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X • ftUA.S 

1. JgecalU•sh.• Munto:lpio de Barra do Qar9a, Xef5ado 
•• Mato Gro•ao. •• .a.rpJ1ua do ri.o Totoari. A. ci.dade 
aaia pr&aiaa, .X.Yaatinll. a )20 Jca. 
2. !d!!itea o,a(rontagteJ!_s Omi lilld.t.s do natuNJ.• e 
não dNlarca.du ..• A.a terras em volta, ou alo part.icul,a 
ree ou de'\l·olutaa. 

A - 2 .111 • l•[t.A• &ao a2.ooo ku uoedoe pelo govttrno J'redoral., 
criando o farqaa Saciona1 do Xi.DCU, ea 1962~ 

4. AI.P.!5U.L.1,Ódic51.11 Foi criado por Decreto nt!J0.4.5.5 
de 14/4/1961 coao Parque Nacional do Xingu, onde Já 
existia o PSste :Ind{gena Capitão Yaaconoelos, do SPl~ 

XX • CONU!:IG:IÇ~ 

. ,, 

,r 

lu ~1,t;,D!:f l SÔmant• a•roo.. 0• av1Õeu do Correio A,i 
reo •acional pousam semanalmente no P&•to. 

O PÔoto posaue em receptor trans~issor quo fa - 
la por ~onia, com Braa{li~ e com o outro Pôsto do Par - 

\ 

que, o Diauarum. 

2. :Internas: Picadas com 0,60 cm que demandam às al• 
.1 # "' deias dos ;i.ndioaft A aldeia maia proxima e a doe l'awa - 

lapit!, que posau• ums estrada de ),OOm de largura 
que a l~ga com o Paeto e por onde passa o jeep da ae 

de. Al.ém das pi.cadaa, aJ.gumas aldeias são a1ca.nçadati 
pelos r:.los •. 

XXI• J\SPEC'l'OS NATURAIS 

1. Clima1 Temperado Úmído com chuvas ~e outubro a a- - bril e sêc1:1 completa nos demais meses .• A temperatura. 
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·: 
v•ria dilri.a••••• da diurna para a noturna. Durante o· 
dia, a temperatura chega a l89 ou 391 •• pela mad~~ 
da deace a 17t ou 181. 

2. T~P.2.C!:!:l'iat .Slo t•rras baisaa eNtponentea da bacia 
do Xingu de &rigem ~dimentar, ayjeitaa a ínunda9Õea, 

••pecialmente naa ter:rae próx~mae •• •argena dos rio• 
Em eua mai.oria ab•ol.uta são t•rraa de t'loreata equat.2, 

- 

rial com muito humae. 

:,. BidroSE,!.:[i,,!1 Compreende a bacia do rio Xiqu e 

aeus formadont• Colia•vu e Cu~••ve. Sio rios largoe, 
caudalosos, do éguas límpidas e muitos pl•coaos, ao - 

b. - , frando ene entes• transbordaa•atoa por ocaa~ao da e• 
poca das cheias. 

4 ••. .• 
• Ve~ç.12,1 Ao aort• do Poetop tlore•ta do tipo e• 

quatorial coa trêa andar~•• um rasteiro de humus e 

gram!noas, um arbuat~vo e outro alto com representan• 

tes de at• 100 •• Cip~s e liaaaa dificulta.a mais a 

penetração. Vegetação exuberante. Ao aul. a vegeta~ 

ção se apreeenta mais aberta, eom piquizeiros, manga.• 

baia e yár~o• tipos de palmáceaa, do mais fácil pene 

tração, com uma vegetação rasteira de gramíneas. 

5. Faunas A fauna é representada por todos oa animai& 

existentes na fauna brasileira e com abundância. A 

pesca é praticada em larga escala & seus maiores re .• 

preeentantoe são aa arraias, pintados, pirarueue e ou - 

.·-·,'"" .. ,. 
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troa. Oa otld~oa aão abundante&, bem como oe insetos 

que, durante determinados meses (sêca), desaparecem. 

n - ~sT6RIA oo POSTO 

O P8ato foi fundado em 1956 por C1áuàio Vilas 

Boaa para o SPI • foi•lbe dado a denominação de PÔato 

XndÍgena Capitão Vasconcelos. Com a criação do Parqllll9 

Nac~onal do X~ugu, em 1962, o PÔato passou para & Ju• 

riadi9ão do Parque com a denoa~nação de P~eto Znd!g~n 

na Leonardo V~las Boasi sendo irana~ormado em eede do .. . ~ Parque. O Poeto e chamado pelos Ãndios de Makaroku. 

V • SEDE - 
\ 
\ 

O cb&f'• do :PÔsto Ó o er. ·J..1varo Vilas Boas o 
o Diretor do Parque~ seu irmão Orlando Vilas Boas que 

\ 
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normalmente. permanece e maior parte do tempo na aede. 
iato é, no pôato Leonardo Vilas Boas. 

t uma e••• de m&de~ra. •• rrada. com •pre&imad!, 
2 . ' ' mente 1:30 • . .aia ou :menoe., eoberta de. telha• etera:lt 

• piso de cimento (vide planta), 
Poaaa• um o3aodo para eacr~tÓrio coa 18 •2, 4 

2 quarto• com 12 • cada um; 2 baneiroa com vasoe aaui• 

tá.rios. pia, chuv•iro,· {gua encanada e f'o••• com 10m2 
cada um; o•• cominba com 15 m2 • um salão con aai• ou 

2 "' # m•noa JO m, alem de um patio interno. 

Luz elétrica (motor a ~l.ec dieael) (H.>n&1erva~ 

ção ôt1aa. po1.s aua inauguração data de meno• de eeis 
m•ses,. 

A r•sidlnci& do pessoal é a aeama da admiais• 
tração. O Jtncarrecado reside na eedo e o •uxiliar do 
Encarregado reaide num cômodo onde se guardem objeto6 

ind!g•na.s. 

Est! previata e construção de caeas para o 

pessoal que vi15;i ta.r o Pa r-que , c omo cientistas, estud!,. 
oaos, etc. O• bÓapedes do Parque se hoapedall'l. na Cass 

da Adminietração. Além dela, eiriste um ranctw grande, 
conat:ruldo pr.5x1w.o ao ri.o Totoari eÔbre pilotiei. Piso 
de madeira serrada, :fechado de um dos lados e aberto 

dos outros, e coberto com sap&. Exiate bastnnte eBpa 

iº pai~ colocaçio de r;dee. Seu estado, bom, pois 

foi construido em 1963º 
Não há eecolas no Pôsto. 

vi - BENFEITORI::1§ 

"" 4 2 Uma construçao com O m que serve para enfe~ 

maria, com par•d•• de madeira serrttda, cobertura de 

eternit • piso de cim.ento, di,r:ldido em. do.ia comparti 
mentoaa um é a faraácia0 onde estão os estoques d0 r_!. 
médios e o outro é onde f'icam os e.ní'ermos. A enferma - 

\ 
\ 

ria é do tipo ambulatório• nio pose.uindo dependências 

sanitár:laa. A água é apanhada norrio e guardada em 

botijões de vidro. Lum a lampião de querozone. Não 

bá camas U\&& siw, lbuitos ganchos para 4'êdtia • .Atende 
essa en~ermaría a uma média do 120 !ndioa por mês, a~ 



,, __ .,, ~ ...•. .........,,_ ._, --- -- . ~-- -- ••• -,!,, ..••••••••••• ~ -~--,;1, •.••••• _.~~, .•••• - •• -.J ••••• t.._.,...,_ ..... , ... ~ - ... ~ ...•.... ' .•.. , ..•......•.. ,., .•.• 

"'· •• :i. 

tre adul•o• • •~lmllf••· 
Oa rea6dio• maia usadoa aão: a.ntibiÓticos1 an - ti•11u1.lil'·icoa,. compziill:i.doa para dÔr•• do c•baçe., et1:, •• 
0• curativoa são de abceaeoa, oortea. fort~aia. 

