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RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 
PARQUE NACIONAL DO XINGU, entre 27/11/1980 
e 13/1/1981, no curso da pesquisa 11ARTES TtXTEIS INDTGENAS11• 

Berta G. Ribeiro 

A pesquisa 

De conformidade com o projeto de pesquisa acima mencionado, selecio 

nei cinco tribos do Parque Nacional do Xingu para desenvolver a primeira 
parte do estudo, visitando os seguintes grupos: Kayabí, Jurúna, Mentuktí 
re (ou Txukahamãe), Txikão e Yawalapití. 

Ao chegar ao Posto Indígena Diauarurn, no norte do Parque, verifiquei 
que o índio kayabí, Txiravé, com quem havia trabalhado em 1977, quando 
do estudo de trançado indígena, estava residindo no Posto para assistir 
as aulas ali ministradas pela Profa. Mariana K. Leal Ferreira. Por isso 
não pude ir à sua aldeia. Tampouco foi possível ir à aldeia de outro k~ 
yabí, Yurumuk, que também se encontrava no Posto. Decidi, por força das 
circunstâncias, realizar o trabalho entre os Kayabí no Diauarurn. 

AÍ acompanhei a fiação de linha de algodão bem corno a confecção de~ 
ma rede e uma tipóia em tear vertical, por mulheres kayabí, anotando a 

nomenclatura nessa língua dos desenhos desenvolvidos nos tecidos e seus 

significados, bem corno as demais informações pertinentes a essa tecnolo 

gia. Ainda no Diauarum, presenciei a tecitura de uma tipóia por um ín 
dio kreen-akore, Kretãn, que também estava sendo alfabetizado, bem corno 
a fiação de algodão por mulher dessa tribo. Com informantes kayabí co~ 
feri dados colhidos anteriormente sobre o simbolismo dos desenhos de 

trançado dessa tribo, fruto de trabalho de campo ·anterior. 
Permaneci oito dias no Posto, aguardando a vinda de um motor da FUNAI 

que se dirigia a6 Posto Indígena Kretíre, a fim de obter condução para a 
aldeia jurúna, a meio caminho entre os referidos Postos. O encarregado 
do P.I. Kretíre; Megaron, adquiriu, posteriormente, por minha conta, a 
gasolina necessária ao meu deslocamento, bem corno a do médico e fotógra 

/- 

fo, dr. Frederico de F. Ribeiro, da aldeia jurúna à 'aldeia mentuktíre , 
e daí, subindo o rio Xingu, ao P.I. Leonardo Vilas Boas, passando por vã 
rias aldeias kayabí, e as dos Kreen-a~ore, Txikão e Trumái. Nessas pa 
rqdas, o referido médico inteirava-se do estado de saúde da população, a 
tendendo-a no que necessitava (1). 

O trabalho mais detalhado, do ponto de vista dos propósitos da pesqu! 
sa, foi desenvolvido entre os Jurún~. Nessa aldeia permaneci 20 dias, a 

companhando a feitura de uma rede e duas tipóias, bem como o tra- 

(1} A respeito do estado de saúae e sanitário do Parque Nacional do Xingu, ver o rela 
tório anexo de Frederico de F. R:i'ooiro4 
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balho de fiação, da tecitura de uma coifa em técnica de filé, de bra 
çadeiras e perneiras em croché e anotando todo o tipo de emprego do 
algodão em outros artefatos. 

Para trabalhos de tecelagem em tear, de croché e de filé, os Jurú 
na - tal como os Kayabí - empregam uma única fibra têxtil: o algodão. 
Utilizam duas espécies: a branca e a acaramelada, também corrente en 
tre os Kayabí (1}. A técnica de tecelagem em tear vertical, embora 
simples, por prescindir de liçarol, é altamente elaborada no que con 
cerne a desenhos. Isso se explica justamente pela ausência de um me 

canismo de levantamento simultâneo dos fios da urdidura,que mecaniza 
o trabalho, desencorajando o desenvolvimento de padrões ornamentais 
mais complexos. 

Tendo verificado que a padronagem dos tecidos jurúna têin os mesmos 
nomes e significados que sua arte ornamental - pintura de corpo, de 
objetos de madeira, flautas de cabaça - aparecendo também em alguns 
trançados e reiterando-se na cerâmica, decidi fazer uma coleção de de 
senhos de pintura corporal e dos referidos objetos. Dessa forma, orga 
nizei uma coleção completa de cestária jurúna para o Museu Nacional, 
que possui poucos espécimes trançados dessa procedência, além da cole 
ção de tecidos e de peças de cerâmica. Só não foi possível mandar con 
feccionar um manto usado por pajé, de que existe um único exemplar no 
Museu Nacional, que fotografei e levei à aldeia, por-tratar-se de indu 
mentária cerimonial-religiosa que os Jurúna não fazem mais, urna vez 
que não têm xamãs. 

Procedi, ainda, ao levantamento da população jurúna que habita urna 
única aldeia, as ligações de parentesco entre seus membros, os interca 
sarnentos com indivíduos de outras tribos, dados. sobre a história pre- _ 
gressa de contatos inter-tribais e, sobretudo, as influências recípro 
cas entre os Júrúna e as demais tribos que habitam o PNX no tocante 
a práticas artesanais. 

Ao que tudo indica, os Jurúna ensinaram os Suyá a utilizar o tear 

vertical para a tecitura da tipóia. Dos Jurúna, todas as tribos do 
Parque, inclusive as do alto Xingu, aprenderam a fazer a canoa mon6xi 
la. Os ~ayabí, por influência dos Jurúna, estão empregando largamente 
o tipiti no processamento da mandioca. Segundo informantes jurúna, a 
té mesmo a rede e a tipóia kayabí, altamente elaboradas, foram aprendi 
das com os Jurúna. Os Kayabí negam essa aprendizagem argumentando que 
seus padrões de desenho de tecido reiteram os desenvolvidos nos ces 
tos, principalmente no urupem, t7ndo os me~~,rsignificados. Por ou 
tro lado, o remo de lâmina circular, hoje empregado largamente pelos 
Jurúna, é de procedência kayabí. Os Jurúna, por sua vez, utilizam uma 
borduna lanceolada com empunhadura adornada de trançado, que parece 
ser de origem Kayapó. 

' ' 

( 1) Serrentes "das duas espécies de algodão foram entregues à profa. Margareth 
Emrerich para identificação botânica. 
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Durante a permanência na aldeia jurúna, presenciei vários rituais 

que foram fotografados e a música gravada. A pedido de jovens jurúna, 

ministrei aulas de alfabetização e aritmética (1) Coletei também infor 

mações sobre a importância e a extensão das atividades artesanais para 

a venda entre esses índios, que discuto em item aparte: "o artesanato 

na economia tribal no PNX". 

No dia 20 de dezembro, seguimos para o P.I. Kretíre no motor des 

se posto pilotado por Megaron, índio mentuktíre, encarregado do Posto. 

