r

~

~STITUTO SôCIOAMBiENTAl
D~
I
I

1 nstituto Soeioambiental

--- ---·- -

Cod

1>·-·'\
\'v ! .. 1 '

1.

brc

••

1 · •
, ' r /'
,,

·1

••

Programa Xingu / Projeto de apoio à alternativas econômicas

Aspectos da agricultura indígena
no médio Xingu, MT

Relatório técnico: setembro / novembro de 1996
Eng" Agr" Geraldo Mosimann da Silva.

r>.

São Paulo

r

'
1 •,. ·,
• ' , -~

•

'~.

••••.

.---

Aspectos da agricultura indígena no médio Xingu, MT
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
Programa Xingu I Projeto de apoio à alternativas econômicas
Engº Agrº Geraldo Mosimann da Silva.
Relatório técnico: setembro / novembro de1996.
São Paulo, dezembro de 1996.

SUMÁRIO

1. Introdução

02

2. Os Kayabi

03

2.1 Caracterização geral da agricultura Kayabi

04

2.2 Aspectos sociais e divisão de gêneros no trabalho agrícola

31

2.3 Algumas especificidades da aldeia Capivara

33

2.4 Panorama da aldeia Kururu

48

3. Os Juruna

50

4. Os Suya

57

4.1 Aldeia Rikoh

58

4.2 Roça de banana da aldeia Ngosoko

60

5. Os lkpeng

60

6. Comentários gerais

64

6. 1 Caracterização dos sistemas agrícolas tradicionais

64

6.2 Banana passa e outros produtos

64

6.3 Apicultura

66

6.4 Identificação e mapeamento de terras pretas

68

6.5 Outras demandas identificadas

69

7. ANEXO. Croquis de áreas de roças

74

Ilustrações

1
,r-1

1.lntrodução

De acordo com as diretrizes estabelecidas

em conjunto com a coordenação

do Programa Xingu, no início de setembro e deliberações

da equipe técnica, em

outubro, foram realizadas duas visitas ao PIX, em 09 a 30.09 e de 17.10 a 18.11.

e
contato com os povos da região do médio I baixo Xingu (Kayabi, Suya, lkpeng e
A primeira visita cumpriu mais um papel de reconhecimento

da área

Juruna). A segunda visita já teve um caráter de observação direcionada e
envolvimento efetivo nos trabalhos do então chamado projeto de apoio à
alternativas econômicas, com uma área geográfica definida como prioritária (mas
não exclusiva), que vai do PI Diauarum, ao sul, até a Br-080, no limite norte do
PIX.
As linhas de ação acordadas incluem:
• a observação e entendimento do sistema agrícola tradicional, em um primeiro
momento com maior ênfase para os Kayabi;
• o acompanhamento e apoio técnico para a produção, processamento e
comercialização de banana-passa e outros produtos agrícolas;
• o acompanhamento e apoio técnico para o desenvolvimento da apicultura;
• o acompanhamento do uso dos recursos naturais, com ênfase no mapeamento
de áreas disponíveis para atividades agrícolas e identificação de critérios para
seu uso;
• outras demandas emergentes no curso dos trabalhos.

Neste relatório optou-se por apresentar as informações e comentários
relativos a cada etnia, realizando-se ao final um balanço geral para o conjunto do
Parque.
Apesar da responsabilidade pelas informações aqui contidas ser exclusiva
do autor do relatório, houve importantes trocas com André Villas Boas e com os
agrônomos Hélcio de Souza e Henrique Silva, da equipe do ISA e com os
consultores agrônomo Luiz Cláudio Bona, durante uma visita conjunta de uma
semana ao médio Xingu; com o agrônomo Eli L. Jesus e o antropólogo Klinton
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Senra, que desenvolveram trabalhos na aldeia Capivara. Para este relatório, não
foram consultadas fontes bibliográficas.
2.0s Kayabi

As observações que seguem derivam principalmente de dois períodos de
permanência na aldeia Capivara, a primeira de cinco e a segunda de sete dias.
Além disso, ocorreram uma série de conversas com informantes eventuais, no PI
Diauaraum, com destaque para algumas conversas com Mairawê. Houve uma
rápida passagem pelas aldeias Kururu, Tuiararé, Maracá e Takapeanin, em
diferentes oportunidades.
Para o acompanhamento da produção, processamento e comercialização
de banana-passa e outros produtos agrícolas foi estabelecido um roteiro mínimo
de aspectos a serem observados. Apesar da ênfase ter sido dirigida para a
banana passa, em função de problemas ocorridos em experiências anteriores com
outros produtos, principalmente com farinha de mandioca e de polvilho, o roteiro
foi utilizado como uma base para a observação de fatos gerais da vida cotidiana
no PIX. Resumidamente o roteiro, sem ordem hierárquica, contempla o seguinte:
1. Tipo de roça, relacionado com o destino da produção (produto in natura,
consumido na aldeia I venda; produto processado, consumido na aldeia I venda) e
com a expectativa de volume de produção física (inverno - seca e verão - chuvas).
2. Expectativa de renda e finalidade do dinheiro apurado com a venda da
produção (sonhos).
3.Caráter da roça e pessoal envolvido: individual I familiar I comunitário I
parentesco.
4. Grau de investimento: área total trabalhada I aproveitamento de roçada
anterior.
5. Área ocupada com a cultura I espaçamento I nº de plantas por touceira
(amostragem aleatória).
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6. Georreferenciar

as áreas de roça, sempre que possível com amarração

de

tempo para deslocamentos.
7. Capacidade instalada e projetada (metas) I tecnologia de secagem/ controle do

processo I condições higiênicas.
8. Prospecção da intensificação da atividade: isto atrapalha a vida cotidiana das
pessoas I famílias na aldeia ? A produção I processamento compete por tempo
com outras atividades tradicionais ? Quais as relações de gênero envolvidas na
produção I processamento I embalagem I venda I uso do dinheiro arrecadado ?
Há terra disponível ? Como se escolhe a terra para o plantio ? Quem escolhe ?
Como se decide qual será o tamanho da roça ? Qual a origem de mudas? Como
se dá a seleção de cultivares ?
9. Além da banana, há algum outro produto que a comunidade pensa que pode
trabalhar para obter renda (com excessão do artesanato, que receberá uma
abordagem em separado) ?
1 O. Há elementos da cultura material I importação de plantas I "domesticação" de
plantas relacionados com a busca de alternativas econômicas ?
11. Afinal, esta alternativa econômica é uma "boa onda" para a comunidade?
2.1 Caracterização geral da agricultura Kayabi

.r-·

Os Kayabi sempre tiveram forte tradição agrícola. Por ocasião da primeira
visita ao PIX, inicialmente foi coletada uma listagem de plantas cultivadas e suas
variedades, utilizadas pelo povo Kayabi. Mais tarde, esta lista foi complementada,
incluindo algumas plantas originárias do contato com a sociedade dos brancos. O
quadro 1 apresenta a relação obtida.
A partir desta listagem, principalmente dos nomes na língua nativa,
abriram-se oportunidades para aprofundar conversas sobre diversos aspectos da
prática agrícola dos Kayabi. Passei a conversar com maior fluência com alguns
velhos, principalmente Kupeap, Kupeiani e Takaperum, todos da aldeia Capivara.
As conversas via de regra foram gravadas e acompanhadas por um intérprete,
que muitas vezes era o professor Awatat, para fazer registros escritos.
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi, segundo informações do professor Awatat Kayabi
e do ancião Kupeap Kayabi. Aldeia Capivara, 25 e 26.09.96, complementadas em 26 a 28.10.96. Contou-se também
com a colaboração de Tumã Kayabi, no Diauarum.
Notas:
1. A grafia foi fornecida pelo professor e as descrições por ambos. Preferi manter a informação como recebida, mesmo
guardando grande subjetividade.
2. Para o amendoim, uma checagem posterior, a partir de amostras de sete variedades fornecidas por Kainã Kayabi,
indicou que existem mais variedades (ou nomes diferentes?) do que as listadas no quadro abaixo.
nome português I Kayabi

variedade

milho I awasi

awasi - pytan *
awasi -sin *
awasi - on *
awasi - parap *
awasia - aryry *
awasia - fu'ã
awasi - ii
awasi - uu
awasi-kawi

observações
milho vermelho
milho branco
milho preto
milho pintado

mistura de grãos de cores diferentes
mesmo grão com cores diferentes
milho de espiga curta· típico do Tatuí, com cerca de 50 % do
tamanho dos outros tipos de milho
milho pipoca
milho da cidade
denominação para milho híbrido
mingau de milho

* variedades das
quais se faz fubá
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
nome oortuouês I Kayabi
amendoim I monowi

variedade
monowia - kapesin
monowi - pywi
monowi - ii
(monowi) jakareape
teiwkarapype i
monowi - kanauon

monowiemyemyku

monowijun
tapy]ayt
morunu'i

observações
barriga branca, costas marrom
casca mole, grão mole, grandinho e rosado.
gostoso, faz bem e carrega as baterias.
amendoinzinho, cor vermelhinha
case dura, parecida com o couro de jacaré,
de grão grande e branco
amendoim curto e grosso, de várias cores no
mesmo grão ( branco, vermelho, marrom)
vagem grande e torta, como o dedo; grão
grande e vermelhão. Este amendoim é pra
quem tem idade (mais de 38 anos), pois
fortalece os mais velhos. Homem não pode
comer se a mulher ganhou bebê ou matar
outro na guerra, senão fica aleijado, sentindo
fortes dores.
Planta-se com espaçamento maior que 2,5 m
entre covas, mas mesmo assim a raiz passa
por cima da folha da planta vizinha. A case é
um pouco grossa mas não é difícil de
quebrar; grão grande, de cor meio pintadinha
de marrom e branquinho (parecido com
awasi-aryry).
amendoim da cidade
amendoinzinho pequeno e roxo
amendoinzinho bem pequeno e roxinho,
que pode comer bastante que não dá dor
de barriga e nem gases. Dá problema
quando tem bebê novo (até 1 mês), mas
depois pode comer o mingau.
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
nome português I Kayabi
mandioca I manióp

variedade
maniywa kan'muku

maniywytan

maniywuni
Tukunaré = Piawou
(nome do matrichã)

