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NOTAS SOBRE A HISTÓRIA E A SITUAÇÃO LINGÜÍSTICA
DOS POVOS INDÍGENAS DO PARQUE XINGU*

Lucy Seki

Este trabalho apresenta considerações relativas ao Parque Indígena do Xingu (PIX), focalizando principalmente os contatos e a situação lingüística dos povos ali residentes, tendo em vista delinear aspectos do contexto geral a ser levado em conta na formulação de propostas referentes à educação formal, crescentemente reivindicada poresses povos, e situar algumas necessidades de pesquisa.
A s considerações aqui feitas baseiam-se em parte em informações contidas na literatura, principalmente antropológica, sobre a região do Xingu, e em parte resultam de dados e observações colhidos
em trabalho de campo realizado no PIX em 1968 (Aldeia Kamayurá,
Posto Leonardo), 1988, 1989 e 1991 (várias aldeias e postos do Parque).

1. Situação geral do PIX

--

O Parque Indígena do Xingu foi oficialmente criado em 1961, com
o objetivo de constituir uma reserva natural de fauna e flora e de resguardar as populações indígenas ali presentes do contato indiscriminado com as frentes de expansão da sociedade nacional (Junqueira, 1967).
Situa-se ao norte do Estado do Mato Grosso e ocupa hoje um território que compreende a região dos formadores do rio Xingu e setÍafluentes (Culuene, Curisevo, Tuatuari, Batovi, Ronuro, Sete de Sétembro,
Von Steinen, Buriti), bem como a região marginal do rio até as proximidades da fronteira com o Pará. Esse território abriga atualmente de*Texto revisto de uma conferência " Projeto história e conhecimento lingüístico dos povos indígenas do Xingu", apresentada no simpósio "Índios e não-índios: uma interação desigual no limiar
do século XXI ", Unicamp, Campinas, agosto/ 91.
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zessete grupos indígenas, falantes de uma língua isolada e de línguas
pertencentes ao tronco Tupi e às famílias Jê, Karib e Aruak.
Com base em critérios geográficos e culturais, a área do Parque
pode ser dividida em três partes, a saber:
1 - Sul: freqüentemente referida na literatura como Alto Xingu, 1
a parte sul compreende a região dos formadores do rio Xingu, a partir
do limite sul do P arque (13~ sul), e o Morená - zona junto ao ponto
de confluência dos rios Ronuro, Batovi e Culuene (na altura do 12~
sul). Aí se concentram nove grupos indígenas: Aweti e Kamayurá (tronco Tupi); Mehinaku, Waurá e Yawalapiti (família Aruak); Kuikuro,
Kalapalo e Matypu/ Nahukwa (família Karib).
2 - Centro: é a região compreendida entre o Morená e a BR-80,
em que residem seis grupos indígenas: Trumai (língua isolada); Txikão
(l(arib), Kayabi e Juruna (tronco Tupi); Suyá e Panará ou KrenAkarore2 (família Jê).
3 - Norte: é a região que se estende da BR-80 às proximidades da
fronteira com o Pará, na qual se localizam dois grupos da família Jê:
Mentuktire ou Txukahamãe e Tapayuna ou Suyá Novo ou ainda Beiçode-Pau. 3 A rigor, a parte norte não está incluída na Reserva do Parque, mas é constituída das áreas indígenas Jarina e Capoto, também
sob responsabilidade da Administração Regional do Xingu .
Conforme dados da Escola Paulista de Medicina, em 1990 a população do Parque apresentava um total de 3.151 habitantes, assim distribuídos:

Aweti
Kamayurá
Kalapalo
Kayabi
Kuikuro
Yawalapiti
Juruna
Panará
Matypu/ Nahukwa
Mehinaku
Mentuktire
Suyá
Tapayuna
Txikão
Waurá
Trumai
Total

90

Homens

Mulheres

Total

38
142
129
272
153
75
66
56
50
77
221
99
22
84

45
145
120
253
124
70
65
66
52
51
228
66
27
62
88
55

80
287
249
525
277
145
131
122
102
128
449
165
49
146
187
109
3.151
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Os grupos que habitam o sul do Parque compartilham inúmeros
traços culturais (sistema de parentesco, cosmologia, atividades econômicas, rituais etc.) apresentando, em seu conjunto, uma relativa uniformidade culturá, já observada pelos primeiros exploradores da região, em fins do século passado (Steinen, 1940). Esta uniformidade seria decorrente de um contato prolongado, durante o qual grupos de
procedência variada, falantes de distintas línguas e portadores de sistemas culturais diferentes desenvolveram um complexo sistema de relações intertribais, incluindo trocas econômicas, matrimoniais e cerimoniais. De fato, pouco se sabe sobre a história remota desses grupos,
suas origens, trajetórias, época de chegada, fatores que os levaram a
migrar para a região e a contribuição específica que cada um ofereceu
à cultura comum (Schaden, 1969). Conforme E. Galvão (1953), "o
Alto Xingu apresenta características de uma zona de refúgio'', para
a qual os grupos teriam migrado possivelmente vindos do norte. Fatores de natureza ambiental e histórica teriam levado a uma "compreensã cultural( ... ) a qual favoreceu, sem dúvida, a acumulação e o amalg ento cultural das diferentes tradições tribais" (Galvão, op. cit.,
p . 9 e 10).
Entretanto, ao mesmo tempo em que participam de uma unidade
cultural mais ampla, cada grupo mantém a sua identidade étnica e suas
tradições históricas e culturais.
Os grupos localizados no centro e norte do Parque, denominados
por vezes de "intrusivos", não fazem parte do mencionado sistema intertribal e, de fato, mantêm uma posição marginal com relação aos
do sul. Alguns deles - os Trumai, os Suyá, os Juruna e os Mentuktire
- já se encontravam na região do rio Xingu antes da criação do Parque.
Os Trumai habitavam anteriormente a margem direita do rio Culuene, no Alto Xingu, e ao tempo da visita de Steinen ainda não estavam bem assimilados à região. Após deslocamentos sucessivos passaram ao sítio onde vivem atualmente, na margem esquerda do rio Xingu, entre o Morená e o Posto Indígena Pavuru. Embora os Trumai
partilhem traços culturais com os grupos do sul, conservam-se deles
diferenciados em muitos aspectos (Murphy & Quain, 1966; MonodBecquelin, 1975).
Os Suyá, conforme Seeger (1974), vieram do leste, entrando na
área via rio Ronuro. Após se reunirem a um outro grupo Suyá que ali
residia, desceram o Xingu rumo ao Diawarun (onde os encontrou Steinen em 1884), passando a dominar a região de confluência dos rios
Suyá-Missu e Xingu. Até seu contato com os Villas Boas, em 1958, man91

