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Angelina Cabral de Teves

NOTAS SOBRE 0 ESTADO ATUAL DAS TJlIBOS
DA REGili.O DOS FORMADORES DO XINGU
I - Neste trabalho a pretensao e apresentar uma das
regioes do Brasil Central, os povos que nela habitam assim
como seu genero de vida, costumes, procedencia e as transforma96es culturais que hoje ali se processam.
,,
Meu objetivo nao e descrever estas tribos, que ja o foram
por outros de renome, mas chamar a aten9ao para o que ja
foi feito e o que ainda se pode fazer.
Durante o seculo XIX e inicio do seculo XX a regiao foi
muito estudada por varios representantes dos diversos ramos
da ciencia, como: Hist6ria Natural, Medicina, Etnografia, etc.
e grandes nomes estao ligados a regiao do Alto Xingu e suas
culturas.
Enquanto os primeiros exploradores, etn6logos, naturalistas, foram olhados com certa reserva, mesmo desconfian9a, pois
a regiao era quase desconhecida, nao se acreditava que o
objetivo fosse ou a flora ou a fauna, hoje as .facilidades de
viagens sao maiores, mas continua a desconfian9a, pois o brasileiro continua nao acreditando na ciencia quando o objetivo
e 0 indio.
Ainda em nossos dias se mistura a aventura a ciencia e
os que procuram tirar partido do contacto com o primitivo
para a aquisi9ao de material sao muitos, infelizmente.
Sao mais os viajantes, religiosos, jornalistas que conhecem
os nossos indigenas do que os cientistas brasileiros que procuraram basear-se quase sempre nos trabalhos dos outros e
nao procuraram dar enfase ao trabalho de campo.
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Ja nos

nossos dias a orientagao e outra e os nossos etn6logos e etn6grafos estao se atirando aos trabalhos de campo,
as monografias, aos estudos da comunidade.
~stes, porem, sao quase sempre elementos ligados as universidades.
0 Indio brasileiro esta hoje passando pela fase jornaHstica.
0 jornalista brasileiro de nossos dias nao s6 conhece e viaja
para qualquer parte do Brasil como tern carta branca para
escrever, trazer os indlgenas para os grandes centros civilizados
com a finalidade de propaganda que talvez ( vamos ser otimistas) seja, dizem as revistas, em favor do pr6prio Indio.
0 meu .objetivo ao escrever este pequeno trabalho sobre
o que pode ser observado nas pr6prias aldeias, e sobre o que
Ii de assuntos relacionados a esta regiao e propor um problema
- o problema que pode ser resolvido cientificamente ou por
outra human1sticamente - aquele da sobrevivencia do Indio,
aquele que procura solucionar a questao da preserva9ao do
indio e sua acultura~o, visando, no meu trabalho, o habitante
da regiao dos formadores do Xingu.
I

II - 0 MEIO GEOGRAFICO
As aldeias ou melhor tribos que sao aproveitadas neste
trabalho, pertencem todas.. a regiao norte de Mato Grosso,
area que esta compreendida entre 12° 0 15" S, 53° 23' 50" W
e Leste-Oeste Territ6rio margeando os Rios Batovi e Culuene.
Esta area foi denominada pelo Prof. Eduardo Galvao como
"Area do Uluri."
A area corresponde a.regiao dos rios formadores do Rio
Xingu, afluente do Amazonas, ~u seja: Ronuro, Batovi e
Culuene, assim como o Curisevu, afluente deste ultimo.
Esta regiao tambem e conhecida como uma "Mesopotamia brasileira", tal e a sua ·configurac;ao geografica com sua
vasta rede de rios, lagos e lagoas.
Apresenta uma flora como zona de transigao dos cerrados
do Brasil Central para a floresta amazonica.
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l!: nesta "Mesopotamia brasileira" que vamos encontrar, nao
muito Ionge da Serra do Roncador, refugio dos grupos indigenas que ali fizeram seu definitivo habitat.

As duas aldeias estudadas foram : Camaiura a margem da
Lagoa lpavu (nome dado tambem a Aldeia Camaiura) e a
aldeia situada pr6ximo ao Posto Xingu ( antigo Posto Jacare)
que e mais recente e hoje e territ6rio da F.A.B.
Estes Camaiura~ da aldeia pr6xima a'.o Rio Xingu, tern
contacto com seus irmaos lingiiisticos de Ipavu e muitas rixas
se dao entre eles.
De uma aldeia a outra leva-se, de lancha a motor, mais
'
ou menos meio-dia de viagem. Nao muito longe da Aldeia Camaiura de lpavu fica situado o Posto Indigena Cap. Vasconcelos a margem dos Rios Tuatuari, distando do Posto a aldeia
pr6xima mais OU menos uns 700 metros. Esta aldeia e formada
por eJementos de varias tribos, principalmente OS remanescentes da tribo Iapalapiti e Aveti.
);: destes povos primitivos, cuja procedencia ate hoje desafia OS estudiosos da etnologia e que ainda esta a espera de
quern desvende o segredo de suas migra96es para esta regiao,
e que procurei ver 0 que apresenta de caracteristico desde OS
primeiros contactos ate nossos dias.
Por ser uma regiao muito isolada, de dificil acesso, a hip6tese aceita pela. maior parte dos estudiosos da regiao, e que
tenha sido mesmo procurada por indigenas que procuraram
fugir de outras tribos hostis ou ainda de brancos que procuraram esta regiao como ultimo refugio. Dai encontrar-se' povos de varias procedencias lingiiisticas.
Hoje o refugio serve tambem contra o branco invasor que
dia a dia procura avan9ar mais a procura de terras .
.......
A nao ser por rio ou por aviao nao se atingem estas aldeias,
que ficam completamente fora da 6rbita do civilizado. Ha
hoje, porem, ~ais facilidade de contactos por intermedio das
vias aereas, mas, ainda nao chegou ao ponto de haver choques
como aqueles que se deram entre os brancos e Caiap6s e Xavantes. .Ali ainda nao ha o problema do branco tomando
terras indfgen as.
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);:stes choques se dao SOmente entre OS fndios e OS invasores ligados a explora9ao das madeiras e seringueiras.
0 perigo para estes povos, porem se aproxima, nao esta
muito remoto, levando-se em conta o desenvolvimento economico <las regioes centrais do Brasil e a mudan9a da nova capital da Republica para o centro do Pais e, conseqiientemente,
valoriza9ao <las terras das regioes centrais do Brasil.

PRIMEIROS ESTUDOS FEITOS NA
REGIA.O DO XJNGU
Ate ao ano de 1884 quando Karl von den Steinen esteve
pela primeira vez na regiao, esta era completamente desconhecida dos brancos assim como seus habitantes. ~ste etnoIogo, medico e naturalista alemao, resolveu fazer estudos no
Brasil tendo coma objetivo mais a flora da regiao. Deste contacto c?m a regiao inexplorada e seus habitantes vem o estudo
que fez sobre a cultura destes primitivos.
0 primeiro grupo estudado por ele foi o dos Bacairi, mais
ao sul da regiao.
Nos seus trabalhos denominados "Entre os Aborfgines do
Brasil Central" e "Brasil Central" refere-se a estes, aos N auquas,
Suias, etc. e outros que ficam em regiao compreendida entre
os Rios Culuene e Bat~vi.
Estudou tambem ' os Camauiras ( grupo tu pi), Trumai,
Aveti, dos quais fez estudos descritivos de seus modos de vida.
Na sua primeira viagem em 1884 na qual explora o Xingu
e entra em contacto com os indigenas da regiao, Karl von den
Steinen vai tentar fazer uma interpreta9ao de como teriam
vindo para esta area, pois encontrou entre eles diversos idiomas e uma cultura homogenea.
:i;; atraves de seus estudos sobre estes povos que se pode
conhecer sua cultura, tanto material como aquela parte mais
espiritual ligada a sua religiao, mitos de origem e cria9ao,
lendas e outras cria96es espirituais como musica, danc;a, arte,
que o autor examinou minuciosamente.

