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APRESENTAÇÃO
Ú()

O tralxzlho de campo é uma caracterz'stica básica da Antropologia 1noderna.
Até o final do século XIX, a maior parte dos cientistas voltados para o estudo de
sociedades não-ocidentais ficava em seu gabinete e escrevia sobre povos distantes
a partir de relatos de viajantes e de na"ativas de missionários. Existe uma história,
provavelmente apócrifa, sobre Sir James Frazer, autor do The Golden Bough, a
quem se pergu,ntou se havia visitado algum dos povos cujos costumes exóticos haviam sido objeto de extensos escritos seus e ele respondeu: "Deus me livrei': O
trabalho de campo de Franz Boas, Spencer e Gülen, W. H. Rivers e outros, na passagem do século, mostrou que, se o analista fosse ao campo, poderia reunir dados
muito mais ricos úo que se u tüizasse co"espondência. Bronislaw Malinowski ficou
muitos anos na Melanésia durante a Primeira Grande Gue"ª· Sua "Introdução " aos
Argonautas do Pacífico Ocidental (Malinowski 1975) continua sendo a melhor
discussão sobre a importância do tralxzlho de campo a longo prazo para a Antropologia. Apesar desse evidente co(neço, por uma série de razões o trabalho de campo continua envolto em mistério. É assunto de conversas sociais e de fuxicos, mas
até há muito pouco tempo raramente era assunto de reflexões publicadas. Existem
muitos problemas em todo trabalho de campo que merecem consideração prévia de
um estudante que está partindo para sua pesquisa: o projeto de pesquisa, como entrar no campo, que papéis pode desempenhar no grupo, como coletar dados. Em
meu trabalho de campo houve problemas e soluções especzficos a mim e a minha
própria sitr.Jação, mas houve também muitas coisas que qualquer um que realize
trabalho de campo, especialmente com sociedades indz'genas da.s te"as baixas da
América do Sul, encontrará. Algumas foram levantadas no artigo abaixo, que é uma
revisão da "introdução" de minha tese de doutoramet:ito (Seeger 1974).

,

1

CAPÍTULO 1
PESQUISA DE CAMPO: UMA CRIANÇA
NO MUNDO*

I

"De todas as ciências, a Antropologia é sem dúvida única, no transformar
a mais íntima subjetividade em instrumento de demonstração objetiva".
Lévi-Strauss, O Escopo da Antropologia