(llHlimadura3, curatJ.vo:s de ouvido• • tratcuaento• em u 
ra.1., pri.wd.p&.lm4H7l te de .leicbm•:ai 0849. 

são apl~oadas cêrca de lSO inJeçõee por m&~. 

eendo de J1, a pro.PQrção de ende-venoaaff. 
Exiatom doia ealpÕea, um para oa motoras e O• 

f'ic:iua de bo.reos e outro para aloJaaento de visitan • 

to• .. 
Uma conotruião ~ecnada, de parados de ~•d•ir~ 

pi6o de terra batidu e teto de eternit, serve de almo - xa..r.it'ado e wua outra tambêut de madei.ra c om piso de 
terra batida e cobertura de eterni.t. serve p,_irr.e. depÓ 
eito do n,.ateríai •tnog~áfico. 

Uma outra conatruçiio pequona 15,:u:·ve de bemgar 
para o avião teco-teco do PÔsto. 

biata waa oficina piu.'a .repnroe de 1not<>res d® 
pÔpa@ gerador$8m 

VII:- MATERIAL 

l. J?ermanente1 vide relação em anexo. 

2. Conaumo1 vida relação e~ anexo. 

J. fiiemoventea 3 120 cabeças d$ «alinb.a •~ l;. de pato. 
3 W77111 ••• 

Y:t:r::I-PESSOAL 

1. Encarr~dos ,1varo Vilne BÔaa - Encarregado Uo 
•. •• o Posto Leonardo Vilas Bõa e , Perceba N@i.J.5 ~ 00 a mala 

N@2.5,00 de grat.i~icaçiio. Está na função a dois anos e 

cinco mê~~•, tendo 8ido antes Chefe da Bas~ de ftragar. 
ças (J'. B.C.), f'unoionário cta. Pr~f'ei tura do sã.o Paulo 
e da Un~dadee Sanitárias A;reas. Instrução secundi 

ria, sol te.iro~ residentl9 na eaea àe .Adm:inis tr.:?.çã.o üo 
PÔsto. 

2. Auxi.l~aref.1 Marina Lopes de Lima - Enf'ermeira, pe.!: 
cebendo N850,00 do Se:e.viço Socie.l do Menor de São Pa.!:!, 
lo e M@)0,00 como ~ratit'icltlção do PArque. Trnbaltrn no 
Parque a ee:ls mêsea. Instrução secuiídárin, sol. teirr:. 
a residente no C~eft da Adm~nistraçio. Foi diplomad& 
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pela l:ao<J.la Alld.liar de Enf•.,..P• ºllmria Pia Dtta .••. 
razao• de são Paulo. ea 1959, adquirindo prât~ca no 
Ho••ital daa Ql!aicaa, :tA.PO o Orusada Pro•.Inf•ncia. 

A.ram!•io Jlatista • Au:ziliar do En.carre«a,.do, 
t .• •.. "'d encontrava-•• d• erias., por :.l.a•c nao po e ser entre - 

vistado. 

;a .• ATIVIJl.t\~S·UA ARIJl!IS'!'R1,Ç!Q. 
O PÕ•to poaaue arrolamento do material perma• 

neate • o re•poaa,vel é o Adaiuietrador Geral do Par- 
. ... 

que. Feito quando de sua criaçao. ~ arrolamento foi 
~ n-- •• I> •• apreaentado • s..-.aidencia da Republica, na epoca. O 

Parque poasue regiatro de mater1al permanenta e de 
carga• deaoarca d• material. 

B PÕsto poaaue culturas permanentes eomo1 ba 
nanaa, lanwjae, limõea, plantadoa eaparçamente. Jtm 

tôrno do wna vint•na de pés de banana, uma dezena do 

laranJe~r•• e Al11UD8 limoeiroa. A produçã~ é pnra t,2. 
dos, principalmente o& !ndíos. 

Não bal culturas temporárias nem atividades ~x - 
tratiYaa. SÓ agora estio fazendo uma experiência com 

; 2 tomatea1 plantados &m uma area de 1.000 m. 

X - P(?PUL.AÇ10 DA lREA. XNDÍOENA 

Muita• eão aa triboa indígenas exietentee na 

área do Parque. Pertencem a quatro troncoe linguÍst! 
coa: Gê, Tupi1 Xaribe e Aruak. 

O levantamento das tribos não abrangeu tÔdas 

a• existente•. Apenas foram 1p.vuntadas eo.ie tribou. A. 

área é região de aculturat,âo:~ntertr~bal, 
do fricção. Vide censo das aeia triboa em 

ll. ATXV:IDAD.ES DA POPULAÇÃO DA ÁREA :IND!GENA 

não existin - 
anexo. 

.ALDS:U. Ili 1 TRLBO YAWALAPITI 

Tronco ~agu!sticoi Aruak 
Grau de 1ntegração1 contacto intermitente 

Datai Julho de 1964 
1 
\ 
1 .,. 

t a aldeia maia p:rÓx:l.111.a cio P~sto (maio ou menos 1 km.) .• 
são via~tadoa em sua aldeia pelo pessoal do PÔsto e visita.mo Pôs - 
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te. Ã4' doent•• 11&.is frequente• aão a 

.. ··,. 

gripe, a pneumon.ia, o ~ur.po, •mal.ária• a dssiateria e, oa. re- 
~ ., , ; 

••dioe ma~o usadoa aao o• antibioticoa, analgeoicoa, iodo. etG& 
.A.a md'diau anuaj,a de naec.iaentoa e ÓWtos, aão dit'{cei.a de 

ser •• ••t~madaa. Hlà abÔrtaa, porém, :wio provocado••, Já houve 
partoa prematuros. Usa. a.nticoucepc~ona1s fabricados de ervaa. 

Praticam o infant~cício quam.So há naec:i.moato• de gê~eo&. filho• 

de aãee solteiras .• 

Alguae .lndies fal.o.ua o português 111aa, em ca11a. e íi#ntx·e ldi , 
.talam o .truak. Em geral aa cri.an9ae :são bil!ngue,a. 

Os Índio~ não têm partieip~;io noa tr•ba.Ahea do PÔato e o 
peaaoal da Admin.ietraçãu estimula o Índio a faaer eua ro9a, torn!. 
oendo o• inat1·um.e11tos ll&rÍcule.a nGoessárioa. 

Outro tipo de assiatência, é n mêdico-ganit,ria. 
Oa Índios plaaiaa ••• inter~erência do PSato, sendo a m.anw 

d~ooa e principal vegetai piantado. A produção é consumida na 
prt1pria tri·bo. Aa, ro9aa aão feitas nos loca.iu de oampoa ou dlei C.!, 
poeiras, na• m~rgens do rio Totoari.J pois a aldeia mudou para ;8w 
ae local apena.a há um ano. 

