco como fator regulador
do social. Rela9oes de ajuda mutua e cooperac;ao, que expressam
o sentido do modo de produ9ao, coincidem com valores que permeiam as relac;oes de parentesco.
·
Produz-sc para o uso das unidades de produ9ao e em atendimcnto a obriga~ocs cerimoniais e de parentesco. Tai sistema
nao acarreta rclac;ocs cconomicas de coer9ao e explora9ao e tampouco suas concomitantcs sociais de dependencia unilateral. 0
pouco do exccdentc produzido destina-se ao f ortalecimento das
relac;oes intra e intercomunitarias. :E: de se notar que os kamaiura tern possibilidades efetivas de produzir excedente, do
ponto de vista de disponibilidade de tempo. Sao as caracteristicas dos sistemas de propriedade e de produc;ao que impedem
o aumento e a acumula9ao de excedentes.
As rela9oes economicas, explicitadas em re1a9oes de parentesco, se caracteri~am pela minimizac;ao da tentativa de ganho
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e maximizac;ao da ajuda mutua e cooperac;ao. 60 A compcti9ao
por posic;oes de maior prestigio situa-se fora da esfera de produc;ao de alimentos. 0 coordenador de unidade de produc;ao e
aquele que somou as caracteristicas de sua genealogia, qualidades
pessoais. E nao e o consumo ou a acumulac;ao de hens que
lhe garante poder. Generosidade e condic;ao necessaria a chefia.
Todos esses valores sao decorrentes da forma especffica de
produzir e nao o inverso, como quer R. Firth. 6t
Em resumo, as principais caracterfsticas da economia kamaiura sao: carater nao-mercantil da circulac;ao, isto e, da relac;ao
que liga as unidades de produc;ao as unidades de consumo; homologia das unidades de produc;ao e das unidades de consumo, 0 que
significa que essas duas unidades sc constitucm scgundo principios
e mecanismos identicos e sao, por conscq iicncia, da mesma dimensao e estrutura; coincidcncia cntrc unidadcs de produc;ao e
de consumo, o que significa que a unidade de produc;ao traz, em
si mesma, as condic;oes de sua reproduc;ao, materias-primas, instrumentos de produc;ao e recursos de consumo; 62 e, fina1mente,
a presenc;a marcante do parentesco como elemento de realizac;ao
do modo de produ ~ao. 63

A competir iio do jawari

1960. p . 409.
fl l
p. 122-54.
02
Aqui deve ser feita uma ressalva com rela~ao aos instrurnentos de produ~ao que vem de fora do grupo, se bem que atraves de rela~ao nao-mercantil.
oa TERRAY, E. 1969. p. 146
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CAPITULO III

A VISA.O DO MUNDO KAMAIURA
Presente em todas as versoes do ato da criac;ao esta a afirmativa de que kamaiura e civilizado foram concebidos de f orma
semelhante. As descric;oes da criac;ao sustentam, de um a f orma
ou de outra, os motivos que justificam a estreita vinculac;ao d~s
dois e que se manifesta explicitamente pela simpatia que ho1e
os une.
Por vezcs, os dois sao aprcscntados como gemeos: o kamaiura, nascendo prin1ciro, para logo em seguida nascer o civilizado. Outra versao, quc nao rncnciona o par como · gcmeo, reafirma a fntima liga~ao cntrc cles por tcr Mavutsinin escarificado
o kamaiura e posto o sangue vertido no civilizado.
Mavutsinin criou a ambos com a intenc;ao de formar uma
grande aldeia no Morena. Quando os dois se tornaram adultos,
Mavutsinin f cz um arco pre to e um a arma de fogo. Chamou
os rapazes c colocou-os diante dos objetos. Mandou que o kamaiura pegasse a arma de f ogo: "Voce pode pegar aquela, meu
neto". Mas o kamaiura encantou-se pelo arco preto e o apanhou.
Mavutsinin zangou-se: "Nao pega isso nao, pegue a arma de
fogo". O kamaiura manteve sua escolha. Diante disso, o civilizado pegou a arm a de f ogo para si. Irado com o desfecho dos
acontecimentos, Mavutsinin f alou: "Voce civilizado vai para longe,
seu irmao fica por aqui mesmo".
Frustrada a ideia da grande aldeia, o criador definiu o destino diverso dos dois, dando ao indio o peixe e o beiju e ao
civilizado o porco, o arroz, a gordura, o tijolo, o machado e
uma lista interminavel de bens. Ainda hoje, no Morena, pode-se ver o kamaiura todo pintado, sentado num banco com forma
de urubu e segurando firme seu arco. Dizem mesmo que o civilizado, entristecido com a decisao de Mavutsinin, la esta tambem
perto do indio. La ficarao eles, sem nunca morrer, sempre sentados e calados. 0 povo kamaiura e os civilizados, vivendo separadamente, tornam a se encontrar na pessoa de nossos av6s.
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0 ato da cria9ao nao envolveu apenas kamaiura e civilizado.
Os kalapalo, os kuikuro, os aweti e demais grupos vizinhos tambem nasceram por obra de Mavutsinin. Apenas os txucahamae,
os juruna, os suya tiveram outra origem: sao filhos de cobra 64
e por isso sao bravos. G:l
Estabelecida a ordem entre os homens, cabera a eles viver,
tornando-se gente. Na pratica da vida, novas distin9oes irao se
impor, tornando os indivfduos bons ou maus. Nesse processo, a
socializa~ao tern papel primordial, pois modela os homens e
orienta sua conduta social.
Dentre os Indios alto-xinguanos (basicamente hons) e facil identificar aqueles que se tornaram maus, ou pelo menos
nao merecem o adjetivo de bon . Trcs catcgoria s de pares em
oposi9ao servem de indicadores basicos quc defincm uns e outros:
trabalhador / pregui~oso
sereno e equilibrado / bravo e valente
generoso
/ sov1na
Obtem-se as qualidades, principalmente no periodo que vai
da infancia a adolescencia, por efeito de uma educa9ao correta,
isto e, firme, paciente e carinhosa. Pais bons nao batem no filho,
nao gritam, dao-lhe comida regularmente, agradam-no, nao dei•• Segundo versao kamaiura, uma jovem solteira indo a r~a do seu irrnao
cnconlra um ovo peJo carninho. Pensando ser de aJgum passaro, guarda-o
c111 sun ccstn. De volta a aldeia, sob um sol quente e com a cesta carregntlu de 1nnnc.lic><.:a, o ovo se quebra, sem que a jovem o pcrceba, e seu
contc1ido, rnist ur ado 'on1 o ~uor. escorre vent re abaixo, fecundando-a.
<orn u p' sn r tlo tcrnpn scu ventrc sc nvnh rrn n. Os JlUrcntcs logo querem
th 1 quern
n hu1nc111 quc corn cln s cncontrn. A jovcrn ludo nega, sem
uh r u c.111c est ' ocur renc.lo con igo. J)c1x>is c.lc unua ~cric de incidcntes,
voi no nlftllt, ugochn-s p 110 de trrna ftr vore e ve ndo frutos declara em
Vl•l ul la cu llcscju c.lc cornc-los. l)c dcntro de si, come~a a sair uma
rohr ' ·
ssustnll , u jovern sc levanta e a cobra novamente entra em seu
cnr po. l)csnor lcnc.la, rclnta o incidente ao irrnao. Depois de muitas tentativn in fr utifcr as, conseguem localizar uma arvore bastante alta. A jovem
ugncha-sc u longa distancia dela e declara seu desejo de comer os frutos.
A cobra sai para satisfazer sua vontade. lmediatamente o irrnao corta-a
cn1 pedacinhos. Dias depois ele volta na esperan~a de encontrar aves
dcvorando a carni9a. La encontra horn ens que ao ve-lo gritam: titio,
titio, onde esta ma mae? Finalmente, a jovem vem visita-los, trazendo
muitos presentes e deles recebendo penas de gaviao. Ao saberem das
acusa~~S que OS outros irmaos fizeram a sua mac, vao a aldeia, previarnente armados pelo casal de irmaos, e matam todos. A jovem e seu
irmao d ao a eles o fogo, flautas e outros hens culturais e mandam que
sigam seu caminho, para longe da aldeia. Esses homens sao os suya, os
juruna, os txucahamae.