Fomos alojados na casa da enfermeira, então ausente, a 50 metros da 

aldeia. A estada no Posto, numa casa onde havia mesa e bancos, permi 

tiu que também orientassemos as lições de alguns índios, como Waiwai 

e Oket (Mentuktíre) e Tamarikó (Jurúna), que frequentam, o primeiro e 

o Último, a escola do Diauarum, bem como de alguns outros, alfabetiza 

dos pela antropóloga Vanessa Lea, que insistentemente pediam nossa aju 

da nesse terreno. 

Na dia da chegada, assistimos o ritual kuore kangô, de nominação 

de duas crianças, e uma semana depois, o ritual ngodjure rintomôno, 

interpretados pelos nossos informantes como festas da mandioca e dom! 

lho, respectivamente. Foi feita a~pla documentação fotográfica e sonó 

ra de ambos os cerimoniais. 

Entre os Mentuktíre registramos a confecção de três objetos trança 

dos de palha de buriti que representam uma transição entre essa técni 

ca e a tecelagem. Trata-se do kri-ô , o "tipiti" kayapó; do kainré, 

cesto bolsiforme usado pelos homens durante seus deslocamentos, e do 

aín, uma espécie de tipóia para carregar criança de colo, comum à cul 
tura jê, tanto Kayapó com~ Timbíra. Esses artefatos são trançados com 

finos folíolos de buriti, torcidos individualmente, ou dois a dois, 

presos a um suporte, que faz o papel de urdi:Jeira superior, e com a se 

paração dessa "urdidura" em flabelos frontais e costais. 

O emprego do algodão entre os Mentuktíre restringe-se à cardaria u 
sada para adorno de braços e pernas, à sua utilização nos inúmeros,e: 
variados adornos plumários, cada qual reservado a ·um determinado ritual, 

à confecção de ataduras de pernas e braços, principalmente de uso infan 
til e de certas categorias de idade, ou como base da braçadeira de con 

tas que cada índio mentuktíre enverga cotidianamente. E, por fim, de um 

adorno mais elaborado, designado em sua língua inoi kamoi. Trata-se de 

um ornato feito de algodão com agulha de croché (atualmente de metal, 

anteriormente, de osso) que ornam~nta o braço junto ao punho. Os inoi 

kamoi de adulto medem cerca dé 20 cms. e têm bordas salientes, voltea 

das para fora, como as dos Índios Karajá e Tapirapé. Raoní, o capitão 

dos Mentuktíre, nos informou que se trata de um empréstimo dos Karajá, 

' " 
( 1) Ver tópico: "A escolarização no Parque Nacional do Xingu". 
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co~ os quais esses índios estiveram em contato, amigável e conflituoso, 
quando de suas correrias entre o Xingue o Araguaia. 

Entre os Mentuktíre fizemos também uma coleção de desenhos,feitos 
com jenipapo sobre papel, de padrões de sua pintura corporal, dos mais 
belos que se conhecem. Ela está longe de ser completa, tal a profusão 
de desenhos conhecidos por esses índios, cada qual com uma designação 
específica e privativos de uma classe de idade ·e sexo. Também entre e- 
les tomamos informações sobre a atividade artesanal para o comércio, 

que tratamos em tópico aparte. 
Depois de 8 dias de permanência 

barco a motor, pilotado pelo Índio 

de a viagem anterior de 1977, rumo 

entre. os Mentuktíre, partimos, em 
Bedjái, nosso conhecido e amigo des 

ao P.I. Leonardo, no sul do PNX. 

Como disse, paramos em cada aldeia,do trajeto, não só para atender do 

entes eventuais e para deixar remédios, fósforos, sal e sabão, como 
também para observar os objetos que guarnecem as casas indígenas, prin 
cipalmente os de procedência extratribal e/ou civilizada. Passamos, 
primeiro, na aldeia kreen-akore, ?nde deixamos uma família que aprovei 
tou nossa condução, dirigindo-nos em seguida à aldeia de Sã.bino, índio 
kayabí e, após esta, à de Pará, da mesma tribo, onde pernoitamos. No 
dia seguinte, fizemos várias parada~ em outras aldeias kayabí até che 

gar à aldeia Txikão. 
Aí permanecemos dois dias, observando a confecção de um mekó, bol 

sa de carregar de uso e confecção masculina, com fibra de tucum, de 
um mêtxêtxé , bolsinha de uso pessoal e também base de coifa feita de 
uma espécie de caraguatá, a primeira em técnica de filé (netting) e a 

segunda com técnica de enodação (knpting) , como a rede do pescador. 
E, finalmente, a de um patxí, puçá usado para recolher peixe durante as. 

tinguijadas, qu~ emprega ambas as citadas técnicas de tecer. Nessa·a1- 
deia adquirimos uma rede pronta, porque não havia fio de tucum e algo 
dão para prepa!ar, uma nova e pedimos explicações sobre o modo de con 

feccioná-la. 
A coifa-manto cerimonial, otxilá, principal obra de tecelagem 4e· 

algodão dos Txikão não pôde ser adquirida devido aos tabus que a cer 
cam. t confeccionada no meio da mata, onde é armado o tear, abstendo 
se o tecelão de ingerir alimentos fortes, como peixe, caça, etc .• Só 
pode voltar à aldeia com a peça acabada, cuja execução é proibida de 
ser vista por homens e crianças. Atualmente só dois txikão sabem fa 
zê-la. Seu uso específico é durante as guerras, não podendo ser dei 
xada ao inimigo, e também quando da morte de um parente. Por tudo is 
so, nao f6i possível assistir a feitura dessa peça. O Museu Nacional 
possui um exemplar de que levamos uma foto, a qual, por recomendação 
dos índios só pôde ser exibida a indivíduos do sexo masculino. Colhemos 
no entanto, a nomenclatura de~toda~ as suas partes constituintes e das 
referidas idéias associadas a seu uso e elaboração. 

Entre os Txikão assistimos a feitura de uma tipóia (trabalho mas- 
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culino) feita em tear portatil, oval, de que trouxemos um exemplar, 

bem como de uma miniatura de tear de rede kayabí e jurúna. No mesmo 

tear, esses índios tecem braçadeiras e perneiras, com desenhos geomé- 

tricos, que igualmente recolhemos. 

Descemos para o P.I. Leonardo no dia 4 de janeiro, dando uma para 

da na aldeia trumái: AÍ entregamos a Amatí um bloco de desenho e um 

estojo de lápis hidrocolor, sugerindo que fizesse desenhos para enviar 

à Profa. Charlotte Emmerich que trataria de vendê-los. Como se sabe, 
esse Índio trumai, embora deficiente físico, já se tornou conhecido 

pela excelência de sua arte. Atualmente, isolado do Posto Leonardo, 

devido à mudança de sua aldeia para um local próximo à lagoa de Morená, 
nao tem possibilidade de exercitar-se no ofício de pintor e desenhista, 

que lhe proporcionava alguma rend~, passando muitas necessidades. 

Instalados no P.I. Leonar~o, fizemos visitas diárias à aldeia ya 
walapití e, periodicamente, à dos Kamayurá. Entre os Yawalapití ob 

servamos a fiação de algodão, de buriti e de uma fibra de bromeliácea 

(wapála em sua língua). Colhemos informações sobre a nomenclatura e a 

técnica de confecção de rede - cuja feitura observamos no P.I. Diaua- 
- 

rum onde vive uma mulher suyã que a aprendeu com os alto-xinguanos - 

e, ainda, o preparo de um tuaví - misto de trançado e tecido, porque 

feito de estiletes rijos e técnica âe torção do fio de algodão, empre 

gado para extrair o ácido prússico da mandioca brava. 