Suas caaas são do tipo co.lmeia, ea forllta ovalada, com para - 
di0a teto em ogi111a, dispoatas em tôrno de uma pi•aça. CtHJ.tral. J., C,! 
aa maior mede 6 x 8 me a menor 6 x 4 m. são de teto e paredes 

de fÔlb.a de bacaba ou buri ti. A co~:lnba. é fora da. casa, polo mi! ••. 

noe durante o dia ( trempe). Usam o :foguinho para nquecer a noi:t.a. 
Todos dormem em rede, usam banco• de rnad"'.ira. trabalhadBI, 

baixos• dê 10 a 2u cm de altura. Guat·cfo.m eeus pe r t e nc e s em céa - 

toa d•pendurado$ dQ teto. O trew de cosinha se prende ao materi• 

al u•ado AQ c:ompl•xo da 1Do.ndiooa~ cuwo: tabuloii·o redonàQ e grau •• 
de, esteira de eaprem0r mandioca. x·a.lada, o rala.dor, o virado.1· ,fo 
beiju, etc. 

Fabricam cestos, tram;ados ~ arcos flechas e rêdes em t~n. - 
rea ai.raplee (dois petus verticais füicràdoe no chão). 

Uis1U11 eapi.ngardaev teaouraa, agulhas e linhas, mas andaw 

de•pidoa • e.pesax· dt~ ganharem tecido~ (pouco) do Pôs b o , Mui to po u « 

cos poeauem calçb.a e ~amisn.s, mes não as usam~ 

Produ.1u~m os arte1.'o. to~ nec.:os !,111.t'i o e o e s s e nc La Ls fi v ldu, thi- 
rante to~o o ano. apesar d~ nio baver uma ~ 
ar~onteçio econtmicR) oriantAm-nos no Gontido du produzirem m~is 

excedentes. 
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MIN1STÊ:R10: ·oA J\GR1cuL ,URA 
J' ••. N.il• 

.; dó atrib$Ulm '11.l;o,-•• · ia objetos de ttua .manttfat.ura~ mas dila 
~ ·ce~oa Vaurâ, a colar•• · :de contas doa hikmro e 'a:roos, f!I :tl••• 

. . . ,, tàasdea Eamayura. · 
biate regime de tr~balho. em c01'll1.Uli, envolvendo de :irdcio ,. 

O.a. pupoa d·e parente aço l)U d'e :resid~nci.a 1$ 
t dépOÍrS, •ft tribo tjcfflll.• 

Ao lloa •• compete derrubai" a aa;ta, limpar a terra a· p,ú,cár e. caçer, 
· •Y.ntuahlente. 1 mulbe:r compete ralnr a D11U1di.oca e preparar O· . 

•"linaento·. ' As tarefas eeo11&iiças ~ão :f"eitas pelo homem. Cria.n;a~., 
jevena e vélhos não são solicJ.tados 'pa1•a o trabalho, tanto na ca .•.. 
•• doa -Olll•n• coao na das mulàeres. 

E•colbem como oapJ.tão, um homem q,ue e•Jn b~m forte, tra.ba• 
l'ba-dor, generoso & af'áv.el (os {ndios não beijam). 

· A coleta é de piq,ui, niar1ga.ba, maremba e 'buriti. Caçam aves 
cemo àut•n• • Jacue. • jacup11UI I macucos, pedizes, etc., além de ma, .• 
oacoa, pois oe Yawalapj.tJ. não comem noxl.hum ~utro animal. 

A pesca é muito importante e, é juntamente com a farinha 

41 tlgua. a base alimentar. Comen1 ca:s:•á, -tavaa e milho, aendo que o 
auprimento alimentar é baetante para o ano todo. A arma2onagem é 
de mandioca e de pi.qui. ·A raandi.oca. é guardada como :fe.ri.nha e o 
piqu~ é guardado dentro d•água. Oa excedentes &ão distribuidoa 

para a tribo tÔdi,.. A mandioca é plantada pela primalra vez, na 

~p,tca da• chuvas e depois. a medida que Arrancam uma, plantam ou 

tra no •••mo lugar. A roça pert@n:::c a que::. u faz e o terreno é 
uaado durante três anos. O tabu alimentar é en1 tôrno da caça de 
pele. EDl algumas ocaaiÕe• os Índios s1:1 abstE:?fü ele certos •ü.i.men .•• 

toa, c.~o na couve.de, ri tos pubertários, e ee , 
Quando o :!ndi.o morre, os objetos de a do rno en:feí taro o .fun~ 

rale oa outros objetos aio usados para pagar o enterro do d~tun 

to. 

ALDEIA Nt 2 TRIBO NAiiUOÁ.-MATIPC 

Tronco li.llcUÍeticoa Karibe 
Grau de integraçioa contacto intermitont@ 

Datai Julho de 1964 

4 aldeia é composta da fusão de Índios Nabukwá e Matlpuv 

Ae doonças mais ~requentes no grupo, ~ão'a mnlária~ as das 

~~•• respiratórias, ae pulmonares. os abcessos, aB ~eridas, dÔros 
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M!NIS,Tf:RIO DA AGRICULTURA 
)J'~ •• x. •.. 8 - 

d• o.•lllet•• •te. Oa re•cf.loa •i• usadoa Ão antibi.Ótieo1111 anti• -1""1..00•~ penJ.cili.na tt ~utro1a. A eat:imat'iva de- r.uu;cimentos ~ 
&b.t.toa · •· · di.fÍc11 de ser te4 ta.· biatea abÕrtoa por'•• não proTai 
.cadoa.· ul, contudo,, o int·anti.c!dio de gêmeos ou :fil'tlos d~ mãos 
eolte.:lra11. 

Alguns Índioa falam o português, mas, o Kariba é o usado 

para aa r•laçõea !a IE~~P· 
: .·: Não b.á · parti.cipaç•o doa Índios no trabalho do Pôs to e. a 

' . - ·~ . , orieat&9&0 para .mudan;a de hábi. toe qua.11 ·to a agricultura e mui to 
pouca, prendendo.se ~Õmente a fornecimento de ~atorial agrícola. 
Oe .-!ndioa plantam em área separada, eom interferinoia do PÔeto t 

aeado a lltEUldioca aba•• aiiraeatar da tribo. Aiém da mandioca. pla~ 

tam a batata e o milho. 
S~aa caaas são de ~onaato oval com teto em ogiva ê parede~ 

t.te de paab.a. são caaa• aol.raeia. Existe uai\ caaa reta.n,;ular na 
aldeia que é temporár~a. Ae medidae mais tre~uêatee são 10100m X 

18100., a ma1or é de 12i00m x 2,:00m e a menor J de 6s00m x 8i00.u. 

O p~ao é do terra batida. puredes-te~o de palha (sapê - removíveis 

- awaenta çom embíra.1) A cozinbn. é t'ora da casa, sÔbre um tripé 

de cupim ·ou pau.elas quew:·ada.s. À noite• dentro da casa e p1~óxi1:10 

às rêdea. fazem um foguinho para aquecer. 

Cada Índia po&aue sua r~de, po~suindo tftmb~m e5teiraa po • 

rém, não como mob1liário~ Têw pequenos bancos de madeira talhad~ 

e guardam aeue utenaÍlios em cestos pendurado.e do teto .• Usam pa •• 

nela• de alWllÍnio, porém.•• panelas para preparo da mandioca são 

t.:lpicas, de barro e de g1·ande tam.Bbbo. 

Fabricam CE:tt:1toM, ts·ançados1 ar_cos e 1'.lech.Rs. No passado 

uaav •• • tabricavam aa bordunae. Teoem em pequenos teares primi 

tivo• (doie paus ~incadoa) auaa rêdes e fa~%as de buritÍ e algo - 

dão. 