'
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Mais tarde outros 0 seguiram, e OS estudiosos sobre OS
habitantes da regiao dos formadores do Xingu vao surgindo
como: Ehrenreich que foi contemporaneo de von den Steinen,
Max Schmidt mais tarde, Mayer, Hintermann, Vincent Petrullo, Buell Quian e ja em nossos dias Levy Strauss, Eduardo
Galvao e Kalervo Oberg.
Enquanto Steinen viu a cultura de um modo mais global
sem entrar em grandes minucias tecnicas, Schmidt se concentrou mais na parte material da cultura. Principalmente naquela
parte de especialidade de trabalho de oostaria, tecelagens,
constru9ao de casas. "Estudos de Etnologia Brasileira", Max
Schmidt.
0 trabalho de Petrullo foi mais no sentido de cole~ao
de material etnografico. Nao foi propriamente um trabalho de
campo mas um survey on de fez a descri9ao de varios grupos
indigenas da regiao, ta~s como: Bacairi, N auqua, Meinacu,
Cuicuru, U aura, Iaualalapitu, Camauira. Esteve tambem em
contacto com os Naravutes (dos quais nem se fala hoje) e
com OS Calapalos, mas estes somente foram estudados mais
tarde ( 1920) pelo Cap. Ramiro Noronha que subiu nesse ano
o Rio Culuene.
Em 1948 Kalervo Oberg em seu trabalho publicado pela
Smithsonian Institution focaliza principalmente a tribo Camaiura de I pavu ( lagoa) e do Posto Xingu ( antigo Jacare)
na Rota Rio-Manaus. Fez observa~oes dimas entre os laulapiti, Aveti que ficam pr6ximos aos Camaiuras de I pavu e localizados a margem do Rio TuatUri. Prende-se mais 0 seu: estudo
as observa96es geogrilicas, £JJ na, flora. Suas observa96es
bre a economia regional sao precisas, pois os povos desta regiao
vivem quase que exclusivamente da pesca e de mandioca. A
ca9a nao apresenta muita importancia no- concurso diario. Sao
povos mais pescadores e agricultores do que ca9adores. A uma
grande intensidade na pesca aliam tambem a coleta de frutos
\
silvestres e raizes existentes na regiao.
A crftica feita ao trabalho de Oberg se .refere mais a distribui9ao por aldeias dos habitantes que e um tanto arbitraria,
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pois sao comuns as saidas destes para outras aldeias vizinhas.
A contagem feita no seu livro "The Indian Tribes of Northern
Matto Grosso" e apenas aproximada.
As suas observa9oes diretas sobre OS habitantes destas
aldeias quanto ao meio fisico, organiza9ao social, sao hem
explanadas, tenta penetrar toda a vida indigena e se apre>xima
bastante da realidade, apesar das duvidas que ficam e que
aparecem em todos os trabalhos dessa ordem.
Nunca se sabe ao certo se o indfgena fala a verdade ou
nao, s6 aquilo que e fruto de observa9ao direta pode ter 0
cientista certeza, o mais pode depender de interpreta9ao de
cada um.
~ste autor esteve alguns meses entre os "xinguanos" porem nao foi 0 suficiente para a sua interpreta~ao sobre 0 Sistema de rela~oes de parentesco destes primitivos. 0 seu maior
erro foi nao ficar apenas com OS Camaiuras e tentar generalizar demais para as outras tribos cujas culturas mesmo sendo
homogeneas apresentam diferen~as lingiiisticas.
~le vai muito alem, vai ate ao estudo dos Bacairi. Sua
nomenclatur'a e muito elaborada e nao vejo muita confirma~ao
na realidade. 0 que faz neste terreno e uma generaliza~ao
apressada.
Houve talvez a tendencia do autor de se deixar levar pelos
dados de segunda mao obtidos indiretamente, e estes nem
sempre sao veridicos.
As suas observa96es no campo geografico, economico e
etnografico podem ser verificadas ainda agora ( 10 anos passados) pois a mudan9a foi minima. Eu mesma verifiquei nesse
sentido quando de passagem pela regiao em 1956. Assisti a
uma das mais importantes festas indigenas <lesses povos, convivi com as mesmas pessoas, estive nas mesmas aldeias e realmente suas observa~oes sao veridicas, nao havendo margem
para erros. 0 seu erro ( segundo os que o criticam) foi apenas
aquele relacionado· com o seu sistema de parentesco que engloba povos que estavam alem de suas possibilidades de
estudo.

.....
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Esta maneira de englobar e tazer interpreta96es apressadas, generaliza96es demasiadamente amplas, nao e, porem,
erro s6 deste autor, tambem se encontra esta maneira de h·abalhar, com alguns dados apenas e conclus6es apressadas em
autores de renome como o Prof. Levy Strauss no seu trabalho
entre os indios Pacas da Novas que fez pesquisas em tempo
recorde e que tambem escreveu algo sobre os habitantes do
Xingu.
Alem destes estudos relacionados com a etnologia e a
hist6ria natural, varios tern sido OS Outros Campos de interesse
nessa regHio. Medicos, psic6logos, missionarios, cineastas, militares, jornalistas e fot6grafos tern procurado a area, cada
qual procurando nessas tribos material para sua especialidade.
0 trabalho do Prof. Eduardo Galvao na Aldeia Camaiura
publicado na revista do Museu Nacional "Apontame:ni:os sobre
os Indios Camaiura" ( 1949) no qual ele chama a ' esta regHio
"Area do Uluri" por ser esta pe9a triangular pr6pria de indumentaria feminina da regHio o seu trac;o cultural ma is caracteristico.
Para este autor, nesta area ja se esta processando uma
mudan9a cultural, considerando este autor como mudan9a cultural e aculturac;ao todos os contactos entre povos de culturas
diferentes com trocas de elemento das respectivas culturas e
a conseqiiente transforma9ao das culturas implicadas.
:Este ponto de vista ele 0 defende em seu artigo apresentado ao Congresso dos Americanistas em Nova Iorque, publicado na Revista de Antropologia, vol. 5, n. 0 I, 126, pag. 69, sob
o titulo "Conceito de Mudan9a Cultural."