Veio há pouco do
Pará para o Tuiararé.

maniysin

observações
rama vermelha, sem galhos laterais até 3m
de altura; usa-se para farinha (é a melhor que
tem), rende bastante; raiz branca.
E meio fraca. Depois que cresce, deita a
rama (vermelha) e vira a raiz para cima. A raiz
~ branca. Usa-se p/ farinha.
E baixinha(+- 1,6 m, em terra boa chega aos
2m). A rama é preta/ marrom e raiz é branca.
Para farinha.
rama vermelha, +- alta, com raiz grande (2 m
ou+). Boa para farinha grossa, que fica bem
vermelha./amarela, de 1 ª.
altura similar ã Tukunaré, de rama branca
como a m. doce. Raiz branca. É fácil de
confundir com a m. doce, daí quando se faz
perereba pode causar mortes, como
aconteceu no Sobradinho.e/ 2 crianças, em

1993.
typyak
maniakap
jakamagui
nome: perna dobrada
ywuwy

sogro de Tumã Kaya
bi trouxe do Pará)

Parecida com a maniysin, como se fosse m.
doce. Faz-se polvilho. Raiz branca.
mandioca doce, de raiz e rama brancas, alta.
mandioca doce. Planta alta, de raiz preta e
grande, de rama preta. A raiz é mole e dá o
melhor mingau.
Rama preta, +- alta. a casca tem cor dife
rente. Carne branca, meio vermelha (crua).
Quando jogada na água, muda de cor. No
forno fica vermelha amarela. Farinha de 1ª.

7

)

)

)

Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
observações

nome português I Kayabi

variedade

maniatata I macaxeira

mani - atata - sin
mani - atata - ywowi
mani - atata vwon

macaxeira branca
macaxeira da cidade

alta, de raiz e rama brancas.
folha fina, de rama e raiz branca.
rama preta, de raiz amarela, um pouco alta.

fava I kumaná

kumanáuu
kumanápirangi
kumaná ami

fava grande

grão meio verde; sobe no pau.
fava pequena e vermelha.
fava grande de grão bem preto; sobe; o nome
significa rãzinha da lagoa, que fica
amontoada junto. Faz-se mutapi muito
gostoso.
feijão igual ao da cidade, mas é do índio.
Sobe e vai longe. Grão rosa escuro.
fava de grão pequeno I médio, preto.. Sobe.
fava grande, de grão branco. Sobe.
feijào carioca, do branco.
significa que já está verde, mas é grande;
urão verde.

á

kumanáram
kumaná ii
jakupesin
kumanáon
Kumanaran peawyuu

cana de açucar
planta de branco, Kayabi
não conhecia antigamente

canpirango on
canaete
canaparawi
canaoanql

arroz

arusi

cana roxa, pé alto
tem na roça do Kupeiani; o pessoal trouxe
mudas ontem (27.10.96).
cana mole; verde pintadinha, pouco alta, não
muito doce.
cana vermelha, alta, parece cana viola.
planta de branco, Kayabi não conhecia
antigamente
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
nome oortuquês I Kayabi

variedade

observações

cará I kara

karauu

cará grande, cuja raiz tem cabelo e vai para o
fundo; produz bastante. Pode chegar a 60 80 cm de comprimento; de casca escura e
carne branca.
igual ao karauu, mas menor (40-60 cm).
pequeno (10 a 20 cm), casca e carne
escuras; quando cozinha para fazer mingau o
caldo fica vermelho (parece uva).
raiz comprida ( até 1,5 m). É difícil de tirar;
meio grossa; fica cheio de cabelo na raiz
toda. Casca marronzinha de carne branca.
Casca marrom, carne branca e raiz
cordiforme (foto).
significa igual ao pé da gente, com dez dedos
(parecido com karaitá). É o mais gostoso de
todos, meio doce.
significa parecido com a cabaça fina de
guardar óleo Oanyru)
tem raiz encima da árvore. Encontra-se em
qualquer lugar no campo. O pessoal antigo
usa. Foi visto em Marcelândia. Foi mostrado
um exemplar.
carazinho vermelho, parece açaí. É bem
gostoso.

Karausin
Karaui

Karafuku

Karaitá
Karapype

Karaon

= janyrukamin

karaywate

karapyoni

Cará moela ou
alado.

cará
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
nome portuouês I Kavabi

variedade

observações

taoiba, mangarito I namoá

tamarasin

namoá pequena, cor marrom, folha meio
grande, altura 1 a 1,5 m.
namoá pequenininho, folha pequena,
parecida com a folha do mamão, com +- 80
cm de altura.
namoá de batata grande, compridinho, folha
grande, planta de rama comprida. Come-se
quando ganha bebê pequeno.
batata parecida com mão de onça, folha
grande; planta alta.

teayp

namoá pó

towauu

pimenta I ykyj

kyy]uun

planta de cerca de 1 m e pouco, com galhos
esparramados; fruto grande; pimenta fraca.
fruto comprido, vermelho. a planta é parecida
com anterior; é pimenta forte. Seca o fruto e
pila com sal.
fruto redondinho, planta igual a pimenta
grande.

kyy]ãpimuku

kyy]apirakja
kyyjin

pimenta malagueta
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... continuação.
nome oortuquês I Kayabi

variedade

banana I bakuauu

pananuon
pana ywewei
panajuvi
panapirãguon
pananitai
panajarekareuu
panakakainjuon

observações

b. terra
b. nanica
b. maça
São Tomé (?)

banana de fritar

b. roxa
banana bem pequena e doce, com planta
igual ao pé da banana de fritar
banana com dedo bicudo (parece jacaré)
carne vermelha e leve, casca verde
amarelada, que fica vermelha quando
amadurece

algodão I amyneju

amynejupytan
arnvneiuwesln

algodão de fibra marrom
algodão branco

cuia (cabaça)

janyrua
yapi

cuia fina para guardar óleo
cuia para mutap, com bico coberto, tipo
concha
cabaça grande para guardar mel, mingau,
amendoim, farinha, milho
cabaça p/ carregar água, de pescoço fino e
depois fica grande embaixo.
cabaça para fazer copo, para tirar mingau
cabaça pequena, é outro tipo de copo

kanafu
juriuu
yakamin
yaii
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Quadro 1. Espécies e variedades de plantas cultivadas pelos Kayabi ... conclusão.
nome portucuês I Kavabi

variedade

observações

batata doce I jetyk

jetykpiran
jetykquii

batata vermelha, de cerca de 20 cm.
b. vermelha, pequena e bem docinha,
redondinha (4 a 5 cm de diâmetro).
quando cozinha fica um pouco dura;
vermelha, de tamanho intermediário entre
as duas anteriores.
b de carne vermelha, redonda, de cerca
de 1 O cm de diâmetro.
b. branca, do tamanho da letvkoiran

jetykpagi

jetykgapyon
ietvksin

abóbora I kuiruauu

manga I mang

há só um tipo. Veio do branco.

mangôon
manguiin
mangpíranguon (?)

manga grande, de coração
manguinha
grande e vermelha
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As capoeiras de terra preta são a base da agricultura indígena no Xingu,
não só para os Kayabi. Aí pode-se reconhecer dols elementos interdependentes e
complementares: o tipo de capoeira e a qualidade da terra.
Os kayabi reconhecem muitos tipos de capoeiras, as quais variam segundo
a sua composição florística e porte da vegetação, que por sua vez depende da
sua idade (tempo sem uso) e da qualidade da terra. Recolhi os seguintes tipos de
capoeira (em ordem alfabética):

iapoé: lugar (capoeira) que já foi escolhido para fazer a roça.
iapopet : pantanalzinho.
iapopyret: : capoeira em que já foi feito roça ( 1 ou 2 anos atrás).
iapoyau: roça nova, do ano (ainda não se formou capoeira).
jun : cerrado.
jusi: campo, com árvores (mato baixo); cerradão, como o que tem nos arredores
do PI Leonardo.
kaatee : mato baixo puro, entre cerradão e floresta, sem derrubada.
kofeteman : capoeira aonde nunca foi plantada roça.
kofet rarete : capoeira que não recebeu roça ainda.
Obs : Parece que há uma diferença, a ser checada, entre os dois últimos termos,
relacionada com o conceito de terras "virgens" e terras onde o pousio foi
suficiente para recuperar a composição e fisionomia da floresta teoricamente
primária. Como ponto para reflexão, lembrar da presença de cacos de
cerâmica em praticamente todas as áreas abertas para cultivo, em terras
pretas. A presença destas materiais indica que mesmo em capoeira
aparentemente intocada já foram feitas roças pelos antigos donos da roça,
que deixaram estes pedaços de panela lá. A presença de cacos indica terra
boa para comida. No Tatuí eram encontrados machados e facões de pedra,
que eram recolhidos para usar novamente e que também indicavam local
bom para comida. A leitura de trabalhos de W. Baleé pode auxiliar na
compreensão deste fenômeno.
kofet rymaman : capoeira de 20 anos.
kofet ryman : capoeira de 1 O anos.
kofetram : tipo de capoeira pantanosa, em local abaciado com solo de horizonte A
tendendo a turfoso (observação visual da superfície).
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Em adição, busquei conhecer o que os índios chamam de paus da
capoeira, ou seja, a vegetação de locais bons para fazer roças:
Aju yp : árvore grande do kofet, não tem no Xingu.
Asirar yp : árvore cheia de espinhos, o pássaro come o fruto.
Aymoot : a capoeira está virando mato alto de novo, os paus estão crescendo.
Ereru u : taquara.
Inata yp : inajá. Come-se o fruto, faz óleo, mingau ( com mel) e artesanato;tira coro
para isca de peixe; tira-se palha para cobrir a casa, entre outros usos.
Janyp yp : jenipapo.
Jatua yp : dono do kofet, árvore que mais tem lá. É grande, meio baixa.
Jrukatu : capoeira limpa (mais nova).
Juta yp (nome completo com a fruta junto: jutaywa yp)