Finalmente, no P.I. Leonardo vimos a confecção de um fá, nome da 

do à técnica de enodação com que são feitos, pelos grupos karib do 

alto Xingu, uma bolsa de carregar beiju e pequi, e por todos os xin 

guanos, um puçá, implemento para apanhar peixinhos, de confecção mas 

culina. 

No que diz respeito a corantes indígenas, verificamos que os dos Ju 

rúna são talvez os mais elaborados, tanto para a tintura do fio·como p~ 

ra a ornamentação da cerâmica. Neste caso, o vermelho não é obtido do 

urucu, como no caso do alto Xingu, e sim de um barro vermelho, prova 

velmente hematita, sendo dado posteriormente brilho à peça pela aplica- 
; 

çao de um verniz não identificado. O negro da cérâmica jurúna é tam- 
bém de origem mineral. Da mesma forma é escurecido o fio,_ previamente 

ao seu entretecimento, numa operaçã? bastante. complexa que demanda o 

uso da seiva de uma folha em que é emergida a meada e, depois, a apli 

cação de uma pasta de barro preto. Os Jurúna, a exemplo dos kayabí e 

dos alto-xinguanos, obtêm a cor amarela para seus tecidos usando a sei 

va de uma batatinha plantada em ~uas roças ou nas aldeias. Contudo,en 

quanto os dois primeiros a empregam praticamente in natura', os Ju 

rúna fixam a cor e a tornam mais escura, aproximadamente a da nossa mos 

tarda, adicionando à seiva do referido tubérculo uma outra planta que 
faz o papel de mordente e proporciona um colorido mais forte e uniforme. 

No alto Xingu, a tinta preta 'ào fío, bem como da nervura de folha do 

broto do buriti, usada para a confecção da esteirinha tuaví é obtida do 



r 

6 
sumo da fruta verde do jenipapo. 

A prof. Margareth Emmerich, especialista em etnobotânica, entrega 
mos amostras do corante amarelo e da fibra de bromeliácea para identi 

ficação botânica. 

O estudo realizado sugere as seguintes observações preliminares: 

1. as tribos tecelãs por excelência, que realizam obras de padronagens 

complexas, que exigem grande dominio técnico, empregam exclusivame~ 

te o algodão em seus trabalhos. Tais são, dentre as estudadas, os 

Jurúna e Kayabí. 

2. Em ambos os casos, essas padronagens são expressões estéticas que sim 

bolizam conceitos, reiterados em outras manufaturas: a cestaria e a 

decoração do corpo e de vários artefatos. 

3. Na técnica de fiação e na própria construção do fuso, sobretudo no t~ 

cante ao comprimento e incrustração superior da haste, ocorrem vari 

antes de tribo a tribo. Elas são pouco significativas, mas foram d~ 

vidamente consideradas, porque os próprios índios chamaram minha a - 

tenção para isso. 

4. Os Jurúna parecem ser os tecelões mais dextros dentro do contexto xig 

guano (sul e norte do Parque), tendo transmitido, provavelmente, suas 

técnicas aos Kayabí, Suyá e Kreen-akore. Do elenco de suas peças te 

cidas, deixaram de fazer uma saia feminina e um cobertor, de que ain 

da havia um exemplar na aldeia. Nesse sentido, apresentam um elemen 

to em comum com os Araweté e os Urubus-Kaapor, que contam igualmente 

com uma peça semelhante na indumentária feminina. Deixaram também de 

fazer uma indumentária cerimonial, privativa dos pajés. 

5. Quatro são as fibras têxteis empregadas pelos grupos estudados: algo 

dão, buriti, tucum e uma espécie de bromeliidea não identificada. Os 

grupos alto xinguanos utilizam todas elas, porém em artefatos de pe - 

quena envergadura. Dentre eles, as tribos de língua karib (Kalapálo, 

Kuikúro, Matipu e Nafukuá) fazem um artefato (fá, nesses idiomas, weer 

~ nas línguas aruak da. área) - bolsa de carregar de caraguatá, de uso 

e confecção masculina - intercambiado com todas as demais. O fá qons 

titui, portanto, uma outra especialização artesanal não levada em con 

ta até agora. 

6. As cores utilizadas na tecelagem são o vermelho de urucu, o negro de 

jenipapo e de uma planta misturada com barro (no caso dos Jurúna), bem 

como o amarelo de um açafrão, ao qual estes Últimos adicionam a seiva 

de uma planta, indicando que também nas artes de tinturaria os Jurúna 

alcançaram um aperfeiçoamento técnico mais alto. 

7. Os grupos jê da área, abstraídos os Suyá, cuja cultura ~aterial devida 

aos membros femininos da tribo é nitidamente alto xinguana, empregam 
o algodão apenas para trabalhos em croché devotados à ornamentação do 
corpo e nos amarrilhos de s~us adornos plumários. Esses adornos cate- 

' gorizam socialmente seus usuários. Os Mentuktíre detêm uma técnica de 

transição entre trançado e tecido expressa nos artefatos trançados mais 
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finos: esteiras cerimoniais, esteirinhas ornamentais, tipóias e. bolsi 
nhas. Constitui exceção, a rústica tipóia tecida em tear com algodão, 
que provavelmente tenha sido aprendida dos Jurúna, depois da transfe 
rência dos Kreen-akore ao PIX, em 1975. 

8. A fiação de algodão, de buriti, tucum e caraguatá é universalmente, na 
área estudada, uma arte feminina. A tecelagem e trabalho em filé o é 
também, exceto no caso dos Kreen-akore, talvez pelos motivos alegados. 

9. A tecelagem das tribos que habitam o PIX encontra sua expressão mais 
alta, do ponto de vista técnico e estético, nas redes e tipóias jurúna 
e kayabí. Embora executados em tear muito rústico, sem liçarol, nada 
ficam a dever aos trabalhos no gênero de povos mais desenvolvidos. 

10. Conquanto a fiação seja urna técnica de domínio universal, praticada des 
de a puberdade por todos os membros femininos de cada tribo, .a técnica 
da tecelagem e a de filé constitui urna especialização limitada a poucos 
homens e mulheres, dentre os mais maduros. Urna das evidências de que 

a técnica de tecelagem com padrÕe~ complexos é um desenvolvimento recen 
1 

te entre os Kayabí é que ela não foi registrada em um estudo anterior 
sobre esta tribo (1). E, mais ~jnd~, o fato de um informante me ter di 
to haver ~nsinado sua mulher a reproduzir nos tecidos os padrões dese~ 
volvidos no trançado, enquanto que os membros· mais idosos da família, 
sua mãe e sua sogra, conheciam apenas os padrões mais simples. 