MUDAN~A

CULTURAL ENTRE OS
INDIOS DO XINGU

Segundo o conceito de Galvao, se por mudanc;a cultural
se entende a transforma9ao de uma cultura colocada em contacto com outra, transformac;ao esta que se da por influencia
deste contacto ou por emprestimo e troca de novos elementos
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trazidos, entao podemos dizer que na zona das cabeceiras do
Rio Xingu, onde se localizam grande numero de tribos brasileiras representantes dos varios grupos lingi.iisticos que se espalham pelo Brasil, esta havendo esta mudanga cultural.
Esta decorre dos contactos entre brancos e indios da regHio. Contactos estes que durante o seculo XIX foram raros
mas que hoje ja se tornam mais freqi.ientes, desde a maior facilidade de comunica9ao e ao maior desenvolvimento da ciencia
no campo etnol6gico.
Os primeiros encontros entre brancos e indios nesta "Mesopotamia brasileira" deram-se com o aparecimento das primeiras expedi96es a regiao.
A mudan9a de . cultura levou a adogao de novas tecnicas
levadas pelo branco e que se incorporaram as tecnicas indigenas locais.
Nota-se hoje que em quase todas as aldeias (salvo aquelas
que estao fora de influencia branca ( S.P.I. ) como os indios
Suia que ainda se conservam bravios ( hostis), na lenta mas
progressiva mudan9a na sua cultura material esta se dando por
influencia da entrada dos elementos culturais brancos, elementos esses que estao sendo incorporados pelos indigenas e com
o tempo passarao a fazer parte do seu conteudo cultural.
~stes elementos Sao principalmente aqueles de USO inais
comum que apresentam grande utilidade e que vem resolver
problemas da vida cotidiana. Os exemplos mais comuns sao
a faca, o machado, o anzol, trazidos pelos brancos do S. P. I.
OU outros que visitam a regHio. :E!:stes objetos vem substituir
os seus instrumentos rudimentares e sao logo assimilados.
Sao sempre elementos ligados a SU bsistencia - e a tecnica
do civilizado substituindo a tecnica primitiva.
Os elementos da cultura nao material como cren9as, costumes, atitudes, organiza9ao social, etc., estes sao esporadicos
e de espirito imitativo como, por exemplo, vestir roupa igual
ao branco, usar agasalho ( cobertor) os quais ja sao usados
mas apenas por imitagao dos brancos que la chegam.
Um elemento que ja fez grande progresso pela sua utilidade na vida cotidiana e a carabina que substitui com muita
vantagem o arco e a flecha.
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Sao, portanto, quase que s6 objeto de uso imediato e cujo
manejo e facil, aqueles que tern, por enquanto, aceita~ao.
Por enquanto, a penetra~ao <lesses elementos de nossa
cultura se da pela troca direta, isto e, objeto por objeto, pois
nao ha intermediario de trocas, nao conhecem ainda a moeda
e para eles nao ha intermediario de trocas. A unica cousa que
assim Se poderia chamar e 0 colar de Conchas que serve para
presentear o pai da noiva ( especie de compra. )
0 branco troca seus objetos com o indio por meio dessa
troca direta chamada escambo ou moitora entre os 1ndios Ca. ,
ma1uras.
As trocas verificadas sao portanto trocas diretas que se
dao quase sempre entre os membros da mesma tribo ou entre
tribos vizinhas e ainda entre 1ndios e brancos.
~ comum nas suas viagens intertribais efetuarem-se estas
trocas ate mesmo durante a viagem quando se encontram grupos de outras aldeias amigas.