,

O material etnográfico sobre o qual a AntropoJogia trabalha é quase sempre
o re~ultado da atividade singular do pesquisador no campo, num momento específico de sua trajetória pessoal e teórica, de suas condições de saúde e do contexto
dado, e essa atividade é exercida sobre U.Ql grupo social que se encontra num certo
1nomento de seu próprio processo de transformação. O contato é comwne~te difícil para ambas as partes, e se a Antropologia pode reivindicar qualquer validade
dentro da contingência da pesquisa de campo na qual se baseia, isso se deve apenas à
dificuldade do trabalho e à dedicação a uma teoria e a um método por parte do
pesquisador, e a muita paciência por parte do grupo com o qual está trabalhando.
Todo pesquisador tem, sem dúvida, em virtude de sua individualidade, uma
diferente abordagem de seu objeto, e um estilo próprio de trabalho, que sfo aspectos ditados muitas vezes por circwistâncias particulares. Ao deixar por fim o campo, ele teve uma experiência pessoal intensa e (oxalá!) coletou dados teoricamente
relevantes. A experiência pessoal por que passa e os dados que coleta não estão
completamente dissociados.
Devemos indagar insistentemente para saber mais em detalhe a maneira como
urna pessoa trabalhou para coletar os dados que apresenta. Trabalhou por períodos
longos ou curtos? Fez o uso da língua nativa, de intérpretes, ou de uma língua de
contato? Havia um ou vários informantes? Fez levantamentos estatísticos ou usou
de informantes volWltários? O modo pelo qual se trabalhou e o que se fez exercera-o um efeito profundo sobre o que quer que seja que se venha a escrever.
Há ainda outra questão: toda pesquisa de campo é, até certo ponto, wna violação da sociedade que é estudada, pois os antropólogos, às vezes, têm de fazer per-
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guntas difíceis e desagradáveis. Mesmo em termos de alocação de seu próprio tempo, um informante deve escolher entre responder a perguntas e fazer qualquer outra coisa. Um pesquisador pode causar outras privações à comunidade, ao comer o
alimento de suas roças, ao exigir cuidados por ignorar as convenções sociais e perigos naturais, ou ao insistir em obter respostas claras sobre assuntos em que a ambigüidade é preferível. O segundo grupo de questões sobre o trabalho de campo de
um pesquisador deve gravitar em torno de respostas a perguntas como: ''Por que
lhes foi importante responder a suas perguntas?", "Por que foram eles tão pacientes?", "O que os fez aceitá-lo?" e "O que é que representava para eles?".
Neste capítulo tenciono responder a essas indagaçé'es com respeito a meu
próprio traball10 de campo entre os índios Suyá do Mato Grosso do Norte do Brasil.
No meu próprio caso, contudo, devo principiar pela primeira e vaga formulação do
projeto, a fim de explicar por que foi que estudei os Suyá em particular.
A própria experiência "pré-campo" no Brasil, antes que eu pudesse chegar até
os Suyá, foi importante, pois quando consegui atingir o campo, após considerável
atraso, a demora mesma se revestiu de amplas conseqüências. Minha própria vida e
trabalho no campo foi um processo, não uma situação estática; esse processo culminou com núnha última partida e foi marcado por algumas persistências na abordagem e no método . Era, de certo modo , idiossincrático, porque refletia minha
própria personalidade e escolhas, assim como certas contingências da situação de
campo, mas autocontrolado em razão de mt..J treinamento em teoria e método antropológico, tal como o tinha entre 1970 e 1978.
1. RAZÕES PARA ESTUDAR OS SUY Á
Havia duas razões primordiais para que eu desejasse ir para o Brasil central,
sendo uma pessoal e a outra teórica. Eu achava o Brasil central urr. lugar fascinante, desde minhas aulas de Geografia no quinto ano primário. Os animais estranhos,
o número abundante de insetos e as pequenas sociedades me fascinavam. Pessoalmente , prefiro pequenos grupos de pessoas e não me sinto à vontade em grandes
aglomerações, sendo capaz de passar muitos meses numa área remota, mais contente do que se tivesse de pesquisar a assistência dos jogos de futebol, por exemplo. Há
um elemento de escolha pessoal em todos os trabalhos de campo.
Pelo lado teórico, interessei-me pelo estudo comparativo das sociedades Jê, na
faculdade , e meu primeiro contato com a complexidade da organização social Jê foi
através do Professor Maybury-Lewis, em 1966. Os Jê pareciam. suscitar muitas das
indagações mais interessantes em Antropologia, e oferecer uma área ideal para estudos comparativos. Continuei a estudar as tribos das terras baixas da América do Sul,
especialmente as de língua Jê, no curso de Pós-Graduação da Universidade de
Cornell e mais tarde na Universidade de Chicago.
A possibilidade de um estudo comparativo dos Jê cresceu na medida em que
membros do Harvard-Central Brazil Project completararn suas pesquisas. Os trabalhos de 7erence Turner (1966) e Joan Bamberger Turner (1967) sobre os Kayapó
setentrionais, Jean Lave (1967) sobre os KrTkati, Júlio Melatti ( 1970) sobre os
Krahó, Roberto Da Matta (1971) sobre os Apinayé, David Maybury-Lewis (1965,
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1967) sobre os Xavante e Xerente, e Christopher Croclcer (1967) sobre os Bororo
foram contribuições importantes para a etnografia dos Jê e dos índios sul-america·
nos em geral. Outros estudos, notadamente os de Lanna {1967) e Vidal {1973),
também contribuíram para o crescente corpus etnográfico sobre as sociedades de
língua Jê.
Alguns traços importantes da cultura e da organização social parecem comuns
a todos os grupos Jê, como por exemplo a subsistência e a habitaça-o. As análises
comparativas de instituições e crenças numa área como a do Brasil central podem
validar hipóteses levantadas no contexto de qualquer um dos grupos, porque estas
podem ser testadas em sociedades intimamente relacionadas, e acredito que isso re·
pre~nta uma grande evolução em relação à prática tradicional de construção de
uma hipótese baseada num caso isolado, para então extrapolá-la diretamente para
análises de tipo "cross-culturaf' de maior amplitude, característica". dos utilizadores
do Human Relations Area Files.
Dado meu interesse em participar de estudos comparativos das sociedades de
língua Jê, decidi estudar os Suyá. Mas, enquanto esboçava meu projeto em 1969,
havia prós e contras a qualquer proposta de estudo dos Suyá. Eles haviam sido visitados durante dois meses, em 1960, por um etnógrafo que então publicou um arti·
go sobre eles no National Geographic Magazine: "Brazil's Big-Llpped Indians"
(Schultz 1962). Schultz encontrara os Suyá num acampamento temporário e aparentemente não conseguira fazer-se entender; tampouco entendeu os Suyá. Embora,
no artigo do National Geographic, Schultz ressalte a similaridade entre as línguas
Krahó e Suyá, sugerindo com isso .ter podido conversar com eles, num artigo mais
científico (Schultz 1960/61) descreve sua impossibilidade de se comunicar com
qualquer deles, exceto
, um residente Trumai, que também não falava Suyá. O relato
de Schultz indicava que os Suyá eram um amálgama das culturas do Alto-Xingue
Jê, e que sofriam as conseqüências de extrema depopulação.
O outro único trabalho publicado .sobre os Suyá caracterizava-os como
" ... wna sociedade em ruínas, na qual o próprio tanianho limitava o alcance e o interesse da análise" (Lanna 1976:68). Terence Turner, que durante seu trabalho de
campo encontrara um menino Suyá visitando os Kayapó setentrionais, asseguroume que os Suyá não estavam provavelmente tão desorganizados como acreditava
Lanna. Não estava absolutamente claro, contudo, qual seria o estado da sociedade
Suyá, o que representava nítido ~pecilho a qualquer f onnulação precisa de urna
pesquisa de campo entre eles.
Ocorrera, contudo, um interessante progresso, pois dizia-se que os belicosos
Beiços-de-Pau, os Tapayuna, que ~stavarn sendo "pacificados" no rio Arinos, falavam uma língua virtualmente idêntica à dos Suyá, e sua população foi descrita como sendo grande e dispersa em pelo menos 12 aldeias. O descobrimento de um
novo grupo de Suyá tornou o projeto mais interessante e eu tencionava principiar
minha pesquisa de campo estudando os Suyá orientais no Xingu, onde .aprenderia
sua língua, para posteriormente visitar os Arinos e estudar as outras aldeias, o que
me permitiria estudar partes da "mesma tribo" que tinham estado separadas por um
período de tempo relativamente curto. Seria um estudo ideal de miaomudança.
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Com isso em mente, redigi minha proposta de estudo do mito, do ritual e da organização social dos Suyá, "para investigar comparativamente a natureza da relação do
mito e do ritual com aspectos da organização social, e a coerência geral dos sistemas simbólicos,, (do rr1eu Plano de Pesquisa de Doutoramento, 1970), e em novembro de 1970 minha esposa e eu desembarcamos no Rio de Janeiro, com a intenção
de estar no campo em janeiro de 1971.

-

2. A INFLUeNCIA DA BUROCRACIA BRASILEIRA E DA POLÍTICA
INDIGENISTA SOBRE O TRABALHO DE CAMPO
Esperávamos que nossa ida ao campo não nos fosse criar nenhwn problema
especial. Muitos antropólogos haviam trabalhado no Brasil central, e todos el~s nos
contaram estórias sobre a burocracia e como tinham levado dois ou três meses para
obter pennissão das várias agências que supervisionavam os índios e todas as pesquisas desenvolvidas por estrangeiros em território brasileiro. No nosso caso, contudo,
passaram-se não apenas dois ou três meses, mas oito, antes que·tivéssemos acesso
à reserva do Xingu para iniciar a pesquisa. Toma-se desnecessário documentar aqui
as frustrações e agonias dos meses devotados a oqter as necessárias permissões. Nosso primeiro requerimento foi indeferido sem nenhwn fWldamento prático, e a despeito de nossas manobras não conseguimos obter reconsideraça-o de nossa proposta.
Somente em abril de 1971 é que descobrimos que uma nova estrada, a BR-080, estava sendo construída e, pelo seu traçado, cortaria a reserva do Xingu, não longe
da aldeia Suyá. Parte da rede de estradas em construção na Bacia Amazônica, a
BR-080 aparecia nos mapas rodoviários como estando localizada ao norte da reserva do Xingu, ficando patente que o verdadeiro motivo de nos ter sido negada a per·
missã'o para estudar os Suyá era o desejo de manter o fato em segredo, até que,
concluída, pudesse ser revelada como wn fait accompli. Com a conclusão da estrada, todas as terras ao norte de onde cruzava o rio Xingu foram confiscadas pelo
Governo Federal, e todos os índios que lá moravam tiveram de mudar para o sul,
para dentro das fronteiras da reserva. A reserva tomou-se acessível a qualquer um
através dessa estrada, e os conflitos e doenças resultantes do contato dos fazendeiros com os índios que se recusaram a se transferir para o sul são outro trágico episódio de uma estória que continua desde o descobrimento da América pelos europeus ocidentais.
Felizmente a aldeia Suyá na-o foi afetada pela nova estrada, que passou cerca
de 60 km ao norte, não sendo portanto atingida pela desapropriação . Com o considerável apoio de fontes variadas, conseguimos finalmente obter nossa permissá'o
para entrar na reserva do Xingu das mãos de uma sisuda secretária do Presidente da
Fundaça-o Nacional do ndio, a agência para assWltOS indígenas, doravante referida
pela sua sigla FUNAI.
Punha-me, com fre·qüência, a imaginar qual seria o fim de nossa batalha para
obter permissão, e se não seria absurdo perder tanto tempo esperando, pois todos
com quem falávamos ná'o acreditavam que demorasse tanto tempo e sempre nos incitavam a tentar uma outra fonte de influência. Cada espera era somente por "mais.
algumas semanas", enquanto tentávamos algo diferente, e esses longos meses foram
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wn enonne escoadouro de nossas energias .e recursos. Ne~ período, conhecemos
muitas pessoas gentis, algumas das quais citei nos agradecimentos, nosso domínio
do port~s awnentou e fizemos algumas viagens, mas sobretudo fizemos bons
amigos.
Algum benefício nfo-intencional pode assim ter resultado de nom longa estada no Brasil, antes de ir·ao campo, mas, quanto ao trabalho propriamente dito, o
efeito foi realmente importante. Após oito meses de espera, caso trabalhar com os
Suyá se tivesse tornado inviável ou insatisfatório, nf'o haveria qualquer alternativa,
a nfo ser ir até o fim e eu já perdera tanto tempo que até mesmo cogitar em mudar
de tribo era bastante desagradável. Minha sorte com os Suyá estava lançada e tomamos o avião em Sã'o Paulo para o Xingu em fins de junho de 1971.