•G No texto, bravo e valente significam agressivo.
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xam que clc chor . A rigor, pai e mae devem satisfazer as vontades de scus filhos, mormente durante a primeira infancia. "Se
uma crian~a qucr arco, seu pai deve fazer-lhe um pequeno"; "se
uma men inn qucr f azcr beiju, a mae deve fomecer-lhe o material
e o estfmulo ncccssario".
A cscarificac;ao, realizada nos adolescentes e adultos apenas
com final id ad es medicas, consiste no recurso eficiente para conter
a "braveza" de uma crian~a. A um tempo puni9ao e remedio,
nao devc ela scr aplicada estando os pais manifestamente irados.
Tampouco deve ser apresentada a crian9a como castigo, mas apenas . como remedio. O temido iaiap, 66 embora incorporado ao
pesadelo infantil, deve ser usado de modo ameno pelo hornem
bom: "nao chore meu filho, vou arranha-lo e de pois passo remedio; ai voce vai ficar Indio born, vai pegar muito peixe para
n6s". Enquanto isso "homens e mu I heres valentes batem e arranham o filho sempre. Nao lhcs dao con elhos, s6 arranham".
A delicada tnrcf a de cducar sc inicia muito cedo. Ate que
possa sentar, o filho rnantcrn-sc sempre junto a mae. Seu calor
o aquece e seu lcitc o aJirncntn a todo instante que deseja. Tudo
e feito para que nao chore. A medida que consegue se sentar,
passa a ser alvo do carinho mais detido das crian9as da casa. Ai
tambem tera sempre o que deseja, mesmo que isso ocasione interrup9ao do trabalho dos pais ou das brincadeiras das crian9as
mais velhas. Suas vontades sao ordens e seu choro um alarme
que denuncia a carcncia de amor e aten9ao.
Coincide com seus primeiros passos a tentativa de estimula-lo a deixar de mamar. Cabe a mae pedir-lhe que ponha a Hngua
para fora para receber o remedio. 67 Se ele recusa, nao ha
que insistir. Mesmo quando seus dentes passam a ferir o seio
materno, e dele que ainda depende mostrar OU nao a Hngua.
Somente quando um novo filho esta a caminho e que a mae
insiste em dar-lhe o remedio; e isso, para assegurar ao futuro
filho leite suficiente.
Durante toda a meninice, as crianyas brincam e realizam,
quando querem, pequenas tarefas. Entretanto, desde ja, aprendem a nao contrariar os pequenos. Sua grande liberdade tern como
limite apenas o iaiap que intervem quando suas a9oes sao consideradas anti-sociais.
.. Sarjador confeccionado com pcda90 de caba~ e dentes de peixe.
'" Para que a crian~ deixe de mamar esfrcgam-se alguns tipos de insetos
em sua lingua.
.
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A partir dos 7 anos, aproximadamente, iniciam o aprendizado, por imita~ao, das tarefas que seu sexo exige. Nessa idade
as meninas ralam mandioca, ainda que por poucos instantes, fiam
algodao com seus pequenos fusos e ensaiam passos de dan~a com
as companheiras. Os meninos atiram flecha em passarinhos, realizam a beira d'agua pequenas pescarias e procuram imitar OS
adultos nos treinos da huka-huka. Por volta de 6 .a 8 anos, os
meninos terao oportunidade de dar uma demonstra~ao publica
de coragem. £ na festa do nami (fura-orelha) que eles, ao se
submeterem a perfura~ao dos 16bulos das orelhas, procuram atuar
como pequenos homens. Nessa ocasiao nao s6 se adornam como
adultos, como tambem mudam de nome, recebendo aqueles que
guardarao por toda vida. Espera-se quc daf cm diante aceitem
mais naturalmente as escarifica~oes.
A ultima etapa de sua forma~ao sera realizada na adolcscencia, ocasiao em que entram em reclusao e passam a receber
sistematicamente ensinamentos sobre as tecnicas de trabalho masculino. Na reclusao, que sera tan to mais prolongada 68 quanto
maiores as responsabilidades sociais que deva assumir na comunidade, o jovem aprende desde como costurar a pena na flecha,
ate fazer pente, tran~ar cesta e fazer cocar. Paralelamente e treinado regularmente na huka-huka.
Quanto mais prolongada a reclusao, maiores os beneficios
para o rapaz. Nos perfodos de liberdade que intercalain o tempo
de reclusao, os pais procuram evitar que o jovem tenha experiencias sexuais. Uma aventura sexual antecipada pode leva-lo l"
iaJap e a um retorno for~ado a reclusao. Vigor e relac;ao sexual
sao conflitantes nesse periodo e quase todos os pais esperan1 poder
adiar o infcio da vida sexual do filho ate que ele tcnha se tornado um born lutador.
A jovem entra em reclusao no momento de sua primeira
menstrua~ao. £ la que ela aprende a fazer esteira, tecer rede
e a exec~tar as ta refas femininas no preparo de alimentos. : ara
ela, a reclusao nao dura mais que um ano. Ao sair, <'S m novo
nome, e considerada adulta e pronta para 0 Casamento.
Se o treinamento que receberam f oi correto, os jovens serao
fndios bons: trabalhadores, serenos e generosos.
Nos homens dessa categoria, as qualidades concretas real~adas sao: trabalha bem na ro~a, e born pescador' e carinhoso,
I

Geralmente, filhos de lideres OU de homens de prestigio, passam por
longo periodo de reclusao que pode atingir ate 5 anos, intercalados por
curtos periodos de liberdade.
es
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trata bem a gente, nao briga, fica amigo, respeita os outros, nao
fala besteira, e alegre, fa]a mole, nao tern ciume, nao bate no
filho, da comida, leva peixe para os outros, da muito presente,
ajuda a gente, da tudo.
Nas mulheres: trabalha muito, trabalha bem, levanta cedo,
nao tern ciume, e carinhosa com OS fiJhos, nao bate nos filhos,
manda levar comida para os outros, da presente para amigos
. e 1rmaos.
Falhas na educa~ao poderao levar o rapaz a se tornar um
fndio senao totalmente mau, pelo menos pouco apreciado pelos
outros. Podera ele acumular alguns ou a maioria dos seguintes
defeitos: pregui~oso, f ala maldade, tr a ta mat a gente, gos ta de
brigar, fala besteira, fala duro, fica em casa, aborrece a gente,
tern cara ruim, xinga, mata gente, fica bravo, bate e arranha
muito o filho, ladrao, nao da comida, nao da peixe assado para
outros, guarda tudo.
Sendo mu I her: nao levanta cedo, de madrugada, nao trabalha
bem, feia, valente, fala maldade, ciumenta, arranha muito o filho,
guarda tudo que tern.
0 homem pregui~oso nao precisa se casar, pois nao tendo
ro~a, nao necessita da mulher para ajuda-lo, para f azer-lhe comida, para arrancar mandioca. 0 casamento e para o fndio trabalhador, que sabe pescar, ro~ar e ca~ar. E um a das condi~oes
basicas para 0 Casamento e ter 0 Indio SU a fO~a.
0 horn em bravo e valente fara mulher, filhos e outros fndios
infelizes: ele ma ta os outros sob qualquer pretexto - cobi~a
exagerada, vingan~a, 6dio. Dessa forma, sempre acabara sendo
morto, pois e licito matar-se uma pessoa ma.
0 sovina incapaz de ajudar os outros, de repartir com parentes e amigos o que tern, de agradar os companheiros com
presentes, nao encontrara forma de conviver com os Indios. Homens e mulheres sovinas acabam sem amigos.
Mulher pregui~osa e mulher valente correm risco semelhante,
o de acabar sem marido. A primeira por permanecer na rede
nao cuida do esposo e filhos; a segunda por arranhar muito os
filhos e f azer de um ciume agressivo e intolerante a tonica da
vida con jugal.