Uaam eepiugardas. terçados. t'o.cae, tesouras, agulhas e .l:l 

nbas •• tecidos que são rorn~ciüos gelo PÔsto. 
Ua&III a plumária. br;incos e i'..i:ixas amarradas acima. dos o! ., 

ceps. coiares e cintos de caramujos. A mulher usa o uluri e o e~ 

lar. Alguns possuem camieas e calças porém, não as ueam~ 

Há provimento de matéria prima para a feitura de seus arta - 
fatos dur~t'nte quase ·todo o ano a, os i;roc~m pelo q!}e .necessitam , 
apeear de não haver objetivo de produzir excedentoe. Não hi uma 
produçãQ pn1~a me r c ado •• 
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,:de> atribuem valGJ'•• • · objet•• de aua fatB"i.cação, .-. eilll 
• 1 

l cor&.1.oa Vaurâ, Q eol.Area d• contas doa Kuikuro ·e a arcos • 
• ,1 ' ' ' •• ,, 

· t'laatu ltamayura. 
. . . 

Ba.ietem fGrmaa ci.· t:ral*lbo ea1 coaJunto que enYolvem o• cqa, 
~ ' . poa de reai.denoio. •• •• v-,se•• a tr.tbo inhi.ra. . . 

Na agricultura o homem :taz a derrubada, prepara a tenra • 
p~taj. a mulher coltaa • tlr'1Ulat'ox"ma oa vecetaia ~m ali.meato. Oa 

· J&vene não tera reeponsabilid•d•• A• crian.9&-a procuram .imitar oo 
paiat alo havendo diftu·en.sa.•. e11tre o brinq,uedo daa oriuçaa • oe 
instrumentos de trabalho doa adultos. 

tl'l&balb&m. 
· A coletA é do i'rui;o d4iol QA4ui~$i.ro• do wri.t.t.11eiro • a ••• 

rGJnba. A caça tem pouca importância. aÔm&Jlie oomendo o macaco. A 

Oa velhoa e eriançaa 
,N 

nao 

. ' 

..-• é boa •• 
A U'lll&zenaaen de mandi.oca (t'a1•inba) <». piqu1. Ó f'eita por 

alaun,a diaa. O peixe é aoqueado. ao conservando une ci.neo dias. 
ktraem o veneno da IWlndi.oca • :fazoilt o beiju & a farinhe. d• água e 
011 produt.oa são d:istribuidoa d•ntro dos grupos de residênci.a e na 
tr~bo. Aa primeirae roças de wandíooa são ~Qit&e no início da• 

cbuvas • depois são plantadas a medida que colhem, usando o terre - 
no durante três ano$. A roça pertence a quem a f&z. e o que de - 

ten1ina o ioca! é a terra que, em geral, é de capoeira. 
• eepeciali.11ação alimentar é o beiJu e o peixe .. EM g0ral, 

a ca9a não é comida, com exceção do macaco. 
#' A _. ••• 

Quando o indio morre. oa adornos ea.o enterre.dos com ele @ 

oa eatroa objetos pertencente• a êle~ são usados para pagar a quem 

o enterrou. 

'l'fUBO KAMAIURÁ =-cscnrr ssr • 1 

Tronco 1i.ngn!stico: 

Ora.u de integr:i!.ção 1 

Datai Julho do 1964 

1'upi 
con t ac to int(! emiiH~H tu 

t diflcil identiTicar membros de outra tribo que ostojam 

inc1uidoe nessi1, uma ver. que o pa r-orrt e e c o não conta unilinealmen- 

te. Oa descendentes de ou t r-e a tri.bos não contam e o :filho pu s s a .. .,. .•. 
a ser :l.denti:ficado pe1o grupo onde esta morando. Ne s s o c cs o , o e 

procedentes de outra. tribo, f'a Lam sua prÓp1:-ie. lÍ:ngua e o outro 
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conJuge a sua. Oa filhos aerão bi-l!ngues. 

A incluaão de meabroa pertencentes a outras grupos na bri 

bo, é ~•~to através de casamento• inter-tribais. 

Ãa doenças mais comuns são as de vias respiratórias e pul• 

mon.area, afecções e queimadura•, e o& r@médios mais usados 5ão oc 

aiitibi,ticos e as pomadas. A estimativa de nascimentos e Óbitos 

f1 ..1 ' #A A li .,.. e dif~oil do ser feita. Ha abortos, porem nao provocados. O in - 
fantic{dio é habitual para oa nascimentos de gêmeos e filhos de 

mãe aolteir11. 

Os :Índios não pa:r·ticipam do a trabalhos do PÔsto, a.pegar de 

serem orientados por êle, na Ceitura de suas plantações. receben 

do o material agrícola que necessitram, inclusive sementes. Plan- 

tam pr·inclpalmento a mand:ioca • o milho, .favas~ abóboras, batata e 

melancia. O tipo de agricultura Ó de subsistência, pois não h~ 

qualquer cowercialização I uma vez que ua relações j_ntar-tri.baia 

não envolvem troca de alimontost .sendo 3empre ofP.recidos como nos 

p.ital:ldade. 

&reado Parque Nacional do Xingue assistida dirctRmente polo P8$ 

to .Ind!gena haonardo Vilas Boas. 

As casas Aâo de fonna oval. c oin dues on t r-ad a s , rroto om ogi - 
va e paredes-teto de sapi ~ p~so da terra bat~da. Durante a Ópo- 

ca d&s sêoas, a eozinh.a é .f'ei ta f'o r-a da casa E? na épu0u 1.h •. s orru - 

Todos possuem rêdes. As este iras não são uoudas como rnob,! 

liário e sim no c omp Le xo da mand.Loca, para expremê--la., tirando ª.!. 

siN o •eu veneno. Possuem pequeno5 bancos d0 madeira. Seus ob.j_!t 

tos de uso pessoal s;o guardados em panelas de cerimlca e cestoo 

auepensos das travol!i da o asa. O t,ram de e o z í.nhp s1-, oompÕc de pHi.'l!_ 
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ia• de cerâmica (g:i.·andea e pequenas), chapasgr-ande e redonda de 

com:.1ca para f'azer 'bei.Ju e torrar f'arinlla D c.u1teira de ta.quara P.!. 

ra eaprem•r mandj.oca1 cuias e cabaças. 

Poaauem cGstaria • trançados, arcos e flechas&, razem· em 

peq~eDoe teare$ ~implee (doia paus fincados), as rêdae do buriti 

• ala~dão~ Poucos uawn eepingardas mas, todos pos~uem t&rçados • 

raoaa., teeourn5, a,&Ulbaa • linhns. Os t&cidoe alo fol"'neoidoa pe 

lG PÔ•to~ 
• i • Alguns t$m eatças e amu sas mas. aomente ae usem para ir 

ao PÕeto ou peeoai:• • IU:'f:im de evitar os moequi to,s. Um :Índio pou- 

eue u• caoaco e o uea eem eam:l.sa; um outro uea. eapatol'.'I e outro tll 
, - 

perca tas. 

Usam ct :fabricam a pl\.JNárin, principalmente br-Lnc e a , b?!·e.9a 

deirae e diademas.. O hoaemt além da plumária e da p~ntura cox·po- 

ral, usa faixes de algodão na cintura e acima do bíceps, -a:ubira. 

enrolada na canela. colares de caramujos redondos e pequenos. A 

mulher uea o uluri, espécie de cinto. 

O provimento de matéria prima para a :f'ei tura de i,caue arte,. 

f'atoe, é bastante pa:ra lbodo o ano, produaiado, os :!.ndios, ois a.1.Cll- 

men•o• necessários à vida, em quantidades suficientes. Os exce- 

d•ntea •io troca.doe dentro da tribo e taabém c om ou t r-e a , não ba ... 

vendo, contudo, uma produção de excedentes especialmente para a 

caac;ambo mutuo. 