jatobá (Hymenaea

courbaril, Caesalpinoidea).
Ka'a yp: árvore grande, da qual se faz remédio para febre. Pode-se também dar
banho em criança pquena (raiz e casca do pau). Pinga-se também no olho (arde
muito).
Kaayram : árvore grande, companheira da ka'a yp.
karemy yp : árvore de flor escura (marrom / preta). Tem em todo lugar, inclusive
no Kofete e no campo. A flor indica que já vai chover, que as roças devem ser
queimadas logo.
Kofetro yp : árvore grande.
Koja yp : roça do segundo ano.
Ksiakangãg yp : árvore de flor amarela, que carrega bem. O fruto é amarelo,
parece a gema do ovo. dá no mês de agosto, quando o tracajá põe ovo.
Kueym : palmeirinha com espinho, parece folha de macauba, só que é baixinha,
como se fosse um tipo de tucum.
Kwasig yp : árvore grande, maior que a sumaúma.
'Nga : pau de ingá.
Moywang yp : dono do kofet; fruto bem pequeno, vermelhinho. Pássaro com.
Moywaysi : usa-se para passar na corda do arco ( fica bem preto).
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Pesi ywa yp : (goiaba ?) árvore cuja fruta é comida do pássaro ( jacu, mutum,
pombinha e outros).

Pokova : banana brava.
Simo on: tirnbó.
Simoete: tira, amarra e bate (para pegar peixe).
Simokasi : tira e bate com machado e joga para pegar peixe ( como se fosse
timbó).

Tukai yp : remédio. para febre e dores. Pode-se dar banho com raiz, casca e agua.
Não é planta exigente em terra, planta-se e nasce fácil em qualquer lugar.

Wyjauju yp (campi) : árvore que gruda no pé, na roupa, e prende também o
pássaro (daí pode-se pegar o macuco e outros .Pássaros).

Yamoon: samaúma (Ceiba pentandra, Bombacaceae).
Yag yp : árvore do kofet não muito grande, que tem na roça do Kanisio / Yjwapã.
Yatyta yp : pau grande, com espinhos. A raiz pode ser raspada para dar banho
em bebê novo, para ficar branco (?).

Ywon : árvore cujo galho parece cipó, a fruta é amarela e grande, com 4 carroças
dentro. É comida de macaco e arara.

Segundo Kupeap, a capoeira do Xingu é parecida com a do Tatuí, mas lá é
mais alta, com paus diferentes. Para se ter uma idéia, arrolei com os informantes
os nomes de alguns frutos do mato, discriminando

aqueles de ocorrência no Tatuí

e no Xingu:

Do Tatui:

Akositrywa (akosi=cotla)

: Fruta doce , do tamanho do tucum (- 5cm); Amarela

como a banana quando amadurece. É pau grande, alto, parecido com a palmeira
e d'a fruto como manga. Faz mal para quem não tem costume de comer. Dá nas
capoeiras, do Pequizal para baixo.
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Kasi a : Fruta pequena e vermelhinha, parecido com pitomba. Dá em outubro até
o começo de novembro. Cozinha-se para comer o carroço ou pode-se por direto
no fogo. Quando come-se cru dá coceira na boca, parece namoa.
Kwano ywa ou yiwapiruru : Fruto do mato, amarelo quando maduro, doce um
pouco azedo; frutifica em dezembro e janeiro. É comida de macaco, macuco e
jacamim. Derruba-se o. pau para tirar o fruto (árvore grande).
Pinawa i: igual (primo) do anterior, mas menor, um pouco maior que açai. Comese do mesmo jeito.
Pinawau u (patua : fruto pequeno(3-4 cm), preto, com p'é igual ao dá macauba,
mas sem espinhos. O cacho é igual ao do inajá. Cozinha-se para comer (só

.-

esquenta um pouco senão vira pedra). Tira a casca e come a carne com farinha
ou com beiju. Também se faz caldo (deixa azedar por uma semana), peneirado,
que pode ser tomado com mel.

DoXingu:
Api : árvore alta, com até cerca de 16 m, cujo diâmetro pode chegar aos -30 cm
ou mais. O fruto, delicioso, é vermelho escuro I cor de vinho, lembrando uma
cereja. Dá em outubro. Come ao natural mas se comer muito dá dor de barriga.
Faz-se caldo só esfregando com a mão na peneira, sem precisar misturar agua.
Com 3-4 dias fica uma cerveja forte, amarga. Ambos podem ser misturados com
mel. (Tomei a cerveja com dois dias de fermentaçao, no Tuiarare, com baixo teor
r·

de alcool. O pessoal de lá disse que o caldo de api foi invenção do Prepori.) A
semente pode ser torrada e comida como uma castanha de caju.
Kamo i ( oiti) : árvore do campo, baixa, de galhos espalhados. O fruto compridinho
e gordinho, parece bosta de capivara. Dá de outubro a novmbro. Com-se natural,
só tira a casca. Tem perto da aldeia.
Tanyryry wa

= muri iu (murici) : Árvore do campo, baixinha, de flor amarela e fruto

amarelo, pequenininho (a do Araguaia é grande). Dá quando o rio está cheio
(janeiro I fevereiro). Come-se ao natural e joga-se o carroço. A fruta natural pode
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ser socada no pilão e então passar o caldo na peneira. Faz-se mingau com mel.
(rápido).
O quadro 2 apresenta uma listagem de .espécies de frutíferas visualizadas
e/ou que foram citadas durante o período de permanência na aldeia Capivara.
Segundo Kupeap, a diferença entre o mato (floresta ?) para capoeira é que

a segunda tem vegetação de porte baixo, com tipo de paus que moram na
capoeira (composição florística diferenciada), que são diferentes daqueles do
campo (cerrado e cerradão com.elevado número de indivíduos de macaúba).
No campo a terra é ruim, só dá manióp. No Diauarum é tudo campo. Os
funcionários do PIN sempre encomendam comida na aldeia Capivara. Na frente,
na margem esquerda, tem capoeira boa, que já foi roça antiga e agora está
começando a ser usada de novo. Kupeap diz que já teve Kayabi morando ali, mas
André e Mairawê levantaram a hipótese de que na verdade eram roças de Suyá.
Em íntima relação com a vegetação, há uma classificação para as terras,
principalmente relacionada com a cor e com a textura do solo, associados à
,,...

posição na paisagem. Assim, temos:

ywyon : terra preta
ywypiran : terra vermelha
ywypytan : terra marrom
ywysigo on : terra meio areiada ( tipo do campo de futebol da aldeia Capivara)
ywysi : terra branca, arenosa
ywyrugou: terra mole, que não é muito firme. Dá em lugar seco. Tem raiz junto
com a terra.
iuju: barro branco do Tatuí ( no Xingu não tem barro bom para fazer panela; por
isso as velhas abandonaram a tarefa de fazer panelas e outras cerâmicas. As
mulheres mais novas não sabem fazer panelas).
Em alguns pontos visitados do PIX a cor do solo foi caracterizada conforme
a escala de cores de Munsell. O quadro 3 mostra os resultados obtidos.
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Quadro 2. Frutas (ywa) observadas e / ou citadas durante estadia na aldeia Capivara, setembro de 1996.
nome português

nome Kayabi

abacate
abacaxi
api
banana
buriti
cacau
café
caju
cajuí
fumo
goiaba
inga
macaúba
mamão
manga
mangaba
maracujá
melancia

yapiuon
juraparaparuu
api
bakuauu
myrysiywa
kaauywa
café
kajuu
kajuwi
putem
pesiywa
'nga I yga
makajup
mamão
mang
magap
maracuja
menansin I yacat

pequi
urucum
yacaraná
kwano ywa

awai
urucu
só citada
só citada

observações

observados apenas com espinhos
coletado no mato.
diversos tipos
alguns pés plantadas na aldeia Capivara
veio do branco; alguns pés plantados na aldeia Capivara.
do campo, colhe em setembro
pequeno, colhe em setembro
colhe a partir de novembro até janeiro I fevereiroem setembro
diversos tipos; coletado no mato.
veio do branco
colhe em dezembro I janeiro

veio do branco ( segundo Kupeap, foram roubadas algumas frutas
e depois as sementes foram distribuídas paulatinamente. Foi a
única planta roubada, todas as demais foram introduzidas
amistosamente)

fruto do mato, que se come
fruta do mato, dá em outubro I novembro. come-se in natura.
Parece com tucum qrande, mas tem caldo e é doce, gostoso.
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Quadro 3. Cores das amostras de solos úmidas, coletadas no PIX.
nome
tipo de terra
roca
etnia

cor do solo

observações

lkpeng / Pavuru

R. produção

banana nova

terra preta

5 YR 3/3
5 YR 4/6

Juruna / Tuba
Tuba

Nakudê I
Carandini

policultivo novo

terra preta

7,5 YR 3/4

ao lado de policultivo do ano anterior, coleta 0-1 O
cm prof., em 22.09.96

Kayabi / Capivara Kupeiani

policultivo novo

terra preta

5 YR 2,5/ 2

amostra superficial composta, 0-15 cm, em 26.09.96

Kayabi / Capivara Tewit

mandioca (?)

terra amarela (?)

10 YR 4/ 4,5

coletado pelo Hélcio em 24.09.96

Kayabi / Capivara Jawari

mandioca

?

7,5 YR 4/4

coletado pelo Eli, em 23.09.96

Kavabi I Capivara Yaefuká

policultivo novo

terra preta

5 YR 2,5/2

coletado pelo Eli, em 23.09.96

Kayabi I Capivara Kupeiani

mandioca nova,
próximo banana

?

7,5 YR 3/2

coletado pelo Eli, em 21.09.96

Kavabi I Capivara Kupeiani

banana

?