Como os defeitos apontados nao guardam entre si rela~ao
necessaria, dificilmente coincidem na mesma pessoa. E para felicidade e orgulho dos kamaiura, nao existe entre eles Indio totalmente mau. Os discretos graus de "maldade'', quando ocorrem,
nao chegam a comprometer a vida comunitaria do grupo.
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E como o born e o mau sao basicamente f ruto do processo
de socializac;ao, e nao qualidade ou defeito congenitos, sao igualmente passfveis de alterac;oes no curso de vida do indivfduo. A
esta flexibilidade adiciona-se o fato dessas duas categorias nao
serem mutuamente exclusivas e exaustivas: sao elementos que se
combinam, se organizam e reorganizam dentro e a partir de uma
situac;ao dada. Assim sendo, o prop6sito do observador e os
interesses de seu grupo orientam o realce de cada elemento. Alterada a 16gica da situac;ao, altera-se igualmente a tonica que
define a composic;ao dos atributos.
Vive assim o kamaiura, observando, analisando e classificando o mundo que o cerca.
Onc;a existe para ficar no mato, para comer bicho e tambem
para enfeitar a mata; pa saros c passarinhos, para ficar na arvore,
para se criar, dar penas c, alguns, para sc con1cr; pcixc, para
ficar na lagoa a espera de quern OS queira pescar. Hist6ria existc
para ser contada pelos velhos. Hist6ria do Indio e como a de
civilizado, serve para que se conhec;a como se fazem as coisas,
para nao esquecer o antigo, enfim,. para nao acabar. Gente serve
para ficar em pe, trabalhar, namorar, casar e ter filho.
Hom em trabalhador, que sabe pescar, cac;ar e f azer roe; a,
deve se casar tao logo tenha sua pr6pria roc;a. Casar, para que
a mulher trabalhe para ele, arrancando mandioca, f azendo comida e rede. Homem e mulher tambem se casarn para "namorar",
isto e, ter experiencias afetivas mais profundas. Para a mulher
casar e born: homem planta, pesca, faz roc;a e ajuda o sogro.
0 novo casal passeia, brinca, conversa, e, quando arnbos
desejam, se inicia uma atividade sexual regular. Nesse perlodo
man tern o casal rela~oes sexuais f rcqiicntcs, ate quc a mulher
ja tenha filho na barriga. A mcdida quc a gravidcz progride,
a freqiiencia das rela~oes diminui. E, finalmente, quando a mulher esta muito barriguda, a vida sexual do casal se interrompe,
para recomec;ar quando o filho passa a andar. Essa longa espera, estimulada pelos mais velhos, nem sempre e obedecida;
por vezes, o marido, as escondidas, procura outra mulher. :E:
diffcil para o horn em agiientar ta manha espera. E diffcil para
a esposa entender esse problema.
E born ter filhos. Nao muitos. Muito filho acarreta grande
dispendio de co mid a: mae nao come, da tudo para eles, s6 toma
cauim e agua; peixe e s6 para el es, pai e mae ficam sem nada.
Muito filho significa muito trabalho.
· E born ter filhos do sexo masculino e feminino. Os pais
trabalham para eles enquanto tern forc;a e eles devem ajudar os
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pais quando cansados e velhos. Filho homem vai pe~car e mulher
fazer beiju.
Qualquer que seja o numero de filhos que se deseje ter,
eles devem nascer um por vez. Nao e born fazer doi filhos
ao mesmo tempo: os pais ficam com muita vergonha, as pessoas
acham feio. Por isso, gemeos devem ser enterrados logo ap6s o
nascimento. Seus pais entrarn em reclusao, como os jovens na
puberdade, para que os outros nao os vejam. :h muito ruim ter
filhos gemeos.
0 casal decide quantos quer ter. Nenhum filho nao e born.
Mulher que nao tern filho fica envergonhada diante do n1arido:
procura entao remedio que possa torna-la fertil. Alcan~ado o
numero de filhos desejado, novamente a mulher recorre aos remedios para que de relac;oes sexuais nao resulte gravidez. Ha
mulheres que nao querem filhos por medo do parto: pensam
mesmo que crianc;a ao sair pode matar. Mas, nao mata nao,
s6 d6i. Quando a mulher tern coragem, nao tern medo do parto,
o marido pode ter com ela uma vida sexual muito ativa e aguardar quantos filhos quiser. Mulher surpreendida por gravidez indesejada, recorre a ervas abortivas. Se o efeito for nulo, enterra-se
a crian<;a ap6s o nascirnento. Nessa situac;ao encontrJ-se a gravidez da viuva, fecundada durante o periodo de luto, da mulher
solteira cujo parceiro nao deseja o casamento e da mulher casada
emprenhada em conseqtiencia de relac;oes extra-conjugais. Nos
dois ultimos casos considera-se a crianc;a como sem pai, ficando
a mae scn1 possibilidade de arcar corn as responsabilidades envolvidas na sobrevivcncia e criac;ao do filho. No caso da viuva,
embora a crian~a ten ha pai, nao pode ser criada, pois f oi concebida durante o perfodo de luto.
Exclufdas essas circunstancias descritas, o recem-nascido e
benvindo e apto a se tornar fndio born. Como born e trabalhador sao sinonimos\ crianc;as mal formadas fisicamente sao enterradas ap6s o nascimento.
Indio trabalhador, que sabe pescar, fazer ro<;a, ca~ar, precisa da mulher para ajuda-lo. Homem que s6 fica dormindo,
nao trabalha, nao tern roc;a, nao precisa casar. Indio trabalha
muito, mas s6 uma vez ao dia: vai para a roc;a e quando ve
o sol quente, volta logo para comer beiju, mingau e peixe.
lndio come a toda hora. Mulher arranca mandioca, rala,
f az mohere, ai come- e. A so bra fica para a manha seguinte
quando o gaJo comec;a a cantar. Clareou, mulher faz beiju e
homem come. Daf a pouco, mulher trabalha, toma-se cauim.
Chega o peixe, come-se peixe. Sol alto, come-se outra vez. Ate
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muito tarde e hora de comer. Na seca ha muito peixe, come-se
a toda hora. Tern trairao, trafra, arraia, ate caranguejo. Na
chuva, come-se s6 pacu: quern pesca muito, traz muito; quern
pesca pouco, traz pouco. Nao se come muito. Na seca tern
tambem muito beiju, muito cauim. Quando chove, a mandioca
e pouca; a rnandioca estocada cheira rnal, quando tern chuva.
Mas, na chuva nao se vai muito a ro~a pegar mandioca.
Comem-se outras coisas: melancia, ab6bora, mamao, banana, mil ho, ca~a. Na seca ha pouca variedade, e e s6 arrancar mandioca.
Seca OU chuva, isto e, verao OU inverno, fndio tern e que
trabalhar. Trabalhar e como comer, faz-se sempre e devagar.
Quern come depressa engole espinho, quern trabalha ligeiro pode
se machucar.
Os mo9os as vezes trabalhan1 ligciro, as vczcs nao. Trabalhar devagar nao e ter pregui~a. Mulher vigorosa vai i1 roc;a
volta, rala mandioca e con1 o ol alto acaba. Come-se 111ohet~
logo. Mulher mole e vagarosa. Entao come-se mohete s6 quando a noite chega.
0 irnportante e que se goste de trabalhar. E e por isso que
a mae diz a filha: "voce acorda, passa remedio e vai trabalhar.
Se quiser trabalhar devagar, pode. Seu pai tern ro~a muito grande,
eu nao vou trabalhar mais, ja trabalhei muito, agora e sua vez.
Pode trabalhar depressa ou devagar."
Quern trabalha rnuito, tern rnuito, tern coisa para guardar.
E born juntar coisas. Quando mae, pai, filho ficam doentes vem
o paje e tern que se dar tudo para ele.
. Mas guardar tudo nao e born. Deve-se dar presentes para
amigos, parentes. E sempre born dar alguma coisa para aqueles
que gostam da gente. Por cxen1plo, quando un1 amigo de outra
aldeia vem aqui deve-se presentca-1o; quando se vai a aldeia
dele, ele tambem dara presentes.