ECONOMIA DA REGIA.O

Alimentagao - A base economica das tribos do Xingu
e segundo todos OS autores que estudaram esta area e segundo
minhas pr6prias observa~6es Iocais a pesca, a ca~a e uma
incipiente agricultura ( mandioca.)
Regiao rica em rios e lagoas, a pesca ali e abundante e
quando nao ha 0 suficiente OS habitantes da regiao descem OS
afluentes ate ao Xingu a procura de peixes OS quais sempre
conseguem por meio de pescarias nas quais usam varias tecnicas como - arco e flecha, represamento dos pequenos curses
dagua, pesca pelo timb6, no qual se empenham muito e e
muito usada. Nestas pescarias as vezes, a tribo toda toma parte,
pois como sao hons mergulhadores o trabalho de retirar os
peixes e rapido.
A procura de rios piscosos nao leva porem as tribos a
mudan~as de lugar, estes continuam em suas aldeias. Sao quase
sempre os homens que saem e voltam com o produto da pesca.
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Estas tribos sao sedentarias e para haver uma migra9ao e
somente em caso de grande calamidade ou empobrecimento
total da area, 0 que aqui nao se deu ainda.
A agricultura e minima, pois nao da para suprir as neoessidades da tribo. Alem da mandioca tambem plantam as
vezes cara, batata-doce e milho. A pesca porem e mais importante e ela e a principal base de alimentagao.
Com a mandioca fazem especies de paes - os beijus - e
uma bebida a qual von den Steinen chamava pusserego.
0 pence e COnsumido depois de assado em braseiros OU
moqueado. A cinza faz as vezes de sal.
Os habitantes desta regiao, embora sejam cac;adores, nao
sao muito apreciadores da ca9a. Somente alguns animais sao
consumidos, e nem todas as aves sao apreciadas. As mais apreciadas sao: o mutum, jaconiim, jacu, etc.
0 macaco e cac;a apreciada na regiao. 0 que e realmente
muito consumido e a tracaja ( especie de tartaruga) assim
como os seus ovos que sao encontrados nas praias dos rios
proximos.
0 gafanhoto e tambem para eles, um born alimento, pois
ele e muito apreciado. Comem-no cru.
Frutas sao consumidas, porem sao poucas na regiao. Algumas sao usadas para fabricar bebidas como por ex. o piqui.
Tecelagem - As plantas texteis que entram em sua economia sao principalmente o algodao, as fibras vegetais (palmeira buritirana) e a teoelagem aliada aos enfeites de penas.
Com o algodao tecem redes, faixas, bra9adeiras, estes com
enfeites de penas de varias cores.
Com as fibras de palmeira tecem redes, esteiras, peneiras, etc.
A sua cestaria emprega tambem a fibra vegetal. Fibras
de certas arvores sao empregadas na confec9ao de cestos.
Instrumentos musicais - A maior parte dos seus instrumentos musicais sao feitos de barnbu ( flautas de varios tipos
desde a mais primitiva (ex. a de Pan) ate as flautas denominadas urua.
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Armas - As armas sao fabricadas de madeira ( pau d'arco)
e alguns de bambu ( flecha). Costumam colocar peda~os de
pedras pontiagudas ou osso em ponta de flecha.
0 fabrico de armas e realmente feito pelos homens maduros ou pelos jovens enquanto que os velhos se dedicam mais
a outros tipos de fabrico como - cestos, colares, enfeites, etc.
A constru9ao de canoas quase nao e feita por estas tribos
embora conhe~am sua tecnica. Preferem adquiri-las de outras
tribos. Usam dois tipos: a igara ea uba. Sendo esta ultima feita
com a casca do jatoba por meio de tecnica especial. ~ muito
usada para pescarias e viagens nao muito longas, pois e muito
leve e vira com facilidade. 0 outro tipo e mais pesado pois
e feito de um unico tronco e pode levar varias pessoas a enfrentar a correnteza dos rios.
C eramica - As mulheres principalmente e que se dedicam a ceramica, esta e conhecida das tribos da, regiao que a
praticam, porem seu ·conhecimento lhe veio do contacto com
OS povos da tribo Vaura que Sao OtimOS ceramistas.
Hoje todas as outras tribos tern as suas ceramistas que
aprenderam com as Vaura que iam viver em sua aldeia ou
quando casavam com membros da aldeia Vauni e iam la viver.
A ceramica Vaura e muito hem trabalhada. Ao ve-la, parece que as vasilhas sao envernizadas.
A caracteristica principal desta -ceramica e possuir diversas formas de animal ou aves ( zoomorfismo. )
Ha tambem o vasilhame comum - grandes bacias de
barro, usadas no preparo da mandioca, e potes usados na cozinha, assim como assadeiras para fabrico do beiju.
Tecnica de constru9ao de suas aldeW:s e casas ~ A habita~ao entre OS primitivos do Xingu e a rnais rudimentar possivel. Apresenta uma uniformidade em todas as tribos da regiao.
Como todas estas tribos fazem parte de uma 1nesrna cultura, a tecnica de constru~ao de casas e igual, apenas ha alguns
variantes nao na tecnica mas na forma da casa.
Desde as primeiras descri~6es sobre a regiao, a maneira
de fabricar suas moradias continua a rnesma. Ate a arte ornamental ja anteriormente descrita pelos autores que ali estiverarn
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como uma arte pobre, hoje quase nao se encontra mais nada.
As casas xinguanas nao sao decoradas. Nao ha pinturas, o desleixo e geral. Somente uma casa - a do chefe - da aldeia
Camaiura estava enfeitada com desenhos de cobra sucuri. A
sua arte decorativa hoje se resume as pinturas do Cuarupe e
nao mais ao interior das casas.
De todos os autores citados e que estudaram a regiao,
nenhum deu mais enfase a tecnica de constru9ao da casa que
Max Schmidt que nao s6 em seu estudo abrangeu todos os
aspectos da vida destes povos como se aprofundou muito no
estudo material da constru9ao da moradia do primitivo do Xingu. No seu trabalho "Das Haus in Xingu" pubHcado em 1922
em Sttutgart - Alemanha, ele procurou mostrar tanto a tecnica das constru96es de casas como a disposi9ao delas, seu
objetivo e fungoes.
No seu trabalho, e o primeiro a precisar o conceito de
casa como "um ediffcio fechado por cima e por um teto."
Cita as aldeias segundo o numero de casas, o local destas,
assim como a distribuigao na aldeia.
A casa entre os habitantes do Alto Xingu nao difere muito
das casas das outras aldeias indigenas no que concerne a disposi9ao, mas diferem na tecnica empregada assim como tambem no material.
Enquanto entre alguns povos indigenas como os Caiovas
ou Cajuras estudados por Virginia Watson e James B. Watson
nas aldeias de Dourados, Taquapiri, as casas apresentam varias
formas. Ha as constru96es mais primitivas e aquelas mais aperfeigoadas. Existem ainda os simples para-ventos, mas tambem
ja houve a introdu9ao da tecnica dos brancos ( influencia cabocla) sao os ranchos. Entre os povos do Xingu os ranchos
sao apenas do S.P.I. e nao indfgenas.
As divisoes que usualmente se encontram entre algumas
tribos, divisoes internas nas casas nao sao encontradas nas casas
dos primitivos do Xingu. Entre os fndios Vapidiana estas divisoes separam os casais dos homens solteiros. No Xingu existe
somente uma especie de divisao que e aquela que serve para
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isolar os jovens durante o periodo de reclusao na fase da puberdade.
Nao ha ali uma casa que se possa chamar "casa dos homens" onde os solteiros possam se reunir. Isto talvez possa
ser explicado pela sua desorganiza~ao interna pelo fato destes
povos, principalmente os Iaualapiti e Aveti terem se estabelecido pr6ximo ao Posto Indigena Cap. Vasconcelos fonnando
uma aldeia de remanescentes destas duas tribos.
Entre os Camaiuras tambem nao havia a partir de 1948
e 1949 pelos estudos de Eduardo Galvao e Kalervo Oberg nada
que fizesse lembrar uma casa do~ homens.
Durante minha estada na regiao tambem nao vi nada que
a isso se parecesse nem noticias de ter havido alguns anos
antes. Falava-se sim no piano de construir uma.
Em tempos passados contam os mais velhos, liouve a casa
I
dos homens onde havia as reunioes.
Tambem nao ha casas para familias pequenas, todas sao
grandes. Abrigam mais ou menos 10 familias ou mais.
A aldeia obedece a regra geral das aldeias indigenas. Fica
mais ou .menos a 700 metros da agua-lagoa (lpavu) ea dos
Iaualapiti pr6xima mais ou menos 600 metros do pequeno· Rio
luatuari.
A distribui~ao da casa xinguana tambem se faz ao. redor
de um patio, ficando as casas mais ou menos eqtiidistantes.
£ste patio e 0 lugar mais apropriado para as reunioes e demais
cerimonias, e 0 lugar onde se desenvolve toda a vida social
da aldeia.
A tecnica empregada e a mais rudimentar possi:vel, assim
como o material de constru~ao que e comum entre as outras
tribos.
N estas grandes casas, abrigam-se famflias quase todas
aparentadas.
A casa dos povos do Xingu e construida sempre pelos homens mas pertence aquele que a mandou construir e a sua
familia, mas nela podem morar os parentes o que f az com
que seja habitada por varias familias . .
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Sao constru9oes de carater fixo, pois a nao ser a falta de
alimento na regiao ou desagregagao da tribo como no caso
dos laualapiti estes povos nao costumam mudar suas aldeias.
0 caso da aldeia Camaiura do Posto Xingu e pelo fato de ser
ali campo de p ouso da F .A.B. e Posto da Funda9ao Brasil
Central e que tern interesse em ali manter os fndios aldeados
para melhor auxilia-los.
Quanto ao material de construgao usam principalmente
a madeira ( pindafba) fibras vegetais ( casca de arvore, cip6.)
A madeira e usada nos esteios, barrotes, vigas, ripas, caibros de madeira roli9a com casca e as fibras e cip6s na amarra9ao, pois nao usam pregos mas tudo e simplesmente amarrado.
0 sape e usado assim como tambem a folha de palmeira
para a cobertura.
A casa e armada como se fosse uma gaiola sendo que a
madeira cruza no alto formando uma crista de paus. Os cruzamentos destes se dao acima de uma trave ou cumeeira que
e colocada em sentido horizontal e sobreposta em cima de
dois grandes esteios que suportam todo o peso da arma9ao.
As ripas sao colocadas no sentido horizontal e vertical e suas
interjun9oes sao solidamente amarradas com fibras OU cipo.
0 sape e colocado sobre estes cip6s cruzados com as raizes
( se for sape) voltadas para dentro do rancho de modo que
cada camada colocada encubra as rafzes da camada anterior
e assim sucessivamente ate ~ao chao.
Ao olhar a casa por dentro ve-se apenas o sape dobrado
em . cima das varas ou cip6s e este tern o aspecto de uma esteira. Do lado de fora ve-se o sape cair ate ao solo. Nao se
nota nenhuma p onta nem raiz pelo lado interno e fica perfeitamente uniforme externamente.
A casa ao longe lembra um enorme cupim, devido a sua
forma eHptica.
Nestas enormes casas nao ha lugar para penetrar luz,
som·e nte duas aberturas ( uma de cada lado da casa em frente
uma a outra) que a noite sao fechadas por uma porta tambem
coberta de sape e que e encostada para evitar a entrada de
bichos. As vezes durante o perfodo da seca retiram uma parte
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da cobertura da casa para penetrar mais luz, o que da aspecto
de desleixo e miseria para 0 branco nao habituado a isto.
0 tamanho das casas nao obedece a um padrao. Elas
podem ser maiores ou menores de acordo com as familias que
vao habita-las.
A distribuigao dos membros da famflia no interior da casa
e benl singular. Cada familia arma suas redes no lugar onde
acende suas fogueiras. Formam assim uma especie de leque
cujo cabo esta vo1tado para o centro da casa, em cujos esteios
ou barrotes amarram um dos lados das redes e o outro aos
barrotes que formam o alicerce da casa.
Quando todas as redes estao armadas tem-se a impressao
de dois grandes leques, cada um voltado para um lado.
De acordo com o numero de fogueiras sabe-se o numero
de familias que moram na casa.
'
Estas redes servem para dormir e tambefn sao para descanso. Pois, como nao ha uma casa de reuniao dos homens,
eles ficam deitados durante as horas mais quentes em suas
redes.
Elas substituem os banquinhos (tao hem desenhados pelos
estudiosos do Xingu) bancos com formas de animais e que
hoje somente um OU outro aparece. Nao ha mais a preocupagao
de fazer estes bancos - OS indfgenas estao cada dia mais preguigosos. - nao afirmo, mas parece que os contactos com os
brancos estao ja prejudicando neste sentido.
Ao centro da grande casa e o lugar onde se desenrola mais
intensamente a vida da mulher. E ali onde sao preparados OS
alimentos e tambem e aJi que sao armazenados OS aliment.OS
que sao ·consumidos mais tarde. ~stes sao guardados em grandes cestos de fibras e e quase sempre de beijus ( paes) pena
serem oportunamente transformados em farinha.
Ali tambem e onde se desenrola a vida social da mulher.
Ali ela cozinha, ali ela conversa, ali ela cuida da familia, tece,
pinta, faz as suas vasilhas ( ceramica). Sua vida quase toda
e passada no rancho, somente dele se afastando para ir buscar
agua no rio OU Iagoa, tomar seus banhos OU tomar parte nas
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festas no patio da aldeia, ou ajudar na agricultura ( plantio
e colheita de mandioca) ou colher frutos no. mato.
];; nessa enorme casa primitiva que as mulheres se reunem
sentadas em suas esteiras ou em suas redes, e ali tecem seus
pentes, suas redes, seus uluris, se enfeitam com suas pinturas
para as festas. ~ uma tagarelice continua e as risadas sao freqiientes pois estes primitivos do Xingu sao muito d6ceis e alegres, vivem sorrindo e por qualquer cousa soltam uma gargalhada.
Junto com as conversas das mulheres ha tambe1n os grupos de homens em suas redes ou mesmo sentados pelo chao
comendo sempre, rodeando os beijus ou o peixe assado. Deitados nas redes, tocando flautas, COinendo, rindo OU trabaJhando estao sempre de born humor.
f: a coisa mais diHcil de se ver (alias vi hem poucos ) um
fndio do Xingu zangado. Serio, sim, .quando nao sabe falar
com o branco, mas basta um gesto, um sorriso do branco para
logo mostrar o mais amplo dos sorrisos. Sao como verdadeiras
crian~as grandes. Sempre contentes. Naturalmente com outros
indios nao serao assim, porque nao ha confianga mas sim temor.
A casa. e, portanto, centro de industria e consumo, assiin
como um centro social.
Somente nao se fala nesta casa em assuntos que as 1nulheres nao podem ouvir q_ue sao considerados tabu para as
mulheres. Aqueles ligados ao culto como - mascaras, flautas,
armas que sao considerados segredos, que sao escondidos das
mulheres.
Nao ha decoragao interna nestas casas, somente a casa
do chefe Utamapu da aldeia Camaiura estava decorada com
dois desenhos de cobra sucuri.
~ a casa mais bonita das tres aldeias por onde passei. Alias
a opiniao nao e somente minha, e tambem a do etn6logo K.
Oberg em seu trabalho "The Indian Tribes of Matto Grosso
- Brazil - 1949" e do jornalista Manuel Rodrigues Ferreira
em seu trabalho "Entre os Indigenas do Xingu - Comp. Melhoramentos, 1947."