/' _ r;
aA._

f

(

tinham relações contínuas, em sua maioria conflitivas, com os povos
do sul.
No início do século XVII os Juruna estavam localizados em uma
ilha próxima à foz do Xingu. Fugindo a missionários, tropas de resgate, entradas paulistas e, mais tarde, a seringueiros, empreenderam um
movimento em direção ao sul. Em seus deslocamentos mantiveram relações marcadamente hostis com os Kayapó, Suyá e com povos da região dos formadores do rio Xingu (Oliveira, 1970) até 1949, quando
foram contatados pelos Villas Boas. ·o grupo, já extremamente reduzido (37 pessoas, na ocasião), encontrava-se junto à foz do Manitsawá, no mesmo local onde atualmente tem sua aldeia.
Os Mentuktire (Kayapó) cruzaram o rio Xingu no início do século
XX. Nos anos seguintes deslocaram-se sucessivamente numa região que
envolve a atual parte norte do Parque e uma porção da parte central.
No início dos anos 50 houve os primeiros contatos com os Villas Boas,
e nos anos seguintes (1955-1964) desenvolveu-se o processo de "pacificação", acompanhado de uma série de epidemias e invasões das terras
do grupo, o que provocou uma crise populacional. Na década de 70
e início dos anos 80 os Kayapó do Xingu se defrontaram com a presença dos brancos, a instalação de fazendas, a construção da BR-80 cortando seu território e envolveram-se em uma série de conflitos na luta
em defesa das terras, conseguindo reconquistá-las em parte (Lea, 1986;
Lea & Ferreira, 1984). Em 1971 os Mentuktire estavam distribuídos
em dois grupos: um, na Aldeia Kretire, a aproximadamente 20 km ao
sul da BR-80, e outro na Aldeia Jarina, ao norte da BR-80, próximo
,..
à Cachoeira von Martius. Em 1985 os dois grupos se reuniram na Area
Indígena de J arina, e atualmente encontram-se em meio a um processo de mudança para a área do Capoto.
Os demais povos do centro e norte do Parque - Kayabi, Txikão,
Tapayuna e Panará - são provenientes de regiões circunvizinhas à bacia
do Xingu, tendo sido "transferidos" para a área do atual Parque a
partir dos anos 50.
Os Kayabi habitavam tradicionalmente um amplo território na bacia do rio Teles Pires (São Manoel), a oeste do Xingu. No decorrer
dos anos 50 e 60 a maior parte desse território foi ocupada por frentes
extrativistas e agropecuárias, restando à população Kayabi apenas uma
pequena região entre o rio dos Peixes (Tatuí) e o Teles Pires. O contato com os Villas Boas deu-se em 1949, no Teles Pires, e no período
de 1955-1966 ocorreu a transferência de uma parte dos Kayabi para
o Xingu, permanecendo a outra no Tatu.í (Villas Boas, 1989). Em 1988 os
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Kayabi estavam distribuídos em várias aldeias, localizadas junto ao Manitsawá Missu e em ambas as margens do rio Xingu, desde a foz do
Manitsawá até as proximidades do P.I. Pavuru. A partir de então
observa-se a tendência no sentido de se reunirem em unidades maiores.
Os Txikão (Menget, 1977) são provenientes do rio Iriri, de onde
se deslocaram para a região do Alto Tapajós e, posteriormente, para
o Alto Xingu. Nos anos 30 habitavam a região dos rios Jatobá e Batovi, de onde faziam incursões hostis aos Waurá, Nahukwá, Mehinaku,
Aweti e Trumai. Em resultado de retaliações por parte desses povos,
e também de epidemia de gripe, os Txikão tiveram sua população extremamente reduzida. Em 1964, quando se deu o primeiro contato com
os Villas Boas, os Txikão encontravam-se .n as margens do rio Jatobá
(afluente do Ronuro) em situação muito precária, enfrentando ainda
a pressão de garimpeiros. Três anos depois aceitaram a proposta de
transferência para o Xingu. O grupo, constituído então de 56 pessoas,
instalou-se inicialmente junto ao P .I. Leonardo, com segmentos abrigados em diversas aldeias de povos alto-xinguanos. Nos anos 70 passaram a viver em aldeia própria, em território Trumai, à margem esquerda do Xingu, junto à foz do rio Uaví.
Os Tapayuna (Suá Ocidentais), conforme Seeger (1977), são originalmente ligados aos Suyá do Xingu (Suyá Orientais), dos quais se
separaram em tempos remotos. Os Suyá Orientais deslocaram-se para
leste, penetrando na região do Xingu, ao passo que os Tapayuna permaneceram na região dos rios Arinos e do Sangue. Durante muitos anos
os Tapayuna sofreram agressões várias, inclusive envenenamentos, por
parte das frentes extrativistas, e fugiram sistematicamente às tentativas de "pacificação" até 1967, quando se estabeleceu o contato. Seguiuse uma epidemia de gripe, responsável pela morte de mais de cem índios, ficando os 41 sobreviventes (lOOJo da população original) seriamente enfermos, sem alimentos e mesmo sem condições de se levantar. Após um período de recuperação, em 1969/ 70 foram transferidos
para o território do Parque, onde incialmente viveram junto aos Suyá.
Em 1980 construíram uma aldeia própria, na margem direita do Xingu, um pouco acima da confluência com o rio Suyá Missu. Em 1988
encontramos o grupo localizado junto aos Mentuktire.
Os Panará residiam anteriormente na região do rio Peixoto de Azevedo, afluente do Teles Pires, de onde atacavam os Kayabi, Suyá e Mentuktire. Em 1967 um grupo Panará fez uma rápida aparição na Base
Aérea do Cachimbo, instalada em seu território e, como conseqüência, foram inciadas as operações tendo em vista o estabelecimento de
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contato. Essas operações se aceleraram a partir de 1971, com o início
da construção da BR-165 (Rodovia Santarém-Cuiabá), em terras dos
Panará, e em fevereiro de 1973 ocorreu o primeiro encontro dos índios
com Claudio Villas Boas (Davis, 1978). Em resultado de um desastroso contato dos Panará com usuários da estrada, fazendeiros e colonos
da região, o grupo sofreu um rápido processo de depopulação. Em 1974,
os 79 remanescentes (lOOJo da população anterior ao contato) foram
transferidos para o Parque (Baruzzi et alii , 1975), onde viveram sucessivamente junto aos Kayabi (Aldeia de Prepori), Mentuktire (Aldeia de Kretire), aos Suyá e em uma aldeia própria, próxima à boca
do Suyá Missu. Deslocaram depois sua aldeia para a margem esquerda
do Xingu, pouco abaixo da BR-80, local em que os visitamos em 1988.
Já no ano seguinte mudaram-se para o Manitsawá Missu (informação
pessoal de Luciana Dourado).
A localização atual dos povos xinguanos vem indicada no Mapa 1.