S6 as pessoas ruins guardam tudo, nada dao aos amigos,
irmaos. E s6 guardar. E claro que quando ganham-se presentes nao se pode da-los a outros. Af e born guardar. Mas quando
se faz alguma coisa - arco, flecha, esteira - , e born dar, trocar.
Com ca pi tao e diferente: a ele cabe dar tudo que recebe. Se
guarda as coisas dizem que esta roubando, que e ruim. Quando
capitao da, todos gostam muito. Mas ele deve dar para indio
daqui da aldeia, dar presente. Nao deve dar muito para fndio
de outra aldeia. Com parente nao se deve trocar, e s6 presentear.
Com amigo pode-se trocar. Por exemplo: "aquela arma que g~
nhei, rneu amigo, coitado, ficou muito triste porque nao tinha
arma. Falei entao com minha mulher e meu irmao: vou dar
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essa arma para ele. Eles disseram, pode dar. Entao meu amigo
ficou com um pouquinho de vergonha e me deu dois colares
kuikuro".
Na troca e bonito assim, quando tudo e igual. "Se dou
coisas bonitas para meu amigo e ele me da pouca coisa, acho
ruim." No moitara e a mesma coisa: bonito quando da e ganha
bastante. '·Se boto uma coisa, outro pega e traz coisa bonita,
fico alegre. Mas se ele traz cois a f eia, acho ruim um pouquinho. Quando fndio de outra aldeia traz cois a bonita, kamaiura
da coisa bon i ta; se poe coisa f eia, kamaiura poe co is a f eia tambem." Assim e o moitara.
Gente existe para namorar, casar, ter filho, trabalhar. Assim
e a vida do indio. Quando fndio morre sua alma vai para a
aldeia das almas. Cada tribo tern sua aldeia pr6pria, replica da
aldeia terrena. Muitos kamaiura ja morreram, por isso sua aldeia
tern muitas casas. La a vida nao e como em Ipavu: as almas
andam sempre enfeitadas, nao trabalham. s6 dan~am, jogam bola.
Quando alguem morre, deve-se enterra-lo enfeitado para que sua
alma assim permane~a: acompanham o morto flechas se for homem e fuso se for mulher, pois as almas precisam se defender
dos ataques dos passarinhos que, em encontros peri6dicos. tentam
arrancar-lhes peda~os para levar ao gaviao. Alma sem defesa e
morta, acaba de uma vez. Morre mesmo. Homem, mulher e
crian~a vao para la, sempre como adultos, participar de uma vida
diferente da terrena: nao comem beiju, peixe; comem grilo, barata. Nao ha machado de pedra, dente de piranha, porque alma
nao trabalha.
Dizem que caraib tern tambem sua aldeia das almas. Mas
as al mas kamaiura nao se encontram com al mas caraib, nem
com aquelas de outras tribos. La nao se conhece mais gente.
Dizem mesmo que alma de fndio nao sabe que existe caraib,
nao conhece facao, mi9anga, faca . . . nada disso.
Vovo Mavutsinin fez kamaiura e civilizado iguais, com o
mesmo sangue. Ambos tern muito em comum, gostam - por
exemplo - de ficar bonito. E por isso que civilizado usa roupa
e indio se pinta com urucu. Decorre dai diferen~a marcante:
apesar do corpo ser igual, a cor torna-se diversa: civilizado fica
bran co e f ndio, queimado pelo sol, fica preto. Essa cor ten de
a se perpetuar porque civilizado fica em casa, enquanto indio
anda muito pelo sol, pelo mato. Como ha muito mosquito, muri~oca , indio sempre passa 6leo de piqui e urucu. Urucu suja a
gente e indio fica sempre muito sujo. Com isso, civilizado per-
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manece bonito, branco e limpo. Se fndio usasse camisa por certo
ficaria branco como civilizado.
Antigamente, quando nao havia civilizado, nao se gostava
de roupa. Porem, agora que civilizado apareceu, indio passou
a gostar de usar camisa, cal~a, pois mosquito nao morde quando
se usa roupa.
Nern todos os civilizados sao bonitos. Ha os feios: aqueles
que nao sao brancos, os pretos com cabelo muito enrolado.
Destes, Indio nao gosta.
Ha civilizado diferente: careca, barbudo, cabelo crespo, cabelo branco, louro. Ha civilizado muito parecido com indio: e
japones. lgual por causa dos olhos, do cabelo. £ beo1 possfvel
que japones nem seja civilizado cm sua origem; talvez seja Indio
que virou civilizado.
Dizem que seringueiro e parecido com Indio, que tern olhos
iguais aos do Indio. Ele e civilizado, mas civilizado ruim. Mata
fndio. Quando eles aparecem, la no Diawarum, Indio tambem
os mata. Mas, de qualquer forma, seringueiro mata Indio porque e muito tolo e pensa que Indio vai mata-lo.
Como Mavutsinin ficou muito bravo com kamaiura, deu-lhe apenas sape para construir casa; ao civilizado deu tijolo. A
casa de caraib e muito forte, muito bonita e limpa. A do Indio
e fraca e suja. Indio nao limpa, Indio e assim mesmo. Pensando
bem, civilizado ja nao e mais como Indio. £ muito diferente.
0 primeiro civilizado que apareceu aqui disse que se chamava caraib. Nao se sabe se era esse o seu nome. A palavra
nao e da Ifngua kamaiura. Mais tarde, eles mesmos se distinguiram em militar, alemao, ingles . . . Indio antigo chamava a
todos: caraib. Caraib vive de forma diferente do Indio nao s6 porque tern maquina. Tambem trabalha diferente. Trabalha para ganhar roupa, para comprar coisas. Indio nao. Trabalha, mas "nao
paga nao". Trabalha s6 para ele, para mulher e filho. Nao
trabalha para outro. Trabalha pouco. E melhor trabalhar como
Indio. Caraib trabalha demais: vai trabalhar, as 11 hor~s ve rel6gio: es ta na hora de ir embora. Almo~a. Ao meio-dia ve rel6gio:
esta na hora de voltar e trabalhar. Trabalha. Ve rel6gio: e
muito tarde, hora de voltar para casa. Esta cansado e com fome.
Trabalha muito assim porque tern muito o que f azer.
1ndio nao. Trabalha s6 uma vez. Vai a ro~a, quando sente
sol quente volta logo para comer beiju, mingau, peixe.
Kamaiura come muito, mais do que caraib. Come toda
hora, o dia inteiro. Nao tern hora para comer. Quando a noite
chega gente da pescaria e o pessoal na aldeia esta dormindo,
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dono do peix~ os acorda. lndio nao dorme para comer. Nao
se entende como caraib agtienta esperar para comer! Caraib joga
fora sobra de comida, da para cachorro, porco. Indio come tudo.
Caraib come as 11 horas, depois s6 a noite. Nao hebe agua,
bebe muito pouquinho. Indio nao, toma cauim, fica com sede
toma mais cauim, toma cauim o dia inteiro.
Civilizado podcria viver assim como Indio: ir pescar enquanto
mulher trabalha beiju, mandioca. Mas civilizado nao vive assim.
Poderia se quisesse. Talvez nao viva assim porque o~o queira.
Caraib que foi mandado para longe, por Mavutsinin, apareceu um dia, ha muito tempo. Kamaiura, com medo, fugiu para
o ma to. Caraib foi a ro~a, arrancou tu do, cortou ram a de mandioca, estragou tudo para kamaiura passar fome. Indio foi a
ro~a e conseguiu salvar um pouquinho de rama. Quando caraib
percebeu que kamaiura nao ia aparecer na aldeia, queimou as
casas e f oi embora levando 10 meninos Indios. Pela vol ta, os
meninos foram morrendo de fome. Ficaram s6 dois: Yamanari
e Siamana. Para estes o caraib deu comida.
Posteriormente, vieram outros civilizados. Novamente kamaiura fugiu para o mato. Caraib era bravo, ja havia matado
um kamaiura la no Morena. Dessa vez, os caraib chegaram
dizendo: icatu, icatu. . . Nao se sabe onde aprenderam lingua
kamaiura. Vieram trazendo ferramenta, mas indio nao conhecia
e teve medo. Enterrou tudo. Indio pensava: "Esse e muito perigoso, traz muito frio para n6s''. E assim, jogaram tudo n'agu~:
machado, f acao, sem tocar a mao neles, .pegando tu do com do1s
paus. Kamaiura tinha muito medo, pois, da primeira vez que
apareceu civilizado, fndio s6 ganhou doen~a. Civilizado deu
doen~a e nao deixou remedio.