t
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Organiza9ao Social - Devido ao contacto e a proximidade
destas aldeias, sua cultura se entrelagou de tal modo que hoje
podemos dizer que ha uma homogeneidade cultural apesar das
diferengas lingiilsticas. Estas sao evidentes pois cada tribo fala
um idioma diferente mas ha tantos casamentos intertribais que
hoje grande parte dos membros de cada aldeia conhece os idiomas das aldeias vizinhas. Entre os laualapitis e Avetis principalmente, isto se verifica por causa de jungao das duas tribos.
Divisao do trabalho social - Esta se faz segundo o sexo
e a idade.
Os homens validos ca9am, pescam, fabricam armas, constroem casas, preparam as ro9as, atacam ou defendem-se quando sao atacados ( 0 que. e raro hoje. )
Fazem tambem ( nem sempre) o comercio atraves da troca
direta com outras aldeias para onde vao de ca:fioa.
Os homens mais velhos de um modo geral,1 ficam na aldeia
fabricando cestos, as vezes armas, enfeites, colares.

Sao os conselheiros em casos diffceis de resolver e somente entre e}es e que Se pode escolher 0 paje OU homem·medicina, tambem chamado• entre DOS medico-feiticeiro OU
xama, segundo K. Oberg.
Outros autores negam que haja xamanismo. Eu endosso a
opiniao dos ultimos.
Aos jovens cabe quase que as mesmas fungoes que aos
adultos somente que sem grande responsabilidade.
:E atraves do contacto com os mais velhos que se vai processando a aprendizagem. Aprendem por imitagao, aprendem
fazendo.
As mulheres trabalham nos afazeres ligados a alimentagao "
- preparo de alimentos, bebidas, coleta, plantio e colheita, .!
carregamento de agua para 0 preparo de alimentos, as ve~es
ajudam na pesca, mas s6 para recolher os peixes ou ajudar o
marido.
Na ceramica as mulheres se salientam pois e quase que
exclusividade delas. Tambem se salientam em certos tipos de
pintura ( carvao.)
1
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A tecealgem esta a seu cargo, se hem que certos tipos
tambem possam ser feitos por homens. No fabrico de cestas
tambem se nota a presen9a da mulher.
A mulher somente adquire prestigio quando chega a velhice ai tambem podera em certos casos ser paje ( o que e
raro.)
Tanto os meninos como as meninas ajudam os maiores de
acordo com as suas possibilidades, e vao aprendendo aos poucos pela imita~ao dos mais velhos.
0 chefe da aldeia pode ser escolhido ou por hereditariedade OU por elei9ao. Neste caso trata-se de um homem energico,
de personalidade que saiba resolver os casos diHceis da tribo.
. Casamento e div6rcio - A familia e baseada na monogamia mas excepcionalmente aparece a poligamia. Quase sempre, esta, quando se trata de um chefe ( cacique) ou de um
chefe religioso ( paje.)
A regra geral e porem a monogamia. A regiao e pobre
e poucos sao aqueles que podem ter mais de uma esposa. Os
casos de poliandria, se os houve, alguma vez, nao sao conhecidos.
0 que realmente ha e que uma mulher que se separa
de seu marido ( div6rcio) fica pertencendo a aldeia, isto e,
pertence aos homens que ela quiser, ate quando arrumar novo
marido e dai por diante deve manter-lhe fidelidade.
Embora sejam primitivos, ha tambem OS ciumes entre eles
e as brigas por desconfian9a sao comuns. Nao e porem costume
tirar satisfa9ao com o rival, mas, surrar a mulher.
0 casamento pode se realizar entre membros da mesma
tribo ou podem ser intertribais. Nao ha proibi9ao ao casamento
entre primos e o pai, embora a descendencia seja por linha
materna ( matrilinear)' e tratado com muito respeito e e um
companheiro para os filhos.
Como nao nos parece ter havido entre estes povos, clas
totemicos dai nao haver base para se cogitar de casamentos
endogamicos ou exogamicos. Nao ha realmente a obriga9ao
de casar somente na tribo, por isso os casamentos podem ser

\.