Atribuem maior valor às rêdes qua rabricam e, além disso, 

dão mu~to vaior aos coiares de caramujos dos Kuikuro, cerâmica 

Waurá, arco preto e flauta Diauri dos Kamnyurá. 

Não há prÔpriamente um trabalho em comum, como o puchirão 

doe Kaingang. mas colaboram com os demais grupos de parentesco 
r 

den.tro da tribo e ta1ribém com as outras tribos .. 



;1:";··· 

r· ••• 1JNISTÍ-(F{I<.) ClA AG~~ICUI. 1 w~.r., 
F. H. X. • 12 • 

A. derrubada da mata. o plantio de alguns veptais., a peaca 

•• ...a'hlallllents a caça.·& trabalho masculuo, sendo que a mandi• . ' 

ooa •-nto ele pode plaatar e, o algodão é plantto.1exclueivo da 

A mulher f'as a colhei. - 
ta. oarrep-os, prepara. oa alimentos e cosinb.a-oe,. 

Oa Jovens até a puberdade, br~ncam, ajudando apena.e ocaai,2. 

aalaante. Da puberdad• em diante, vai sendo integrado à comunida .•.•. 

m&111 01,1 mulher. 

A liderança do grupot é alcançada através d~ certas quali• 

dadee, como ser bom lutador de twke-huka, bOGJ peecador, sor manso 

(e~~car bravo é sempre ruim•) e ser generoso. 

Os Jovens e os ·velhos não trabalham.. CertoB :lnd:ÍvÍduos em 

ocas~Ões espec~ais não trabalham, como por exemplo, durante a co~ 

vade e durante o 1uto não ee pode abandonar a casa, não trabalha~ 

~ , ~ do por per.ode de varios meses, pratJ.camente um ano. 

As coletas principaia são as da piqui, mangaba e buri.ti; a 

caça da pêlo tem pouca importância. mas, a de ave s Ó i.mportonta a 

ae peçaa maie proouradas são oe mu'tuns I o& jacu1>inb, hUlCUCO~ 0 ou - 
troe. Até bem pouco tempo havia reatriçÕeo quanto a outras peçao 

de caça que não fossem os macacos mas, atuolmeéte, comem também 

cotiaa, pacas, antas e outros. A pesca é a principal fonte de a 

limentação, comendo sempre em mistura com o beiju e o mel. Culti 

vam a mandioca, o cará, o m~lbo e CavaB. A mandioca J armazene.da 

depo~• de ralada, espremida e tranarormada em "pães" (beiju} 0 o 

piqui é conservado n•água. O peixe moqueado é guardado por dias. 

Oa eventua~s excedentes são d~stribuidoe dentro do grupo de paren . - 
tesco. residência e tribo. Não há a comercia1izaçÜo dos exceden- 

tes. 
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A prillteira roça á ~•~ta após a derrubada e a coivara. com 

•• primeiras chuvas, depoi•• ~enova-ae plantando a med~da que ae 

arraaoa. A roça pertence a que• a i'az e uaa o terreno durante trêe 

-••• O que det:enaina a eacolba do l.ocal da roça é a cobertura 

Yeptal, a aueênc.ia da saúva• a côr da -terra. Na cerimônia pu - 
) .. 

' 

H , beri ri.a de parfuraçao daa crelbas, so •• come beiju o nd.ngau. 

Alcun• fndioe Kamayuri acompanham Claudio Vilas Boaa nos 

oGa,aotoa com oa Txikio. 

O• ÍDdioa não conhecem moeda nacional. Quando morrem, os 

adlraoa aão enterrados com o •orto e o reatante de aeua pertences 

são aaadoa para pagamento do enterro àquêJea que o enterraram~ 

ALDEIA NI .4 'TRIDO MEHINAKU ..•.•......• ...- .•......••.... - 
Tronco l~ngu{stieoa Aruak 

Grau de integra.ção z contacto interm:l tente 

Datai Julbo de 1964 

Vivendo dentro da área dostinada ao Parque Nacional do Xi~ 

••. ! ftl ••• gu, esse• ndios mao visitados pe Lo pessoal do Posto em sua a.hkia 

e, em trocR, vinitnm também a sede do PÔsto. Existmn cinco po s - 

soas que são de outra tribo, sendo duas mulheres e três homons , 

# ,. ••• dentro da fe.ise. etaria de 21 a ~9 nrro a , A i.nclusno õel'JBHS pt-H5so- 

as no grupo. se deu por casamento inter-tribal. 

As doenças mais frequentes na tr~bo sãci malária, infecções 

das via• reapiratórias e pu1monares, pneumonia, etc., além de €e- 

ridas• dÔres de cabeça e, os remédios mais usados são antibiÓti- 

çoa, ant~-maláricos e comprimidos em aeral. 

A estimativa de nascimento~ e Óbitos é mu~to dif!c1l da iMr 

fe~ta, havendo abortos naturais (nõo provocado5) e partos promat~ 
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roe. Praticam o intant~c!d~o de gêmeos e de ti111oa de mãe soltei- 

ra. la .,.ra1, quando oeorr& o casamento inter-tribal em que cada 

um dos c<>nJuges :f'flla unta língua, oe filho8 serão bi •. 1!ngues, uma 

- ... ! ves que o pai e a mae continuarao ~a1ando suae 1 nguas de origem • . 
Alguns Índio• ~alam o portuguis e a maioria ~àla o Aruak. 

O encarregado do P3ato • os trabalhadores fornecem inatruG 

aentoa de lavoura aos indígenas, ensinando-lhes o uao. As plant~ 

9Õé• eão de mandioca, eará, batata. milho, favas, abóbora, melan~ 

i • .•. # e a1 etc., teitae am area ••parada do Poato e tudo que e produzi- 

d - ' t # o• •om•n e para o consumo interno. A aldeia eeta localizada em 

uma região de transição geográfica, isto ó, em região de campos 

com transição para a flor&sta equetorial e , parn 0!.11 Índios, a n1a1, 

• # { or ri.quesa vegeta.l osta. justamente nas arvores de piqui. a L enoon 

tradaa .• 

Suas casas são ovais, com teto-paredes de pa.Jhn (sapô) e 

trançado de made:t.ra. Piso de terra batida. A cozinha, no per!o- 

do da aêca, consiste de tripé da cupim ou pancJns de c e r-âm í.c a qu2_ 

bradas. Dentro de casat à noite, prÓximn a cada uma das rêdes, ar 

de uma fogu61rinha. 

Não exiete casa de :farinha na aldeia, po fe e a da uma das Dll:,!. 

lheree a fabrica, 
, 

porem, existe um rancho onde umn ceramistat Me- 

binalcu, trabalha fazendo panelas. 

O mobiliário das casas é simples, conétnndo de rÔdes, ban- 

cos de madeira com 0,20 cm de altura, cestos para guarda de ape- 

trecho•, panelas de cerâmi.ea e o material pertencente ao complexo 

·da mandioca. 

Pabricam cerâmica, cestaria, trançados, arcos e flechas. 

Usam também a espingarda (poucos), terçados. Tacas, tesouras, a~u 
.,, - 

1ll.as, 1inhas e tecidos. fornecidos pelo PÔsto. Os teares são sim 
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pl.••• doj.a paus f:iacacSo• ne cuo .• 

xaa de tturiti • algodão. 

·i usado para tecer rêdes e f'a!,.. .. . , 

Oa homens se adoniaa com eo1ares e c:i.ntos de concb.e.s e ca- 

ramuJoa, &Jabira enrolada à perna e ~iode algodão pintado com ar.s_ 

cwa eoro1ado acima do b!cepa. Faixa de algodão na cintura. Plu• 
I . • ~ 

marias brincos do penas, penas amarradas em torno do bicepa e es- 

peoialaeAte diademas. A mulher não usa plum.ária e sua vestimenta 

é apenaa o uluri. Alguns possuem calças e cami.l!UH&e cintos, mas não 

oa uaam na aldeia. 