A medida que civilizado passou a trazer ferramenta, presente, kamaiura ficou alegre. Mas kamaiura tern medo de caraib
ate hoje.
No tempo em que caraib nao vinha aqui, ja se conhecia
a gripe. Indio ia ao rio Batovi, ia de canoa, passava meses
viajando. Chegava la, trabalhava e voltava trazendo gripe. Morreu
muita crian~a, homem, velbas. Nao havia remedio. Ninguem
sabia como curar gripe. Tomava-se banho de manha e a gripe
piorava. Fugia-se para o mato, com medo da doen<;a, e la morria.
Nessa epoca, aqueles que viram caraib contavam aos demais: eles usam roupa, chapeu, sapato. Contavam para que
se pudesse reconhece-los, nao pensar que eram bicho. Desde entao
ficou-se sabendo que civilizado tern muita coisa, que era muito
born, s6 nao era born para gripe.
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Muitos foram ao Batovi ver caraib. Muitos morreram. Outros s6 chegaram a conhecer civilizado no Jacare, no Posto.
Agora vem muito civilizado na aldeia.
.
.
.
Existe muito caraib, mais do que ind10. Ant1gamente hav1a
muito Indio. Mas havia tambem muito Indio guerreiro, bravo, que
sempre atacava kamaiura, mehinako, kuikuro, waura. lndio morr~a
brigando. Depois apareceu doenc;a e matou quase tudo. Ho1e
aweti tern poucas casas, trumai esta acab.ando.
. .
Ha muito tempo atras, a pedra gr1tou. Mavuts1n1n falou
aos kamaiura que respondessem. Kamaiura nao respondeu. S6
respondeu ao grito do pau. Por isso morre cedo; qualquer doenc;a
acaba com kamaiura. Caraib e mais forte, morre velho.
Quando nao havia ainda civilizado por aqui, kamaiu1 a morria muito. Agora tern civilizado, tern rernedio, tern tudo.
Existe muito caraib. Caraib cuna tern muito filho e alem
disso cria gemeo. Tern muita mulher para te~ filho. ~amaiura
nao, enterra gemeo e tern pouca mulher. Carazb tern ainda doutor, remedio. .£ possivel que caraib nao saiba como se usa
feitic;o. lndio trabalha feitic;o para matar os outros. Antigamente,
havia muito feiticeiro. Hoje, se alguem usar feitic;o e logo morto.
Por isso nao se usa mais feitic;o. Mas, agora ja nao se morre
tanto, tern o Posto.
Antigo nao conhecia civilizado. :g possfvel que vivesse melhor, nao pegava doenc;a. Mas, e born do jeito que esta. Caraib
ja mora aqui perto, nao quer mais sair, ~ao vai mais embora.
Kamaiura gosta que caraib fique, pois se ele for para
muito longe nao se tern remedio. Quando nao havia remedio,
Indio morria muito. Se caraib for embora, Indio acaba; aparece
doen~a e mata tudo.
Kamaiura gosta de caraib por causa das coisas que ele tern;
gosta tambem por causa de remedio. Caraib tern tudo. E bo1n
fazer trocas com ele, ve-lo simplesmente e mesmo namora-lo,
embora isso seja proibido. Kamaiura gosta de ficar amigo de
caraib, receber presentes. Existe fndio em Ipavu que nao gosta
muito de ver caraib: acreditam que caraib traz mais doen~as do
que presente e, assim, nao querem sequer fazer amizade com civilizado.
"Meu pai nao gostava de civilizado. Dizia que quando
caraib nao aparecia aqui, vivia-se hem, sem doen~a. Poi civilizado aparecer e chegar a gripe, doen~a. Por isso nao gostava."
Hoje, gosta-se de caraib por cau a de anzol, munic;ao, roupa.
Indio s6 nao gosta quando civilizado nao traz nada ou quando
traz muito pouquinho. Os indios de outras aldeias tambem gos-
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tam do civilizado. Prova disso e que nem kamaiura, nem kalapalo, kuikuro ou waura, chegaram em qualquer tempo a ter briga
com civilizado.
Quern briga com civilizado e s6 txucahamae, cayabi, juruna,
suya. Matam civilizado para tomar-lhe armas de fogo. S6 pensam em despojar o civilizado dessas riquezas. Ha muito tempo
eles fazem isso e toda vez que civilizado se zanga, mata-os
tambem.
:£ hem verdade que nem todos os civilizados sao hons.
Ha os maus que matam, xingam Indio, falam mal, nao dao nada,
tomam cacha~a e brigam. Brigam principalmente quando alguem os rouba.
Caraib e sempre mais bravo do que Indio. Quando tern
ciume mata a mulher ou o homem. Indio nao, s6 bate na mulher.
Seringueiro tambem nao e born. Vern por ai pegar mulheres indias.
0 que de mais feio caraib pode fazer e, vi: aq~i ton:iar
nossa terra. "Nao mexemos em suas terras . . . nao ha mot1vo
para que mexam na nossa. "
Gente boa, que trata bem o indio, todos gostam. Ha muito
civilizado born, civilizado que fica chefe e e estimado pelos
demais .
Quando caraib vem visitar aldeia e sempre born que de logo
todos os presentes. Dando tudo, fndio da para ele tambem. Guardar as coisas e muito feio.
Antigamente, kamaiura pensava que caraib fazia todas as
suas coisas, que era o artifice de tudo que trazia: armas, ~~
nic;ao. Kamaiura nao sabia nada ainda e entao roubava o c1v1lizado, coitado. Agora nao. Agora entende e por isso faz troca.
Caraib tambem gosta de trocar. Gosta de colar, cesta, arco.
Gosta tambem das danc;as, da lingua kamaiura. Gosta de visitar
indio, tirar retrato: acha bonito o corpo nu do Indio, todo enfeitado. Gosta de nossas terras, dizem alguns. Querem e tomar
nossas terras, falam. "Antigamente, caraib vinha aqui trazendo
coisas para Indio. Todo mundo falava: nao pega esses trens
que eles estao trazendo para ca, nao pode pegar, senao eles
tom am nossa terra. Al, ninguem aceitava nada."
Alguns Indios pensam que civilizado vem a aldeia s6 para
trocar. Indio nao quer mais trocar com civilizado. Arco, flecha,
enfeites estao acabando. Da muito trabalho fazer arco, penacho
. . . Pe~acho e s6 para festa. tndio nao quer mais trocar. Civilizado quer trocar rede. Mas para trocar rede s6 se for por
outra rede. Trocar rede por camisa rasgada, pente, porcaria,

•

100

CAP. III -

A VISAO DO MUNDO KAMAIURA

nao pode. "Nao temos rnuita rede, s6 um a. Voces tern muitas."
Indio nao gosta de trocar porcaria. Quando e para trocar coisas
boas, todos gostam.
Ha civilizados que aparecern na aldeia para fazer filme. Nao
dao nada para o fndio. Outros vem tirar retrato, saber hist6rias,
morar na casa de indio, conhecer sua vida. Vern porque gostam
do fndio.
0 pessoal do J acare mora no Xingu porque e o servi90
deles. Vern na aldeia geralmente s6 para trocar. Trazem linha,
anzol, camisa. Querem arco, flecha, borduna.
Muitos fndios nao sabem o que fazem por aqui os civilizados. Chegam a ficar bravos porque nao lhes dao presentes.
Acham que civilizado que vem a I pa vu deve sempre trazer
coisas; afinal, eles tern rnuito de tudo.
0 Posto e diferente. Foi Criado para amansar fndio - txicao, kayabi, juruna, txucahamae - para evitar que os alto-xinguanos viessern a ser atacados; foi criado tambem porque os
chefes do Posto gostam de indio, nao querem ver indio morrendo, indio doente. E por isso que o Posto da remedio, ferramenta, chama medico para aumentar 0 numero de crian9as da
aldeia.