GeOrg & Fried.l Grünberg. 196'1. •. "Die materielle kultur der Kayabí indianem11• 

Bearbeitung einer ethnographischen sanmlung. rn; Archiv fõr Võlkerkunde, 

Viena (separata) • 
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A escolarização no 

Parque Nacional do Xingu 

Uma das impressões mais fortes que colhi, passados 3 anos de minha 
estada anterior no PNX foi a ânsia de aprender a ler, ·escrever e con 
tar demonstrada por todos O$ índios jovens, do sexo masculino, com que 
tive contato. Todos pediam lápis,. caderno, borracha e ensinamentos. 

Essa sede de saber tem várias origens. Uma. delas é certamente o cog 
tato mais intenso com o branco. Em primeiro lugar, através das viagens 
que muitos têm feito às cidades de S. Paulo, Brasília, à estrada BR 080, 
à localidades. José do Xingu ou Bangue-bangue. As duas primeiras, 
em busca de tratamento médico, pa~a acompanhar doentes e para vender ªE 
tesanato; à estrada e a Bângue -bangue, quando tomam carona na balsa ou 
nos barcos a motor que para lá se dirigem, ou·mesmo em trânsito ao P.I. 

Jarína e ao Posto de Vigilância localizado no limite norte do Parque. 
Em segundo lugar, a esperança que muitos desses jovens nutrem de, apreg 
<lendo a ler, escrever e contar, poderem vir a ser funcionários da FUNAI, 
a exemplo dos índios Mairawé, Plonin, Ipó, Payé (Kayabí), Megaron, Bed 
jai, Waiwai (Mentuktíre), Kokotí (Awetí), Kanikó (Suyá), Aruiaví (Tru 
mai), ou dos auxiliares de enfermagem indiretamente remunerados, como 
Oket (Mentuktíre), Támatikm (Jurúna), Ararapan (Trumai-), Ianumá (Txikão). - 
Funcionários estes que, em função disso, viajam às cidades, transitam 

dentro do Parque em err~arcações a motor, comem comida caraíba (1), pos 
suem bens como bicicletas, rádios, toca-discos, gravaqores,'maior quan 
tidade de panelas de alumínio, roupas e tantos outros, provenientes do 

salário e de presentes que auferem. 
Outro estímulo à aprendizagem decorre do desejo de entender o valor 

da moeda caraíba obtida da FUNAI pela venda de artesanato. Assim se ex 

plica a curiosidade que os índios demonstram em saber o preço de cada 
objeto que o - ·pesquisador usa ou traz para troca por produtos artesa 
nais. Finalmente, esse estímulo deriva da circunstância de os índios 
do PNX se darem conta do cerco que se aperta em seu derredor por parte 
do mundo caraíba. Com efeito, as fazendas agro-pecuárias no sul e no 
norte, a leste e a oeste, já alcançam as lindes da reserva. Hoje, os 
Kalapálo e Kuikúro vão buscar caramujo para seus colares nas fazendas 
vizinhas , acarretando ·o perigo de conflito e de contágio de doenças. 
Os Waurá, devido à distância de sua localização do Posto, também têm 
procurado propriedades junto ao seu território tribal para operações de 
troca. Os Kamayurá visitam quasé diariamente a base Jacaré da FAB pa 
ra obter bens em troca de seus artefatos, ou simplesmente tomar infor 
mações sobre o movimento de aeronaves e outras novidades. (2) 

-(I)-~signação para branco em toaa,a ârea do PNX. 
(2) Cf. Relatório à FUNAI de Patrick Menget, 1980. 
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No norte do Parque, índios Kayabí e Mentuktire vão à estrada (BR 

080) ou à localidade Bangue-bangue não só para vender artesanato mas 
até mesmo peixe. 

Nestas circunstâncias, os índios do Parque sentem a necessidade 

de aprender não só o português, que a maioria domina, inciliusive mulh~ 

res e crianças, mas também seu outro instrumento de comunicação e de 

transmissão de conhecimentos, que é a linguagem escrita.· Os mais lú 

cidos encaram essa necessidade como uma forma de sobrevivência dentro 

das novas condições que lhes vêm sendo impostas pelo avanço constante 

e pertinaz das fronteiras da civilização sobre o seu reduto. 

A alfabetização sistemática no PNX é uma experiência muito recen 

te. Antropólogos, médicos, jornalistas que visitavam esporadicamente 

o Parque e, sobretudo, os irmãos Vilas Boas alfabetizaram alguns índios 

- o chamado "ministério boasiano": Peonin, Mairawé, Aruiaví, Ararapan, 

Megaron, Bedjái - e vários outros. Mediante cursos feitos em s. Paulo 

ou Brasília, esses índios aprenderam a consertar motores, dirigir veí 

culos, bem como práticas de enfermagem que, informalmente, transmitiram 

a outros dos já citados índios; hoje funcionários do órgão tutelar. A 

preocupação de intervir o mínimo possível na cultura tribal fez com que 

os irmãos Vilas Boas deixassem de trazer professores, mesmo ao norte do 

Parque, onde os Kayabí e Jurúna já se encontravam em fase bastante avan 

çada de aculturação. 

A primeira experiência educacional substantiva foi feita por Olym 

pio Trindade Serra (ver entrevista a Porantim, agosto de 1980), através 

da professora Suzana, atingindo principalmente os índios Txikão que en 

tão viviam junto ao P.I. Leonardo. Em 1979/80 a antropóloga Vanessa 
Lea ministrou aulas no P.I. Kretíre, durante 5 meses, aos Índios Mentuk 

tíre, alf abe t í.z ando vários deles e aperfeiçoando os conhecimentos de i 
números outros (V. comunicação à Associação Brasileira de Antropologia, 
Rio de Janeiro, julho, 1980). Nos Últimos meses de 1980 foi contrata 

tada a Profa. Mariana Kawal Leal Ferreira que vem ministrando aulas a 

três turmas no P.I. Diauarum, num total de 59 alunos. A primeira delas, 

de alunos mistos, num total de 24, das tribos Jurúna, Suyá, Kreen-akore, 

estes Últimos com apenas 5 anos de contato intermitente com a sociedade 

nacional. A segunda, de alunos da tribo Kayabí, num total de 28. E a 

terceira, também dessa-origem tribal, com exceção de Aruiaví, trumái, 

constituída, porém, de alunos mais adiantados, como o encarregado do 

P.I. Diauarum, Mairawé, totalizando sete estudantes. Nestas condições, 

Mariana dá 5 horas de aulas diárias, ocupando-se no resto do tempo em 

corrigir lições, rachar Lenha.'. , preparar fogo, trazer água, a fim de 

preparar os alimentos que manda virdes. Paulo ou obtém dos índios. Is 

so mostra a abnegação que exige o ofício de professor da FUNAI e a ?e 

quena recompensa que aufere, ·,-como. seja o salário irrisório de oi to mil 

cruzeiros mensais. Isso explica, também, a dificuldade que o órgão e~ 

contra, não só para trazer professores ao PNX como a outras reservas que 
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administra. 

Pelas observações feitàs nessa breve estada no Parque, cabe-nos 
sugerir, no tocante a este tópico, o seguinte: 
1. o aumento do salário e a melhoria das condições de vida e de traba 

lho das professoras, a fim de permitir um recrutamento de profissi2 
nais, do nível de Mariana Kawal L. Ferreira, que somente por sua d~ 
dicação à causa indígena, teima em permanecer no posto. 