-
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2. Breve histórico dos contatos
2.1 1884 -fins dos anos 60
O rio Xingu permaneceu desconhecido em seu curso superior até
1884, quando Karl von den Steinen o percorreu pela primeira vez das
cabeceiras à foz, estabelecendo o primeiro contato documentado entre
representantes da cultura ocidental e os povos indígenas que habitavam a região (Steinen, 1942, 1940).
Abriu-se assim uma temporada de expedições de cientistas, exploradores, aventureiros que renovaram intermitentemente o contato iniciado por Steinen e propiciaram, ao mesmo tempo, mais e mais informações sobre a região e seus povos (Samain, 1980).
Por outro lado, ainda em 1884, e como conseqüência da visita de
Steinen, restabeleceram-se as relações, há muito interrompidas, entre
índios do Xingu e os Bakairi do Paranatinga (ao sul dos formadores
do Xingu), que na época já se encontravam em processo de aculturação. Com isso abriu-se uma via indireta de contato entre os povos do
Xingu e a sociedade brasileira, o que trouxe, entre outras conseqüências, o contágio de doenças e a redução demográfica de novos xinguanos (Schmidt, 1942, cap. 13; Schaden, 1969, cap. 2).
Entretanto, somente na década de 40 iniciaram-se contatos mais
regulares entre os povos do Xingu e representantes da sociedade nacional. Em conexão com a política de desbravamento do interior bra-
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sileiro, foi criada em 1941 a Expedição Roncador-Xingu, como frente
de penetração da Fundação Brasil Central. Em 1946 - seis décadas
após a primeira visita de Steinen - a Expedição, chefiada pelos irmãos
Villas Boas, alcançou a região dos formadores do Xingue estabeleceu
contato com os povos ali residentes. Sucederam-se a abertura de campos de pouso (inclusive o primeiro campo permamente - o Jacaré),
a instalação de Postos, a realização de expedições para o estabelecimento de contato com outros povos indígenas do Xingu (Juruna, Suyá, Mentuktire) e também com grupos que, com o decorrer do tempo,
foram transferidos para a área. Paralelamente, desde 1948, desenvolveuse a luta pela criação de uma reserva no Xingu, tendo em vista uma
proteção mais efetiva do território que, a partir da Expedição RoncadorXingu, passara a ser objeto de interesses imobiliários (Junqueira,
1967:26). Esta luta culminou com a criação oficial do Parque em 1961.
Na ocasião o território abrigava 13 grupos indígenas (Waurá, Mehinaku, Yawalapiti, Kuikuro, Kalapalo, Matypu, Nahukwá, Kamayurá,
Aweti, Trumai, Juruna, Suyá e Mentuktire), aos quais se acrescentariam os Txikão, em 1967, e os Tapayuna, em 1969/70.
Com o empenho dos irmãos Villas Boas, desde 1946 desenvolveuse no Xingu uma experiência indigenista voltada para a preservação
,
física dos grupos indígenas e de seus padrões tradicionais de vida. Fazia parte dessa política assegurar a posse da terra e do patrimônio indígena, controlar as relações entre índios e brancos, mediar as relações
entre os grupos indígenas, promover assistência médico-sanitária e prover condições necessárias à sobrevivência, incluindo o suprimento regular de artigos industrializados, em sua maioria ligados à produção
(Junqueira, 1967).
Até os anos 60 essas medidas eram implementadas através de dois
postos indígenas, ligados entre si e com as cidades pelo serviço de rádio: o Posto Indígena Diawarun, estabelecido em 1948 no rio Xingu,
próximo à foz do Suyá Missu, e que em 1967 atendia os grupos Juruna, Kayabi, Suyá, Trumai e Mentuktire, e o Posto Indígena Leonardo
(antigo Capitão Vasconcelos), criado em 1954, na margem do rio Tuatuari (em substituição ao Posto Jacaré que se transformara em um destacamento militar sob responsabilidade da F AB) para atender os grupos da região dos formadores.
A população fixa não-indígena era constituída de um número bastante reduzido de funcionários que atuavam nesses dois postos e na
FAB. Em 1967 havia dois servidores brancos no P.I. Diawarun (Oliveira, 1970:45), nove no P.I. Leonardo, e vinte e três na FAB (Junqueira, 1969).
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O ingresso de brancos na área do Parque somente era possível mediante autorização por parte do Serviço de Proteção aos Índios (hoje
- Funai) e de credenciamento por instituições científicas, ficando praticamente restrito a pesquisadores, membros de equipes de saúde e visitantes selecionados, constituídos principalmente de autoridades brasileiras e estrangeiras, jornalistas, fotógrafos e cineastas.
A saída de índios para as cidades fazia-se raramente, por via de
regra para tratamento de problemas mais graves de saúde e, em uns
poucos casos, por outros motivos. Nessas viagens ficavam sempre aos
cuidados de sertanistas, antropólogos ou funcionários do SPI.
A aplicação dessa política protecionista tinha a seu favor as próprias condições naturais: o acesso à área por via terrestre e fluvial era
muito longo e difícil e, na prática, o único meio de ali se chegar era
por via aérea, através de vôos não comerciais (Correio Aéreo Nacional, avião do SPI). Por outro lado, não havia, na área, riquezas minerais e vegetais lucrativas que despertassem a cobiça desenfreada de exploradores, e as cidades, assim como grandes empresas e projetos, ficavam ainda relativamente distantes do Parque.
Nesse contexto, a experiência indigenista feita no Xingu levou aresultados positivos que a distinguem de outras áreas em que o avanço
das frentes econômicas teve conseqüências catastróficas sobre as populações indígenas brasileiras (Mindlin, 1985). As medidas protecionistas
atenuaram o impacto da chegada dos brancos, propiciando a sobrevivência física e mesmo a reorganização e crescimento de grupos indígenas da região. Estes tiveram suas terras preservadas da ação de elementos predadores, viram-se livres da exploração econômica e de fatores
aculturativos como missões religiosas4 e casamentos com brancos. Ao
mesmo tempo, embora as hostitilidades entre certos grupos permaneçam em estado latente, cessaram os conflitos abertos, responsáveis, em
vários casos, pela depopulação e desorganização de alguns grupos.
A par dos efeitos positivos mencionados, a política protecionista
aplicada no Xingu e o tipo de contatos estabelecidos com os brancos
tiveram uma série de conseqüências na vida dos povos indígenas da
região. Uma delas foi a introdução mais intensa de bens industrializados, feita através dos Postos Indígenas em forma de doação regular
de artigos (principalmente instrumentos de produção) e também através de pesquisadores, visitantes e pessoal da FAJ3, caso em que o ingresso de bens se fazia de modo assistemático e não controlado, sob
a forma de doações (presentes) ou por meio de trocas. A penetração
desses bens criou e/ou ampliou necessidades que não podiam ser supri-
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das com recursos dos próprios indígenas, acarretando, assim, uma dependência econômica dos povos indígenas do Parque em relação à sociedade nacional (Junqueira, 1967).
Por outro lado, os contatos mantidos no período levaram os indígenas e aprofundar a consciência quanto a existência do mundo dos
brancos e mesmo a incorporá-lo em sua cosmologia; porém, devido
ao seu caráter seletivo, esses contatos possibilitaram aos índios uma
visão apenas parcial e falseada sobre a realidade do mundo dos brancos e de suas instituições. Desse mundo passaram a conhecer sobretudo a existência de riquezas, as relações "cordiais" e paternalistas (Junqueira, 1967).
No geral, contudo, as alterações ocorridas na vida dos povos xinguanos em conseqüência dos contatos com os brancos ''não atingiram
as relações de produção de forma acentuada e pouco afetaram as relações interaldeias no Alto Xingu" (Viveiros de Castro, 1977:36). No que
concerne aos Juruna e Kayabi, que em época-anterior haviam vivenciado o contato com os brancos, as influências sofridas através desses
contatos não chegaram a descaracterizar a sua cultura.

2.2 Fim dos anos 60 -

,

1991
i

No decurso dessas duas décadas ocorreram mudanças consideráveis na situação do Parque e de seus povos.
A partir de 1970, em conexão com o plano governamental de ocupação e colonização da Amazônia, as frentes colonizadoras foram se
aproximando cada vez mais dos limites do Parque, trazendo consigo
o desmatamento, as estradas, fazendas e núcleos urbanos.
Em 1971 iniciou-se a construção da Rodovia Cuiabá-Santarém
(BR-165), o que resultou na' 'pacificação'' e transferência dos Panará para a área do Parque. No mesmo ano foi construída a estrada XavantinaCachimbo (BR-80), cortando o Parque Xinguem pleno território Mentuktire. Um decreto governamental alterou os limites do Parque, excluindo a porção do território ao norte da estrada, mantendo-a somente como área reservada enquanto habitada por índios. Isto propiciou a invasão da terra, a instalação de fazendas e de um vilarejo na área e, como
conseqüência, a introdução de epidemias de sarampo e uma série de conflitos com os brancos. Com apoio de outros grupos indígenas da área, os
Mentuktire empreenderam a defesa de seu território e terminaram por
reconquistá-lo em parte (Lea & Ferreira, 1984).
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No período em foco, novos postos foram abertos na área do Parque, entre eles dois Postos Indígenas de Vigilância (PIV): um, próximo à margem direita do rio Xingu, na BR-80, e o outro, no rio Culuene, junto ao limite sul do Parque.
Paralelamente, novos meios de transporte penetraram definitivamente a região. O barco a motor e, no sul do Parque, também as bicicletas passaram a ser de uso generalizado nos deslocamentos internos
à área, facilitando a mobilidade e a ampliação dos contatos entre aldeias e destas com os Postos.
A partir dos anos 70 ocorreram algumas tentativas de estabelecimento de escolas em pontos do Parque, principalmente nos Postos.
Embora feitas sem continuidade, com pessoal de qualificação variável
e sem assistência adequada, essas experiências contribuíram para iniciar indivíduos de distintos grupos no mundo da escrita. Um número
reduzido de índios teve também oportunidade de freqüentar escolas técnicas nas cidades.
O rádio e o gravador, já disponíveis anteriormente, alcançaram
uma grande difusão, principalmente no sul do Parque, e são hoje usados constantemente, favorecendo o aprendizado do Português e da música brasileira. Aparelhos de TV e vídeo são também usados no P. 1.
Leonardo e no P. I. Pavuru. Ao mesmo tempo, praticamente todas
as al_deias e Postos do Parque estão hoje integrados ao serviço de rádiocomunicação, o que permite a circulação mais rápida de informações
entre elas e também entre elas e a cidade. Nas transmissões, além do
Português, podem ser ouvidas as diversas línguas indígenas faladas no
Parque.
No decorrer dessas duas décadas, a administração do Parque e dos
Postos, o controle da balsa (usada na BR-80 para a travessia do Xingu) e outros serviços (motorista, operador de rádio, piloto de barco,
monitor de saúde etc.) passaram a ser realizados por índios. Com isso
surgiu um grupo de pessoas que recebem salários regularmente, mantêm contas em bancos e têm maior acesso a bens industrializados. Outras fontes de dinheiro são a participação em filmagens, a venda de
alguns produtos agrícolas e principalmente de artesanato. Este é vendido nas cidades, por via de regra com intermediação da Funai, e também na área do Parque a comerciantes que percorrem periodicamente
o Xingu em busca de artefatos indígenas.
Como anteriormente, o ingresso de brancos na área depende de
permissão por parte da Funai e da Administração Regional do Xingu,
porém a saída de índios do Parque tornou-se muito mais freqüente.
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De fato, os deslocamentos por via terrestre e fluvial são hoje facilitados pela existência de estradas nas circunvizinhanças do Parque e pela
presença do barco a motor e dos Postos de Vigilância nos limites da
área. Além do motivo tradicional (tratamento de saúde do próprio indivíduo ou de familiares), a visita aos centros urbanos se faz também
para a venda de artesanato e aquisição de bens industrializados, para
a participação em reuniões de lideranças, ou simplesmente para conhecer a cidade e a vida dos brancos.
Se a ida às cidades não é possível a todos, em parte as cidades são
trazidas à área através das informações transmitidas pelos que as visitaram, pelos meios de comunicação, ou ainda por pesquisadores e visitantes, estes últimos cada vez mais numerosos, especialmente na parte sul do Parque. Há casos de visitantes que provocam um grande impacto, como ocorreu com uma equipe de filmagem que em 1988 esteve
acampada nas proximidades do P.I. Leonardo, propiciando uma exibição sem paralelo de uma parafernália de equipamentos e produtos
os mais diversos e sofisticados, destinados à realização das filmagens
e também a garantir o conforto da equipe durante a permanência ''no
mato".
Essas breves observações mostram que a penetração de elementos
culturais da sociedade envolvente apresentou um grànde avanço nas
duas últimas décadas. De modo geral, as mudanças ocorridas no período contribuíram para a intensificação dos contatos com o branco,
para o aumento das expectativas de consumo e para a introdução de
novas necessidades que, como antes, não podem ser supridas com os
próprios recursos indígenas. Ao mesmo tempo, o órgão responsável
tornou-se cada vez menos capaz de atender até mesmo às necessidades
essenciais que atendia anteriormente, o que levou a uma reversão de
expectativas e a um crescente descontentamento, por parte dos povos
indígenas, quanto à atuação da Funai. Assim, não é casual que venham
surgindo iniciativas, por parte de alguns grupos, no sentido de buscar
soluções alternativas para o atendimento de suas necessidades. Essas
iniciativas incluem a elaboração de projetos vários, envolvendo o contato com pessoas e instituições do mundo dos brancos, a tentativa, empreendida recentemente na região dos formadores, de desenvolver uma
criação de gado, o que trouxe, entre outras conseqüências, a presença
constante, na Aldeia Kamayurá, de um branco (vaqueiro) encarregado de cuidar do rebanho. A essas iniciativas está também vinculada
a aceitação, pelos Waurá, de um membro da SIL como professor, mas
cuja atuação como missionário não deve ser minimizada. De fato, du100