Indio gosta muito do Posto, pois indio precisa muito do
machado, facao, f oice, remedio. Se o chefe do Posto for embora, todos aqui vao acabar morrendo. Mas ele nao vai, fica
ate quando for muito velho. E, quern sabe, quando seu filho
crescer vem ficar no seu lugar. Caso ele morra e venha um
desconhecido em seu lugar, vai ficar muito ruim para o indio.
Alguns dizem que o Posto serve para tomar conta de indio,
para impcdir que civilizado vcnha aqui e tome essa terra. E
possfvel, ja tern muito civilizado por aqui.
Verdade e q ue o Posto serve mesmo para curar doente.
Indio doente corre la para ser curado. Paye tambem sabe curar
doen9a. Mas demora muito. Posto cura mais depressa. E tern
mais: "para 0 paye e preciso pagar. . . e um trabalho danado".
No Posto nao se paga: da-se alguma coisa, vez por outra, e
ele ajuda f ndio tambem.
O Posto tern tudo que indio precisa. Como essa riqueza
e obtida, nao e muito claro. :B possivel que seja 0 pr6prio chefe
do Posto que em suas idas a Sao Paulo compre facao, machado,
enxada. Talvez ele pr6prio tenha um chefe e seja este o autor
de todas as remessas para ca. Fala-se muito que e o itmao do
chefe do Posto quern manda tudo isso. Com rela9ao aos remedios e poss!vel que sejarn os doutores que mandem. 0 certo
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no Posto ha muita coisa. Quern distribui tudo isso nao
e o chefe do Posto, e empregado indio - cayabi, trumai, txucahamae. Assim, karnaiura e sempre prejudicado. Ganha sempre pouco: " 3 balas, 2 anz6is, peda90 de linha ... " .. Se kamaiura estivcsse la as coisas seriam diferentes, mudanam derilais. Assim como esta nao e born. Praticamente kamaiura
nao ganha nada do Posto. 0 jeito e fazer moitara com
o Posto. Para fazer moitara, o Posto da.
Posto nao quer que indio.. va ao Xingu. Diz que fndio pega
doen9a traz para a aldeia gripe, sarampo. Diz tambem que o
pessoai' da F AB pode querer namorar rnulher . India. Nao se
pode ir ao Xingu, as fazendas e nem ao Batovi. E por c~usa
de doen9a, mas e tambem porque 0 Posto tern ciume dos fndt?S:
nao quer que fndio ganhe algurna coisa de outros. Isso e ru1~,
pois Indio precisa de muita coisa e tambem quer conhecer ~1dade. Nao e s6 kamaiura que pensa assim. Os de outras alde1as
tambem querem passear, trocar. Antigamente, .lndi~ ia s~mpr~
ao Batovi. Trazia ferramentas, roupa. Agora n1nguem rna1s va1
la: ordern do Posto. Caso alguern va, o chefe do Posto diz:
"voce vai, mas nao toma .mais remedio e nao ganha mais presente do Posto".
A solu9ao e ir ao Xingu as escondidas. E born nao brigar
com o Posto. Mas indio gosta de trocar. Civilizado tambem
gosta das co is as de Indio: .cola:, brine~ ...E colar nao e para
dar, vale muito, e igual a d1nhe1ro de c1v1hzado.
Da mesma forma que dinheiro serve para caraib comprar
coisas, colar serve para indio comprar panelas, todas as co1sas.
Foi Mavutsinin quern deu dinheiro para caraib. E quando
as pessoas querern dinheiro, trabal~am ,,por dinh~iro-. Indio nao.
Kamaiuta tern arco preto que tambem e corno d1nhe1ro. Quando
alguem quer arco born entao ajuda outro no trabalho. ~rco
e dinheiro embora diferentes, servem para as mesmas co1sas.
Mas dinheiro nao vale nada no mato, e s6 na cidade que serve
para trocar. E born para aqueles que vivem na cidade.
Quern trabalha muito tern muito dinheiro, quern trabalha
pouco tern pouco. Caraib trabalha e chefe paga para ele. lndio
e a mesma coisa: quern nao trabalha tern pouco, quern trabalha
tern mais colar, cocar.
Mavutsinin deu tudo para caraib: jipe, aviao, caminhao, machado. Ensinou-lhe a fazer tudo isso e mandou-o para longe.
Agora caraib esta aparecendo por aqui.
Tern rel6gio para saber as horas. :E: s6 olhar para o re16gio e ja sabe onde esta o sol. Enquanto isso Indio tern de
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olhar o sol. Indio sabe quando e meio-dia, tres horas. . . Mas,
quando chove muito, fica sem saber onde esta o sol.
Tern trator para limpar terra, caminhao para carregar
madeira. Indio s6 tern canoa. Caraib tern jipe, nao precisa
andar, nao se cansa. Quando Indio esta muito doente e no
jipe que ele vai para o Posto. Quando a aldeia nao tern estrada, vem o teco-teco para leva-lo. Aviao leva os caraib para
lugar muito longe. E caraib voa coma urubu e nao se cansa.
Mas kamaiura quando vai aos waura, kuikuro, vai a pe, fica
muito cansado. Caraib vem de longe, vem ligeiro, nem se cansa.
E f oi Mavutsinin quern f alou: "voce, caraib, vai f azer isso,
aquilo. . . por isso caraib tern tudo, aprende a fazer tudo".
Quando civilizado apareceu por aqui, kamaiura fugiu para
mato, com medo. "Civilizado chamou-os: capari, eu sou caraib,
nao mato voces, sou muito born. Vim mostrar machado para
voces. Indio tern machado? - Nao, disse o indio, trabalhamos
com essa pedra." Ai civilizado deu machado e mostrou coma
se trabalha com ele.
Antigo kamaiura nao trabalhava muito. Quase nao tinha
ro9a, pois machado de pedra nao corta muito. Nao havia foice,
ro9ava com pau, quebrando o mato; cortava cip6 com dente
de piranha, mas s6 cip6 fino. Cip6 grosso nao conseguia cortar.
Entao, nao se trabalhava muito. Era dificil derrubar madeira.
Vivia-se atras de mel, de fruta do mato. Hoje, trabalha-se muito.
Tem-se muita ro9a, planta-se muita coisa - banana, ab6bora,
cana. Naquele tempo quase nao se comia beiju: punha-se o
peixe em cima de f olha. Nao havia muito trabalho, en tao dan9ava-se muito. Hojc, trabalha-se muito e dan9a-se pouco: num
dia dan~a um pouco, noutro nao.
lndio agora trabalha ma is. Tern muita f erramenta. Tern
mais comida. Ferro e melhor que pedra. Com pedra nao era
possfvel trabalhar muito; e duro derrubar arvore com ela. As
ro~as eram poucas. Antigo kamaiura passava muita fame, tinha
pouca mandioca. E os kamaiura eram muitos. Mas af apareceu doen9a e foram morrendo. Indio encontrou civilizado, pegou doen9a. Ganhou tambem machado, panelas, colar.
Nao se sabe muito bem coma Mavutsinin vivia. Mas os
av6s dos kamaiura viviam coma se vive hoje. A vida kamaiura
nao mudou. Antigamente havia chefe, coma agora, que mandava fazer area, ro9a, treinar luta; que mandava mulher buscar
mandioca, fazer rede. Hoje e a mesma coisa. E verdade que
kamaiura encontrou machado e isso alterou alguma coisa, mas
ficou vivendo do mesmo jeito.
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Antigamente fazia-se canoa de casca de jatoba. Durava
pouco, logo rachava. J uruna apareceu por aqui, kamaiura viu sua
canoa e perguntou: "dura muito essa canoa?" Juruna respondeu:
"isso dura muito". En tao kamaiura aprendeu a fazer canoa de
madeira. Mas tambem ja estava acabando casca de jatoba.