7,5 YR 3/2

coleta 0-20 cm, pelo Eli, em 21.09.96

Kayabi I Capivara Jawari/Yaefuká

policultivo de
1995

Terra preta (?)

5 YR 2,5/2

coletado pelo Eli, em 23.09.96

Kayabi I Capivara YJwapã

mandioca nova

terra amarela (?)

5 YR 3/4

coletado 0-15 cm, em 27.09.96

banana em
implantacão

terra preta

9 YR 3/2

coletado 0-15 cm, em 18.10.96

Suya I Ngosko

Kamanin /
comunidade

coleta a 0-15 cm prof., 19.09.96
coleta a 30-40 cm prof.

Kayabi / Capivara Poroko / Yjwapã

milho I amendoim terra meio preta
/ batata / melancia meio
avermelhada

hA: 5 YR 3/2 a 3/3 h A coletado 0-15 cm, em 23.10.96; GPS: WPT 04
subsup.:5 YR 5/8
e 2 YR 4/8

Kayabi I Capivara Juru

policultivo novo

hA: 7,5 a 5 YR 3/2 hA coletado 0-15 cm, em 24.10,.96; GPS: WPT 06
subsup: 3 YR 4/8

terra meio preta
meio
avermelhada
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Pude perceber

também algumas designações

de porções

geomórficas.

Destas anotei apenas ypo, que é um termo que designa a ponta (final) de ilha (no

Xingu).
É evidente que não se faz roça em qualquer lugar. Deve ser em um local
onde tem córrego e/ou lagoa (perto d'água), que é onde tem lugar de capoeira.
Na margem direita do Xingu (região da aldeia Capivara) não tinha terra preta
desde o início, com excessão da zona com lagoas perto do Pequizal e na margem
esquerda do Xingu, também junto das lagoas. O acesso de barco até a roça não é
o mais importante e sim a existência de paus que mostrem pela capoeira que a
terra é boa para plantar comida (awasi, kara, amenyju, pimenta, cana, etc). Na
capoeira, kara, jetyk, maniop e bakuauu não morrem. Quando se reabre a roça,
há renovação destas plantas. No Tatul, a comida se mantinha, mas no Xingu a
comida não dura dois anos, o tateto sempre chega e estraga o que está lá
(Kupeap).
Os velhos são os que podem procurar o lugar de capoeira, porque
conhecem o lugar da roça. Os jovens vem atrás e fazem a sua roça perto.
Rapazes de 12 ou 13 anos devem começar a fazer sua roça particular próxima da
do velho, para já ir aprendendo desde cedo.
Com relação à pressão sobre o uso dos recursos, especialmente a
disponibilidade de terras pretas para abastecer de alimentos e materiais uma
população crescente, como a do Xingu, Kupeap falou que a localização da aldeia
Capivara (e outras também) junto da calha do Xingu foi para facilitar o
atendimento de saúde. Um pouco mais afastado há terra preta, que ele acredita
que será suficiente para todos, por causa da dinâmica da sucessão, pois as roças
mais velhas já estão virando capoeira de novo.
Com relação às atividades envolvidas com a preparação das roças em si,
coletei uma série de expressões que incluem aspectos da seleção da área,
limpeza, derruba, queima e plantio:
Akapit je te kou: eu estou roçando ( tradicional).
Akarupan je te kou : eu estou roçando.
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Te koo je amonook : eu estou comecando a roçar agora.

Te koa je apo: Eu estou fazendo a minha roça.
Te koa je aparetyk: Eu estou derrubando a minha roça.
Te koa je apy: Eu estou queimando a minha roça.
Panana ko je apy : Eu estou queimando a roça de banana.
Ykyinywaje apea : Eu estou limpando o local do amendoim.
Monuwi rupawa je apea : Eu estou limpando o local do amendoim (muda só o
local).
Monuwia je amagatyrum : Eu estou guardando o amendoim (colhido) no cesto.
Monuwia je ok : Eu estou arrancando o amendoim.
Aperowyky je te kou: Eu estou trabalhando (na roça).
Je koa ukai katukatu : Minha roça queimou bem.
Je koa nukai : minha roça não queimou bem (porque estava molhada).
Je koa iakym : Minha roça molhou.
Je koa ikaaete: Roça suja (com folha nascendo), cerca de um mês após o plantio.
Je koa nikai: Roça limpa (que não tem folha).
kaa je amomyrum je ; Eu fui procurar capoeira para fazer roça
kaa aesa je ape : Eu já encontrei um pedaço de capoeira (para fazer roça).
Tawoiok (redondo) nga te jee jau: Eu vou dividir a roça, uma parte para cada um
(da familia). I Eu vou abrir a roça ( derrubar o mato) para mim.
Aeme y'run je nga ko : Eu fui fazer picada para a roça.
Ypotywa je apo: Eu vou limpar o cipó (antes de fazer a roça).
Pokotywa je apo : Eu vou roçar o lugar da banana brava.
Kaaenopyãn yp : árvore baixinha de dentro do kofet (forma).
Akapipa je ko : Eu rocei tudo, antes de derrubar ( com foice).
Ywiiaje amonook : Eu cortei o matinho ( com machado).
Aparetypa je : Eu fui derrubar tudo (pau maior), com machado.
Mosiru : reunião de pessoas (convidadas) para fazer coletivamente o trabalho de
uma roça (tipo de um mutirão).
Tepap : acabou.
lpemeirae tee : falta só um pedaço para acabar.
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Tepajawyjawy:

está quase acabando.

Matepanga je koa : Acabou toda a roça.
Ywouatee ; árvore mais grossa que fica para derrubar depois (forma).
Ajepejaetee kwaraamoat : esta roça só tem 1 ano ( fiz no ano passado).
Awamoe íapopyret: eu fiz a roça agora.

Para as atividades agrícolas, são utilizadas diversas ferramentas, dentre as
quais foram identificadas as seguintes:
yjapat : foice
tamoap : facão
Yjapyj: machado de ferro
ltayj: machado de pedra
Yjapekanget: enxada
Api yp: pau de apipara plantar amendoim; coa. Usa-se também para awasi. O api
carrega muito, por isso é empregado como ferramenta de plantio, para
proporcionar uma carga similar do produto que se deseja colher. Com um pau
qualquer, a colheita pode ficar comprometida. Guarda-se o pau para realizar
outros plantios, como um instrumento a ser zelado.
Jakyran yp wakan : enxada de pau para plantar fava (aparentemente, não mais
em uso). É um pau grande do Kofet.
O nome das roças, ou seja, das plantas já cultivadas, pode sofrer uma
ligeira mudança com relação às expressões que indicam o tempo verbal passado.
Assim, alistagem com o nome das roças é:
ko: roça.
awasi ko: roça de milho.
pakuau u ko : roça de banana.
awasíranuon ko : roça de cana.
namoa ko : roça de taioba.
kara ko : roça de cará.
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jetyga ko : roça de batata doce

monuwi ko : roça de amendoim.
amyneju ko : roça de algodão.
maniypwa ko : roça de mandioca
maniy ko : roça de mandioca ( diferença ?)
ykyiyj ko : roça de pimenta.
momo ko : roça de mamão.
kumana ko : roça de fava.
arusi ko : roça de arroz.

E a as frases expressando que determinado vegetal já foi plantado são:

Menasia je otym : eu já plantei melancia.
Monowia je otym: eu já plantei amendoim.
karaa je otym: eu já plantei cará.
jetykga je otym : eu já plantei batata doce
karau ua je otym: eu já plantei kara grande
ykyja je otym: eu já plantei pimenta
awasia je otym: eu já plantei milho
namoa je otym: eu já plantei taioba.
momoo je otym : eu já plantei mamão.
jupatpatroua je otym: eu já plantei abacaxi.
pakuauua je otym: eu já plantei banana.
awasiranunon je otym: eu já plantei cana.
awasii je otym: eu já plantei pipoca
awasiuua je otym: eu já plantei milho da cidade (a confirmar)
ya je otym: eu já plantei cuia.
janyrua je otym: eu já plantei cabaça fina
kwairuauua je otym: eu já plantei abóbora
yapi je otym i: eu já plantei cuia de bico aberto
kanafu je otym: eu já plantei cabaça grande
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juriuu je otym: eu já plantei cabaça de pescoço fino, para carregar água

yakamin je otym: eu já plantei cabaça para fazer copo
yaii je otym: eu já plantei cabaça pequena

Com relação às mudas e sementes, aparentemente, não há distinção entre
os diferentes tipos de material genético para propagação, um mesmo sufixo
é
~ .
empregado para sementes, tubérculos ou mudas de estacas, diferenciados
apenas pelos nomes de cada planta.

karaejuin : muda de cará.
jetykjuin : muda de batata doce.
monowiejuin: semente de amendoim.
-~

namoaejuin : muda de taloba,
kumanaejuin : semente de fava.
maniypwejuin : muda de mandioca.
awasiejuin: semente de milho.
amynejuejuin : semente de algodão.
juapwouejuin = ? tradução ?

Há uma única palavra para cova, ywykwat, igual para todas as plantas.
Com relação à origem das sementes, quando por qualquer motivo não se
dispõe de sementes I mudas para o plantio, algum parente empresta ao menos
parte do necessário. A devolução ocorre em qualquer momento em que haja falta
de sementes I mudas para quem os cedeu anteriormente. Caso o parente não
tenha o material necessário, este é cedido por outra pessoa da aldeia (quase
todos na aldeia são considerados parentes) ou de outra aldeia, ao menos para
fazer uma roça de multiplicação de material propagativo. Em último caso, buscase materiais do branco, que podem ser usados para multiplicação também. Fiquei
na dúvida: onde ? quais brancos? que tipo de material genético?
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Com relação ao plantio em si, há a figura dos "especialistas" para plantio:
são pessoas que quando realizam a tarefa de plantio da semente

ou muda,

garantem uma boa colheita. Foram citados o amendoim, awasi, manióp e o cara
(é pior, se não plantar direito não dá raiz). Vale notar que sempre se faz replantio
de quase todas as plantas, com excessão do amenyju e da ya, que é eventual.