,

3. CHEGADA NO CAMPO: UMA ENTRADA MUSICAL

-.

,,.

Quando embarcamos no DC-3 da Força Aérea Brasileira que nos levaria ao
Posto Leonardo Villas Boas (doravante , simplesmente, Posto Leonardo), foi grande
noS3a sorte em ter como companheiro de viagem o Sr. Claudio Villas Boas, que era
então o encarregado da parte setentrional do Parque Nacional do Xingu, onde vivem
os Suy.á. Juntamente com seu irmfo Orlando, ele foi candidato ao Prêmio Nobel da
Paz. Quase não nos falamos durante o vibratório e barulhento vôo. Sentávamos de
lado, ao longo das paredes do avião despressurizado, com sua carga de bolas de borracha e tecido (para atrair certas tribos hostis e para manter outras dóceis), arroz,
feijão, verduras (para abastecer as bases da Força Aérea no Brasil central), e a odorífera carcaça de um boi, recentemente abatido, para abastecer a Base Jacaré, da Força Aérea, no Xingu.
O Posto Leonardo é um amontoado de casas relativamente grande, que inclui
um pequeno hospital, uma casa de hóspedes, residências dos Villas Boas e um grande refeitório, e também certo número de casas menores para os trabalhadores. O
Posto Leonardo sempre nos pareceu uma cidade, já que possui eletricidade à noite
em algumas casas e os tetos sã'o de folha de zinco ou telha, ao invés de palha. Em
nom primeira noite, Claudio Villas Boas comentou que ouvira dizer que cantávamos e perguntou-nos se gostaríamos de cantar. Fomos buscar nossos instrumentos
e, após afinar o banjo e o violão, iniciamos uma noitada musical que se prolongou por
algumas horas. Fizemos sucesso imediato, nJo somente junto ao Sr. Villas Boas e
aos trabalhadores brasileiros do .Posto 1 , mas também com os índios que ali estavam
de visita, e que tinham vindo de suas aldeias a algwna distância.
Na manhã seguinte Claudio desceu o Xingu em direção a Diauarum, num
pequeno barco, prometendo falar com os Suyá e contar-lhes sobre nossa vinda.
Falou com eles, mas não soubemos os detalhes do que disse, até meses mais tarde.
Usarei o tenno " brasileiros" para me referir a quaisquer nãcríndios, de ascendência eurcr
péia, negra ou mestiça que sejam cidadãos do Brasil.
Eles nem sempre são "brancos", nem podem ser chamados de "civilizados" , tendo em
vista seu comportamento em relação aos índios, sendo portanto exa~o o tenno "brasileiro" para
distinguir pessoas que são culturalmente não-índios daquelas que o são - embora os índios
também sejam, de certo modo, brasileiros.
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Ele di~sera aos Suyá que éramos músicos, que meu pai era wn homem importante
e que viéramos para aprender a língua e a lnúsica Suyá. Os Suyá poderiam pedir-nos
que cantá~mos a qualquer hora, que cantaríamos, e caso nã'o gostassem de nós
deveria.m avisá-lo e ele nos mandaria embora. Perto de concluir minha pesquisa, descobri que ele havia contado aos Suyá que nós, finalmente, escrevíamos um livro,
que seria lido por ele, e que caso os Suyá não nos tivessem contado a verdade, nfo
nos tive~m ensinado bem, ficaria i.angado com eles. Os Suyá respeitavam muito
Claudio Villas Boas, por razões que descrevo no Capítulo 2, e o resultado de sua
entusiástica recomendação aos Suyá foi uma recepção favorável por parte deles.
Gastamos mais de duas semanas no Posto Leonardo, aguardando wna oportunidade para tr até Diauarum, e passávamos o tempo visitando diversas tribos, cujas
aldeias nfo ficavam muito distantes do Posto, e solidificando nossa reputação de
cantores, pois solicitavam-nos que cantássemos quase todas as noites, ouviam nossas
estórias e índios visitantes aprendiam nossas canções. Um dia fomos presenciar wna
cerimônia entre os Yawalaj;>iti, uma tribo próxima do Posto Leonardo e talvez a
mais "rica" em termos de .bens de origem ocidental. Fomos convidados a voltar no
dia seguinte para cantar para eles em pagamento, e, enquanto cantávamos, um
Yawalapiti trouxe wn pequeno gravador cassete de sua casa e gravoµ nossas canções, do mesmo modo como acabáramos de gravar as suas. Soubemos depois que
ele levou o gravador às outras aldeias e tocou nessa música para eles também, e em
todas as visitas subseqüentes ao Posto Leonardo sempre nos pediram para cantar,
diante de uma grande e entusiástica platéia, o que era bastante lisonjeiro.
Finalmente, conseguimos um lugar no barco para Diauarum, e chegamos juntamente com um grupo de médicos que tinham viajado até lá para vacinar os índios
daquela parte da reserva contra a varíola. Todos os Suyá, Juruna e muitos dos
Caiabi estavaftl congregados em Diauarum, dormindo em suas casas temporárias,
qÚe ficavam vazias a maior parte do ano. Apinhavam à margem do rio quando chegamos, e os homens Suyá se sobressaíam na multidão, parados silenciosamente, com
os braços cruzados, distinguíveis pelos seus discos labiais vermelhos, e examinavam-nos. Enfrentar uma situação nova com frieza nunca é fácil, e o primeiro momento foi certamente o pior, pois nem os Suyá nem nós sabíamos o que esperar
um do outro.