Produ•em aeua •rnamentos e urmua om qua.ntidadee euficien. 

t••• uma vez que há matéria prima suficíante, durnnto todo o ano. 

Os excedentes que fabrica.oa os trocam oom os próprios Mehinnku ou 

com outras tribos• apoaar de não hnver uma .situação de produzir , .',; 

para comerciar. Os instrumentos de trabalho, especialmente enxa- 

das, aão eousertadvs no PÔsto. 

O:: regue de trabalho em comum, parte da r2união de famf.li- 

as, grupos de residência e às vezes a tribo inteira. O homem der - 
ruba a mata, plant~ alguns vegeto.is, Cé'.ça e pesca • .A mulher amns - 
sa a mandioca, prepara o alimento e cuida das cTionças e da caaa. 

Oa Joveae e velhos não trabalham. Ot; ,jovens c o La bor-am na medida 

de auaa r;rgas, sem que oe adultos oxijam. 

Bacolhem o chete por qualidad~s apresentadas pelo indivÍdtD 

como aoneroaidade. a~abilidade. não brigar coru ninguém, ser trab!. 

lbador. etg. 

Durante a couvade e o luto1 alguns Índios - noo trabalham a 

nio ingerem çertoe alimentos. 

Fazem n coleta de certos fru~os como o piqui, que é consi- 

derado o inai.s importante, n mangaba1 o buriti e n marombri. /1. ca- 

ça de avee inclui os wutuns, Jacus~ jacupins e ma c uc c s , A coç:n 
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de pêlo é eômente a do macaco. 

A peaca ae con1Stitue no e Lerae n t o mais importnnte da alimen - 
tafão, além da me..ndioco., cará, milho. fnvas, etc.~ sondo o supri 

mento bastante para a manutençõ.o do grnpo durnnte todo o nno. A 

armaKenagem do produto se prende .Ô. mandioca. e a o piq,ui.; a mandio- 

oa transformam em polvilho e fa.rinhn e o piqui é c orrae rwe do n• á@J8a 

Oa excedente• são dàstribu.idos por tôda a tribo. As roças são fej. 

taa no in:!clho cle.s ehuve.s, especia.lramte n primeira plantaçio de 

wandioca e ae outras ·e111 qualque1· época do ano, pertencendo a roça 

a quem a faz, usando a terra. dui.·antc trêa anos. A torra é e se o .. , 

lbi.da tendo em vista a existência de capoeira e fa :não existôn.cta. 

da eaúva. O tabu alimentar existente é am relação à caça de pêl(% 

oom exceção do .wacaco. 

Quando mo1•rern11 <HI adornos são enterrados com o 1:1ort.o.. Os 

outros objetos de auu J>ropriodado II o o r-vem para prig:lr o -entôrro ~ 

Tronco l:Lngu:letico • J{arib," 

Grau de il:ltrgração: contacto intermitente 

Dataa agÔeto d• 1964 

V~vem dentro da área reservada do Parq~e do Xingu, às mar- 

31fll8 da lagÔa Ipá. 

Como bouve na região uma .forte a~ulturação inter-triool, 

os casamentos são f'ei tos entre aa 11;x-i bo e , razão pela qut'll o,cistem 

16 peesoae de ou trai:, triboe • no grupo, tltu1do 9 homenri rra f'n ixa e- 

tária de 21 a l19 • um com ma:ls de 50 an o s J 5 mu Lhez-e e er~tre .21 e 

49 anos e uma mulher entrti 10 e 20 anos. 

•• .• 1 "" Nao ba ~ndigena mutilado~ nom pratic~u ubortou. O que hu 
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, o illf'antlc!dio de glmeo• • de t~lhoe de pa~• solteiros, apeaar 

de uearem muito os anti.ooncopotonais de e!"f'ae. 

CollO reeul~ado dos caemaentoa inter-tribaia, oa cônJugee 

tal •• cada um a sua lÍUCUa e os filhos, são b~-lÍnguea. Três {a. 

dia• :tal- btm o portuguâe e na tribo a mai.01•ia fàãaooKKnrib. 

O P3ato :tornece material. de lavoura como enx~d&n, anciahoa 

' • I n e machados. Alem da aasietencia agricola, o Posto presta aseis - 

.. "' ~ tencia medica ao~ indios. 

Plantam em área eeparada do PÔsto, especialmente mandiooa, 

em quantidades suporiores a.o coni,umo tribnl• se bem que o excede,!! 

te não soja para comerciar. Além dn mandioca, plantam abóboras • 

melancia, batata, cará, milho e favas em geral. Do ponto do vis- 

~ # , ta indigena, a grande riqueza vegetal da area e o piquizeiro,abu~ 

dante na região. 

Suas caeas eão ovaia,de teto-paredes em forma de ogiva, 

sendo a cobertura de palha (snpê) o o trançado do madeira; o taw~ 

nbo mais frequênte é 10 x 24 m, a maior 12 x 26 me a menor 8xl4m. 

O piso é de terra batida. A cozinha é feita através de um tripé 

de "cupim" ou eru panela.e quebradas que servem como f'ogão. À noi- 

te, ao lado de cada rêde, rui uma fogueirinha que serve para esqu!!l 

tar. 

O mobiliário é pobre, constando de rêdes e bnncoe de made~ 

ra ta1hndo, com 0,20 cm. de altura. Os apetrechos são guardados 

em contos pendurndos do teto. O trem do cozinha se prendo a Pan.!!. 

lae de eer:miea e no material usado no comploxo dn mandioca. 

Fabricam cestos, trançados, arcos e ~lecbas. A1guns usam 

espingnrdns e om 1nuniçno f'ornecidn po1o PÔsto. Usam tarçndos, fa - 

cns, tesourao e agu1bas, linbn o, poucos tecidos, ~ornccidoa tam 

bém pelo PÔsto. Possuem teares simples (dois pnus ~incndos nos~ 
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lo) J»ar• o fabrico de rêdes e de faixas de buriti o alg~dão. 

A .indumentária do hOMem cou•t& de çolare~ e cinto• de con- 

ol:laa • oai-aauljoa. emb:ira enrolada ua canel.a• f'aixa de al~odith: em 

oiaa do bÍcepa e na cintura, com ornamentos de pen~s, além de brin - 
coa de 'tucano. Mulharea uaaai aômente o uluri. Alg"Uns possuem 

cal1aa, cami.aas a ci.ntoa mas., não os usam na aldeia. 

Há pro•imanto de match·ia prima suficiente para a feitura 

de seua ornamento• e armaa durante o uno todo, produzindo além do 

' ·-· aece•eário para trocas dentro do próprio grupo e com as demais 

tri~oa da região. 

Há o trabalho•• coaum, envolvendo a Cam!i~a. a residência 

e a tribo tôda. O homem derruba a mata e planta alsuns v•cetais, 

oa9a e pesca e• a mulher, amassa, espreme a mandioca, prepara os 

ali.mentoa e cuida da casa o doa ríihos. Os velhos não trabalhaut 

e os joTona trabalham no limite de suua fÔr;ae, ruae os adultos 

não e.xi.cem. 