Assim como as roças não são feitas aleatoriamente
também uma organização

em qualquer lugar, há

interna dentro do espaço de uma roça. Foi possível

identificar alguns lugares especiais dentro da roça:

ykyinyp: lugar de limpeza do monowi.
ykyinywi i: lugar pequeno para monowi ou para amendoinzinho (?)
ykyinywou u : lugar grande para o monowi ou par amendoim grande (?)
ykyinywoko : um quadrado grande de mais de 15 m de lado, para o monowo
( demora para colher).

imomowokap : quando a roça foi loteada (dividida) para plantar o monowi e a
manióp já foi plantada.

Do mesmo modo, há uma classificação

das roças segundo seu tamanho e

forma, relacionados com notórios conhecimentos de geometria.

Je koa tuwiuu: roça grande (individual).
Kouu : roça bem grande, maior que a anterior.
Koii : roça pequena.
Kopimin : rocinha bem pequena ( como aquela fotografada, atrás do hotel - casa
do paje).

Kofuku : roça comprida (retangular).
Koewiwauu : roça redonda.

Estritamente,

alguns elementos geométricos

foram coletados

por mim, a

partir de Awatat:
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-kosiafa : triângulo
koiwirau u : retângulo
koiwiwau i : quadrado
koiwiwae saquesaque: círculo
Porém, há outros nomes, coletados de Yefuká, Aturi e Eroj, pelo instrutor
de matemática Pedro Paulo, durante o Curso de Formação de Professores, em
abril de 1995, no Diauarum I Pavuru:

Triângulo: ajuawy ( takwarafa)
Retângulo: lfuku juawy ( awi ã jupap)
Quadrado: ajujawe (okgayjwytet)
Círculo: iapey' wa I yewa
Losango: i'yp I yaap I i' yp == awasiyj (peneira com desenho de awasi ?)
Creio que este conhecimento permite a medição das roças com uma
precisão admirável. Segundo depoimentos, tem gente que mede no pé ou a olho.
Tamanho, largura e forma são estudados previamente, com a capoeira em pé.
Awatat falou-me de uma antiga matemática Kayabi, entretanto disse que o círculo,
triângulo, quadrado e retângulo, como tal, são formas posteriores ao contato com
o branco. Esta informação demanda checagem.
Coerentemente com a estrutura espacial das roças, há um arranjo
temporal, evidenciado pelo calendário agrícola dos Kayabi. Nota-se, em um
r.

primeiro momento, um esforço dos índios em transmitir informações lastreadas no
referencial de tempo dos brancos, a partir dos meses do ano. Contudo, observase que há algumas confusões com as datas. Por isso, perguntei pelo calendário
da natureza. Pelo calendario tradicional, não interessa o mês em si. Há quatro
tipos de avisos da natureza para a epoca de iniciar os trabalhos com as roças:
• O canto do pássaro junyra, que não praticamente não pia durante a estação
chuvosa;
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• O aparecimento do gavião towotauu, que não aparece durante as chuvas;
• A observação visual do abaixamento do rio Xingu, chamado de ytyryk;
• O amarelecimento e queda das folhas da árvore yag yp, na capoeira.
Outros sinais da natureza relacionam-se com :

• a floração da árvore karemy yp, de flor escura, que indica que em breve
comecarão as chuvas, devendo-se queimar logo as roças;
• o plantio do amendoim, que deve ser feito durante a epoca de maturação da
fruta do api (coincidente com outubro).

Ainda, independente de já estar na epoca adequada para iniciar os
trabalhos, quem por qualquer motivo não fez roça no ano anterior, tem que
começar a fazer roça cedo, mesmo que a chuva não tenha acabado (-abril), para
ter comida o mais breve possível. Neste caso, emprega-se a expressao Ytyrygy
pyrau we aee.
De um modo geral, a manióp é a primeira cultura a ser plantada, no inicio
de setembro, para nascer com o sereno, antes ainda das primeiras chuvas. Se
plantada tarde, fica fina e não dá bem.
Para se obter milho verde, este deve ser plantado em setembro também,
até outubro. A maioria das lavouras de comida devem ser plantadas em outubro.
Destaca-se a melancia, que é plantada dois dias após a queimada da roça; o
kumana, que é plantada junto com o awasi; e a bakuauu, que também é do cedo
(primeiras chuvas). A jetyk e o kara podem ser plantados logo após a roçada,
antes da queimada, a cerca de dois palmos de profundidade. Assim, ficam
protegidas do calor da superfície e nascem lentamente, já no seu lugar definitivo.
Esta prática não prejudica a produtividade.
OBS: Awatat preferiu não fazer comentários sobre as plantas de branco, feijão
carioca e arroz.
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Após o plantio, algumas plantas recebem tratos culturais, como a limpeza
de ervas na roça e outras práticas específicas de manejo. Os Kayabi consideram
que nas roças, é preciso cuidar para não nascer folhas (vegetação espontânea),

para evitar juntar bichinho: rato, corá, cobra. A roça deve ficar limpa, desde antes
do plantio. Algumas culturas requerem tratos específicos:

Monowi: limpa-se com facão e por arranquio manual as folhas que estão
nascendo na época de plantio (frutificação do api - em 1996 deu pouco api).
Depois de nascido, o dono da roça sabe o momento ideal, quando as plantas tem
cerca de 1,5 a 2 palmos de altura, faz-se um pisoteio para deitar os botões florais
e facilitar a sua penetração no solo. Com o terreno úmido de chuva, as plantas
são pisoteadas

para direções

opostas

na cova. A tarefa

é

realizada

indistintamente por homens, mulheres e crianças. Se não for realizada esta
prática, para todas as variedades, o amendoim só cresce para cima e não dá raiz
(grãos). Se a folha começar a queimar, a planta na certa morrerá
Quando as folhas começam a secar, isto é, ficar doentes, estas são
arrancadas e jogadas dentro do córrego. Esta prática é feita em qualquer época,
antes ou depois do pisoteio, conforme sintomas visuais que a roça apresente. A
colheita é feita quando começa a amarelar a folha. É uma operação demorada,
que pode levar cerca de duas semanas com colheita diária. T odes arrancam o
monowi da terra, que é transportado em cestos pequenos (monuwii) para um local
limpo na própria roça, onde são postas as plantas para secar com a vagem virada
para cima. O amendoim fica no campo até secar bem a casca, que endurece e
fica escura. Armazena-se então a produção em um cesto grande, na casa
(juywyry).

menansin : não recebem prática nenhuma.
awasi : é realizada a separação de variedades de awasi nas roças, deixando-se
agrupamentos de plantas da mesma variedade em parcelas diferentes. Não foi
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o

informada a distância entre tais agrupamentos

nem se é adotada a prática de

separação através do plantio em épocas diferentes.

kumana: também não recebem práticas, mas colhe-se a vagem verde (senão fica
muito amarga), para ir comendo aos poucos. Faz-se mutap com macaco, macuco
e peixe.
jetyk : quando intensifica-se o crescimento. vegetativo, as ramas esparramam-se.
muito. É necessário então dobrar as pontas das ramas sobre si mesmas, em
direção ao centro da cova, que fica mais redonda e daí produz melhor. Não se
come as folhas, mas sim as da manióp.

namoa : corta-se as folhas velhas (limpeza) e aproveita-se a oportunidade para
colher folhas novas para comer ( que dá um mutap muito gostoso com peixe).
ykyj : colhe-se a pimenta verde e madura ( vermelha). Quando esta é semeada
densamente na roça, pode-se tirar as mudas novinhas (cerca de Y2 palmo de
altura) e replantá-las em linha ( fila) na mesma roça.
ya: é planta do cedo (setembro), que semeia-se como a melancia, mas em linhas
na borda da roça, para ter espaço para subir em pau e para evitar o pisoteio e
quebra de ramos. Quando é plantada no meio da roça, sobe no awasí e em outras
plantas e suja tudo. Em geral, planta-se as diferentes cultivares I espécies (?)
lado a lado, com cercade 5 m de intervalo. Mesmo assim as ramas se cruzam.

amenyju : quando se planta no cedo, em setembro, a planta fica muito alta e
produz pouco; em outubro a planta dá mais baixa e produz mais. Não se realiza
nenhum trato cultural. No final do primeiro ano, realiza-se a quebra e dobramento
para baixo dos galhos colhidos. A colheita é feita entre junho e setembro, com
diversos repasses. Normalmente colhe-se por dois anos e depois abandona-se a
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roça, mesmo que esteja em consórcio

com a bananeira.

Há um bichinho

que

chupa o capulho, o amejoa (percevejo).

Os Kayabi reconhecem

também alguns insetos que atacam as roças em

geral:

yaa: saúva
aryrypaat: grilo branquinho que voa
mejoa : fede-fede I percevejo (?) vermelho I azul
karuapei : grilo vermelho
tukut: grilo
Para defesa da roça, utilizam algumas práticas:
- abanar o lugar onde o bicho está comendo as folhas de awasi e amendoim,
entre outras (?), com a pena do jacu. (abana com a pena, não interessa a planta
que é).
- queima no meio da roça um peixinho cascudinho (tipo bagre), chamado canatãi.
- queima pimenta no meio da roça.
- pena de coruja (urutajao): deixa um feixe amarrado no meio da roça, para o
vento não derrubar o awasi ( a pena fica na frente da venrtania e fecha a porta do
vento).
- atrair marimbondo para a roça(? - informação imcompleta).
Há algumas expressões relacionadas com a colheita e armazenagem, para
diversas plantas:
imagatyrua on : tirar da terra para arrumar e guardar para o ano seguinte.
iapaa : colher o awasi
iokka : arrancar o kará e jetyk
ijanga : por no cesto ( só para monowi)
itaá : apanhar o amenyju
imonoka : cortar a cana
pytemype : termo geral para guardar para o próximo ano: Kará I namoa I awasi
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A vida útil de roças foi assinalada como sendo 2 anos para o amenyjy; até
20 anos para bakuauu; e demais plantas, 1 ano.