4. A FORMAÇÃO DE UM ANTROPÓLOGO
Cerca de uma semana após chegarmos a Diauarum fomos finalmente levados
numa canoa até a aldeia Suyá, localizada cerca de duas horas e meia de Diauarum,
no rio Suyá-Missu. Claudio Villas Boas pedira aos Suyá para nos construir uma casa,
o que não fizeram. Quando Niokombedi, um dos chefes, me perguntou onde gostaria de morar, respondi que preferíainos n1orar numa casa Suyá, porque nã'o gostávamos de ficar sozinhos, e Niokombedi nos convidou para ficar em sua ampla casa,
na qual viviam cerca de 35 pessoas num único cômodo sem divisões internas. No
início dormíamos num canto da casa, que semelhava um grande depósito de tabaco; mais tarde, fomos convidados a dormir mais próximo do centro. Nossas redes
foram armadas, construíram umjirau para nossas bagagens e nos estabelecemos.
30
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Havia tres problemas difíceis a solucionar. O primeiro era o que comer; o segundo, como distribuir nossos presentes; e o terceiro era como coletar os dados
que eu desejava. O primeiro deles era o mais importante para nós, a curto prazo; o
segundo, o mais importante para os Suyá; e o terceiro o mais importante para
mim afinal
A experiência Suyá, com visitantes a.~tes de nós, havia sido de curtas visitas,
de pessoas que haviam trazido seu próprio ~linJ,ento, tendo-0 comido sozinhas ou
partilhand0-0 com alguns deles. Em virtude do drástico limite de peso no avião
da Força Aérea, tínhamos trazido apenas leite, suprimento de protefuas, açúcar e
algumas sopas desidratadas pa.t'-l o caso de enfermidade. Depois de wna semana,
chegou um dia em que nos deram somente uma castanha para comer, embora a época fosse de fartura. Decidi que teria de fazer alguma coisa, e falei com Niokombedi,
que era o chefe da casa, o qual me disse que Judy poderia levar nossa cabaça e nosso
prato para o fogão, onde lhe seria dada comida por wna das mulheres·encarregadas
da distribuição.
Começava então o sutil adestramento do antropólogo como pescador e caçador, pois nos dariam cada vez menos alimento da panela comum até que eu começasse a pescar, quando então nos dariam mais, mas a porção seria novamente dirninufda quando me ocupasse com outras coisas que nfo a subsistência. Depois de
certo tempo, ficou claro que, para permanecer e sobreviver, teria de participar na
coleta de alimento, muito mais do que pudera imaginar. Tomava parte em quase
todas as caçadas coletivas e expedições de pesca durante os primeiros meses, e também pescava por minha conta, geralmente como companhia para wn menino de 10
anos que pescava muito melhor que eu, mas que sofria de convulsões e necemtava
de um companheiro para impedir que caí~ da canoa. Éramos ambos monolíngües
no início, e já que caçar e pescar sfo coisas sérias, e nfo atividades loquazes, eu voltava para casa exausto, maldizendo o dia em que decidira trabalhar com wn grupo
que nfo possui economia monetária, e sentia como se nfo estivesse realiz.ando coisa
algwna. Os longos dias no rio e na floresta contribuíram fundamentalmente para a
minha compreensão dos Suyá, mas isso nfo parecia nada evidente nos primeiros meses de nossa estada.
Em razão de pedido meu ao chefe, os homens limparam wn lote de roça para
nós, e em setembro plantamos mandioca, milho, batata-doe.e, inhame, amendoim,
banana e cana-de-açúcar. Após unia distribuição inicial dentro da casa, a maior parte dos produtos da roça é trazida em pequenas quantidades e comida por seus próprios donos. Como nfo tfuhamos uma roça nossa, era por pura sorte que recebíamos qualquer desses alimentos. Os Suyá não estavam nos matando à míngua por
maldade; acontecia que não nos ajustávamos às suas idéias preconcebidas de estrangeiros nfo-Suyá, ao mesmo tempo em que não nos encaixávamos em seus padrões
de partilha de alimento. Além do mais, éramos um casal. As famílias nucleares sfo
unidades econômicas importantes. Corno solteiro, eu poderia ter sido adotado e alimentado por uma f amflia, mas, enquanto casal, esperavam que fôssemos indepen·
dentes. Asmn, nos primeiros quatro meses perdi 15 quilos.
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Outra dificuldade, cuja extensão só mais tarde pudemos compreender, era a
posse de mercadorias. Eu trouxera certa quantidade de bens para os Suyá, e dera
talvez metade deles para o capitfo, ou chefe, que agia como intermediário entre os
brasileiros e os Suyá, na distribuiçlo pr.ra a aldeia no dia em que chegamos. Esse era
o procedimento usual estabelecido pelos Vilas Boas no Xingu. O resto dos artigos
guardei para troca posterior. Os Suyá os desejavam, mas nfo sabiam como obtê-los,
e eu ignorava qual o respectivo valor, para eles, dos vários produtos que desejavam.
Outros,,im, nfo se regat~ia ao comerciar, pois tem-se ''vergonha" (whiasàm) e não
se pede mais do que é oferecido, mesmo que se venha a ficar desapontado. Parecia
importante distribuir os bens, mas parecia igualmente importante ter sempre mais
em mãos para manter o interesse em nossa presença. O problema da distribuiç!'o foi
resolvido, na primeira viagem que fizemos, ao trocar certas coisas por uma cole~o
de artefatos. Nunca comerciei nada diretamente por alimento ou informaç!'o, mas
me tomei mais generoso e passei a pernútir que aqueles com quem trabalhava regularmente tivessem tudo o que pediam.
Os Suyá eram particul~nte suscetíveis em relação ao nosso suprimento de
bens, porque somente os bruxos é que acumulavam coisas para si mesmos, e é um
tributo ao relativismo cultural e à paciência dos Suyá o nunca terem nos acusado
de bruxos. Após a primeira grande distribuição de presentes, em seguida ao no~
retomo de cada viagem, a troca era a norma. Os Suyá Qfo pediam ou imploravam
coisas de maneira direta, dizendo que, se ficassem o tempo todo pedindo ou tomando coisas para si, eu nlo voltaria com mais presentes. Eram astutos, e eu fazia o máximo para encorajar essa crença todas as vezes que voltava à aldeia.
Além de trazer presentes, trouxemos ~ administrávamos medicamentos.
Claudio Villas Boas forneceu-nos alguns outros medicamentos que nfo·havíamos
pensado em trazer, e tratávamos qualquer problema de saúde que os Suyá nos apresentassem, o que poupava ã família de um doente uma viagem até Diauarum. Freqüentemente pudemos detectar infecções ou severos ataques de malária, antes
que se tomassem sérios. Quando o paciente não melhorava, tínhamos de confiar no
julgamento Suyá de quando deveria ser transportado para Diauarum para tratamento mais especializado que aquele que podíamos oferecer. O uso de ervas medicinais
n4'o é prestigiado entre os Suyá, e eles nunca pensaram em nos pagar pelo tratamento, embora apreciassem nossos esforços. Do mesmo modo que a caça e a pesca, o
tratamento ~dico era uma dura tarefa que, afinal, tomou os Suyá mais receptivos
à nos.u presença e mais interessados em meu trabalho.
O terceiro problema, o da coleta de dados, também foi solucionado com o
passar do tempo. Havia somente três ho1nens Suyá que falavam portugues relativamente bem; alguns outros falavam um pouco, e o resto (inclusive todas as mulheres)
quase nada. Os primeiros meses fo'ram wna agonia de frustrações, já que eu nlo falava Suyá, nem podia acompanlw os que falavam português durante o dia. Não havia nenhum modo, aparentemente, de conseguir tempo livre para estudar a língua
ou de usar intérpretes, pois a caça, a pesca e o sustento da famflia eram de suprema
importância. Os poucos indivíduos com quem eu podia me comunicar estavam ocupados e nfo podiam perder o dia todo comigo. Numa economia monetária, pode-se
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dar dinheiro em troca de trabalhos tediosos como a instrução lingüística, e o dinheiro pode ser· usado para comprar alimento. Entre os Suyá, porém, nada podia comprar alimento; em conseqüência, meu trabalho lingüístico durante os primeiros
quatro meses foi esporádico. Para complicar ainda mais, na minha primeira visita,
muitas famílias estavam fazendo demoradas viagens durante a estação seca para caçar e pescar a certa distância da aldeia.
Fiquei desapontado por outras razões ainda, durante o primeiro período no
campo, de julho a novembro de 1971. Ao contrário dos outros Jê, os Suyá pareciam
ser ritualmente estéreis; nfo havia grandes cerimônias de qualquer espécie sendo efetuatias, com exceção de um curto cerimonial de queima das roças, e uma esporádica
entoação de cantos de outras tribos. Tampouco pude descobrir quaisquer metades.
O próprio tema que eu tencionava estudar não estava, aparentemente, mais operando.
Deixamos os Suyá em novembro de 1971 para visitar nossas famüias por volta do Natal; estávamos magros, fracos e desencorajados. Coletara muitas observações diretas: tamanho das roças, disposição da aldeia, distribuição de alimento, algumas transcrições lingüísticas e respostas a um grande número de perguntas, muitas
das quais feitas em português. As respostas eram geralmente incoerentes e ininteligíveis. Li o Guia Prático de Antropologia, um esboço de tópicos que viajantes e antropólogos deveriam investigar no campo, e concluí que perguntara tudo, mas que os
Suyá é que nada sabiam. Amadeu Lanna, aparentemente, estava certo. Mesmo
assim, com o tempo perdido e o compromisso já firmado, não tinha escolha outra
que retornar aos Suyá, em janeiro, o que fez a grande diferença, pois embora os primeiros quatro meses tenham sido importantes e sejam parte do proce~o de trabalho
de campo em qualquer lugar, meu trabalho reahnente teve início em janeiro de 1972.
Depois disso, houve momentos de atividade máxima e às vezes frustrações, mas o
material era cada vez mais intere~ante. Comecei a sentir durante minha última visita que, longe de serem superficiais, a complexidade das idéias Suyá freqüentemente