2. O preparo, por essa professora, de monitores indígenas de educação 

para exercerem funções de magistério nas aldeias. Segundo nosso co 
nhecimento, estariam capacitados para fazê-lo: 
a) o Índio Ianakulá que, como se sabe, foi criado no Rio de Janei 

ro, tendo completado o segundo ciclo e inclusive passado noves 
tibular de direito. Casado com a filha do chefe yawalapití, Ka 
nato, Ianakulá está disposto a ministrar os ensinamentos que ob 
teve aos Yawalapití, onde reside. Para isso, seria aconselhá= 
vel que fizesse um estágio com Mariana a fim de aprender o seu 
método de alfabetização. 

os índios Tevê e Wayakumá, ambos kamayurá. o primeiro é fun - 
cionário da FAB, sediado· em Xavantina, mas vem constantemente vi 
sitar seus parentes. Seu sobrinho, Wayakumâ, está cursando a aã. 
série do primeiro grau na referida cidade. Conversando sobre a 
escolarização dos Kamayurá, Wayakumá mostrou-se disposto a aju 
dar sua tribo, alfabetizando os jovens dispostos a fazê-lo e a 
perfeiçoando os conheciment9s dos que já têm noções suficientes 
para acompanhar classes mais adiantadas.to caso, entre outros, 
de Kotok, filho do chefe kamayurá, Takumã. 

b) 

c) O índio txikão Iakumá que, ajudado por Atakí, pode também desem 
penhar as funções de monitor em sua aldeia, ao lado das de encar 
regado da farmácia, se receber a necessária ajuda e estímulo pa= 
ra isso. 

d) Para o Posto Indígena Kretíre, cumpriria à FUNAI contratar Heloí 
sa, irmã do dentista Dr. Biral, que se mostrou interessada em dar 
aulas aos Mentuktíre. Nesse caso, poderia atender também os alu 
nos jurúna que atualmente freqüentam a escola do Diauarum, por 
localizar-se sua aldeia mais próximo do P.I. Kretíre que do Diaua 
rum. Isso representaria maior facilidade de proverem-se dos ali= 
mentas necessários à sua manutenção e a de suas famílias durante 
o período de aulas. 

Como se vê, nossas sugestões são no sentido de descentralizar o en 
sino no Parque e aproveitar os serviços de índios capacitados ·a desempe 

nhar-se desse mister. Essa descentralização impediria a concentração de - 
jovens nos Postos, onde não encontram modos de se alimentarem, assaltan- 
do, como no caso do Diauarum e do P.I. Leonardo as mangueiras, cujos 
frutos consomem verdes·. a dispensa dos postos e os haveres dos visitan 
tes. Tivemos experiência própria nesse sentido, que muito lamentamos. 

Por outro lado, a estada demorada de jovens nos Postos dificulta 
sua posterior adaptação à vida de aldeia, como ocorre no caso das Mis 
sões, a exemplo da do alto rio Negro. Adquirem hábitos alimentares que 
lhes são estranhos, como o consumo de café, açucar, de arroz e feijão 
preparados com óleo de cozinha, e de outras comidas civilizadas que e~ 
tão fora do seu alcance e de~equLlibram o seu metabolismo. Criam nece~ 
sidades de consumo suntuário, como o uso exagerado de aparelhos sonórós, 

de lanternas. Acostumam-se a jogar cartas aproveitando a iluminação elé 
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trica dos Postos e outros hábitos citadinos. Mais ainda, passam a 

menosprezar os antigos costumes tribais e a faltar ao respeito aos 

velhos da tribo, que consideram defazados e tradicionalistas recal 

citrantes. 

A par disso, à exceção dos índios Kayabí, a maioria dos quais 
vive em aldeias quase familiares ao fõngO do rio Xingu, os alto xin 
guanos, os Suyá, Kreen-akore e Mentuktíre habitam todos uma única al 
deia. Elas abrigam hoje, no caso dos Kamayurã, 193 índios, dos Kala 
pálo, 174, dos Kuikúro, 147, dos Yawalapití, 108, dos Txikão, 93, dos 
Jurúna, 65, dos Mentuktíre do Kretíre, ·153, que somados aos 115 do J~ 
rína, perfazem 268 Índios (Dados do Censo do IBGE, 1980) •. Isso justi 
fica a escolarização desses índio~ aldeiados nas próprias aldeias 
(exceto no caso dos Jurúna), reservando-se à profa. Mariana a função 
de professora do Diauarum e supervisora educacional dos monitores in 
dígenas. 

Além dessas providências, deveriam ser fomentados os estudos de 
lingüístias, como os desenvolvidos·pela profa. Charlote Ernrnerich e 
suas discípulas sobre o ensino do português e o ensino bilingüe. E, 
ainda, o fornecimento de literatura etnológica sobre os grupos da á 
rea,que todos os Índios escolarizados reclamam. 

Os monitores indígenas de educação, assim como os monitores in~ 
dígenas de saúde (ou atendentes de enfermagem índios) deveriam ser 
também instruídos para transmitir, a par das primeiras letras, noçoes 
de higiene pessoal, da casa e da aldeia; instruções sobre a·importân 
cia de medidas profiláticas em casos de surtos epidêmicos e de bem e~ 
tar comunitário. Entre estas Últimas, recomen~a-se o plantio de fru 
teiras e, si possível, o fabrico de sabão, a partir de plantas como a 

mamona. 
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O artesanato na 

econ::imia tribal no PNX 

Outra mudança radical observada nesse intervalo de três anos en 

tre minha segunda estada no PNX e a presente é a atividade f~bril que 
observei em todas as aldeias visitadas de bens artesanais para oco - 

mércio. Isso me fez lembrar minha estada no alto rio Negro onde, pra 

ticamente cada casa, parecia uma fábrica de artesanato, sobretudo ce~ 

teiro. No presente caso, ela vem sendo impulsionada pela atual admi 

nistração do Parque e da FUNAI. No caso do alto rio Negro, pela Mis 

sao Salesiana. 

Vejamos alguns exemplos. O índio kayabí Txiravé, em cuja maloca 

residi em 1977, a par das aulas qu~ assiste no P.I. Diauarum, entre 

ga-se, e todos os membros masculinos de sua família, à confecção de 

bordunas, e os femininos, também de anéis e colares de tucum que Txi 

ravé pretende vender, pessoalmente, à ARTINDIA em Brasília e depois ad 
quirir bens civilizados em S. Paulo. 

Este exemplo, que pode ser ~últiplicado, nos mostra que a ativid~ 

de artesanal para o comércio é impulsada por dois fortes estímulos __ ~ o 

primeiro, é a aquisição de bens car~íba; o segundo, de igual vulto, a 
oportunidade de visitar as grandes capitais brasileiras: Brasília e S. 

Paulo. A vontade de adquirir educação, aprender a manipular dinheiro 
também se alimenta desse anelo, comum a jovens e homens maduros, de co 

nhecer o grande e estranho mundo dos brancos e tirar as liçõ~s que ele 

pode proporcionar-lhes. 

Txiravé nos dizia que esperava vender as bordunas grandes, provi 

das de franjas de algodão e elaborados desenhos ·na empunhadura, a sete. 

mil cruzeiros; as médias, a cinco mil e as menores, a três mil. Com 

as dez bordunas que havia preparado faria, realmente, um bom cabedal. 