2.2 Aspectos sociais e divisão de gêneros no trabalho agrícola

• Gênero e trabalho agrícola
Algumas informações sobre a divisão do trabalho.agrícola por gênero estão
dispersas ao longo do texto deste relatório. Informações mais detalhadas devem
constar no relatório de consultoria a ser entregue em breve pelo antropólogo
Klinton Senra, do Museu Nacional I RJ. No entanto, pude verificar que aos
homens compete a seleção de área para a roça, as tarefas de roçada, derrubada
e queima. Para o plantio, as mulheres participam na seleção das sementes e na
semeadura, podendo também auxiliar na abertura de covas. A colheita muitas
vezes é compartilhada por ambos os sexos, porém em geral, são elas que
realizam o processamento dos produtos (farinha, mingaus, etc). Há um claro
entendimento entre os índios de que as mulheres trabalham mais, após a
chegada das ferramentas de aço, que aliviaram o trabalho masculino.
Uma estimativa de tempos de trabalho para atividades agrícolas indica que
para a roçada gasta-se 2 meses e para derrubada outros 2 meses, com machado
de pedra. Com machado de ferro: para uma roça de 150 X 150 m, conforme o
número de pessoas ( da comunidade e/ou filhos jovens, grandes) envolvidas, a
roçada leva cerca de 3 dias e a derrubada 2 dias.

• O dono da roça
O dono da roça é sempre um homem, o genro ou o sogro. O arranjo é
combinado previamente com a família. Faz-se a derrubada e roçada juntos e
depois divide-se 50 X 50 ou 100 X 100 metros quadrados para cada um.
O dono da roça - a pessoa física que toma as decisões e instrui o grupo
durante os trabalhos - não pode roçar nem derrubar. Pode ficar na casa (a da
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roça, não a da aldeia) e preparar / providenciar

comida para a turma (parente ou

qualquer pessoa da comunidade; pode ser de outra aldeia). Pode estar presente,
coordenando

e falando sobre a qualidade do serviço; cuidar do comportamento

social do grupo (evitar brincadeira

demais, literalmente

"cuidar do peão'). Tem

coordenador de roça e coordenador do serviço ( pode ser da família ou não).
Ou seja, este dono da roça é diferente do dono da roça espírito ( o primeiro
dono mesmo era um espírito, o único dono de todas as comidas); ou do conceito
de dono da roça associado a uma coleção de indivíduos de uma ou mais espécies
animal ou vegetal que dominam determinado ambiente em quantidade ou
importância. Por exemplo, ouvi um cozinheiro falando que o carruncho é o dono
do feijão, quando havia infestação por este inseto. Nos depoimentos sobre as
capoeiras e terras pretas, são citadas algumas formas ou estágios da sucessão
vegetal em que um determinado tipo de planta era o dono daquela capoeira
específica, pela sua abundância.

• Restrições para visitar roças (segundo Yjwapã Kayabi)

1. Não pode visitar a roça depois de chupar mel. Tanto faz se é mel chupé ou
tataí. O que mais prejudica é o caveí (nome kayabi para abelha oropa). Quando
alguém tem inveja de uma roça com boa produção, chupa mel e vai na roça, daí
causa grande estrago. Neste caso, dá briga entre o dono da roça e quem foi lá
para arruiná-la.
3. Quando a mulher tem criança pequena (até uns dez meses), ela e seu bebê
não podem ir para a roça. Às vezes vai, mas a criança não pode sentar no chão
de jeito nehum, senão o dono da comida fica bravo. É o pajé quem fala isso.
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• Casamentos inter-étnicos

Observa-se que há alguns casais com parceiros de etnias diferentes,
envolvendo Kayabi com Suya, com Trumai e com outras etnias, inclusive de fora
do Xingu. Segundo Kupeap, antigamente os Kayabi não se misturavam. Em
épocas de guerra sequestravam-se crianças que cresciam livremente na aldeia e
eram mortos quando chegavam à idade de casar; o mesmo era feito quando do
roubo de mulheres: quando aprendiam a língua, eram mortas; as misturas
(casamentos) começaram depois da pacificação, quando grupos até então rivais
passaram a conviver em espaço próximo.

• Histórias e mitos relacionados com a prática agrícola

Foram gravadas algumas fitas com depoimentos tomados principalmente
de Kupeap, os quais envolvem a história da origem das plantas cultivadas pelos
Kayabi, a história do monowi e narrativas relacionadas com o modo de vida e
produção agrícola no Tatuí. As fitas não foram transcritas porque estão na língua
nativa, com uma tradução simplificada de um intérprete índio. Mais tarde, seria
interessante cotejar estas versões com o material bibliográfico disponível.

2.3 Algumas especificidades da aldeia Capivara

Em 24.10.96, realizei um encontro no centro da aldeia Capivara, com as
lideranças e povo em geral. A reunião teve por objetivos:
1. Fazer uma explanação sobre o trabalho agrícola do ISA e a distribuição do
trabalho entre a equipe técnica.
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2. Ouvir posição da aldeia e combinar como trabalhar com alguns aspectos
específicos, como
-o funcionamento da roça tradicional kayabi;
-roças de produção, principalmente de banana para secar;
-conhecer os materiais usados no dia a dia da aldeia e que possam ser
manejados / plantados no futuro.
- apicultura.
- produção de sabão.
-a disponibilidade de terras pretas e sua localização;

• Os trabalhos com banana
O rapaz (filho de Kanízio, nome ?) responsável pela secagem da banana
na aldeia viajou para o Tatuí e não voltou mais. Durante a reunião, Pofat
ofereceu-se como voluntário para o trabalho. O cacique disse que precisava
pensar sobre o assunto e não confirmou explicitamente Pofat como a pessoa a
tocar os trabalhos de secagem da banana.
Kupeap gostaria que o trabalho continuasse, que seu neto assumisse o
compromisso com a comunidade. A meu pedido, contou a história da banana para
os Kayabi. Disse que antigamente não existia banana até que um homem
chamado Jakyranyp trouxe a banana do Tatuí, no final dos anos 50 início dos 60,
portanto há cerca de 35 anos atrás.
De um modo geral, há uma avaliação positiva da experiência anterior. O
cacique Kanízio relatou que ao mesmo tempo que se come muita banana seca na
aldeia (são muitos meninos). O cacique, inclusive, levou banana passa em uma
viagem e pode matar a fome no caminho. Segundo ele, há intenção de se
comercializar uma parte da produção in natura (São José do Xingu e cursos e
reuniões no PIX) e outra processada, i.é., seca, para vender fora principalmente.
Inquiridos sobre a renda da produção de passa no último ano, as pessoas
disseram que o total vendido foi muito pequeno (uma parte o Henrique levou para
Brasília), não se sabe quanto dinheiro foi obtido. Por outro lado, as atividades
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relativas ao ciclo do plantio ao processamento não são consideradas como
exigentes em mão de obra, também não competindo por atenção de outras
atividades das roças e da vida cotidiana da aldeia. Um contraponto visível é a
consideração das condições e perspectivas para o transporte para retirar a
banana da roça (atualmente a pé e de canoa) e depois levá-lo ao local de
beneficiamento, daí para o ponto de reunião da produção· do PIX e de lá para a
distribuição ao mercado. Vale salientar que apesar da atuação da ATIX e do
próprio. ISA, ainda é notória uma· dúvida das pessoas de como é que funciona
este tipo de fluxo de informações e materiais, tampouco se tem clareza sobre a
formação de preços e características da comercialização em canais específicos,
como o mercado de produtos certificados, por exemplo. Durante a minha
permanência na aldeia, não foi citado diretamente o uso da lancha que está
sendo reformada para uso pelos Kayabi. No entanto, um grupo de homens e
jovens deslocaram-se para S.J.Xingu para auxiliar na montagem do motor da
embarcação. Do mesmo modo, foi falada da possibilidade da ATIX realizar a
comercialização da banana passa. Praticamente não houve debate sobre agentes
de comercialização, o que pareceu-me indicar que este aspecto ainda está
distante do foco de atenção da maioria das pessoas na aldeia.
Dentre as cultivares de banana, aparentemente a maior área está ocupada
com banana da terra, maçã e caturra (nanica e nanicão ), não necessariamente
nesta ordem, pois não foi realizado levantamento quantitativo. Destas, utiliza-se
apenas a banana caturra para fazer passa. O conjunto da produção concentra-se
entre os meses de outubro a abril, principalmente dezembro a março. Na estação
seca, a produção é reduzida sensivelmente. Nos meses de janeiro e fevereiro,
período em que mais chove, a secagem da banana fica inviabilizada, ao menos
com o atual modelo de secador. Considera-se como época ideal o período entre
julho e agosto, podendo ir até outubro, que ainda tem sol forte. Os meses de
dezembro e março são climaticamente instáveis, chuvosos, o que pode provocar
problemas com a secagem.
Hoje existem na Capivara seis secadores em bom estado de conservação,
mas que necessitam de tela na entrada e saída de ar, para vedar a entrada de
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insetos durante a secagem (lá enviei o material necessário para a aldeia). Na
ocasião, ninguém quis expressar uma estimativa de produção por secador, em
qualquer unidade de medida. Os secadores estão armazenados na casa e
produção construída par este fim, de 5X6 m, com piso de cimento e telhado de
palha. A secagem é feita com o posicionamento das bandejas com a fruta sobre
um jirau na frente da casa. O pessoal da aldeia aceita testar um outro tipo de
secador que possa ampliar o período de secagem da banana.
Foi explicitada uma vontade de se continuar com o trabalho de banana
passa. No entanto, a atividade ainda é considerada em teste na aldeia, prevendose para o ano 96/97 um ritmo pouco intenso: Foi apresentada para a aldeia a
idéia de Mairawê de se dividir o período de trabalho com a banana,
estabelecendo-se um sistema de rodízio entre todas as aldeias com produção.
Isto evitaria a exigência de dedicação prolongada à atividade pelos índios, que
pode provocar abandona da atividade caso torne-se uma obrigação e um
aborrecimento.
Em meados de outubro I 96, algumas aldeias do PIX receberam uma visita
de técnicos vinculados à vigilância sanitária, da Secretaria de Estado da Saúde I
MT para um reconhecimento das instalações das casas de produção e fornecer
orientações para a sua adequação às normas vigentes. Segundo o médico
Douglas Rodigues, da Escola Paulista de Medicina, que os acompanhou em
alguns locais, a equipe é comprometida com a defesa dos consumidores, contudo
esteve muito presa às exigências legais estrito senso, mostrando-se deficiente
quanto à vivência das características de povos indígenas. Assim, ficou patente a
necessidade de se estreitar contato com esta Secretaria para esclarecer dúvidas
e encaminhar favoravelmente as pendências verificadas a campo.
Na aldeia, as roças são individuais, onde a lavoura de banana deriva do
adensamento da população de bananeiras após o final do primeiro ano de um
policultivo variado, com a colheita dos demais alimentos. Há ocasiões em que se
mantém a colheita de alguns produtos na roça, principalmente amenyju e noutros
forma-se um bananal solteiro. (Vale lembrar que até cerca de 35 anos atrás os
kayabi não conheciam a banana, tendo sido incorporada ao sistema agrícola
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aparentemente sem a adoção de outras práticas de manejo além do espaçamento
inicial e da colheita dos cachos).
Em geral, as mudas provêm de bananais próximos, com preferência para
mudas de cerca de 1 metro de altura, que levam de 1 O a 12 meses para produzir
o primeiro cacho. Também foram citados outros tipos de mudas. As mudas de
rizoma podem levar até um ano e meio para produzir o primeiro cacho.
A vida produtiva de um bananal varia segundo o tipo de terra em que é
plantado: em terra vermelha (margem direita do Xingu) dura 2 a 3 anos, podendo.
chegar a 5 anos. Em terra preta, como as da região das lagoas na margem
esquerda, podem durar até 20 anos. Kanízio falou que precisa renovar um antigo
bananal seu, que está na terra preta. Falou também de banana do tempo da
abertura da aldeia e o Juru mostrou-me o provável local, a campo. Havia alguns
pés de banana em uma área de estágio sucessional avançado, possívelmente
uma "floresta secundária': em touceiras com pequeno número de mudas, mas
produzindo cacho, apesar de curto e com fruto pequeno. Esta é considerada uma
das possíveis áreas fonte para mudas, se alguém resolver fazer uma roça de
banana pelas cercanias. Juru disse-me que mais ao norte há uma capoeira
antiga, com pau grosso, que tem mangueiras e bananeiras plantadas.
Comentei que, em sendo parte da banana destinada ao comércio fora do
PIX, é necessário compreender e trabalhar com algumas informações que já
existem na roça e na cabeça das pessoas, só que não estão reunidas. Um ponto
importante é responder as perguntas: é possível cortar banana ( colher) das roças
da aldeia para secar ? quando ? em que quantidade e por quanto tempo
(continuidade de oferta)? Para se alcançar respostas, a idéia é realizar algumas
quantificações ligadas ao ciclo produtivo e de processamento da banana, mesmo
que estimativas preliminares. Isto inclui o inventário das roças da Capivara e das
outras aldeias; a estimativa de área plantada e de sua produtividade (totais e
aproximações por cultivares); a demanda física por secadores completos (e o
estudo de modelos alternativos ao em uso atualmente); estimativa de tempo e
materiais necessários ao processamento, embalagem e eventual necessidade de
armazenagem na aldeia I ATIX I outro local, até reunir a produção para a venda.
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Em síntese, o pessoal da aldeia expressou que pretende continuar
trabalhando com banana passa, mas necessita do apoio do ISA para o
planejamento da atividade, para obteção de recursos para comprar materiais e
para apoio tecnológico. Comentei o caráter do apoio financeiro que o ISA pode
propiciar, enfatizando a importância de se treinar pessoas do local e na
necessidade da comunidade criar seus próprios mecanismos para reinvestir na
atividade e, eventualmente, ampliar a escala de produção da banana passa.
• Apicultura e fabricação de sabão