iludia meu entendimento e, quanto mais pesquisava qualquer a~unto, mais se revelava a sua complexidade e riqueza. As primeiras respostas dos Suyá às minhas perguntas eram as mesmas que se dão a uma criança: simples. Quanto mais eu aprendia,
maiS eles me ensinavam.
O próprio fato de retornar à aldeia em janeiro era sinal de compromisso para
com os Suyá, pois poucos visitantes penetram na região do Xingu durante a estação
chuvosa, repleta de mosquitos e malária, de novembro a março. Retornamos com
presentes, inclusive aqueles especialmente encomendados por muitas pessoas, e coisas que eu não imaginava pudessem os Suyá desejar em nossa primeira visita. Chegamos em janeiro e encontramos no~ roça cheia de milho no ponto de ser colhido, e
desde então pudemos partilhar nossas colheitas com outras famílias e estabelecer
redes de troca de alimentos. Recebíamos sempre mais do que dávamos, mas pelo
menos havia intercâmbio, o qual também reforçou meu relacionamento com meus
melhores informantes.
Os Suyá iniciaram o cerimonial de nominação, a festa do rato, alguns dias
após nosso retorno, e pela primeira vez comecei a obter dados coerentes sobre as
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práticas de nominação e os grupos cerimoniais. Descobri que nossa primeira visita
coincidira com um período de relativa inatividade ritual. Continuei a pescar e a ca·
çar, e a achar isso oneroso, mas, como adquiria rapidamente fluéncia em Suyá,
era mais fácil encontrar com quem conversar quando queria trabalhar, pois já não
me limitava aos poucos homens que falavam portugués.
Chegamos em meados de janeiro de 1972 e tomamos a partir em fins de abril .
. Passamos algum tempo em São Paulo, trabalhando e fazendo compras, e entfo retomamos ao Xingu em meados de jwlho, permanecendo na aldeia até princípios de
setembro, quando, por várias razões - a mais premente sendo a falta de cloroquina
para tratamento da malária -, fomos até o Posto Leonardo. Lá passei duas semanas
trabalhando os meus dados e escrevendo relatórios de campo. Podia comer arroz e
feijão, e devotar dias inteiros à leitura de anotações, organizando-as e preparando
novas áreas de investigação. Nesse ínterim, minha esposa. viajou até São Paulo, fez
apressadamente algumas compras e voltou à reserva em duas semanas: Retomamos
ao convívio dos Suyá em prilfcípios de outubro, permanecendo até o início de fevereiro, quando nossa saúde foi abalada por repetidas crises de malária. Nesses meses
finais, cacei e pesquei menos e fiz mais trabalho antropológico, mas às vezes me cansava de meu papel de manipulador de conversas e de espião, parasitário e dependente. Deixamos o campo em princípios de fevereiro de 1973. De março ajunho ~
trei um curso, com o Professor Roberto Da Matta, no Museu Nacional do Rio de
Janeiro. Judy retomou aos Suyá em abril-maio para verificar certo número de questões básicas.
Retrospectivamente, dou-me conta de que, de certa forma, fui criado pelos
Suyá. Quando lá chegamos pela primeira vez, trataram-me como uma criança - o
que eu era, já que na-o sabia falar ou ver como eles viam. Levei meses, por exemplo,
para ver a sombra ou as ondulações de um peixe rápido na água e para atirar com
presteza para atingi-lo com a flecha. Não sabia distinguir os sons que os Suyá ouviam, pois na-o os entendia e sequer os conhecia. No início, não me deixavam fora
de vista. Nunca saí sozinho numa canoa e nunca vaguei desacompanhado pela floresta, embora caminhasse pelas roças. Aprendi a pisâr exatamente onde eles pisavam
para evitar pôr os pés em espinhos, arraias e formigueiros, e aprendi lentamente onde era bom pescar e como fazi-lo. Não compensava para os adultos despender seu
tempo me ensinando, e por isso me mandavam sair com os meninos que sabiam
mais do que eu.
Os Suyá ensinaram-me a falar com a mesma paciência com que ensinam a seus
filhos, e , espantados com minha habilidade em anotar as coisas e ainda assim esquecé-las, viviam a me testar. Também usavam a técnica de dizer urna frase obscena
muito rapidamente para que eu a repetisse , e então caíam na risada, quando o fazia.
Contavam-me coisas à noite, do mesmo modo que os pais fazem com seus filhos, e
interessavam-se em saber se eu entendera as coisas corretamente. Sempre me indicavam a pessoa que sabia mais sobre qualquer assunto, quer fosse mito, música,
nome de casa, genealogia ou história, e fui instruído a nfo trabalhar com as mulheres ou com os jovens porque nada sabiam. Se houve de minha parte alguma falha
para compreender as coisas que me foram explicadas, isso não reflete as honestas
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tentativas de todos os Suyá. Tratavam-me como um menino de 12 anos quando partimos, pois eu sabia remar, pescar e caçar pelos arredores, como o faz um menino
de 12 anos. Sabia conversar adequadamente, mas sem o discernimento e controle de
imagens e metáforas que os adultos sabiam empregar. Acima de tudo os jovens devem ouvir e aprender, e de certo modo eu era um menino ideal de 12 anos.
As mulheres supervisionavam o treinamento de minha esposa e ela aprendeu a
preparar nossa comida, a tecer, a falar Suyá e a fofocar horas a fio. Fora promovida
de raspadora de raízes de mandioca a "dona~ntroladora" de quantidades de farinha de mandioca e de mingau. As mulheres ensinavam-lhe a língua de modo que
podiam fazer-lhe perguntas e vice-versa, e ela não raro me fornecia dados importantes e às vezes testemunhav~ sozinha um fato, pois somente às mulheres era pennitido presenciar o nascimento de uma criança, por exemplo. De certo modo, Judy podia gozar a permanência entre os Suyá mais do que eu, pois não era obrigada a ser
uma antropóloga, e podia relacionar-se com os Suyá como um ser humano, por simpatia, enquanto eu sempre tinha de permanecer um cientista social também.
Por que os Suyá nos aceitaram? Já sugeri que a resposta não é simples. No
início não há dúvida de que foi graças à apresentação de Claudio Villas Boas, mas
em janeiro de 1972 ele deixou o Xingu e nunca retornou a Diauarum durante nossa
permanência. Nossa música fora parte da razão e nossos presentes também, pois, às
vezes, os carregamentos de provisões para a reserva da FUNAI eram interrompidos,
e representávamos a única fonte de balas, linh ~ de pesca, pequenos anzóis e outros
artigos. Todos os Suyá apreciavam nossa ajuda 1nédica, e as mulheres Suyá gostavam
de minha esposa e desfrutavam sua presença.
Há muito que rir de um par de adultos deSajeitados que agem como crianças,
e os Suyá gostam muito de rir. Também respeitavam muito meu interesse nos aspectos de sua própria sociedade que eles mesmos achavam interessantes: ritual, música,
estórias, parentesco e ideologias, e eu era pretexto para a realização de rituais, para
que pudessem me ensinar, de modo que aprendesse e gravasse.
Quando deixamos a aldeia, em fevereiro de 1973, os Suyá disseram, mais por
dramat~cidade que por razões reais: primeiro, que todos iriam morrer caso Il[o estivéssemos lá para medicá-los ; segundo, que não teriam mais acesso aos bens, porque
não estaríamos lá para fornecê-los; e, terceiro , que os homens não passariam mais
tanto tempo na casa dos homens porque eu não estaria lá. Convidaram-nos a voltar,
e disseram que, caso eu tivesse algum amigo que quisesse aprender sua língua e sua
música, ficariam felizes em lhe ensinar, da mesma forma que a mim.
De fato, retornamos em dezembro de 1975 , para encontrá-los em excelente
estado de espírito e saúde. Fomos recebidos com entusiasmo e imediatamente incorporados às suas atividades como se jamais houvéssemos estado ausentes, e uma de
minhas grandes dificuldades era que, enquanto eles permaneciam fortes como nunca, eu me encontrava fora de forma, após dois anos passados diante de uma máquina de escrever elétrica e de um quadro-negro. Já não podia remar como antes, correr
tão rapidamente atrás de macacos que desapareciam por entre as árvores, e cantar
tanto, comendo tão pouco como anteriormente. Demoramos, os Suyá e eu, algum
tempo para nos dar conta disso, e esse período teve um final abrupto após mais ou
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menos dois meses, quando parti com pnewnonia. Consegui, contudo, expandir
consideravelmente o meu domínio da língua e solucionei algumas das questões levantadas enquanto escrevia núnha disserta~o .
Morar no Brasil e trabalhar no Museu Nacional entre 1975 e 1979 tomou os
contatos que temos com os Suyá mais variados. Retomei para uma breve visita em
julho de 1976, e estava a caminho em 1977 quando uma crise de malária tornou a
viagem impossível. Ao invés disso, foi um Suyá que se encontrava em São Paulo para tratamento médico que nos visitou no Rio, e então tive a sensação de me sentir
como um nativo, e, quando o homem que nos visitava repetidamente perdia seu sentido de direção nas ruas, eu lhe dizia : "Lembra-se de como eu era assim que cheguei
a sua aldeia? Nfo conhecia nada, e se você vivesse aqui por um longo período de
tempo, você aprenderia". Ele concordou que sempre leva algum tempo para se
aprenderem as coisas. Posso imaginar as coisas que contou ao retornar à aldeia, pois
estava obviamente escandalizado com o fato de dormirmos nwn quarto diferente
do de nossa filha.
. Estou planejando outra viagem à aldeia Suyá, para conversar mais profundamente com eles sobre sua música - um tópico que consegui desenvolver, consideravelmente, em 1975-76 (Seeger 1977 e Capítulo 4 deste volúme) 2•
Uma das dificuldades de um antropólogo é saber quando deixar de trabalhar
com um grupo. Quando deixei o campo em 1973, estabeleci arbitrariamente o
prazo de cinco anos para terminar o trabalho principal sobre os Suyá, de modo que
me pudesse voltar para outros tópicos e outras sociedades, e este livro é um passo
importante nesse processo.