rante a cerimônia do Javari, realizada na Aldeia Kamayurá em julho
de 1991, os participantes, através de uma pantomima, ridicularizaram
os Waurá enquanto "ledores" da Bíblia.
Além de possibilitar a ampliação dos contatos entre os povos do
Xingu, as mudanças ocorridas têm propiciado aos xinguanos a oportunidade de aprofundar a consciência quanto à existência de índios em
outras partes do País e mesmo no exterior, o que sem dúvida repercute
na sua concepção de identidade. Ao mesmo tempo, a intensificação
dos contatos com não-índios acarretou um aprofundamento da consciência quanto à necessidade de entender a sociedade envolvente e o
lugar dos povos indígenas nessa sociedade. A esta consciência devemse, em grande parte, as crescentes reivindicações dos povos xinguanos
relativas a programas educacionais (cf. adiante).
O quanto as mudanças mencionadas já atingiram as bases dos modos tradicionais de vida é uma questão a ser especialmente investigada. Aparentemente os novos elementos culturais convivem com os tradicionais, sem que estes tenham sofrido uma alteração muito acentuada. Entretanto, constata-se que no contexto esboçado acima os índios
do Xingu vêem-se cada vez mais sob a pressão de suas tendências opostas: de um lado, o desejo de uma maior aproximação com o mundo
dos brancos e, de outro, a lealdade às formas tradicionais de vida. Uma
e outra tendência têm força variável nos distintos grupos do Parque,
dependendo de fatores de ordem histórica e de características socioculturais de cada grupo. Em linhas gerais, contudo, observa-se uma
oposição entre os povos do sul e os demais, particularmente os do norte, no que se refere à maneira de encarar as relações com os brancos.
Os povos do sul são mais propensos ao desenvolvimento dos contatos
com os brancos, ao contrário dos demais, menos favoráveis a esses contatos. Urna manifestação dessas divergências foi a recusa, por parte
dos povos do centro e do norte, em receber ali a equipe de filmagem
que, conforme referido, esteve atuando no sul, em 1988.
Uma ou outra das mencionadas tendências tem incidência distinta também no que se refere a diferentes segmentos de um mesmo grupo. Via de regra, os jovens são os que demonstram maior atração pelo
mundo dos brancos e suas maravilhas. Já os mais idosos e os líderes
expressam o temor de que a penetração de elementos da cultura brasileira resulte no deslocamento dos padrões tradicionais e zelam pela preservação dos costumes. Ao mesmo tempo, vêem-se ante a necessidade
de desenvolver esforços no sentido de conseguir para o seu povo bens
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e facilidades do mundo dos brancos, já que a capacidade em fazê-lo
constitui hoje um requisito de grande importância na avaliação·do que
seja um bom chefe.

3. Situação lingüístico-comunicativa do Parque

3 .1 Línguas indígenas
Na área do Parque são faladas atualmente dezessete línguas indígenas, pertencentes a diferentes troncos e famílias lingüísticas, a saber:
Tronco Tupi: Kamayurá, Kayabi (Família Tupi-Guarani); Juruna (Família Juruna); Aweti (Família Aweti);
Família Aruak: Waurá, Yawalapiti e Mehinaku;
Família Karib: Kuikuro, Kalapalo, Matypu, Nahukwá e Txikão;
Família Jê: Suyá, Tapayuna, Mentuktire e Panará;
L~ngua Isolada: Trumai.
Em contraste com as pesquisas etnográficas, intensamente desenvolvidas na área do Parque, há ainda uma grande carência no que se
refere aos estudos lingüísticos5 , sobretudo comparativos. Contudo, algumas observações podem ser feitas.
~
As línguas Karib, faladas no sul do Parque (Kuikuro, Kalapalo,
Matypu e Nahukwá), são bastante próximas entre si, divergindo apenas em aspectos fonéticos e lexicais (Becker, 1969:12) e são, em seu
conjunto, mais distanciadas do Txikão.
Dentre as línguas Aruak, o Yawalapiti é mais diferenciado das duas
outras, o Mehinaku e o Waurá, estas bastante semelhantes e mutuamente inteligíveis (Seki, 1989).
Um maior distanciamento caracteriza também o Panará em relação às demais línguas da Família Jê: O Mentuktire, o Tapayuna e o
Suyá. As duas últimas apresentam grande proximidade em nível f onético e lexical (Seki, 1990), contudo, conforme depoimento do chefe Suyá, os Tapayuna falam também "a língua dos antigos".
No que concerne às línguas do Tronco Tupi, há uma maior proximidade entre o Kamayurá e o Kayabi, e um distanciamento mais acentuado entre estas e o Aweti (Dietrich, 1990) e, principalmente, o Juruna (Rodrigues, 1955). O Trumai não apresenta afinidade com nenhuma outra língua, embora inclua em seu léxico muitas palavras de origem Tupi.
Apesar de essas distintas línguas coexistirem, em certos casos durante um longo período de tempo, não se desenvolveu na área do Par102