A apicultura só é trabalhada pela extração de méis de árvores do mato.
Nunca foi feita a chamada criação racional, tampouco identifiquei um interesse
imediato no assunto.
No final da reunião foi explicitada uma demanda pela continuidade das
atividades de produção de sabão. Nas palavras dos índios, a atividade foi
considerada não difícil de se realizar, porém na volta para as aldeias não foi
possível continuar porque o pessoal não aprendeu muito bem e ainda restam
dúvidas. Ficou no ar a resposta sobre o real interesse dos representantes da
aldeia no curso em aprender. As pessoas citaram com ênfase os trabalhos
desenvolvidos no Tuba-Tuba, que desenvolveu-se em condições idênticas (falta
de equipamentos (prensa e soda). O cacique ganhou de presente um sabão
produzido lá, segundo ele de ótima qualidade. Disse também que o pessoal de lá
está experimenrtando tirar óleo de diversas plantas e animais, quando comentou
que a extração do óleo de macaúba é complicada e trabalhosa. Por fim, falou-se
da produção de farinha para a venda, ao que expliquei que esta atividade estava
ainda em avaliação, não estando sendo incentivada prioritariamente mas também
não está descartada.
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• Identificação de terras pretas
Quanto ao mapeamento de terras pretas, foi comentado o uso do GPS,
associado com visitas de campo às roças. Nesta data (fins de outubro), a carta
imagem ainda não havia chegado às minhas mãos, no PIX. O quadro 4 apresenta
uma listagem dos pontos coletados com GPS, com os quais já foi alimentado o
banco de dados do Laboratório de Informações Geográficas e Sensoriamento
Remoto / ISA e plotados os pontos sobre imagem de satélite.
Durante o primeiro período de permanência na aldeia Capivara (fins de
setembro), foi conversado em reunião com íideranças e a comunidade sobre o
levantamento dos sistemas de produção e explicada a participação dos técnicos
do ISA, inclusive no tocante à identificação e mapeamento de terras pretas,
incluindo roças novas e antigas. Após a reunião, começamos a trabalhar com
mapas, Eli de Jesus e eu. Percebemos que Jawaret Kayabi é um geógrafo nato,
que em 1987 desenhou em cartolina um mapa com detalhes da hidrografia do
Tatuí, viajando de barco e sem nunca ter sobrevoado a área. Quando observou

uma imagem da área do parque, na escala 1 :250.000, rapidamente dominou os
elementos de interpretação. Ele se dispôs a auxiliar nos trabalhos que envolvem
cartografia, em regiões de seu conhecimento.
Mais tarde, em 13.11.96, foi realizada uma reunião de avaliação e
replanejamento do trabalho desenvolvido pelas expedições de fronteira do PIX.
Para os relatos de cada equipe, foram utilizadas imagens de satélite Landsat, em
ampliações plotadas na escala 1: 100.000. O~ índios, da aldeia e de diversas
etnias, mostraram-se bastante à vontade e desinibidos com a manipulação das
imagens, reconhecendo elementos de interpretação e trabalhando bem com as
distâncias.
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Quadro 4. Pontos coletados pelo GPS Ensign - Trimble (1992). Datum: SAD 69. Coordenadas UTM, fuso 22.
nº WPT

local

leste

sul

data

hora

obs

01

centro do PI Diauarum

255931

8761156

201096

15:18

02

local da palha de inajá, aldeia Capivara

254032

8771658

221096

16:41

03

centro da aldeia Capivara

253239

8772692

221096

17:04

04

roça nova da família do Kanízio

254920

8770592

231096

09:16

05

roça velha da família do Kanízio

254968

8770744

231096

11 :51

com algodão

06

policultivo novo do Juru, s/ banana

251760

8775674

241096

12:14

margem direita do Xingu,
margem direita do Ywoguo

07

roça antiga do Yefuká, com algodão

251726

8775885

241096

14:03

08

policultivo novo Yefuká / Jawari,

251718

8775992

241096

14:11

s/ banana

09

lagoa Ypya, 2D mode

. 247970

8772260

251096

08:32

aldeia.antiga de Temeoni

10

casa de roça do Kupeiani

247899

8771991

251096

08:45

aldeia antiga

11

roça de banana do Juru, e/ 3 anos

247755

8771780

251096

08:57

12

roça de banana do Kupeaini -

248092

8772202

251096

09:49

13

policultivo no 2° ano, e/ pimenta, algodão e
cana (mudas)

247615

8772157

251096

10:02

14

mandioca Tukunaré, 2 anos I abacaxi/ jetyk

247776

8772172

251096

10:12
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ida: 17 min I volta: 24 min

2º ano de clheita, 2 D mode
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Quadro 4. Pont
nº WPT

\

\

)

)

letad

)

)

)

lo GPS
local

))

))

)))

)

))

)

leste

sul

data

hora

)))

))))))

obs

15

mandioca Tukunaré e macaxeira,

247781

8772139

251096

10:23

16

porto defronte do Takapeanin

246953

8746259

011196

10:47

17

aldeia Pequizal, defronte ao porto

251108

8777812

061196

17:52

18

no rio, defronte da Faz Bolinha

249819

8779798

061196

17:57

19

porto do Bolinha

249880

8779907

061196

18:01

20

centro da aldeia Tuba-Tuba

246925

8788767

071196

10:22

21

córrego da roda d'água do tuba Tuba

245658

8790008

071196

11:46

22

porto da aldeia Kururu

235384

8777788

081196

09:37

23

centro da aldeia Kururu

35426

8777931

081196

10:49

24

roça nova da aldeia T Tuba,

248680

8780750

091196

09:24

próxima da árvore grande

25

roça nova, particular, (braço menor)