Antigamente usava-se s6 machado de pedra. Agora tern
civilizado, tern muito machado. Tern vestido, e antigo nao usava
roupa. Hoje as mo9as nao usam uluri inteiro. Talvez porque
estejam se acostumando com roupa. S6 usam uluri completo
em tempo de festa, quando se dan9a. Acabou a dan~a, tiram
o uluri e jogam fora. Em outra festa fazem outro. Nao e
certo jogar fora. As mo9as podiam tirar e guarda-lo. Um uluri
da para usar 5 vezes sem estragar. Essas crian9as de hoje nao
vao mais usar uluri. Issa nao e born.
Ha muito tempo usava-se rede aberta, agora usa-se rede de
homem, rede f echada, tran9ada juntinho. Nao se usa muito
algodao na rede. E s6 la. Civilizado tern muita la e mulher
s6 faz rede de la.
Hoje nao tern mais flechador para matar tucano, riconco.
Ninguem quer flechar ave. S6 se usa 22. Em ca9adas ja ,n ao
se leva area, e s6 22.
0 trabalho do indio nao e mais igual ao dos antigos. Hoje
trabalha-se muito. Dan9a-se pouco e as dan9as sao diferentes.
Nao se ve mais a dan9a de matrincha, de papagaio. Ninguem
sabe cantar essas dan9as. Agora e s6 dan9a de kalapalo, de
outra tribo. Dan9a antiga nao usa mais. Nao se usa pau para
cavar mandioca. Usava-se antigamente porque nao havia facao.
Banco tambem quase nao se faz mais. Os homens nao sentam
de madrugada. Os av6s de nossos pais viram Indio kamaiura
alto, forte. Hoje e tudo baixinho, nao cresce porque os rapazes
tern vontade de "namorar" mulher.
E kamaiura era alto, eram muitos. Falavam-se linguas diferentes. Hoje nao usa mais outra lingua. Kamaiura e pouco.
Mas antigamente havia muita mulher, muita crian9a, muito rapaz. As mulheres eram brancas, parecidas com civilizado. Usavam uluri. Tern uma coisa que os av6s usavam e hoje nao
se ve: jogar bola.
E born viver com indio, coma se vive agora. Antigamente
tinha muito feiticeiro. As crian9as de hoje viverao, quando adultas, coma indio, isto e, coma se vive hoje e coma se viveu
sempre. Se quiserem viver coma caraib entao vao usar sempre
camisa, nao saberao ma is lutar, nem f azer ro~a, nem pescar.
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Born e viver assim, fndio nao gostaria de mudar: nasceu
indio, vive como fndio. Pode mudar se quiser, mas nao e born.
Indio fica aqui trabalhando, lutando, dan9ando. E born estudar,
para saber ler, entender tudo. Estudar, mas ficar do jeito que
esta: indio. E born assim, caraib vem um pouquinho por aqui,
depois vai embora. Indio nao pode morar na cidade. Gostaria
de visitar, coBhecer, ver como faz tudo isso que caraib tern. Mas
nao acostuma la. Volta logo. 1ndio morre aqui mesmo.
Born e caraib morar na cidade e f ndio aqui. Se todo caraib
viesse aqui nao ficaria born. E bonito o jeito de vida do civilizado. Mas, civilizado toma caxiri, fica louco, mata pessoas.
Indio nao toma nada, nao briga.
Kamaiura vive melhor que civilizado. Vive muito bem:
danc;a, passa urucu, usa colar, trabalha bem, trabalha a hora
que quer, dorme a hora que quer. A vida de civilizado e dura,
mais dura que a de Indio.
Ha mulheres que dizem gostar de viver como civilizado.
Civilizada e mais bonita, usa roupa, parece que esta sempre
presa, nao fica velha, nao trabalha muito.
0 ideal seria que kamaiura aumentasse, ficasse como antigamente, com muita gente. Mas, vive-se bem. Caraib e born.
Nossos av6s ja gostavam de caraib; iam ao Batovi procurar coisas
e nunca brigaram com caraib. Agora ninguem mais vai la, tern
muito civilizado por aqui e o Posto nao deixa ninguem ir ao
Batovi. Mas fndio gos ta do Posto e nao quer que saia daqui.
La tern muito machado, facao e foice. Com o Posto aqui Indio
nao prccisa andar atras de civilizado para pegar essas coisas.
As coisas de Indio sao muito poucas, c e caraib que tern tudo.
Se caraib ficar muito longc cansa rnuito ir visita-los; cstando
perto nao prccisa ncm lcvar coisa para dorn1ir. £ verdade que
Indio tern vontade de conhecer fazenda, de passear, de conhecer
cidade. Quando o Posto for born ele manda Indio passear la
fora. Ai waura tambem vai. Passear, ver caraib, trocar com
caraib.

CONSIDERA~OES

FINAIS

Nos relatos kamaiura e possfvel distinguir tres marcos de
sua hist6ria: o tempo mf ti co, ocasiao em que se deu a criac;ao
do homem; o tempo dos av6s, no qual o fndio nao tivera ainda
contato com o civilizado; o tempo presente, que compreende
os primeiros encontros entre fndio e civilizado ate a epoca atual.
Entretanto, o tempo presente guarda a essencia da vida tribal,
tal co mo foi definida no tempo mfti co. 0 kamaiura pens a a
ordem que o cerca como instaurada por Mavutsinin. Os fundamentos de sua existencia for am firm ados pelo her6i civilizador
que, em ultima analise, definiu OS rumos de sua hist6ria. Dessa
forma, busca o kamaiura, em todo acontecimento novo, o fio
que o conduz ao passado mitol6gico, preservando assim a coerencia de seu universo.
Seu comportamento contemporaneo e entendido como exercfcio de modelos previamente criados. Novas experiencias sociais
sao vistas como secundarias quando comparadas com a preserva9ao das instituic;oes tradicionais, sfmbolo de sua humanidade.
Como o essencial persiste e o novo e remetido ao passado, que
tudo esclarece, e como se o tempo estivesse abolido.
Fecha-se assim um grande cfrculo, no qual se mantem constante o liame que vincula passado e presente. Noc;ao semelhante permeia outros fenomenos.
Um ciclo agrfcola se inicia ao final do ciclo precedente,
repetindo seu percurso. 0 mesmo ocorre com o calendario cerimonial, o movimento do sol, as etapas da lua e as estac;oes seca
e chuvosa.
Fato curioso, que merece estudo a parte, refere-se ao ciclo
de vida. A ausencia de ideia explfcita sobre a reencarnac;ao impede o fechamento do cfrculo. Entretanto, nao 'deixa de ser
sugestiva a repeti9ao de nomes em gera96es alternadas: de avo
para neto.
Segundo os kamaiura, o Indio nasce, do pai recebe um dos
nomes de seu falecido avo paterno; da mae, o nome do avo
materno. Na meninice fura a orelha e recebe outro par de
nomes, tambem de seu av6s paterno e materno, que o acompa-
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nhara por toda a vida. Na adolescencia en tr a em reclusao para
de la sair homem. Casa-se, trabalha para alimentar os seus,
para ajudar seu sogro em sinal de respeito. Derruba mata, planta, pesca, ca9a, cria objetos. Dan9a, canta, Iuta. Morre, deixando
para seus futuros netos seus nomes. A mulher segue trajet6ria
igual. Recebe seus primeiros nomes que serao substitufdos apenas na puberdade. Casa-se, tern filhos, trabalha para a famflia.
Dan9a, assiste as lutas e festas. Ao morrer tambem lega nomes
aos netos.
Isso nao mudou, afirmam os kamaiura, apesar do metal
ter substitufdo a pedra, o osso e o pau, apesar do fndio ter
conhecido novos instrumentos, estranhos objetos. Vive-se hoje
como sempre se viveu e isso nao e born mudar. Sao caracterfsticas da vida indfgena e que evidenciam as diferen9as entre
kamaiura e civilizado, indio man so e fndio bravo. Sem essa
vida fndio desaparece, acaba como povo.
A visao do mundo kamaiura configura-se, desse modo, como
constante ratifica9ao das condi96es presentes que sao um repetir
de modelos passados, invulneraveis a varia96es secundarias advindas do contato com o civilizado.