152

REVISTA BRASILIENSE

com os parentes ou de outras aldeias. Excluem naturalmente
as irmas e tias.
A habita9ao ate ao nascimento do primeiro filho e patriJocal, embora depois tambem possa ser matrilocal.
Nao ha verifica~ao de casamento entre tio e sobrinha
assim como tambem nao ocupa este Ingar de muito destaque.
0 casamento assim como o div6rcio e de facil execugao.
0 Casamento segue a tradigao da tribo e nao e mais do que
um arranjo entre o noivo e o pai da noiva que comega por
presentear 0 futuro sogro e as vezes prestar-lhe servigos.
0 presente mais valioso e 0 .·colar .de conchas ( mariscos )
dos rios da regiao.
0 div6rcio nao apresenta graves complicagoes, pois desde
que o homem ou a mulher nao se queiram mais ou haja
infidelidade, cada qual tern o direito de se sepi'rar. 0 indio
exige tambem fidelidade de sua mulher e caso esta o venha
a trair ela e espancada. Ha casos mesmo de crimes entre eles
por rixas causadas por ciume. Mas de um modo geral e a
mulher que e considerada a culpada por ter dado confian9a
ao "outro."
Ha tambem OS casos do pai de uma mo9a querer cci.sa-la
com um rapaz do qual ela nao gos ta, um chefe velho, por
exemplo, e. neste caso ela continua sempre gostaJ!do do s·e u
antigo namorado o que provoca ciumes no marido. As vezes
chega mesmo ao ponto de haver rapto por parte do namorado.
Quanto a questao sexual, a mulher indfgena desta regiao
pelo menos quanto ao problema do sexo e <la castidade nao
e tao tolhida pelas inibi96es como a mulher branca. Para estas
·indias nao existe o ta bu da virgindade. Desde meninas elas ja
possuem os seus namorados e portam-se com eles com bastante liberdade. ~ ja uma escola matrimonial. As aventura.s
amorosas sao comuns, disto nao havendo conseqiiencia:s desde
que nao haja filhos.
Ao se casar sim, af e que a mulher tern sua maior responsabilidade pois tera que pertencer somente a seu esposo.
0 filho de mae solteira nao tern aceita9ao. Nenhuma mulher tera um filho se nao tiver marido, ela prefere sacrifica-lo
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ao nascer OU antes, do que Ve-lo abandonado de todos depois.
~ste filho se tomaria marginal mais tarde. Ninguem o aceitaria.
Nao existe propriamente aquilo que os brancos chamam
de prostitui9ao. 0 que existe e 0 seguinte: a mulher enquanto
nao arranja um marido, ficara com o homem que quiser. Isto
depende sempre de sua vontade pois nao e comercio como entre
os brancos. Mora com sua pr6pria famllia, vive sua vida normal,
trabalha ate ao dia que encontra um marido. Ai deixa de ter
encontros com outros e e agora mulher s6 de um para o qual
passa a trabalhar. Agora podera ter filhos, estes serao aceitos
enquanto antes ela teria que evita-los ou sacrifica-los porque
mais tarde a pr6pria comunidade se encarregaria de despreza-los por nao ter pai que os protegesse, nem aprova9ao social
para ter nascido. Estaria assim incorrendo na lei ( tradi9ao e
costumes) da tribo.
A procura da noiva para o casamento nao se baseia entre
estes primitivos na beleza fisica nem moral mas somente na
atividade economica da mulher.
Uma mulher bela mas ·pregui9osa no Xingu nao arranja
quern a qu~ira. Os indios preferem uma companheira antes
trabalhad~ra do que bonita. Se podem unir o util ao agradavel melhor, mas a preferencia e sempre para o util. Realmente as mulheres desta regiao trabalham muito, os afazeres
cotidianos sao grandes e a mulher cabe grande responsabilidade pela alimenta9ao e cria9ao dos filhos, associada a ajuda
que ainda da ao marido nas tarefas deste. Ex.: na pesca, agricultura e as vezes na ca~, alem das suas habilidades propriamente f emininas.
Hoje o S.P.I. ja esta procurando impedir que as mulheres
quando nao casadas sacrifiquem seus filhos, mas elas burlam
muitas vezes a vigilancia e na hora do parto fazem desaparecer
0 filho. Como estes partos nao tern quern OS assista e facil
fazer desaparecer a crianc;a e quando 0 brancb chega ja nao
pode fazer nada.
A mulher aqui e colocada em piano secundario. Ela nao
ocupa lugar de destaque. Somente em casos excepcionais. Ex.:
Quando velha e paje, quando filha unica do cacique, portanto,
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herdeira, quando se destaca pelos seus dotes de trabalho.
Ex.: Ceramista, tecela, quando conhece a arte da pintura,
e tatuagem.
A mulher para o fndio do Xingu, e considerada mais do
ponto de vista econ6mico e reprodutor ( biol6gico), no mais
os homens a consideram um ser inferior e nao a respeitam
muito nem como mae ( apesar da linhagem ser matrilinear).
:f;; tratada com certo desprezo.
V estuario e Mbitos de higiene - Os primitivos da regiao
andam inteiramente nus. Tern apenas como vestuario ( se isto
assim se pode chamar) colares, faixas, e uma pe9a usada pelas
mulheres denominada uluri.
Usam pintar-se muito, tan to homens como mulheres.
Os enfeites tambem sao muito apreciados tais como: Colares, brincos, bra9adeiras, faixas de contas ( colares usados
na cintura) e belos cocares ( canitare) de penas coloridas.
u sam somente durante as festas faixas de algodao abaixo
da cintura (a altura dos quadris) mantos tam hem usados pelos
pajes e para uso de todo o dia protegem as pemas com perneiras de fibras vegetais.
As mulheres usam o uluri, pe9azinha triangular colocada
em cima do pubis e que e 0 simbolo do pudor~ pois para as
fndias isto significa sua roupa, sem o uluri ela se. sentira terrlvelmente envergonhada, se hem que o seu conceito de pudor
difira do nosso.
Esta pe9a cujo significado e simb6lico apenas, e feita de
fibra de palmeira buriti e alguns sao muito trabalhados com
desenhos.
T6das as mulheres da regiao usam esta pe9a, razao pela
qual o Prof. Galvao denominou a regiao de "AREA DO
ULURI."
:f;; por meio desta pe9a que a mulher adulta controla sua
vida sexual.
As mulheres tambem como os homens usam prender as
pernas com faixas de algodao principalmente quando meninas.
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Nas principais pinturas tanto masculinas como femininas,
fazem uso jenipapo ( preto), carvao vegetal, urucu ( vermelho),
e tabatinga ( terra branca.)
Nessas pinturas a simbologia e sempre representativa do
homem ou mulher ( figuras de peixes, pacu, onga. )
Os brincos de madeira enfeitados com penas sao exclusivamente usados pelos homens.
As mulheres carregam enorm·es quantidades de colares mas
somente brancos e azuis. Nao se sabe hem porque preferem
estas duas cores. 0 que se sabe e que nao aceitam outras.
A pintura de urucu e a mais comum e e usada tanto por
homens, mulheres como crian9as. Depois dos banhos no rio
ou lagoa aparecem pintados com urucu o que para n6s significa lambuzados. As vezes passam um desagradavel oleo de
peixe, horrivel.
A sua higiene consta dos varios banhos que tomam por
dia a partir das 4 horas da manha.
N as principais pinturas tanto masculinas como femininas,
fazem uso do jenipapo ( preto), carvao vegetal, urucu ( verme1ho), e tabatinga ( terra branca.)
Com9 nao conhecem o sabao, o urucu que e preparado
com oleo, deixa-lhes o corpo oleoso e Heam avermelhados.
Sua pele apresenta um aspecto de couro grosseiro e sao muito
comuns as doen9as da pele entre eles.