Oa valores que apreoiàm nu111 homem escolhido para chefia do 

grupo. aão I gen&rosidade • afabilidade, ce.lma. (não bx·igar com nin 

guém), traba1lbar muito e aer bom pescador. Exiatein Índios que 

não trabalham quando se encontram em ocasiões especiais, como na 

couvade• luto, etc •• 

A coleta é de frutos silvestres como o piqui • a marigu ba , o 

buri.t;i e a maromba. A caça é de mutum, jncu. jacupia, ma cuc o e 

outr•• aves. A caça de pêlo não a praticam, com exc~ção apenas 

do macaco. A pesca é muito .importante, se constituindo na base 

alillent;ar do grupo. Peecaa também o trüoaJá ~ u.doruu1 c ome r- sous 

ovoa. Plantam a mandiooa (brava - a mansa produzam pouco), abÓb~ 

ra•, melancia. mamão. çana-de-açucar, algodão, ru~o (pié. sÕmcnte, 

q,ue • uma eBpÓcie de ipeo1u.>uanha) • milho • ftiàV~!:il. A produção düs 
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, ••• ~ti.goa .é bastante par~ .a manut~nç.ão do Grupo dur,mte o ano 

toc/lQ, ~ •• eu.do, oa Índio~, a armaae.nagem da mandioca (tranoformada 
' . : 

••. fariaba • beiJu) e do pi.flui (guardado em ésua). t) pei.x:e é mo- 

.. quoado • . permaneuendo a.aim9 aom e a traG'ar, . duz-an te longo tempo. O& 

eaofidea~ •• &ãº distri.widoa aoli fw.uj.liarea. ao t;rupo res.idente e 

a trJ.bo. A. 1·,u;a, priucipalmenta a pritueira, de mandioca, é feita 

no Wci.o das chuvae e pertence n quaia a t'az, uaaudo o terreno dt~. 

- ~ - EIA certas ooasioes, alguns indi.os nao po - 
Q.uemdo ruo1·rem, oa adôrnoa aão euta1 .. r-ado s com o dono o, oe 

deaai• pe~tenoea do morto servem para pagar oou entôrro. 

ALDEIA NO 6 TRIBO WAURÁ 

Tronco linguísticoa Aruak 

Grau de integração1 contacto intermitente 

Data, agSsto de 1964 

Exi&t6 no gl'upo I um casal d(: !ndioa com mnis de .50 ano s , 

qua pr..rtt>nca n out.1·n triba. J,. inàluBno no crrupo ao dou por c&en- 

mento. 

As doonçns mais ~requentes no grupo - sno: ns de o1hos, gnr- 

gantn. deai.nto1·ia e, um catsCJ de ponfigo, í'oto.l, em setembro do 

1964. Apesar de usarem o xamanismo como remédio, pro~ercm os US,! 

dos pelos civilizados. 

J\ roço. da ,tl.doia é, tão grandt} (''como não tenho v:I.sti igual"~ 

que nadam em í'artura. Esta roça tolil cerca de 600 x 1100 m , além 

de outi·as rueno:i•e s pn1~a o c orreuuro do grupo. 

A nst:1is tência n1Ócliou Ó da elo pelas Unldndos Snni tárins AÓr.2_ 
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S.ae h.abi t~Õ.• alo 4o *i.p& 0011!.'1•1.a, de :tonna oval. I! teto 

•• 'QP.V4.1t paredes.,.tetG d•. pallla · (sapé} misturado por. trengados d~ 

mad•ira. 

Na .aidaia es~stflll do~• cap~tãesi Nalak.tyana e Xrapt.á •. Anl - 

bo9 po •• uem. c.aaaa ret&QCt&lare•. poilll têm aen.inos ena reclusão. {pu •.• 

borda.de), l!W.n.do qu• uaw. da• oaaa• é de taipa e a outra, de palha .• 

O pL•o é de terra batida• a porta, é uaa armação de palha m5vet~ 

solta. A casa u.a..~or tem 20 z 11 x 8 metros e a menor 13 x 8 x 6 

m•troe. A cozinh.a é fa~ta de WII tripá de cones de barro (cupim) 

para aaaentar as panela•• *ando no centro uma togueira. 

O 1110biliár~o & pobre, todoa·pon•uem rêdoea esteiras (e~pr! 

••• r aandiuoa), banco• (•u~to bon:.ltQe~ eoculpidoa em uma aó peça 

d• ••d•ira}. trem de cosu:aha com uma o~ dgaa panela• do alwuÍnio 

e o reato de cerâai.ca (a ma~s teuuosa d• todo o Xingu)u Possuem 

giraue para depoa1~0 da mand~oca colhida, cestos para coletar e.mi 

do de IIIBB.d:loca, guardar oa pies de mandioca esprimída e pa1"'a guar, 

dar ut•ns:Ílioa. 

Fabricam a.lém da cestaria e da cerâmi.ca~ trança.dos em ge:ic.~ 

ercoe e i'lecb.as.. .Al.gune posauem ca:rab:inas 22 o 44.. Todo!!l llW,fÃill 

terçado. :faca, teaoura, agulha, li.nha o poucos tecid<HJ o:fertadoe 

pelo PÔato. Usam o tear (doia paus fincados no châo),dentro dn 

c&ea, para razer as rêdee de sed& de bur~ti e de algodão. 

A :inàumontá1•ia consta de co1ar de pl.aquinha.s de co nc he.s ~ 

cinturão de eonchaa • suporte c.:l.rcular trançado em pa Lha com penas, 

para a cabeça, di.ad.-.ma de penas, éi.nturio de f'i.os de algodi\o • f'c1,:h 

xa• de algodão para braço& e pernas e enfeites cír.cu1a~~s de pe - 

na• de tucano. A1guna possuem cal.ças. paletó& e camisas, mas não 

f.>• uaam na. t1•i.bo. Utiliaaru-se de t.:ipúias no tra.nsport.0 doa bebi:;:, • ., 
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de diferent«HJ qualidades. durante todo o ano . me s , certo tipo de 

ave,. QuJaa penas são preferidas pulos :Índios para confecção de 

seus adÔrnoe, Já começam a rarear. As unhas de onçat das qua.i.e 

fazem beloa colares, são também dir!ccis de obter. Produzem os 

elementos estãonciais à vi.da em grande quantidade, porém, surgem 

sempro novas neceasidadee que aõmento podem ernr fla;fi:isfeitns ntra- 

v~B de contactos com civili~~dos. 

com as outras tribos do Parque, dentro dn especi8lizeç;o de cada 

- tribo, pois existe intenso comercio entro elos. Oferecendo seus 

produtos mediante um comércio estabelecido. q~e entre os Waurá é 

c~nmado de Huluki (um paD5arinho), durante o qunl ae trocas ~ão 

realizadas. O valor das merendarias depende do trabalho envolvi- 

do em sun manu~atura ou da matériR .vrima emprogndn (raro ou não). 

Os objetos de sun mnnu~nturn a que atribuem mnior valor são: co- 

lnr do 1nminae do conchnn, colnr e.lo unhn!l do onç~, cocnr de pennts 

de xerou-gigante, arco preto, etc. 

Consoguom oa elemontos nocesonr~.oa n o trabnlh.o, por mnpré~ 
• À 1 timo, por trocn ou por ~urto, o que o ~roquonte ontre oeoos indi- 

os, apesar de ser ~riticado e condenndo por êles próprios. 

O trabalho em comum Ó reito pelos homens e mulheros; um 

grupo trabalha pnrn o chef'e, qua OB pnga com comidn. A mulher 

fasa colheita o prepara os àlimentos, além do alguns trnbalbos 

monuniBJ o homem prepnrn o roçado, coça, pesca, ~n~ armas e ndÔr- 

noe. 

la •• vezes, os velhos, por n;o participnrem mais nt~vnmantc 

dos esportes o certos fontejos dn juventude, deixnm de usnr cortos 

enf"e:Ltee. 