A sociedade brasileira, ou melhor, a sociedade dos caraib
e tida co mo extraordinariamente rica. 0 pr6prio Mavutsinin f oi
o primeiro responsavel pela doa9ao de riquezas ao ser que, uma
vez criado, foi distribufdo pelos quatro cantos da terra. Nao
fosse isso suficiente, o civilizado que povoa a realidade kamaiura
f ornece provas suficientes de sua riqueza. Posto, visitantes, funcionarios da FAB e pcsquisadores - uns generosos, outros nao
- reunem quasc tudo que o Indio possa sonhar. Avioes, jipcs
e motores completam o conj unto das riquczas impossfveis de
serem reproduzidas no Alto-Xingu.
Acredita o kamaiura que uma coincidencia oportuna aproximou-o do caraib que gosta de trocar tanto quanto ele. 0
grande doador, o Posto, prop0e trocas nao raras vezes e ~ceita
outras tantas. Os demais civilizados sempre querem trocar, ainda
que muitas vezes ignorem os padroes de equivalencia.
Assim e apesar da heterogeneidade do ser generico caraib, ao
intercambio regular exercitado com grupos alto-xinguanos, agora
se adiciona outra ocasiao de troca, com novos parceiros!' especialistas em bens tao raros.
Como os caraib dao provas evidentes de que nao pretendem abandonar a area, onde ja tern inclusive casas, resta ao
indio tirar proveito de sua presen9a: trocar. Trocar, mas sem
a media9ao do Posto. Trocar, tendo como jufzes da transa9ao

apenas os kaimaiura e os novos parceiros. Como a regiao onde
moram e distante das cidades, o ideal e ir ao encontro do caraib,
chegar ate as cidades e la oferecer seus produtos.
Entretanto, a experiencia nativa mostrou que os caraib nao
sao um grupo homogeneo. Relatos passados Parram a perversidade dos primeiros exploradores da regiao. Mesmo atualmente
e possfvel citar exemplos do que concebe o fndio co mo civilizados
bons ou civilizados maus. 0 contato almejado e, evidentemente,
apenas com os bons, e, ainda, sem qualquer media9ao por parte
do Posto.
Convem que o Posto permane9a onde esta. E um agente
protetor que fornece remedios e cuidados medicos. Ja amansou
muito indio bravo e podera tambem proteger o kamaiura dos
maus caraib. Caraib como esses que agora invadem terr a indlgena.
s·a o estas, em suma, algumas das principais generaliza96es
que o kamaiura faz da situa9ao de contato com a sociedade
brasileira.
Por f or9a da politi ca protecionista, os alto-xinguanos - e
entre eles os kamaiura - experimentam situa9ao de vida de Indios
de reserva. Livres do impacto direto com frentes da sociedade brasileira, sofrem, entretanto, tipos de restri96es que desconheciam
em outras epocas e, mais ainda, conhecem da realidade que os
envolve apenas o que lhes e permitido conhecer.
Acerca do caraib sabem, pelo contato regular que tern com
OS dirigentes do Posto, que alguns, por gostarem do Indio, sao
pr6digos doadores de bens, bons parceiros de troca. Deles podem-se esperar presentes regulares e trocas vantajosas. Respeitam a
terra do indio e seus costumes. Outros que ali chegam, ainda
que nao exibam todas essas qualidades, sao portadores de algumas delas: ricos, dispostos a trocar com o Indio muitos de seus
bens. Apenas alguns se revelam indiferentes ou mesmo maus.
Os caraib verdadeiramente perigosos sao aqueles que querem a
terra e a mulher de Indio. Inimigos distantes podem ser neutralizados pela atua9ao do Posto, como o foram os Indios bravos.
De posse de uma experiencia circunscrita pelos limites da
a~ao protecionista, os kamaiura observam o comportamento caraib, dele extraindo dados para explicar o modo de vida civilizado. Com o auxflio dos conhecimentos que tern do exercicio
de vida tribal compoem um quadro onde similaridades e distin96es se agrupam harmonicamente. As diferen9as mais marcantes sao dilufdas num modelo construfdo com base em analogias.
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Assim, o civilizado trabalha para obter dinheiro, elemento
fundamental de sua sobrevivencia, pois somente com dinheiro
pode comprar o que necessita. Em contrapartida, o kamaiura
tern colares e arco preto que cumprem func;oes semelhantes: sao
utilizados em muitos tipos de troca. A diferenc;a que separa o
indio do civilizado e, nesse tocante, secundaria e refere-se a
forma da unidade de troca, definida por Mavutsinin. Extrai-se
daf um tipo de comportamento similar entre uns e outros. Ambos
trabalham. Trabalhando muito tem-se muito dinheiro, muito
colar, muito arco preto. Se a quantidade de hens e expressao
da quantidade de trabalho, e tambem indicadora do prestigio do
individuo. Nos dois povos os lideres sao necessariamente ricos
e generosos.
N as relac;oes entre o indio e o civilizado, nas quais inexiste
o parentesco como elemento normativo, os principais objetivos
tenderao a ser os da troca. Exclui~do desse quadro as pessoas
mas, incapazes de se orientar pelos valores correntes, e possivel
de se pensar num intercambio fecundo e mesmo, eventualmente,
em relac;oes mais profundas como a amizade e o casamento.
Tudo isso pode ser feito com a condic;ao do Indio permanecer indio. Nao f osse suficiente toda a riqueza cultural, patrimonio de todos OS kamaiura, para justificar a importancia de
ser fndio, argumenta-se: civilizado trabalha muito e come pouco;
indio trabalha pouco e come muito.
0 projeto de vida consegue explicar a natureza, o Indio
e o civilizado, mas nao pode dar conta da qualidade da relac;ao
entre kamaiura c socicdade brasi1eira. Resulta daf nao apenas
incoercncia cn1 scus tern10 , ou scja, o contato com a socicdade
brasilcira com c scn1 mcdia<;flo do Parquc, simultancamcntc, mas
tambem contradic;ao basica que os indios nao tern condic;oes de
apreender, isto e, seu desejo de uma interac;ao entre economia
tribal e de mercado que nao acarrete substancial alterac;ao na
vida tribal.
Particularidade notavel de modo de produc;ao capitalista e
a tr an sformac;ao da forc;a do trabalho em mercadoria e a dissociac;ao entre a unidade de produc;ao e a unidade de consu.mo.
Segundo Terray, 69 essa dissociac;ao assim se manifesta: a unidade de produc;ao e a de consumo, por exemplo, empresa e
famflia, tornam-se unidades sociais completamente diferentes
tan to pelas suas dimensoes como por sua estrutura; nao existe
entre el as senao relac;oes mercantis: saindo do processo de pro-
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duc;ao, o produto devc ncccs ariamente passar pelo mercado para
entrar no consun10. 7 0
A aproxin1a ao almejada pelo kamaiura teria assim, em sua
base, rclac;ocs cstranhas a comunidade tribal, de dependencia e
subord i na~flo.
0 n1odo de vida tribal tern condic;oes de subsistir inserido
numa socicdadc como a nacional, enquanto as conseqtiencias da
expans<.lo dinamica desta sao atenuadas e fetardadas, temporariamentc, pcla politica protecionista. A pr6pria existencia de uma
polftic a protecionista revel a o carater contradit6rio da relac;ao
entre os dois modos de produc;ao.
£ de se supor que vindo o kamaiura a estabelecer contato direto com a sociedade brasileira ocorra, entre outras coisas,
o desaparecimerito gradativo das unidades de produc;ao e sua
dissociac;ao das unidades de consumo; o aparecimento de novos
valores, fruto da implantac;ao de uma economia monetaria; e,
mesmo, a proletarizac;ao do indio. 0 destaque das rela~oes de
parentesco na organizac;ao social torna-se incompatfvel com a
explorac;ao do trabalho e as relac;oes de classe, rompendo-se assim a~· estrutura do mundo kamaiura.

Lem bra o autor a possibilidade de existencia de outras combina9oes:
unidade de produ9ao e de consumo hom6logas e circula9ao mercantil
(pequena explora9ao familiar em agricultura); unidade de produ9ao e de
consumo nao-hom61ogas e circula9ao nao-mercantil (produ~ao comunitaria,
consumo familiar). TERRAY, E. 1969. p. 145 .
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