-

MANIFESTAg6ES ART'1STICAS ENTRE
OS XINGUANOS
Uma das mais importantes manifesta9oes sao aquelas relacionadas com a pintura corporal. Nao podemos porem compara-las com outras pinturas primitivas que possuem um ·alto
grau de desenvolvimento artistico, mormente no terreno da
pintura como o Caduveu ou Cadineu, estudado pelo Prof.
Darci Ribeiro.
Os trabalhos em panos e tecidos nao chegam a ser realmente bonitos com exce9ao dos brincos ·e canitares.
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As armas sao pouco enfeitadas e OS trabalhos de madeira
como bancos zoomorfos, pentes tecidos em cores com desenhos
geometricos, mascaras com as pinturas simb6licas de homem
e mulher ( losango e peixe) que sao usados nas festas e fabricados principalmente pelos Camaiura.
Entre as manifesta~6es artisticas tambem se pode incluir
OS desenhos de carater geometrico encontrado nas redes de
sua fabrica~ao. A sua maior expressao artistica se manifesta
na pintura corporal e na ceramica Vaura assim como tambem
nos belos colares fabricados pelos Cuicuros principalmente colares, estes feitos de conchas de marisco.
A sua mais bela cerimonia na qual toda a sua primitiva
arte aparece e aquela que representa a liberta9ao dos espiritos dos mortos atraves do mito da cria9ao destes povos.
Nesta festa, a manifesta9ao artistica e completa. Cada
tronco pintado com os simbolos masculinos e femininos, que
representam o homem ea mulher ( cada tronco ellfeitado e pintado representando uma pessoa ja falecida que vai ser homenageada) e enfeitado como se fosse um guerreiro e como ele
tambem pintado.
Ao redor destes troncos os indfgenas cantam, dan9am,
tocam flauta. A flauta usada e o urua, com a qual percorrem
as casas de aldeia para afugentar os espfritos e dar alegria aos
seus moradores.
Esta festa ( que e na realidade uma mistura de ritual magico-religioso e festa esportiva, denomina-se Cuarupe.
Ha nesta festa vanas formas de luta onde se exibem OS
campeoes da regiao. A luta mais seria e importante e a Huca-Huca, na qual o seu vencedor fica consagrado o homem mais
forte da regiao.
Ha, porem, outras festas esportivas sendo a mais famosa
a do jacui que nos Ultimos anos tern sido poucas vezes realizada.
As can96es sao muito pobres e raras e assim mesmo algumas foram aprendidas pelo contacto com os indios Txucaamae.
Cantavam muito uma can9ao que chamavam Gi-Parana que
diziam ter aprendido com Curumario da tribo Txucaamae.
Segundo suas informa96es, esta cerimonia chamada Cua-
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rupe que simboliza a festa da libertac;ao dos espiritos e a
cria9ao dos homens desta regiao, prende-se a sua mitologia
tribal e tanto os seus mitos como lendas, a sua organiza9ao
social tudo foi obra do seu her6i civilizado o qual eles denominam Maivotzin ou ainda Nlavutzinin que teria ensinado aos
primeiros homens criados todas as cousas de que iam precisar
para viver. Todos os seus conhecimentos provem portanto deste
seu her6i mitico.
Para o autor K. Oberg em seu trabalho sobre a regiao,
xamanismo, no campo religioso, o que existe e um xamanismo,
mas diz e}e que xama e todo aque}e paje OU feiticeiro que cura
por meio do ritual, da religiao primitiva com o concurso de
aves. N? Xingu a nao ser o gaviao que vive fechado no meio
do patio da Aldeia Camaiura e que vive somente enquanto o
chefe vive, nao vi nada que se assemelhasse a procedimentos
xamanisticos.
Tamhem nao posso dizer que este gaviao seja uma reminiscencia totemica, pois nao ha nada que indique seja~ estes
povos organizados em clas totemicos.
Os pajes do Xingu lanc;am sim, mao de exorcismos, beberagens, defuma96es e danc;as sendo que as beberagens e defuma96es de petim ( fumo selvage1n) sao usados nas curas de
doen9as. Pretendem retirar os espiritos causadores das doen9as por meio das defuma96es.
0 paje pode Ser unico OU dois para cada aldeia e Sao
sempre os velhos que poClem ser pajes pois podem falar com
OS espfritos. Para ser paje e necessario ter tido uma revelac;ao,
ou o individuo sente um estado especial ou predisposi9ao para
tal. Deve sentir uma especie de extase que o leva a praticar
certos atos que sao julgados sobrenaturais pela tribo.
Os pajes porem ja perderam muito do seu prestigio pois
os fndios ja preferem correr ao ambulat6rio do Posto acreditando mais nos remedios dos brancos, se fazem efeito logo. A
queda deste prestlgio e principalmente no terreno medicinal.
Nas outras cerimonias magico-religiosas eles ainda continuam
com todo seu prestigio e respeito. Co1!1o o fndio acredita muito
que a doenc;a pode ser feiti90 de outros Indios, eles sao muito
procurados para desmanchar o feitic;o.
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OS CONTACTOS E MUDANQA CULTURAL QUE SE
PROCESSAM ATUALMENTE COM A MAIOR
PENETRAC.AO DOS BRANCOS
:>

I!: no campo da cultura material que se esta processando
a mudan~a entre os habitantes da regiao do Xingu.
:I!: decorrente das necessidades e da utilidade dos objetos
que sao levados pelos brancos, que o indio aprende a usar
e conhecer os utensilios dos brancos passando assim a incorpora-los a sua cultura.
Sao todos aqueles utensilios usados na vida cotidiana que
primeiro sao adquiridos e passam a fazer parte de seu patrimonio local tais como: facas, carabinas, anz6is, fios de nylon,
panelas de aluminio ( raro ), frigideiras, machados,,, etc.
Vao aprendendo a tecnica do branco e pas~m-na definitivamente para a sua cultura. Ex.: Hoje pescam com anz6is e
fio de nylon e tambem quando os tern, cortam lenha com
machados levados pelos brancos.
I!: comum encontrar-se tesouras entre eles, facas ja ha muitas, alguns pentes, alguma roupa que embora suja, indevidamente usada,. e encontrada jogada no interior das casas. Cobertores ja sao muito apreciados, pois o frio de madrugada
e intenso e eles gostaram mais dos cobertores do que somente
esquentar-se nas fogueiras que se apagam durante a noite e
e preciso ter trabalho para acende-las.
As roupas de uso individual nao a usam senao por puro
espirito imitativo pois nao lhe acham ainda fun9ao. Vestem-se
ou para imitar ou nos dias de festa para ficar igual aos brancos - questao de prestigio, ou faceirice. Nestas festas poem
tudo o que tern em cima. Roupas, quepes, colares, brincos,
tudo misturado em grande profusao. Levam suas carabinas,
motivo de grande orgulho.
0 fato de preferirem OS remedios dos branCOS, tambem
e um indice de acultura9ao. :E:les ja estao vendo que os remedios dos brancos fazem efeito mais rapido e procuram sempre o ambulat6rio.
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Do contacto com os civilizados adquirem as doen~as destes e como nao tern imunidade para estas doen9as nem apresentam resistencia suficiente para sua defesa organica, o ambulat6rio do Posto dianamente da remedios e faz curativos
nos doentes que aparecem com freqiiencia.
Qualquer gripe OU sarampo e motivo de grande mortandade. Sinai da sua falta de resistencia as doen<;as do civilizado.
:f: cousa de todo o dia fndios tomando inje96es, fazendo
curativos, pondo remedios nos dentes etc.
Utensilios que para n6s sao considerados produtos de
uma tecnica muito desenvolvida como o fio de nylon, lampada
de pilha "Flash Light" sao hoje encontrados entre esses primitivos pelo contacto que se da amiude entre empregados do
S.P.I., aviadores e estudiosos da regiao que la aparecem.
Uma outra forma de contacto e atraves de elementos que
ultimamente saem da regiao por intermedio do pr6prio S.P.I.
para conhecer as grandes cidades e to mar parte em f estas em
prol do Indio. Estes sao assim exibidos nos grandes centros
para chamar a aten<;ao com a finalidade de angariar ajuda.
l!:stes elementos quando voltam sempre trazem algo da..:
quilo que viram nas cidades e procuram imitar o branco quer
nas atitude,.,s, quer imitando nos trajes, quando pode.
0 certo porem e que voltam com algum conhecimento de
lingua que depois poe em uso com os empregados do S.P.1.
e outros brancos que la aparecem.
Este conhecimento e -aos pouco transmitido aos outros
e assim aos pouco o portugues comega a ser conhecido entre
eles.
Nota-se grande mistura de objetos caseiros da cultura
branca com os de cultura indfgena. Dentro das casas em grande confusao encontram-se vasilhas de alumfnio misturadas com
vasilhas de barro. Latas de querosene, ao lado de potes com
formas animais. Cestas de fibras misturadas com caixotes de
madeira de carregamento levados por avioes. Facoes de cozinha
cafdos pelo chao ao lado de raspadores de peixe-cachorra.
Pentes de osso usados pelos brancos junto com os pentes tecidos ·pela tecnica primitiva que ja estao deixando de ser usados, pois preferem OS outros que vem prontos. Redes de algo-
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dao nativo tecidas pelos pr6prios indios, armadas lado a lado
com as redes de algodao, coloridas, levadas pelos brancos ao
lado das redes de fibra de buriti vermelhas de urucu. 0 rancho
e um amontoado de objetos que se espalham por todos os lados
na maior desordem possivel.
De mistura com tudo isto rolam pelo chao crian~as, cachorros, algumas galinhas e porcos. ~stes animais foram introduzidos pelos funcionarios do S.P.I. e ja estao sendo tambem
adotados pelos indios. Ja criam galinhas mas nao querem
come-las.
Os elementos de cultura branca que la penetram sao logo
aceitos, embora nao saibam ainda exatamente apreciar o valor
deles. Os mais aceitos sao aqueles que de imediato resolvem
os problemas de sua vida quotidiana. Exemplo: facas, panelas,
bacias, machados, anz6is, etc.
,
Hoje, ate mesmo a pesca por dinamite os 1indios do Xingu
assistem mas ainda nao praticam.
Nao nos espantemos se logo quiserem substituir a pesca
de arco e flecha e do· timb6 por este meio mais rapido.
0 que ainda felizmente para eles ainda nao penetrou foi
o uso das bebidas alco6licas, isto porem devido aos Chefes
dos Postos Indigenas desta regiao que vem fazendo tudo para
evita-lo.
0 fumo tambem e desconhecido no USO diario, s6 e usado
pelos pajes que fazem charutos com fumo selvagem.
Com os contactos que se amiudam cada vez mais, esta
cultura primitiva esta sendo contaminada ou melhor esta sendo
aos poucos mudada.
Ainda esta na fase de trocas sem importancia, no dominio
material. A mudanga ja se esta iniciando porem ainda no terreno de cultura material. Logo, porem, tambem vai aparecer
na outra esfera, a espiritual.
A mudanga da tecnica de trabalho, usos de objetos, roupas, as atitudes, costumes, gostos e principalmente a lingua
dos brancos ira com o futuro se impor porque a penetrac;ao
cada dia esta mais facil.
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:€ ainda um come90 de processo de acultura9ao,