que nenhum código comum a todos os povos ali residentes. Cada um
mantém a sua própria língua, e esta constitui um elemento distintivo
de alta relevância na representação da identidade do grupo face aos
demais.
Conforme freqüentemente notado na literatura etnográfica, no sul
do Parque o próprio sistema intertribal vigente reforça o valor da língua como elemento distintivo. Assim, segundo E. Schaden, no Alto
Xingu "o processo de integração se orientou no sentido de tornar a
pluralidade étnica indispensável à continuidade e à subsistência das próprias culturas" e "o apego de cada grupo ao idioma dos antepassados
eleva este à categoria de um dos principais símbolos de identidade tribal" (Schaden, 1969:87).
Cumpre acrescentar que o papel da língua como marca de identidade cresceu em importância no período pós-contato, quando outros
elementos distintivos, como a especialização na manufatura de certos
artefatos (cerâmica Aruak, machados de pedra Trumai, arcos Kamayurá etc.), sofreram transformação radical em decorrência da introdução de bens industrializados.
Obviamente isto não implica a ausência de alterações no quadro
lingüístico da região. Conforme referido, pouco se sabe sobre a história antiga dos povos, e são ainda poucos os estudos lingüísticos, particularmente de natureza comparativa, que permitissem compreender melhor os processos lingüísticos que ocorreram ou que estão em curso na
região. Na história documentada dos povos xinguanos há informações
sobre a destribalização de alguns povos em decorrência de depopulação ocasionada por conflitos e epidemias, casos em que os remanescentes se juntaram a outros grupos. Isto ocorreu com os Tsuva, Naravúte e, mais recentemente, com os Nahukwá, cujos remanescentes passaram a viver, respectivamente com os Kuikuro, Kalapalo e Matypu
(Franchetto, 1986). Outros grupos desaparecidos são os Kustenaú, o
Anumaniá e o Manitsawá, casos em que os remanescentes se agregaram aos Waurá e Mehinaku, aos A weti e aos Suyá, respectivamente
(Samain, 1980).
É ilustrativo a respeito do assunto o depoimento que nos foi dado
pelos Kamayurá. O povo se reconhece como resultante de uma ''mistura" de cinco grupos, falantes de línguas (dialetos?) distintas, entre
eles o Kamayurá propriamente dito. Descendentes de alguns desses grupos são ainda reconhecidos na comunidade atual, sendo que apenas
um indivíduo é unanimemente considerado como sendo ''Kamayurá
de verdade''. Porém, a língua que prevaleceu foi a Kamayurá ou, como dizem os índios, "nós estamos roubando língua de Kamayurá".
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Entretanto, vistos sincronicamente, todos os povos do Parque são
homogêneos sob o ponto de vista lingüístico, isto é, a cada povo corresponde uma língua, registrando-se apenas duas exceções: os Yawalapiti e os Trumai, que em decorrência de condições específicas setornaram multilíngües .
Os Yawalapiti em fins do século passado já estavam muito decadentes (Steinen, 1940). Por ocasião da chegada da Expedição RoncadorXingu, em 1946, não possuíam aldeia própria, e seus representantes
viviam dispersos entre outros grupos indígenas da região. Em 1950,
com apoio dos Villas Boas, os cerca de 28 remanescentes reconstruíram sua aldeia, e o grupo voltou a crescer consideravelmente. Porém,
conforme Viveiros de Castro (1977), o aumento populacional se deveu
sobretudo à incorporação, via laços matrimoniais, de um número proporcionalmente muito alto de representantes de outros grupos, principalmente Kuikuro e Kamayurá. De fato, tendo em vista o fortalecimento do grupo, instituiu-se entre .os Yawalapiti uma política de uxorilocalidade permanente, em lugar da temporária, usual no Alto Xingu, o que favoreceu a presença, na aldeia, de elementos de outros grupos. Em resultado, a situação lingüística na Aldeia Yawalapiti tornouse muito complexa, conforme a descrição feita por Viveiros de Castro
(1977). Segundo o autor, "todos os falantes de Yawalapiti falam alguma outra língua, mas nem todos os falantes de outras línguas, na aldeia, falam Yawalapiti, embora a maioria o entenda" (op. cit., p. 90).
Citando o exemplo de uma família constituída por um homem Yawalapiti e mulheres Kamayurá, o autor observa que cada cônjuge usa a
própria língua para dirigir-se ao outro e aos filhos, sendo que estes respondem na língua de origem dos pais e conversam entre si em Kamayurá. Assim, ''a maioria das crianças da aldeia, por ter um dos pais
não Yawalapiti, fala outra língua preferencialmente" (ibid., p. 91 ). Por
outro lado, na reunião de fumantes fala-se o Kuikuro, se algum membro deste grupo está presente. O autor conclui que, de modo geral, o
Yawalapiti é a língua menos falada na aldeia" . Não obstante, conservase como "distintivo tribal nas ocasiões cerimoniais" (p. 91).
À diferença dos Yawalapiti, os Trumai constituíram um grupo forte na época da visita de Steinen. Porém, devido a um conjunto de fatores, entre eles a derrota sofrida em conflitos com os Suyá, entraram
em um rápido processo de decadência, perdendo o vigor cultural, e já
no final do século passado encontravam-se em situação de dependência junto aos Kumayurá (Schaden, 1969:91). Posteriormente, os Trumai reconstruíram suas aldeias sem, contudo, recuperar o antigo vigor
104

(Murphy & Quain, 1955:103). A redução numérica, deslocamentos freqüentes e casamentos intertribais propiciaram a penetração de outras
línguas, notadamente o Kamayurá (Monod-Becquelin, 1970, 1975).
Conforme testemunho de Quain, já em 1938 o Kamayurá começava
a se impor como segunda língua (Murphy & Quain, 1955:103). Atualmente o Trumai é um dos grupos mais afetados pela penetração do
Português (cf. Guirardello, no presente volume).
Excetuando-se, portanto, os dois casos acima, os povos do Parque são monolíngües em nível de grupo. Contudo, todos incluem um
número variado de indivíduos que conhecem outra ou mesmo outras
línguas indígenas além da própria.
Uma vez mais as informações disponíveis referem-se sobretudo aos
povos do sul. E. Basso afirma que são poucos os indivíduos bilíngües,
reconhecendo, porém, o papel importante que eles desempenharam no
estabelecimento da cultura xinguana e que ainda desempenham na rede de comunicação entre os grupos (Basso, 1973).
Entretanto, é provável que os casos de bilingüismo sejam mais numerosos do que possa parecer, manifestando-se porém em nível de bilingüismo passivq. O sistema de relações vigente no sul, principalmente a prática do intercasamento, propicia contatos regulares que favorecem o aprendizado de línguas. As regras de residência estabelecem
a virilocalidade definitiva, precedida de um período de uxorilocalidade temporária (Galvão, 1953), e assim tanto o homem quanto a mulher têm oportunidade de aprender a língua um do outro. Além disso,
via de regra cada cônjuge fala na própria língua para se comunicar com
o outro e com os filhos, e deste modo as crianças aprendem facilmente
a língua dos pais. Por outro lado, as regras de comportamento lingüístico impõem restrições quanto ao uso de outras línguas que não a de
origem, mesmo que o indivíduo as entenda (Basso, 1973; Gregor, 1982).
Há que acrescentar que as uniões matrimoniais não se dão igualmente com indivíduos de todos os grupos do Parque, mas ocorrem preferencialmente, embora não exclusivamente, entre certos grupos com
maior grau de articulação entre si, sendo que as articulações são configuradas conforme fatores de ordem histórica, lingüística, sociocultural, geográfica e política (Semain, 1980; Bastos, 1984; Franchetto, 1986).

3.2 O Português
Ao quadro de línguas indígenas presentes no Parque acrescentase o Português, cuja difusão foi se intensificando paulatinamente a partir do estabelecimento do contato entre "brancos" e os povos indígenas que habitam a região.
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O aprendizado do Português se deu de maneira informal e assistemática, através de contatos diretos, ocasionais, freqüentes ou mais permanentes com falantes da língua, na área do Parque e fora dela. Como se mencionou, esses contatos foram de natureza seletiva, envolvendo
membros de expedições de diversos tipos, funcionários de Postos Indígenas e da FAB, pesquisadores e visitantes vários (Junqueira, 1967),
membros de equipes de saúde e, mais recentemente, alguns professores que atuaram por períodos variáveis e intermitentes em escolas do
Parque. Outro fator que vem contribuindo para a aquisição do Português é a exposição à língua através da radiofonia, presente na área desde
os tempos da Expedição Roncador-Xingu, e dos rádios e gravadores.
Os contatos e a exposição à língua tiveram (e ainda têm) uma incidência desigual nos grupos do Parque e nos diferentes segmentos de
um mesmo grupo, dependendo de fatores diversos entre os quais se
incluem os de ordem histórica (maior ou menor antigüidade do contato), geográfica (localização do grupo em pontos mais próximos ou mais
distantes de Postos Indígenas, da FAB, de núcleos urbanos, isto é, locais que propiciam maior oportunidade de contato com não-índios),
sociocultural (sexo, faixa etária, posição do indivíduo no grupo) e pessoal (aptidão, propensão ao contato).
Assim, o conhecimento do Português não é uma experiência generalizada tanto no que se refere aos distintos grupos do Parque, quanto
no que se refere aos membros dos grupos, considerados individualmente. Em nível de grupos, atualmente todos incluem indivíduos que têm
pelo menos algum conhecimento do Português, porém o número de
falantes, bem como o grau de domínio da língua varia de grupo para
grupo. Em nível individual, encontram-se desde pessoas que nada sabem do Português, até aquelas que têm um bom conhecimento da língua (veja-se Emmerich, 1984, para o tratamento da questão relativamente ao Alto Xingu, e Mattos e Silva, 1988, sobre o Português falado pelos Kamayurá).
As explorações preliminares feitas até o momento revelaram apresença, no Parque, das seguintes situações:
- monolingüismo na língua indígena do grupo;
- bilingüismo envolvendo a língua do grupo e uma outra língua
indígena;
- bilingüismo envolvendo a língua indígena do grupo e o Portu....
gues;
- plurilingüismo envolvendo línguas indígenas;
- plurilingüismo envolvendo línguas indígenas e o Português.
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Têm-se, portanto, dois tipos de bilingüismo/ plurilingüismo: um
tradicional e um outro recente, surgido a partir da introdução do Português. Por outro lado, não há casos de monolíngües em Português. 6
Ainda que em linhas gerais, é possível estabelecer algumas correlações entre as situações acima, faixas etárias e sexo. Assim, os monolíngües em língua indígena incluem homens idosos, mulheres e crianças, ao
passo que os bilingües falantes de língua indígena e Português são, em sua
maioria, adultos e jovens do sexo masculino. Indivíduos reconhecidamente bilíngües em línguas indígenas ou plurilíngües são homens de meiaidade ou idosos, porém a situação em geral é pouco conhecida.