Os valores que levrun um itnd:tv.Íduo n che!'e, •.. são a a autocr! 

ticn • o. cn.Ima , n gentileza, o equ:tl:Íbri.o, n b o ndn dr- , tHlr trn bnl h.!_ 
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dor e'bOlll lutador. Bxiet• na alde~a dois {ndios que t~abalham me .... 
. noa ~ por.·isao são cr~ticado•. 

, 1,;,. •. iJ', 
,A coleta principal e ele piqui, ale111 dos .frutos da epoca. 

J.. caça se prende aÔllente às avetJ, como: mutun1, ja:cu e sem!:_ 

l.laaat••· : 

O çultivo, gira •• tôrno da ba~ta-dÔce, mandioca, • cara, 

m~lho, teijão (pouco) e favas~ eendo a produção bastante para o 

ano todo.· '•••ma armasenac•• do amido e bolas de m~ndlocn rnla- 

da• aal vegetai. A técrdca é secar e depoaitá~los em ceato8 e o 

sal é colocado em pequeno• oe•tos fech~dos. Os excedentes •• sao 

trocado• com as outras tr~bc>s. 

A.e roçns aão i'ei tas dn Reguinte maneiro.: na sêcl'! dorrubmu 

e queimrun. Antes dn chuva, í'azem o plantio dn ninntl:i.ocn, fe:f.,1ão o 

milho. A roça pertence a quem n ~e~. , oapoc1nli~oçFo nJimcntnr 

é o beiju. A pesca Ó importante mns, nlguns níio comem ccrto9 poi:_ 

xes, primcipa1mente os jovens, poiR :f:i.cariem í'rncos •. Os velhos 

•• podem come-1oe. 

Os Índios trabalham para civiliz~doe, ~azendo roçados poro 

o PÔ~to d" FAB, no Kuluono. Outro~, m~tem nnimnis de pêlo o von- 

dem ao pessoal da FAB. Fabricam panolaa de encomenda. 

Os Índios Txicão, na margem do Batovi, molcstavnm, rouba.n- 

do gento e panelas man, depois de pnc~~icndos, não mnis rotorno - 

vam. Os Suyá também o ~amiam, mas ngora eão nmigoa dos Vourá. Os 

, , - Waura procuravam ontrnr em contacto paci~ico com os Txicno, que 

vieitavam esporndicnmente. Os Waur~ eio dJce~s o f~coia da ~orem 

or~entadoa nos trabalhos de paz mas, apesar d~ nro gostnrem do 

brigart nua SttO covnrdee nn lUtR. 

As troco~ entre os próprios individuo~ da tribo, s;o orion ~ 

tadaa pelo chefo. Nio conhecem moeda nacionnl. 
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!· .nJIDAC,~O 1'ACIOMJ.L DO bDIO 
De ••• rta11eato de Betuf4a • Peaqul••• 
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MATERIAL nRMA1UJITE DO PARgUJ: DO XDfGU 

Data, agosto de 1964/, .. i ·. 

1 - Nobiliários • ece•·•árioas •••••• lt •atantes lJ armário P.! - 
quenot' 'bancot s, caaa de a •• - 
panhas12s relógios l; 

# - , • 2 - Maquinas e objeto• de eacritortor maquina de escrever~ 1 . .•.•.. 
\.._. (A maior parte do materi• 

al e objetos de e ser i tó·r,!. 

o encontram-se em BraaÍli •.•. 
a, na aala do Parque na 

Funiação Br~sil Central). 

l' • Máquinas, ~erramentaa e utensílios a~Ícolas: 

trat0res: i; carreta de trator: 1; 

capina1eiras 1; carrinho 1e mÃos 

~e ferros 1; r~lo compressor para 

e oneervaçBo da pi stA 1o av·i Õas s 1 J 

4 - Máquinas. ferramentas e uten~Ílios de oficin8t 

bigorna, 1; martelo: 5; serrote,2; 

ftlicatet 4J rebolo de esmerlls lJ 

"rco ~e puat l; n{yel« 11 chave 

ingtêsa1 21 chave de ~endat 1; 

f',.,rm;o, 11 limas 12; 1 gro•a; 1 ma 

çarico a gasolina; l torquezt 1 

ferro de soldar; vórios parafusos 

comuns; 4 marretas; 1 chRve 1e bo- 

011 J 1 trado J 

5 • !parelho e utensílios de lBborAt~rio: nio h~ n~d~. 
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rurgica1 la agullul• 1• Tarios t~- 

• ~ • :· 1 • ': ~ . ' - ' 9edico--c~r9rgicos~ 
. ·, : , ' ·I 

pln9a1' ,, t•tiourà 

I · 
6 :.· ·4 AMrellloe. in•truaentoa • uten•{lio• 

'1 · ' 

. ; .. - ' portatil, ls ••tufas lt autocla••• 

11 porta material esteriliza~o- 1, 

cubaet )t bolan ~e borrachas lJ m• ••. 

' ·- 
r1o pnrtt instrumentos clrÚrgtcoet 

l; araeário pera instrumento• odon 

tol6gtooa1 JJ laborat&~los do CRffl• 

pf'ln'hn 1 2 J · vár·! as ser i ng..,s 1e várt- 

os tamanh,>!11 termÔmetr'151 5; mnr - 

( ,,. . 
tnst ]. ffp tftmbem um g~binete 1e~ 

tório completQ) . 

,.. 
1 .•. Mt;quiuns. 1'lpiirelh~,s e i.netr•u:iontús e utens{Iioe :!o engenhe - ---- - ,; ._........,_. 

rins - Nn·"" h~. 

&len diesel: 1; gern~oress 21 gel~ 

-:lo1.r~ " quernz~nr.u 1; nperelho i,e, 

rÓ1iot l; recept~r e tranemi~s0r 

~e fonia: l; receptor e transmis- 

do Pnrque: lJ ~mpor!metrnr 1. 

9 - Máquines e utensílios p•rA ~oto~nria e cinemntrogrnfiaa 

N~1ffi ha. 

10 - Veículos e ocesaórtoet barco '.~e n J u111!ni. vri l ; m o t nr :-'e pô 
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tr •• tors 2; earreta de· trator:,: 1:.; 
. i 

12 - Material _pnra oo~ e cozinhas ! 
' # li ' . ba 1911terial neceeeario para f'or•.: 

" .• ' . necer re~eiçoea a cerca do )O pes 
. - 

aoaa. 

1, • Material para oscotiamot Nada bá. 

14 • Ia•trumento• e uienaÍlioe de •~•enbo1 
. .. 

na,jfl ha. 

\'- ·15 • Mãquinas,_!.parelboa e in•tr1Jmentoa para tins in.,uatriai·at· 
•.. 

na1~ b1L 

1 barco ie alu•Ínioscom1 l e 1/2 

tonela~aai 1 motor de 4 e 1/2 e~- 

valo•; 1 motor ~e 12 cavalos; 4 

tripulAntes; 

1 e 

1/, tonalll'1ns c=:dn um; 8am c o bo r-» 

turA; 3 tripul~ntee; 

gráficEl.s pa.ra posterior rJoação e 

mueeus. 

18 - ,AP.!reJhos e utensílios para A~~oio e destfecçâo: 

baldes de alumínios~; vassourass 

vári1i1,.. 

19 - FerramentRS e utensílios P!r~ pe1reiras, 

m~rretasa 4 (já in1ica1~s}; co - 

lhert l; fio 1e prumoi 1; n{velt 

1; p~s: 2; anxn1n~• 6 om uso ~ 
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