e

seu
infcio. Os elementos das duas culturas ja se interpenetram e,
em conseqi.iencia, ja esta havendo uma pequena mudan~a na
cultura da regiao por influencia da cultura branca.
0 isolamento da regiao e que esta impedindo que haja
uma acultura9ao mais rapida, nao fosse isto e a mudan~a
desta cultura primitiva estaria se dando a grandes passos.
Que esta havendo uma transforma9ao e inegavel, porem
ela e por enquanto morosa, sao alguns elementos somente que
se trocam. Os encontros ainda sao ocasionais e nao ha por
enquanto o confronto de duas culturas que se tocam e cuja
influencia seja recfproca.

0 PAFEL DO SERTANISMO E DO JORNALISMO NO
CONHECIMENTO DO lNDIO BRASILEIRO
Se ate agora procurei tra9ar o que de mais expressivo
encontrei entre os indigenas dos formadores do Xingu no seu
atual ·estagio, foi por querer apresentar o que se passa hoje
no campo da mudan9a cultural, pois relatos e estudos sobre
os mesmos ja temos, assim como uma boa bibliografia de autores famosos.
0 que me levou a assim proceder, foi o desejo de mostrar
como estes povos ha muito tempo conhecidos, conseguiram
manter-se isolados e como esta em nossos dias se tornando cada
vez mais rapido o contacto com os brancos e, conseqiientemente, aumentando a difusao dos elementos da cultura branca
entre eles.
Nao posso deixar de apontar um fator muito importante
e que esta influenciando muito nesta troca de elementos e
contactos culturais da regiao. £ste fator e 0 sertanismo aliado
ao jomalismo.
Se os primeiros contactos com povos brancos foram esporadicos, s6 raramente se davam,. hoje com aqueles que exploram os sertoes na pacifica9ao de tribos hostis, ou mesmo para
conhecimento do territ6rio, OU ainda a frente dos Postos Indi-
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genas, estes representantes brancos Sao OS elementos de liga~aO entre o mundo civilizado e o primitivo.
Embora os haja de grande valor e que procurem colaborar no .sentido de dar-se uma aculturagao lenta sem prejuizo
do indio, ha tambem aqueles que veem nesse indio oportunidade para tirar born partido a custa da inocencia do indigena.
Entre estes sertanistas e jornalistas conto todos aqueles
que entram para o sertao com aparentes objetivos cientHicos
ou em prol d~ campanha da causa indigena, quando, na realidade, sao seus pr6prios interesses 0 que procuram.
·:E muito comum verem-se pessoas a cata de material etnografico, fot6grafos, cinematografistas e rep6rteres que em nome
da ciencia e do bem-estar do indio, nada mais fazem do que
trazer para os grandes centros, material que vale prestigio,
nome, dinheiro.
p

I

Entre estes OS que hoje mais .se destacam sao OS jomalistas. Sao agora os porta-vozes da causa indigen~. Escorando-os
estao os grandes jornais e revistas assim como os grandes politicos. 0 indio e apenas a arma de que langam mao.
~les tern realmente interesses nos fndios e nos sert6es,
mas jornaHstico,. de propaganda para suas reportage~s.
1ndjos do Xingu e de outras regi6es que dangam no Maracana e lbirapuera como se fossem f eras em um circo para
divertir os brancosl :E o jomalismo, o sensacion-alismo que
mais se preocupa com os indios mas nao para resolver seus
problemas, s6 para tirar partido.
Quanto a protegao ao indio, quase nada se faz. Falou-se
na criagao de parques indigenas mas isso e problema que
envolve poHtica e nao se toca mais, ja se esqueceu.
Ja que os brasileiros gostam tanto de imitar os seus irmaos do norte, OS americanos, porque nao imitam tambem
para resolver o problema do indigena? Por que nao lhe dao
terras que pertengam somente a eles, sem 0 perigo das penetra96es brancas?
Se o S.P.I. esta impossibilitado de protege-los como deve,
entao por que nao dar-lhes um territ6rio ou mais de um onde
possam viver independentes?
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Se houver interesse por ,parte do indio de entregar-se a
cultura branca, ele o fara, s~/2nao ficara na sua, sem o perigo
de ser escorra9ado de sua aloeia e regiao.
Uma cousa nao podemos evitar, que eles entrem em contactn com os brancos e vice-versa. Que o processo aculturativo
se processe, que haja em conseqiiencia destes contactos mudan9a na sua cultura pela influencia branca.
Isto queiramos OU nao tera que dar-se. Nao podemos guardar culturas prlinitivas para nosso deleite ou para nossos estudos. Mas podemos evitar que estas transforma96es se deem
por intermedio de choques, de exterminio de indfgenas, com
vantagens para 0 branco. 0 que se espera e que estas transforma96es se fa9am por uma evolu9ao mais lenta ou para uma
mais s6lida assimila9ao da cultura branca, sem o perigo da
marginalidade como por hora estamos vendo no tao conhecido
fenomeno da destribaliza9ao de varios grupos indfgenas brasileiros principalmente os indfgenas que habitam parte do litoral
brasileiro.
Essa crescente destribaliza9ao leva-os a mais indigente pobreza que os torna marginais na sua pr6pria terra sem saber
onde se colocar, pois perdidos os valores da sua tribo e nao
respeitados os adventfcios nao ha mais unidade e a falta desta
leva estes povos a sua perda total, tornando-os verdadeiros
parias, deslocados num mundo que e 0 seu.
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