3.3 Tipos de comunicação
As relações mantidas pelos povos do Parque levam ao reconhecimento de três tipos de comunicação: a comunicação interna ao grupo,
a comunicação entre grupos e a comunicação entre índios e não-índios.
As informações disponíveis permitem afirmar que na comunicação intragrupo é usada a língua indígena do grupo ou uma outra língua indígena. As explorações feitas mostram que isto ocorre mesmo
no caso de grupos que comportam um número relativamente alto de
indivíduos com bom domínio do Português, como o Juruna (cf. Fargetti, neste volume) e o Kamayurá. O Kamayurá é um dos grupos mais
expostos ao contato, dada a sua proximidade geográfica com o P.I.
Leonardo e com a FAB. Entretanto a língua Kamayurá demonstra um
notável vigor, sendo usada na comunicação entre os membros do grupo nos mais distintos contextos e situações, inclusive naquelas que envolvem elementos culturais do branco, como nos treinos de futebol,
no manuseio de gravador (todas as teclas são designadas por termos
Kamayurá) ou em jogos de cartas.
O uso de outra(s) língua(s) indígena(s) além da língua própria do
grupo ocorre notadamente entre os Yawalapiti e os Trumai. Estes últimos seriam o único caso em que se registra o uso, embora limitado,
do Português na comunicação entre os membros do grupo. Mesmo nestes grupos, a língua indígena ainda é preponderante.
A comunicação intergrupos não pode ser caracterizada como um
todo, pois assume diferentes formas, dependendo, entre outros fatores, dos grupos envolvidos, das relações genéticas entre suas línguas,
dos laços existentes entre os grupos, do tipo de situação (formal ou
informal) em que se dá a comunicação, do conhecimento de outras línguas, além da própria, por parte dos indivíduos envolvidos na intera107

ção. Na região sul do Parque, devido ao sistema intertribal vigente,
a linguagem não verbal (cerimonial, uso formalizado da língua) desempenha também um relevante papel na comunicação entre os grupos (Basso, 1973; Franchetto, 1986, Bastos, 1984).
Embora os distintos fatores envolvidos na comunicação entre os
grupos estejam ainda à espera de uma investigação sistemática e abrangente, é válido dizer que nesse tipo de comunicação são usados os padrões tradicionais indígenas (códigos verbais e não verbais, intermediação de indivíduos bilíngües em línguas indígenas) e também o Português. Este vem sendo usado, notadamente na comunicação dos povos do sul com os do centro, e destes com os do norte.
O Português é também a língua empregada na comunicação entre
índios e não-índios, seja diretamente, seja através de intérpretes.
Resumindo as colocações acima, tem-se o seguinte quadro:
·-

Comunicação intragrupo - Língua(s) lndígena(s);
Comunicação intergrupos - Línguas Indígenas/Padrões Tradicionais; Português;
Comunicação entre índios e não-índios - Português.

4. Opiniões dos falantes sobre as línguas e a educação escolar
A extensão em que ainda são usadas as línguas do Parque demonstra a vitalidade funcional das mesmas e a lealdade etnolingüística dos
povos xinguanos. Esta lealdade revela-se também nos resultados das
explorações preliminares feitas tendo em vista detectar a o·p inião dos
falantes com relação à língua e suas expectativas quanto à educação
escolar.
Observa-se que há uma identificação afetiva muito forte com a
língua de origem. Todos são unânimes em considerar a sua língua como "melhor" e "mais bonita" que o Português.
Verifica-se que há uma atitude muito reivindicativa a favor da educação formal e do ensino O!al e escrito do Português, porque "precisam para se comunicar com o branco, para aprender as coisas do branco". Ao mesmo tempo, desejam também aprender a escrever nas línguas de origem, e uma clara evidência disso são experiências espontâneas surgidas em alguns grupos (Kayabi, Mentuktire) no sentido de desenvolver a alfabetização em língua indígena por intermédio de indivíduos já alfabetizados em Português.
108

Embora muitos considerem que a língua indígena não corre o risco de desaparecer, outros percebem a ameaça representada pelo Português, seja porque vêem sua língua em situação já menos favorável,
como é o caso dos Trumai, seja porque tomaram conhecimento da existência, fora do Parque, de povos indígenas que já perderam a língua
nativa (como o Krenak, por exemplo) e temem que o mesmo ocorra
com seu povo, pois "índio sem língua não é índio". De fato, há mesmo uma certa crença de que se a língua for escrita, poderá de alguma
forma ser preservada para o caso de o pior acontecer.
É opinião generalizada que as escolas devem funcionar nas aldeias,
pois é difícil a permanência dos alunos nos Postos, onde ficam mal instalados e "sem comida". Além disso, consideram que os professores
das escolas devem ser índios. A argumentação apresentada para justificar esse ponto de vista revela a percepção das diferenças culturais e também a "descrença" quanto a uma possível permanência do branco "no
mato", de modo a permitir a continuidade do processo escolar: "o branco não acostuma, sente falta da cidade'', da mesma forma que ''o índio
não se acostuma na cidade e quer voltar logo para o Xingu".
Por outro lado, a formação dos professores índios deve ser feita
na área do Parque. As justificativas apresentadas apontam a inconveniência de estudos na cidade pois, conforme a experiência tem demonstrado, os jovens ali aprendem ''coisa que não presta", como "beber
cachaça e andar com mulherada".
Em que pese o modo como são formulados os argumentos, o discurso dos falantes dá destaque à língua, à cultura e ao território indígenas, ou seja, a elementos fundamentais da identidade étnica, e reve.;.
la também a expectativa, por parte dos povos xinguanos, de que eles
possam manter o controle étnico sobre a escola.
Há, portanto, uma evidente lealdade etnolingüística dos povos xinguanos para com suas línguas nativas. Entretanto, é também evidente
que a presença do Português vem se acentuando nos últimos anos. De
fato, embora não tenha sido feito um levantamento sistemático, o número de falantes de Português é hoje muito maior do que há vinte e
três anos, quando visitamos o Xingu pela primeira vez. E a perspectiva é que o uso do Português se intensifique no futuro, principalmente
se se considerar a grande expectativa quanto ao aprendizado oral e escrito da língua.
Por outro lado, os povos xinguanos não têm uma compreensão
clara das repercussões que a introdução da escrita pode ter, particularmente no que se refere à organização e transmissão de conhecimentos
feitos até agora através da oralidade.
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Conclusão
No período de pouco mais de um século, transcorrido desde a primeira visita de Steinen, graças a um conjunto de fatores, os povos indígenas do Xingu têm conseguido sobreviver aos contatos e manter preservadas as suas línguas e instituições básicas tradicionais. Atualmente, no limiar do século XXI, o envolvimento crescente desses povos
com o mundo dos brancos coloca-os diante de novos desafios e necessidades, entre elas a de uma educação formal que propicie o crescimento
de suas defesas e os auxilie a se preparar para conduzir, de acordo com
seus interesses, as transformações que se desenvolvem na área.
Os povos xinguanos (assim como outros povos indígenas brasileiros) necessitam, portanto, de uma educação formal que, por um lado,
contribua para preservar e valorizar sua cultura e fortalecer sua identidade e que, por outro lado, não se limite apenas à simples alfabetização e ensino de "contas", mas que possa também abrir "perspectivas
para a melhor compreensão, pelos índios, do mundo não-índio" (S.
C. dos Santos, 1975:12) e lhes propicie uma visão crítica da realidade
•
em que vivem.
As considerações apresentadas no trabalho, embora necessariamente genéricas e de nenhum modo exaustivas, são suficientes para dar uma
pequena idéia da complexa realidade do PIX, realidade a partir da qual
deve ser pensada a educação escolar para os povos ali residentes. A
diversidade etnolingüística e cultural, as diferentes situações de contato, os distintos graus de conhecimento do Português, as relações políticas complexas existentes entre os grupos e também dentro dos grupos, a importância da língua indígena como marca da identidade étnica, a questão da oralidade, são alguns dos muitos aspectos a considerar que desaconselham soluções unificadas e impõem a busca de um
delicado ponto de equilíbrio entre a unidade e a diversidade.
Para que a educação escolar não resulte inadvertidamente em um
instrumento a serviço da sociedade dominante, é necessário que a definição de prioridades, a escolha de métodos, procedimentos e estratégias se fundamentem em um conhecimento mais aprofundado e abrangente da realidade xinguana, seus povos e línguas, conhecimento este
que somente será possível através de um esforço multidisciplinar envolvendo a colaboração de diversos especialistas.
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NOTAS