S. MEUS ~TODOS DE CAMPO
Minha rotina diária era dirigida no sentido de maxinúzar as oportwlidades de
ouvir os Suyá que conver~vam, de perguntar e de observar. Em média, um dia de
wn período nã'o-cerimonial começava entre 4h30 mine 5 h, quando todos tomavam
banho no rio, que estava mais aquecido que o ar da madrugada. Então, caso nã'o fosse caçar ou pescar, minha esposa e eu íamos a todas as casas com uma caixa de remédios, para ver se alguém necessitava de tratamento. Era mais fácil ir até as outras
casas, porque algumas das pessoas nã'b se sentiam à vontade em nossa casa, e porque, quando os Suyá apanham malária, nã'o saem de suas redes. Quando assim fazíamos pela manhã, nfo éramos chamados o resto do dia, a menos que houvesse uma
emergência. Ao visitar as casas, eu podia ver as pessoas e o que faziam. Costumávamos conversar wn pouco em cada casa, e caso as pessoas estivessem bem, nossas
rondas médicas duravam apenas alguns núnutos, mas quando havia resfriado, infecções pulmonares e malária, despendíamos mais de uma hora.
Podia então trabalhar, caso nada acontecesse, escrevendo meu diário, ou interrogando as pessoas que permaneciam na aldeia. Aqueles que se encontravam caçando ou pescando costumavam voltar cerca do meio-dia, caso fossem bem sucedidos, e
então fazíamos nossa primeira refeição do dia. Não havia horário fixo para as refei2
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Es.$a viagem foi feita em agosto-outubro de 1978.