Ocorre que eu própria adquiri a 18 de outubro de 1980, em Brasília, u 

ma borduna kayàbí vendida por um Índio na sede da FUNAI, por mil cru 

zeiros e esse é o preço máximo que a ARTINDIA paga por tal artefato, 
I 

segundo informações de Megaron. Mesmo esse dado objetivo não desani- 

mou Txiravé que continua com o firme propósito de disputar os pouquis~ 

simos lugares disponíveis nas aeronayes da FUNAI para vender seu arte 

sanato. Na mesma expect~tiva estão o chefe kreen-akore, Kretãn, o txi 

kão, Meilobô e vários outros. 

Mais um exemplo: ao chegar ao P.I. Leonardo encontrei vários ín-. 

dios no campo esperando condução p~ra ir a Brasília. O kayabí Sabino, 
levou um ano para sa~isfazer esse intento e só o fez depo~s de muitas 

idas e vindas à sua distante aldeia e de permanecer quatro meses segui 
dos no P.I. Leonardo aguardando sua vez. De um modo geral, entretanto, 

os índios aproveitam as viagens de encarregados de Posto para enviar 
~ \. - •. li . seus artesanatos a empresa compradora da FUNAI, em Bras1 a. Ou as i- 

das de líderes indígenas como Aritana, Takumã e outros com o mesmo ob- 
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jetivo. A maioria, entretanto, continua acumulando artefatos para a ven 

da, e aguarda pacientemente que a administração do PNX os recolha. Como 

isso não tem ocorrido, ou quando sim, demoram a chegar ou se extraviam 

os bens dados em pagamento, são grandes as queixas e frustrações. 

A produção artesanal para a venda produziu um efeito ainda mais d~ 

ninho que o de criar ilusões e expectativas frustradas. Os Kreen-akore 

e os Txikão, imitando os Mentuktíre, estão fazendo "metros" de cocares 

de penas de mutum, de gavião e de urubu-rei, que às vezes alcançam dois 

metros de comprimento, para a venda. ·No Diauarum se dizia que Megaron, 

encarregado do P.I, Kretíre, havia vendido um desses cocares a quinze. 

mil cruzeiros,o que foi desmentido por aquele funcionário. O preço má 

ximo que esses adornos alcançam é de três mil cruzeiros. Na verdade, 

Megaron pôde fazer grandes compras para sua tribo com os.direitos auto 

rais auferidos pelo filme Raoní. Mas os índios do norte do Parque estão 

firmemente convencidos de que ele obteve esses recursos com a venda de 

artesanato. 

Aqui cabe salientar dois aspectos do problema. O primeiro deles, 

não tão grave, é a produção art~sanal imitativa para fins comerciais que, 
a longo termo, pode causar ressentimentos entre as várias tribos,que 

têm no seu acervo de cultura material um símbolo de identidade étnica. 

Isso não ocorre ainda em relação aos Suyá que, no norte do Parque,pro 

duzem artefatos privativos dos alto xinguanos, devido à distância que 
separa essa tribo das dos nascentes do Xingu. O segundo aspecto, da 

maior gravidade-, é a ameaça de extinção ou grave depopulação da avifau 
na de que são feitos os cocares. 

Alertei os líderes indígenas e encarregados de Posto para esse pe 

rigo. O mesmo se aplica à prodqção de colares ·de caramujo. Como disse,_ 
os Kalapálo e Kuikúro vão buscar a matéria prima, exaurida na área do 

Parque, nas fazendas vizinhas. Dois índios yawalapití casados com kui 

kúro aprenderam a fazer esses colares indo buscar a matéria prima no 

território xavante. 

Num trabalho intitulado "Artesanato indígena, para que, para 51u~m?11 

(1980) discuto outros aspectos da atividade artesanal indígena-para o 

comércio que não cabe repetir aqui. O importante a assinalar é que, no 
caso do Parque, além da produção artesanal, a outra alternativa aberta 

aos índios para obter bens de que não mais podem prescindir, é a produ 

çao agrícola para a venda, que apresentaria aspectos ainda mais deleté 

rios. 
Nesse terreno, tenho duas s~gestões a fazer. 

Primeiro, incentiva~ apenas a produçãoartesanal para a venda de itens 

da cultura material tribal que interferem o mínimo possível nas ativi 

dades rotineiras da tribo. E que, utilizando matéria prima vegetal não 

exaurível, não venham a amea~ar o desaparecimento desses artefatos nas 
' . próprias aldeias. No caso do alto Xingu teriamas; a confecção de ces- 

tos, principalmente o clássico mayáku (em aruk)~, que inclusive poucos 
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artesãos sabem fazer, fomentando desse m~do o seu aprendizado; da 
rede de dormir e do tuaví, atividades famininas, que não exigem· gran 

de dispêndio de tempo e não representam uma especialização tribal; e, 
excepcionalmente, de panelinhas zoomorfas dos grupos aruak da área, 
E, ainda, dos pentes.ornamentais, anéis e colares de tucum, bem como 
desenhos em papel. No caso do norte do Parque, a produção artesanal 
para a venda deveria abranger: cerâmica e tecidos jurúna (redes,tipó 
ias e adornos de algodão); desenhos de pintura corporal, cestos, bor 
dunas e arco-e-flechas; cestos, bordunas e tecidos kayabí; cestos 

(kainré, kã-nopoik e outros), tipóias e bordunas Mentuktíre e Kreen 

akore. E, ainda, anéis, pingentes e colares de tucum e de inaj-a que 
todas as tribos da área fazem. 

Segundo. Organizar uma espécie de· lojinhas nos quatro postos do Par 
que, a exemplo da que a FUNAI mantinha em Iauareté ,' .,rio Uaupés e das 

que a Missão Salesiana teima em conservar, concorrendo deslealmente 

com as cooperativas indígenas do alto rio Negro. Nelas os Índios 
encontrariam colocação para o seu artesanato, e mesmo para excedentes 

de produção agrícola e/ou pesqueira (peixe moqueado), que seriam cam 
biados por produtos artesanais, alimentícios de outras proveniências 
tribais de dentro do PNX e, sobretufto, por bens da civilização torna 

dos indispensáveis. Dentre estes se destacam: fósfo~os, sal, sabão, 
querozene para lamparina, ferramentas, implementes para a caça e pes 
ca (cartuchos, balas, anzóis e linha), agulha e linha de costura, 

calções, calças, cortes de fazenda. Isto para citar os mais premen 

tes. 
O estabelecimento dessas lojinhas faria com que os Índios .conhe 

cessem e apreciassem melhor o artesanato das tribos irmãs, que· vivem· 
a razoável distância; faria com que os próprios Postos se suprissem des 
se artesanato para guarnecer as casas, dando uma demonstração ·do apre 

ço com que o caraíba encara as manifestações materiais da cultura in 
dígena. Os Postos poderiam também ser abastecidos de produtos agríco 

las produzidos como excedentes pelas tribos. Atualmente, o arroz~ o 
feijão consumidos no Parque pelos funcionários administrativos e even 

tuais visitantes vem de S. Paulo. As casas são guarnecidás por uma·pro 
fusão de panelas de alumínio, pratos de folhas de flandres, canecos e 

pratos de ágata, quando, em muitos casos, poderiam ser substituídos 
com vantagem pelo vasilhame cerâmico waurá e jurúna. O mesmo diz 

respeito a redes, cestos-.recipientes e outros utensílios. 
No tocante a alimentos, os Kayabí , Mentuktíre e Kreen-akore po 

dem oferecer excedentes de amendoim, abóbora, melancia, milho, arroz 
e cana. Em outubro e novembro sobeja pequi no sul do Parque que pode 
ria ser trocado por esses produtos. 