1

O termo "Alto Xingu" é também usado na literatura com um sentido mais amplo para designar
a região dos formadores e o alto curso do rio.
2 O termo Kren-Akarore, "cabelo cortado" , que aparece na literatura com muitas variantes gráficas, é de origem Kayapó e faz referência ao tradicional corte de cabelo do grupo autodenominado
Panará.
3 O termo Txukahamãe, "gente sem arco", é de origem Juruna, e refere-se ao grupo que se autodenomina Mentuktire, "gente pintada de preto". A denominação Beiço-de-Pau faz referência ao uso
de botoque labial pelos Tapayuna.
4 Segundo Oberg (1953:4), houve uma missão protestante do Rev. Thomas Young entre os Nahukwá, em 1926-1938. No início dos anos 70 houve uma tentativa do Summer lnstitute of Linguistics
em desenvolver trabalho missionário entre os Kamayurá e os Waurá (Leite, 1981).
5 Excetuando-se a investigação mais sistemática das línguas Kamayurá (por L. Seki), do Kuikuro
(por B. Franchetto) e em parte do Trumai (por A. Monod-Becquelin) e Kayabi (por R. Dobson)
existem apenas trabalhos fragmentários sobre as demais línguas. Até recentemente, sobre as línguas Juruna, Suyá, Yawalapiti, Mehinako, Kalapalo e Matypu/ Nahukwá havia apenas listas vocabulares, e no caso do Panará e Tapayuna nem mesmo listas existiam. Com o desenvolvimento do
projeto "Documentação e Descriç.ã o das Línguas do Parque Indígena do Xingu" (Seki, 1988) e
sua versão atual (Seki, 1991), iniciou-se o estudo das línguas Juruna (Fargetti), Yawalapiti (Campos), Mehinako (Medeiros), Suyá (Guedes), Panará (Dourado), Tapayuna (L. C. Santos) e retomouse o estudo do Kamayurá (Seki) e Trumai (Guirardello). No âmbito do projeto foi também realizado trabalho de campo com as línguas Mentuktire e Kayabi.
6 Não são computados uns poucos indivíduos que por razões várias foram, desde tenra idade, criados na cidade e que, quando adultos, passam períodos variáveis no Xingu.

t

111

BIBLIOGRAFIA

AGHEYISI, R. & FISHMAN, J. ''Language attitudes studies: a brief
survey of methodological approaches'', Anthropological Linguistics, 5, vol. 12, 1970, pp. 137-156.
AGOSTINHO, P. Kwarip. Mito e ritual no Alto Xingu, São Paulo,
Edit. da Universidade de São Paulo, 1974.
BARUZZI, R. G. et alii. The Kren-Akarore: "a recently contacted indigenous tribe", in Ciba Foundation Simposium 49 (nova série),
Health and Disease in Tribal Societies, Amsterqam, 1977, pp.
179-211.
BASSO, E. The Kalapalo indians of Central Brazil, Nova Iorque, Holt,
Rinehart and Winston, 1973 .
BASTOS, R . M. "Sistemas políticos, de comunicação e articulação social no Alto Xingu", in Anuário Antropológico, 81, FortalezaRio de Janeiro, Tempo Brasileiro, Edições UFC, 1983.
BECKER, E. "Xingu society". PhD dissertation. Department of Anthropology, Illinois, Chicago University, 1969.
BONDIN, R. "Campos semânticos para um vocabulário específico da
língua Yawalapiti", Formulário dos Vocabulários Padrões, (Ms),
Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1976.
CAMPOS, M. O. "Corpus lingüístico Yawalapiti", (Ms), 1988/ 1989.
_ _ _ _ . "Preliminaries of Yawalapiti phonology". Comunicação
ao Congresso Internacional de Americanistas, N. Orleans, 1991.
COMISSÃO pró-índio. A Questão da educação indígena, São Paulo,
Brasiliense, 1981.
DAVIS, S. H. Vítimas do milagre. O Desenvolvimento e os índios do
Brasil, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1978.
DIETRICH, W. More evidencefor an internai classification of TupiGuarani languages, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1990.
112

DITTMAR, N. & SCHLIEBEN-LANGE, B. (eds.). La Sociolinguistique dans les pays de tangue romane, section V, Les objets de la
recherche sociolinguistique II: attitudes, Tublngen, G. V. Narr Verlag, 1982.
DOBSON, R. "Notas sobre substantivos Kayabi", Série Lingüística,
1, Brasília, SIL, 1973, pp. 30-56.
- - - - · ''Repetição em Kayabi'', Série Lingüística, 5, Brasília, SIL,
1976, pp. 83-106.
_ _ _ _ . Aspectos da língua Kayabi, Série Lingüística, 12, Brasília, SIL, 1988.
DOURADO, L. G. "Estudo preliminar da fonêmica Panará". Dissertação de mestrado, Brasília, UnB, 1990.
EMMERICH, CH. "A fonologia segmentai da língua Txikão. Um exercício de análise''. Publicações Avulsas do Museu Nacional, 64, Lingüística X, Rio de Janeiro, 1980.
_ _ _ _ . "A língua de contato no Alto Xingu. Origem, forma e função". Tese de doutorado, Rio de Janeiro, UFRJ, 1984.
EMMERICH, CH. & MONSERRAT. R. "Sobre a fonologia da língua Aweti (Tuoi)", Boletim do Museu Nacional, Antropologia,
25, Rio de Janeiro, 1990.
FARGETTI, C. "Aspectos da língua Juruna". Comunicação apresentada no Encontro Multidisciplinar de lndigenismo, IEL, Unicamp,
1972.
FRANCHETIO, B. "Falar Kuikuro. Estudo etnolingüístico de um grupo Karib do Alto Xingu". Tese de doutorado, Museu Nacional,
Rio de Janeiro, 1986.
_ _ __ . "Ergativity and nominativity in Kuikuro and other carib
languages", in Payne, D. (ed.), Amazonian linguistics. Studies in
lowland South American languages, Austin, University of Texas
Press, 1990.
GALVÃO, E. "Cultura e sistema de parentesco das tribos do Alto Xingu". Boletim do Museu Nacional, n.s., Antropologia, 14, Rio de
Janeiro, 1953.
GREGOR, T. O Drama da vida diária em uma aldeia do Alto Xingu.
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1982.
GUEDES, M. ''Uma proposta de análise do sistema fonológico do Suyá: breves considerações", Revista Alfa, 34, 1990.
_ __ _ . "Alguns aspectos pronominais e sintáticos da língua Suyá", Anais do IX Encontro internacional da Alfa/, Campinas, IEL,
Unicamp, (no prelo), 1990.