ções na aldeia e comíamos sempre que qualquer alimento fosse introduzido em nossa casa. Uma das contribuições importantes de núnha esposa era que ela podia ficar
em casa e guardar alimento para mim, caso eu estivesse em algum outro lugar quando
ele fosse distribuído.
A parte mais quente do dia eu passava dormindo ou escrevendo. O início da
tarde era uma boa hora para encontrar as pessoas e fazer perguntas, e enta'o eu voltava a escrever meu diário. Ao cair da tarde, costumava fazer outra ronda pelas casas,
tratando os doentes quando necessário, e freqüentemente obtendo um pouco do
que comer no caminho. À magnífica luz do sol poente, as famílias agrupavam-se
defronte ãs casas, conversando e brincando com as crianças, e nos jwttávamos a elas.
Ao crepúsculo, os homens congregavam-se no centro do pátio da aldeia e conversavam, cantavam ou nos pediam para fazê-lo. As mulheres agrupavam-se defronte às
casas para conversar. Como nfo trouxera qualquer fonte de luz além de velas, que
usávamos ã noite para medicar e em emergências, nfo trabalhava após o anoitecer.
Ao invés disso, costumava jwttar-me aos homens no centro e ouvia-lhes as conversas
com crescente entendimento. Às vezes aprendia coisas; freqüentemente, nada. Os
homens davam informações voluntárias quando havia luar suficiente para escrever,
e eu ocasionalmente verificava aspectos sobre os quais queria certificar-me de que
havia um consenso. Raramente eu era o centro da atenção nessas reuniões, que serviam, em geral, para longas narrações de caçadas, asswitos políticos e exercícios de
oratória. Quando os mais idosos iam dormir, entre 20h30nún e 22h, eu também me
retirava, deixando o pátio para~ os jovens que buscavam suas aventuras amorosas ã
noite, e dormiam durante o dia mais do que os adultos ou o próprio antropólogo.
Nossa casa, não raro, era muito ativa à noite, mas eu dormia profwidam~nte e perdia todo o ir e vir sub-reptício. Os Suyá costumavam nos acordar quando ocorria
algum evento público tal como um nascimento, um eclipse ou uma chuva de meteoros, o que tomava vantajoso viver com eles numa mesma casa.
É claro que a pesquisa de campo sistemática era difícil em tais circunstâncias.
Meu trabalho era sempre algo esporádico, o que tinha um efeito danoso sobre os
dados e prolongava núnha permanência no campo. Sempre carregava conúgo um
pequeno caderno, onde escrevia tudo que me interessasse e, nos longos dias de pesca, costumava pensar sobre o que aprendera e anotava as pergwitas que deveria fazer. Levantava questões sebre determinado tópico e, assim equipado, costumava
procurar pelas pessoas que consi~erava indicadas para respondê-las. Nos primeiros
meses, observei muito e aprendi a língua que procurava sempre melhorar. As coisas que nfo conseguia perguntar ou compreender em um mês, deixava de lado,
para retomá-las no mês seguinte. A procura de pessoa para responder às minhas
perguntas era muito difícil e eu não gostava de me impor, pois, quando se sentem
pressionados, os Suyá são mestres em circunlóquios, e, quando famintos, não se
interessam em dar longas respostas às perguntas. Quando satisfeitos, geralmente iam
dormir. Havia vezes em .que isso nfo acontecia, e eu aproveitava essas ocasiões com
a maior habilidade possível. Às vezes, ninguém com quem podia conversar se encontrava na aldeia, e no dia seguinte eu mesmo tinha de sair para pescar. Às vezes,
por outro lado, ficavam na aldeia e eu escrevia páginas e páginas de material.
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Nã'o utilizei entrevistas estruturadas, e a lista de perguntas que carregava servia apenas de base. É extremamente difícil conseguir uma resposta para uma pergunta abstrata e analítica, tal como: "Por que você faz isto e aquilo?" Eu costumava fazer breves anotações durante as entrevistas, e então as reescrevia do modo
mais completo e possível. Usava um gravador somente para as narrativas, música e
descrições de cerimônias que n(o podia presenciar.
Nfo me utilizei apenas de alguns poucos informantes, mas sim de todos os
membros da aldeia. Havia indivíduos, contudo, que eram especialistas em certas
áreas e cujas informações sempre forneciam os maiores e melhores detalhes. Cada
um desses bons informantes tinha uma especialidade, alguma coisa em que ele, particularmente, era bom ou que conhecia bem, e os Suyá eram de extrema coerência
nas informações que me transmitiam, pois embora dissessem mais sobre um determinado assunto, nunca se contradiziam. Em relação a todos os pontos importantes,
eu sempre interrogava vários informantes, especialmente no início, o que se tomou
difícil de fazer porque todos concordavam que a pessoa que falava primeiro conhecia o assunto melhor do que todos. Costumavam dizer que conheciam mal alguns
assuntos e me indicavam outra pessoa.
Descobri que os Suyá pensam muito contextualmente. Minhas perguntas gerais, durante os primeiros quatro meses, despertavam respostas superficiais e confusas. Contudo, durante o cerimonial de nominação, todos os Suyá pensavam muito
sobre o fato , as relações implicadas, e sobre os grupos cerimoniais que desempenham os rituais. Quando alguém morria, todos me forneciam ricos dados sobre a
morte e o que existe além dela. Quando acusações de bruxaria ocupavam o espírito
de todos, todos se interessavam em conversar sobre bruxos. Achei muito produtivo,
assim, investigar em profundidade o que acontecia na aldeia no momento da investigação, usando vários informantes, e obtendo informações de minha esposa sobre o
que as mulheres diziam.
Outra tática que aprendi a aproveitar foi a da casualidade do processo de descoberta, pelo qual eu aprendia coisas novas e insuspeitadas e tentava fazer todas as
perguntas que podia imaginar. Fiz o melhor que pude para tirar o máximo das opor·
tunidades, especialmente depois que comecei a entender o que conversavam. Sempre que ouvia algo, anotava em meu caderno e pedia mais tarde que a pessoa me
d~esse mais sobre o assunto, e, desse modo, muito aprendi. Um homem comentou um dia com outro que teria boa sorte caçando porque tivera um sonho (o que
me dava acesso a símbolos oníricos) e, em outra ocasião, ouvi um mdio perguntando a outro: "Você se transformou num pássaro e voou para o céu com sua avó?"
(o que me introdUlia nas visões febris). Residir numa casa grande, com 35 pessoas,
como fizemos, era uma ajuda inestimável. Também passei muitas horas ouvindo
conversas na casa dos homeqs e durante as reuniões noturnas.
Os Suyá, ocasionalmente, mencionavam informações que achavam que eu deveria saber. Às vezes, diziam: ''Vocé sabia disso e disso?" ... Freqüentemente faziam
perguntas à noite e eu tinha de me esforçar para lembrar os pontos principais, e anotar ou continuar no dia seguinte. Uma noite, um tópico importante foi levantado
desse modo por uma índia, sentada próximo à rede de minha mulher, que disse :
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"Vo~