Por outro lado, nos Últ±~os· dois anos, cada visitante sabe que 
nao pode deixar uma caixinha de fósforos, um pedaço de sabão, onde quer 
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que esteja nos Postos (mas não nas aldeias), sob pena de ser roubado. 
Os funcionários do Parque e os visitantes se vêm assediados por crian 
ças e adultos tornados pedintes incômodos e aqueles caraíba avaros. 

Tudo isso seria evitado, estabelecendo-se urna forma de suprimento re 
gular e contínua desses bens essenciais. 

Com o transcurso do tempo, os própr~os índios, a exemplo do que 
vem ocorrendo no alto rio Negro, se habilitariam a reger, na forma de 
cooperativas de produção e de consumo, essas lojas. Ao mesmo tempo, 
se capacitariam a avaliar mais realisticamente os custos de sua produ 
ção e os dos bens c í ví.Lí.aados, Assim se evitariam atitudes paternali.ê_ 

tas, ajudando os índios do Xingu a encarar com realismo - e não com 
pessimismo, como vem ocorrendo - ~~ novas condições que lhes vêm sendo 
impostas e que outros grupos vêm e·nfrentando há mui to mais tempo. 



,. 

16 

O problema da tem. Observações gerais e oonclusões. 

Ocorrências recentes no norte do Parque alertaram a opinião pú~ 
blica brasileira e internacional para o perigo que corria a "vitrine" 
da política indigenista brasileira, representada pela situação xingu~ 
na. Os grupos do norte do Parque ainda não se refizeram do trauma que 
representou a matança de onze peões da fazenda Agropexim, da sua re 
percussão dentro e fora do PIX e no fundo de suas consciências. Estão 
convictos de que devem defender o território tribal a todo o custo.Os 
Mentuktíre, grupo kayapó, temem que se concretizem boatos de que se - 
riam removidos para seu antigo território, no sul do Pará, "por não f~ 
zerem parte da cultura xinguana" e em conseqüência de seu· passado mais 
aguerrido. Comentando esses rumores, vários deles deram mostras de uma 
decisão inabalável de manter-se nas atuais aldeias. Alegam haverems! 
do removidos três vezes. Do rio Liberdade para o Jarína. Daí mais para 
o sul a fim de dar passagem à estrada BR 080 que finalmente cortou u 
ma parte do território tribal. Daqui não sairão, dizem. Muitos deles 
viram o drama dos Guarani de s. Paulo, escorraçados e maltrapilhos, e 
não querem repetir seu destino. As mudanças, argumentam, representam 
a perda das roças, das casas, das aldeias, de sua radicação e ambien 

tação, e a consumação de muitas viãas. Aumentaram de número, têm fi 
lhos pequenos e só desejam crescer e prosperar. Estão convictos de 
que os índios do Parque vivem uma situação de privilégio. Que.outras 
tribos acabarão sendo removidas para cá, como os Araras, em cuja fren 
te de atração atuaram os Txikão, Jurúna e Kayabí. O mesmo destino t~ 
rão, segundo esses índios-sertanistas, os Asuriní, Araweté, Parakanã 
e tantos outros deslocados pela construção de hidroelétricas, a aber 
tura de estradas e fazendas. Sabem que só os Índios defendem a natu- 

,·reza contra a fúria devastadora dos caraíba e isto lhes dá um senti 
mento de superioridade em relação à nossa civilização predatória. 
Nestas condições, acima das naturais rivalidades entre grupos de tão 
diversa origem, impera o sentimento do destino comum que a todos agua~ 

. I . ' 
da caso permitam a perda de um milímetro que seja·do seu atual terri- 

tório. 
o mesmo sentimento vigora no sul do Parque. Isso pode ser pres 

sentido por um relato que ouvi de Takumã, líder kamayurá. Contou-me, 
na presença do encarregado do Posto Indígena Leonardo, que Sidney Pos 
suelo, então administrador do PNX, trouxe quatro fazendeiros à sua al 
deia, apresentando-os como seus amigos. Um deles ofereceu a Takumã se 

' - 
mentes de capim. Outro, animais para criar. O terceiro, cinco carabi 

' - 
nas 22. o quarto, um barco a motor para a navegação ,na bela lagoa de 
Ipavu. A isso Takumã retrucou: não precisava de capim, pois já tinha 
de sobra. Mataria na presença do fazendeiro qualquer animal que trou 
xesse. Que os beneméritos s~rthorês que lhe ofereciam carabinas e mo 
tores as desses a seus filhos. Por fim comentou: "querem agradar para 

-='-- 
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depois dar porrada, tomar a terra". 

A mesma preocupação foi demonstrada por outros líderes do sul do 
Parque e pelo mesmo Takumã ao dizer que prevenira o chefe waurá que 
não deixasse os índios dessa tribo vender artesanato na fazenda que 
faz limites com sua aldeia; aos Kalapálo, que não fossem a outra bus 
car caramujo e a todos que vigiassem os ~arcos. A presença de grande 
numero de caitetus e outros animais, que vêm devastando as roças ka 
mayurá foi interpretada como um claro indício de que o 'desmatamento 
em torno vem sendo intensificado, de modo a tocar a caça para dentro 
da reserva. 

A história de Takumã traz em si conteúdos simbólicos- de fabula 
çao claramente indicativos de uma_insegurança quanto à preservação da 
reserva indígena, devido à sua vulnerabilidade presente. 

A falta de uma autoridade administrativa centralizadora com visão 
aguda do complexo sistema de colaboração e antagonismo imperante no 
Parque, devido à concentração de.muitas tribos de origens e orienta 
ções culturais distintas, se faz sentir em momentos de crise. Tomemos 
alguns exemplos ocorridos durante nossa estadia de 47 dias no PNX. 

Os índios Kuikúro, por razões-que não pude determinar, perderam 

sua roça de mandioca, passando dificuldades. Solucionaram-nas preca 
riamente por si mesmos, fazendo.vários moitará com grupos vizinhos - 
Waurá, Kalapálo, Kamayurá - trocando artefatos por alimentos. Várias 

foram as explicações dadas à referida perda. No norte do Parque seco 
mentou que os Kuikúro entregaram-se à fabricação de artesanato e por 
isso deixaram de plantar mandioca no ano passado. Entre os Txikão, a 
justificativa para esse infausto evento foi a de que um pajé kuikúro 
fez uma reza para pragar a roça dos Txikão e "o feitiço virou contra o 
feiticeiro". Assim também explicaram os Txikão a praga que atacou o 

algodão em todo o~~ngu e que também os atingiu, perdendo-se toda asa 
fra. 