'
113

GUEDES, M. "A Língua Suyà: estrutura da oração". Comunicação
apresentada no Encontro Multidisciplinar de Indigenismo, Departamento de Lingüística, Campinas, IEL, Unicamp, 21-22/ 11 / 90.
GUIRARDELLO, R. "Fonologia Trumai: algumas considerações".
Comunicação apresentada no Encontro Multidisciplinar de Indigenismo, Departamento de Lingüística, Campinas, IEL, Unicamp,
21-22/ 11/ 90.
HAMEL, R. E. "Determinantes sociolingüísticas de la educación indígena bilingüe'', UAM - Iztapalapa, Departamento de Filosofia,
Cuaderno 25, 1990.
HAMMERSLEY, M. & ATKINSON, P. Ethnography. Principies in
practice, London, Routledge, 1989.
JACKSON, E. "Discurso processual em Waurá", Arquivos de anatomia e antropologia, vol. 2; Rio de Janeiro, Instituto de Antropologia Prof. Souza Marques, 1977, pp. 179-197.
JUNQUEIRA, C . "Os Kamayurá e o Parque Nacional do Xingu".
Tese de doutorado, Rio Claro, Faculdade de Filosofia Ciências
e Letras, 1967.

_ _ _ _ . Os Índios do Ypawu.
Um estudo sobre a vida do grupo
,
Kamayurá, São Paulo, Atica, 1975.
~

LEA, V. R. "Nomes e nekrets Kayapó. Uma concepção de riqueza".
Tese de doutorado, Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1986.
LEA, V. R. & FERREIRA, M. K. L. "A Guerra do Xingu: cronologia", Aconteceu Especial, 15, São Paulo, Cedi, 1984.
LEITE, Y. ''O Summer Institute of Linguistics. Estratégias e ação no
Brasil", in Religião e Sociedade, 7, São Paulo, Cortez, 1981, pp.
60-64.
LIMA, P. E. de. "Distribuição dos grupos indígenas do Alto Xingu",
Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, São
Paulo, 1955.
MATTOS E SILVA, V. R. Sete estudos sobre o Português Kamayurá,
Proed, Univ. Federal da Bahia, 1988.
MEDEIROS, M. C. 1. "Aspectos morfológicos da língua Mehinako:
marcação de posse''. Comunicação apresentada no IX Congresso
Internacional da Alfal, GT, ''Aspectos morfossintáticos de línguas
indígenas", IEL, Unicamp, 5-10/ 8/ 90.
_ _ _ _. ''Aspectos da morfologia Mehinako''. Comunicação apresentada no Encontro Multidisciplinar de Indigenismo, Departamento de Lingüística, Campinas, IEL, Unicamp, 1990.
114

j

r

•

MENGET, P. "Au nom des autres. Classification des relations sociales chez les Txikão du Haut-Xingu (Bresil)". Tese de doutorado,
Université de Paris X, Nanterre, 1977.
MINDLIN, B. Nós Paiter - os Suruí de Rondônia. Petrópolis, Vozes, 1985.
MONOD-BECQUELIN, A. "Multilinguisme des indiens Trumai du
Haut-Xingu (Bresil Central)", Language, 5(18), 1970, pp. 78-94.
- - - -· La Practique linguistique des indiens Trumai, Paris, Selaf, 1975.
MONSERRAT, R. "Preftxos pessoais em Aweti", Rio de Janeiro, Boletim do Museu Nacional, Lingüfstica III, 1976.
MUNOZ, H. Funciones sociales y conciencia dei lenguage, Xalapa,
U niversidad Veracruzana, 1987.
MURPHY, R. F. & QUAIN, B. The Trumai indians of Central Brasil,
Nova Iorque, Augustin Publ., 1955.
OBERG, K. Indian tribes of northern Mato Grosso, Washington,
Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, 1953.
OLIVEIRA, A. E. "Os Índios Juruna e sua cultura nos dias atuais",
Boletim do Museu Goeldi, Antropologia, Belém, 1968.
OLIVEIRA, A. E. "Os Índios Juruna do Alto Xingu", Dédalo, 11,
12, Ano VI, São Paulo, USP, 1970.
OPAN. A Conquista da escrita. Encontros de educação indígena, São
Paulo, Iluminuras, 1989.
ORLANDI, E. P. Terra à. vista, São Paulo, Cortez/ Unicamp, 1990.
RICHARDS, J. ''Dificuldades na análise da possessão nominal na língua Waurá'', Série Lingüística 1, Brasília, SIL, 1973.
- - - - · "Orações em Waurá". Série Linguística, 7, Brasília, SIL,
1977.
RODRIGUES, A. D. "As Línguas 'impuras' da família TupiGuarani''. Separata dos Anais do XXXI Congresso Internacional
dos Americanistas, 2, São Paulo, 1955.

- - - - · Línguas brasileiras. Para o conhecimento das línguas indígenas, São Paulo, Loyola, 1986.
SAMAIN, E. "De um caminho para outro. Mitos e aspectos da realidade social nos índios Kamayurá (Alto Xingu)", vol. 1. Os Caminhos. Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, Museu Nacional,
1980.
SANTOS, L. C. dos. ''Abordagem preliminar da fonologia Tapayuna'' . Comunicação apresentada no Encontro Multidisciplinar de
Indigenismo. Departamento de Lingüística, Campinas, IEL, Unicamp, 21-22/ 11 / 90.
115

SANTOS, S. C . dos . Educação e sociedades tribais, Porto Alegre, Ed.
Movimento, 1975.
SAVILLE-TROIKE, M. The Ethnography of communication, 2 ~ ed.,
Nova Iorque, Basil Blackwell, 1989.
SCHADEN, E. Aculturação indígena. Ensaio sobre fatores e tendên-

cias da mudança cultural de tribos {ndias em contato com o mundo dos brancos, São Paulo, Pioneira, 1969.
SCHMIDT, M. Estudos de etnologia brasileira. Peripécias de uma viagem. Trad. C. B. Cannabrava, Brasiliana, Grande Formato, São
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1942.
SEEGER, A. ''Nature and culture and its transformations in the cosmology and social organization of the Suyá, a Gê speaking tribe
of Central Brazil". Tese de doutorado, Illinois, Univ. de Chicago, 1974.
SEKI, L. & FERREIRA, L. S. "Língua Kamayurá: fonética , fonologia, aspectos da gramática". Tese de doutorado, Moscou, Universidade da Amizade dos Povos, 1973.
SEKI, L. Projeto "Documentação e descrição das línguas do Parque
Indígena do Xingu", Campinas, Unicamp, 1988.
_ _ _ _ . " Evidências de relações genéticas na Família Jê", Estudos lingüísticos XVIII, Anais do 36? Seminário do GEL, Lorena,
1989.
_ _ _ _ . "Estudo comparativo preliminar das línguas Aruak do
Xingu". Ms, 1989.
_ _ _ _ . ''Kamayurá (Tupi-Guarani) as an active-stative language'',
in D. Payne, (ed.), Amazonian linguistics. Studies in lowland South
American languages, Austin, University of Texas, 1990.
_ _ __ . ''Apontamentos para a gramática da língua Kamayurá''.
Ms. (n.p.), 1990.
_ _ _ _ . Projeto "História e conhecimento lingüístico dos povos
indígenas do Parque Xingu", Componente documental-descritivo,
1991 .
SILVA, M . " A Fonologia segmentai da língua Kamayurá". Dissertação de mestrado, 1981.
STEINEN, K. von den. Entre os aborígenes do Brasil Central. Trad.
E. Schaden, São Paulo, Departamento de Cultura, 1940.
- - - - · O Brasil Central. Trad. C. B. Cannabrava, Brasiliana, Série
Extra, vol. 3, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1942.
STOUT, M . & THOMPSON, R. "Fonêmica Txukuhamei (Kayapó)".
Série Lingüfstica, 3, Brasília, SIL, 1974.
116

.1

-~

VILLAS BOAS, O. & VILLAS BOAS, C . Xingu: os índios, seus mitos, Rio de Janeiro, Zahar, 1970.
- - - - · Xingu. Os Kayabi do Rio São Manoel, Porto Alegre, Kuarup, 1989.
VIVEIROS DE CASTRO, E. "Indivíduos e sociedade no Alto Xingu:
os Yawalapiti". Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, Museu
Nacional, 1977.
ZARUR, G. Parentesco, ritual e economia no Alto Xingu, Brasília,
Funai, 1975.

117
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