sabe ..." e nos ·deu uma lista para termos indiretos de referência para afins,
que eu nfo suspeitava existirem. Ouvir a conversa Suyá, quando conversavam entre
si, era muito importante, porque, quando falavam diretamente comigo, quase sem·
pre simplificavam as coisas, como o faziam com as crianças, e só usavam vocabulário
que sabiam que eu conhecia.
A descoberta acidental de áreas novas continuou nas últimas semanas de
minha permanência. Tenninei meu trabalho nfo porque aaediume saber tudo, mas
porque sabia o suficiente a respeito das áreas que me interessavam. Fiz realmente al·
gum trabalho sistemático, usava fotografias de todas as pessoas da aldeia para descobrir como as pe~oas se dirigiam e se referiam wnas às outras, e pesquisei a maior
parte dos pontos com diversos informantes. Caso algo mais interessante ou relevante
do que aquilo com que trabalhava acontecia, deixava tudo para observar o novo
evento. No fmal, foi o questionamento sistemático, aliado ao que cuidadosamente
ouvia, que forneceu os dados para este trabalho. Minha experiência pessoal com os
Suyá foi importante, mas como acontece com toda boa Antropologia, minha expe·
riência foi um auxílio na coleta de dados mais ricos, ao invés de um obstáculo.
6. DADOS OBTIDOS E DAOOS INACE~fVEIS
Há certos tipos de dados que eu consegui obter e outros que não pude investigar durante minha estada entre os Suyá. Por várias razões hlstóricas (ver Seeger,
no prelo-a), os Suyá não viviam como acreditavam que deviam Viver, pois a moradia,
a iniciação masculina e a vida cerimonial estavam profundamente afetadas pela de·
população. A ideologia Suyá nfo concordava plenamente com a prática que desen·
volviam desde as severas perdas populacionais. A vida cerimonial fora também afe·
tada pela ausência de certo número de homens que participavam de uma expedição,
a pedido de Claudio Villas Boas, durante a maior parte de minha estada. Os Suyá
sentiam agudamente a falta de~es homens durante os períodos cerimoniais. Foi iJ11.
possível testemunhar certos rituais; alguns deles nfo aconteciam há décadas. Fiz todas as tentativas para observar as mudanças que haviam ocorrido na sociedade Suyá,
mas estes trabalhos de modo algum sfo reconstituições hlstóricas.
O material que nfo conseguia obter sobre a organiz.ação social e as cerimõnias
extintas era precisamente o que esperava aprender dos grupos Suyá remanescentes
no rio Arinos em 1970. Foi somente após 10 meses entre os Suyá, no Xingu, e apro·
ximadamente dois anos no Brasil, que soube ao certo que não havia mais nenhum
grupo Suyá a ser estudado. Fiz o possível para sanar as falhas de meus dados, atra·
vés de longas entrevistas com os sobreviventes dos Arinos que tinham sido removi·
dos para a aldeia Suyá, mas esse trabalho foi realmente prejudicado por minha im·
possibilidade de visitar um segundo grupo Suyá.
Embora tenha coletado um bom material sobre as acusações de bruxaria,
durante minha permanência foi impo~ível obter dados hlstóricos completos. Em
geral, os Suyá respondiam a todas as questões, _mas mostravam·se muito relutantes
em repetir quaisquer "más palavras" dos bruxos no passado. Nfo pude coletar ricos
dramas sociais, pois a maior parte dos mesmos gira em torno de acusações de bruxa·
ria. Somente os bruxos falavam "más palavras", e até mesmo repeti·las representa·
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va algo de mau. Os Suyá também nã'o quiseram cantar duas de suas canções, porque
o próprio ato de tocá-las nwn gravador representava wna ameaça à aldeia, pois prowcaria o ataque de índios inimigos. Permitiram-me gravar cantos que podiam prejudicar somente os indivíduos, e mesmo assim longe da aldeia, mata adentro, com a
condição de nl'o as tocar enquanto pennaneceae no Xingu.
Os Suyá ensinar&-n-nos tudo o que puderam, foram bons companheiros, e
juntos passamos bons e maus momentos. Foi _um povo paciente e generoso o que
me treinou para ser wn antropólogo e wn pouco Suyá. Orgulhavam-se de nosw progresso e preocupavam« quando adoecíamos. O aprendizado freqüentemente se fazia em dllÃS direções; às vezes eu respondia a tantas perguntas quantas pergwttava, e
descobri, por embaraçosa experiência, o quanto é fácil dizer: "Fazemos isso de~
modo porque esse é sempre o modo pelo qual o fazemos", quando uma explicação difícil derrotava minhas habilidades lingüísticas. Aprendi a me identificar com
meus infonnantes; aprendemos as canções um do outro e as cantávamos. Este livro
brotou das anotações que fiz, dos relatórios de campo que enviei a meu orientador,
e da excitação das cantorias que chegavam a durar ~ 5 horas a fio. Ele representa
wna tentativa de tradução do que acredito ser a dimensão fundamental da sociedade e da cosmologia Suyá, em termos que possam ser compreendidos por qualquer
nf'o-Suyá, sem cometer injustiça irreparável contra o que os Suyá tentaram me ensinar com tanto cuidado.
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