Outra queixa dos Txikão contra os alto xinguanos foi de que rouba 
vam sua roça, demonstravam grande ciume por estarem em contato mais f~~ 
qüente com os brancos que vivem no Posto Leonardo e, por essa razão, ti 
veram de mudar sua aldeia para mais longe. Não obstante tudo isso, os 
Txikão dão mostras de grande vitalidade. Sua aldeia é das mais bonitas 
e limpas do Parque. Suas roças estão fartas e com elas ajudam seus vi 
zinhos Trumái, bem menos numerosos e também meio marginalizados dentro 
do contexto alto xinguano. ' 

Igual revitalização sentimos na aldeia Kreen-akore/ Trazidos ao 
Parque em 1975 e localizados, primeiro, junto aos Mentuktíre, depois, 
aos Suyá, em seguida, aos Kayabí, dependentes de suas roças e sua ~ene 
volência, os Kreen-akore têm. ago~a aldeia própria e estão muito orgu 
lhosos em poder fornecer altmentos excedentes à faminta população flu- 

tuante do Posto Indígena Diauarum. 
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Um estado de tensão intertribal foi evidenciado, ainda, qu~ndo da 
morte de urna jovem suyá, casada com um kayabí. Um xamã suyá foi acu 
sado dessa morte, sendo encontrado morto, alguns dias depois, a golpe 
de borduna. O apaziguamento, logrado por interferência do encarrega 
do do P.I. Diauarum, Mairawé, .foi obtido mediante uma espécie de in 

denização aos Suyá, por parte dos Kayabí, em bens caraíba. 
Finalmente, urna outra ocorrência sangrenta - a morte de um Índio 

rnenkragnotí provocada por um mentuktíre - exigiu a intervenção do ad 
ministrador do Parque, Sr. Francisco de Assis da Silva, ajudado pelo. 
antropólogo belga Gustavo Verswijver!e por Raoní, todos os quais sedes 

locaram à aldeia menkragnotí, no sul do Pará. 

Sobre a taxa de natalidade no Parque, no ano que findou, ternos da 
dos apenas para o sul da reserva, devidos à enfermeira Maria Aparecida 
Br í.oné : 72 nascimentos. Entretanto·, derrt re estes houve 12 infanticÍdiJos 
o que representa uma média de 16% sobre os nascimentos. Foram causados 
por tabus tribais,como sejam: f~lhos de mães solteiras; crianças defei 
tuosas e um par de gêmeos kalapálo, dos quais um morreu e o outro foi 
morto quando urna mulher yawalapití teve um parto difícil. Foi grande a 

pressão dos Yawalapití sobre os Kaiapálo para que matassem a crianças~ 
brevivente, alimentada pela mãe e já com uns dois meses de idade. A ou 
tra, dada a urna mulher trumai para criar, não vingou. 

Não obstante isso, em todas as aldeias sentimos um grande orgulho 
pelo visível aumento da população, corno modo de afirmação tribal e de 
equilíbrio em relação às tribos mais numerosas e, por isso mesmo, mais 

fortes e prestigiadas. 

As dezesseis tribos que habitam o Parque Nacional do Xingu.esperarn, 

com justificada ansiedade, que a nova administração prevista para o Par 

que, atenda, prioritariamente, às seguintes questões: 

1. a defesa da integridade do território da reserva, corno condiçãq de 
sua sobrevivência. Estão também convencidas de que, mais cedo ou 

mais tarde, outras tribos serão introduzidas nessa reserva. f o 

caso dos líderes jurúna, Karandini e Lafuseá, participantes, entre 

outros, da frente de atração dos Araras, que, em Altamira encontra 
ram um cotribano, Ferdinando, e índios Xipaia destribalizados, que 

ainda falam sua língua, idêntica à dos Jurúna e Kuruáia, manifesta~ 
do o desejo de serem trazidos:ao PNX. g o caso, ainda, do índio 
kayabí Peonirn, integrante da mesma frente, que conversou com um ín- 

dio assuriní em Altarnira (a língua é idêntica à sua) e manifestou a 
opinião de que, caso não seja possível demarcar urgentemente o ter 
ritório tribal dessa trib~_e d~s seus vizinhos Araweté, a alterria 
tiva será trazê-las para dentro do Parque, como forma de salvá-las 
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do extermínio. 

2. Como tarefas complementares, os Índios mais lúcidos esperam que a 

nova adrninistraç-ao desenvolva uma política global para o Parque, 

levando em conta as novas condições vividas por sua população: an 

tes super-assistida, agora carecendo do mais necessário e convenc! 

da de que não pode esperar benesses e sim instrumentar-se para fa 

zer frente à nova e dura realidade. 

Desta forma realizei, mais ou menos satisfatoriamente, o propósito 

de observar as técnicas de emprego do fio (algodão, buriti; tucum: e e~ 

raguatá), as técnicas de fiação e ~inturaria de distintos grupos indí 

genas. O estudo deverá ser completado agora com trabalho de campo en 

tre um grupo tupi, os Araweté, que, à semelhança dos Jurúna, dos Kaa - 

por e talvez de outros grupos, tupi ou não, usa redes, tipóias e saias 

trabalhadas com algodão. A tipologia e nomenclatura das técnicas téx 

teis que me proponho elaborar se beneficiará com esses estudos, bem c2 

mo com a pesquisa museológica e bibliográfica que se seguirá ao térmi 

no do trabalho de campo. 

A documentação fotográfica, meticúlosa e extensa, realizada por Fr~ 

derico de F. Ribeiro, enriquecerá o meu trabalho no P~X, além de repr~ 

sentar um registro que, devidamente descrito, valerá por si mesmo, co 

mo testemunho gráfico dos modos de vida de inúmeros grupos indígenas 

que habitam atualmente o Parque. Além dessa contribuição, deve-se ao 

Dr. Frederico, o trabalho de atender praticamente toda a população do 

PNX num período em que não havia nenhum médico e, apenas duas enfermei 

ras, cada uma delas sediada nos dois extremos do Parque: Maria Aparec! 

da Brione, no P.-r. Leonardo e Maria do Socorro Perpétuo, no P.I. Jarí 

na. Ambas se beneficiaram de suas instruções, dadas pelo rádio ou pe~ 

soalmente, quando se viram face a casos difíceis de tratamento de doen 

tes. Ãs pessoas mencionadas e, ainda, aos encarregados de Postos, srs~ 
I 

Megaron, Mairawé, Reginaldo Flores da Costa e, principalmente, a Bedjái, 

somos gratos, F~ederico e eu, pelas gentilezas recebidas e pelo forneci 

menta de alimentção, de suas próprias rações, quando de nossa permanên 

cia nos Postos. Agradecemos também ao Dr. Eduardo de Matos Biral, Maria 

Estela Wilker, dentista e enfermeira do P.I. Diauarum, e à professora 
Mariana K. Leal Ferreira, por sua atenção e hospitalidade. Os mesmos a 

gradecimentos se extendem a todos os índios com quem convivemos grata 

mente, em especial, aos Jurúna. 

' '· 
Rio de Janeiro 

22/1/1981. 