249188

8781069

091196

09:49

antes da comunitária de
banana

26

roça antiga de banana

249257

8781247

091196

10:10

27

roça nova de banana, comunitária

249348

8781230

091196

10:16

54° 00' 45"

11° 52'

OBS

interseção do rio lamaçu com a linha
de divisa seca do PIX, para auxiliar
exoedicão de fronteira

roças de 2 anos

calculadas com régua
sobre mapa com escala
conhecida
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• Visitas a algumas roças da aldeia

26.09.96 Roça de Kupeiani
local (vide croqui) : sai da aldeia pelo caminho de trás, do lado direito, passa pela

fazenda de Funaizinho e segue por uns 500 m até uma bifurcação, tomando-se o
ramal da direita. A trilha segue em capoeiras de roças antigas, atravessa uma
região com roças novas e entra em capoeira alta, chegando na roça, a sudeste da
aldeia. O percurso total deve dar pouco menos de 2 Km.
A roça tem o formato aproximado de um T, em direção perpendicular ao
rumo do sol, estando com o poente no lado direito. Tem uma área de cerca de 1,6
ha. Na ocasião foi plantada jetyk piran e awasisin. Havia melancia e cará
plantados. Foi coletada amostra de solo para análise química e verificada a cor da
camada superficial pela escala de Munsell, cuja leitura foi 5 YR 2,5/2.
Kupeiani preparou as covas com enxada e sua esposa semeou o awasi,
transportado em um pequeno cesto I peneira. O mesmo deu-se com o jetyk ( o
homem abriu a cova e a mulher plantou (informação incerta).
Havia

cacos de

cerâmica

e fragmentos

de

rocha

concrecionária

(provavelmente transportados).

27.09.96 Roça de mandioca de Yjwapã
local (vide croqui) : sai da aldeia pelo caminho que se inicia na casa de produção
de banana passa, seguindo por cerca de 1,2 km até o local onde ficam as
primeiras roças, antigas, de mandioca. À esquerda destas roças fica uma lagoa
não muito grande. Cerca de 300 m para frente, na borda de uma capoeira alta,
fica a roça de Yjwapã, ao norte I nordeste da aldeia.
A mandioca estava começando a nascer, em uma área retangular de cerca
de 0,6 ha, com direção do lado maior apontando para o N. A cor do solo é 5 YR
3/4. Foi coletada amostra para análise química.
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23.10.96

Roça do Poroko Kayabi e da família do Kanízio

percurso: saída da aldeia (centro: WPT03) por trás, pela picada maior do lado
direito, passa pelo local de coleta de pindaíba (WPT 02) e segue até cerca de 3
km da aldeia, passando por capoeiras e roças antigas.
o local (vide croqui): a área fica após uma capoeira alta seguida de uma roças
antigas. Na última delas ainda se via pés esparsos de monowi e amenyju e
abacaxi em plena colheita. A roça mais próxima da nova foi colhida no último ano
(WPT 05). A roça nova tem cerca de 114 x 114 m, ou 12.996 m2

(medidos com

varas de 3 m), com seu lado direito apontando para S 20° W. Tem um pequeno
declive de 2 a 3 %, nesta direção. Kanízio disse-me que é uma terra que não é
bem preta, meio avermelhada. A cor do solo no horizonte A é 5YR 3/2 e 3/3. Em
subsuperfície, a cor é 5 YR 5/8 e 2 YR 4/8. Atrás da área das roças, para o lado
direito (-SW) há uma lagoa (não muito longe). Na frente, a -NE, passa um
córrego que permite a vinda de canoa para a roça, na época das chuvas. A -SE
existem outras roças, de outros donos.
A roça está dividida para a família. O dono da roça é Poroko, mas há uma
parte do Yjwapã/Yvete. Aqui não há um policultivo completo, há predomínio de
awasi, monowi e menansin, além de alguma outra planta não visualizada I
mostrada. Isto se deve à qualidade da terra explícitamente inferior às ter. as pretas
legítimas, como aquelas da região das lagoas, na margem esquerda do Xingu,
apesar de que superior às terras vermelhas (como aquelas do campo), permitindo
colheita satisfatória do que se plantou.
Encontrei cacos de cerâmica na roça nova.
awasi
Havia awasi de duas idades, uns 1 O a 15 dias e uns 25-30 dias, além do
que estava sendo plantado no dia (awasisin). Kanízio disse-me que isto ocorreu
por falta de semente para realizar o plantio de uma só vez, o que seria feito
"normalmente". Constatei espaçamento de 96 a 136 cm quadrados, com 5 a 7
plantas por cova. Presenciei uma tentativa dos rapazes plantar awasi com
matraca, no entanto esta estava regulada para o plantio de arroz e o parafuso,
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muito apertado,

não permitiu um novo ajuste. A matraca foi abandonada

e o

plantio foi feito em covas abertas com a enxada.

monowi
A caminho da roça, Yjwapã cortou um pau de api para o plantio. Após a
chegada, ele e a esposa limparam com a mão e facão uma área no centro de sua
parte da roça, com a amontoa de paus e resíduos verdes. A mulher que já

separara e escolhera as sementes (que vieram descascadas) de três variedades
9uma quarta foi esquecida), abriu com o pau de api covas de três furos, do tipo
pata de anta, com o espaçamento flutuando entre 100 -11 O cm. O marido, com
um ferimento na mão, depositou uma semente por furo. Na parte do Poroko, a
limpeza foi feita por Kanízio, a esposa e dois filhos, um jovem e um menino. O
velho Twit preparou as covas com enxada de branco e plantou 2 sementes I cova.
As covas são sempre fechadas com o pé(awasi, monowi, outras).
24.1 O. 96 Roça do Juru Kayabi

saída: 11 :40 h, depois da reunião ISA I aldeia
percurso: desce o Xingu até a entrada do braço de rio da margem direita, de
nome Ywoquo portanto descendo também (vide mapa da hidrografia do entorno
da aldeia Capivara). Na volta cronometrei 6 minutos (no Ywoguo) + 5 minutos
(Xingu), com total de 11 minutos em um motor de 15 HP com três adultos e dois
meninos. Quando saímos, a uns 150 r,: rio abaixo do porto da roça pegamos
warajurui, um frutinho alaranjado de um doce meio adistringente, que lembra uma
Myrthaceae, e cresce bem junto as barrancas do rio (vi também em outros locais),
utilizada como isca para pacu.
o local (vide croqui): na margem do rio fica uma roça de manióp. Juru falou que a
terra é mais ou menos preta, meio avermelhada. A roça está em local com relevo
.~

suave ondulado, com cerca de 5 a 8 % de declive (estimado visualmente), com
uma área retangular de cerca de 105 x 174 m, ou 18.270 m2 (vara de 3m). O lado
maior segue a direção do rio e o lado menor aponta para N 70° E. Há uma casa
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ao lado da roça, seguida por uma roça antiga de comida (com awasion em um
jirau coberto)

e uma roça nova (policultivo),

alinhadas

em paralelo

pelo lado

maior.
O policultivo novo (GPS: WPT 06) apresenta uma feição que lembra um
paleodique
abandonado

marginal, com direção principal N20º W, talvez um antigo meandro
(vide croqui). Sobre o topo do dique havia fragmentos de cerâmica.

A roça aproxima-se de um quadrado, medindo 70 X 81 m, ou 5.670 m2

.

Pela carta

de Munsell, o horizonte A (camada escura superior) tem cor variando de 7,5 YR
3/2 até 5_ YR 3/2. Em amostra de subsuperfície, observado em material trazido
para cima por insetos, a cor é 3 YR 4/8. O awasi tinha cerca de 15 dias, com
desenvolvimento uniforme das plantas. Foi feita uma limpeza branda de ervas,
com o facão. Visualizei menansin, namoa, jetyk, kumaná, amenyju, não vi já, mas
havia. Acompanhei o plantio de monowi e karaoo.
A esquerda destas (NW) existem outras roças. Passamos por uma roça
antiga (1 ano, com amenyju; jirau aborto; GPS: WPT 07) e fomos à uma roça
dividida por Jawari e Yefuka (WPT 08). Esta tem sua lateral esquerda apontando
para N 90° E (vide croqui), com área estimada em 0,6 a 0,8 ha. A família de Juru
limpou o pedaço para plantar o monowi, no centro da roça, que Yefuká plantou
alguns dias mais tarde.

monowi
A família (homem I mulher/ meninos) limpou a vegetação viva de um local
no centro da roça, escolhido por Juru. Foi empregado o arranquio manual e
limpeza com o facão, além da amontoa de paus queimados e fragmentos maiores.
Juru cortou um pau de api no mato e o apontou. As covas foram feitas a cerca de
1 x 1 m de distância, com dois furos paralelos (tipo pé de porco), acompanhados
por um risco na superfície saindo de cada furo ( vide desenho). O furo tem cerca
de 5 a 1 O cm de profundidade e um ângulo estimado de 35-40º em relação à
superfície do solo. O furo foi feito pelo homem e a mulher escolheu a semente
(que já veio descascada da aldeia) e plantou uma semente por furo, auxiliada
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pelos meninos. A área recebeu sementes de 3 ou 4 variedades, que estavam
misturadas, devendo (segundo Juru) ser separadas no ano seguinte. Estimei a
área plantada proxima de 600 m2

,

em um trabalho de cerca de 35 minutos.

karaoo

-

É plantado em um monte com perto de 50 cm de altura, com 1 m de
diâmetro de base e 1 m de distância do centro da cova vizinha. Planta-se o
tubérculo inteiro ou pedaço de tubérculo. O homem preparou a cova com enxada
e a mulher plantou.

25.10.96 Roças do Juru Kayabi e Kupeiani Kayabi, próximas das lagoas

saída I percurso: 7:28 h, da Capivara, em barco chato com 3 mulheres, 3 homens,
2 rapazes e 4 crianças; 7:43 h: entrada no braço do Xingu chamado Piafuku (que
corre no sentido - N-S defronte ao porto); 7:52 h : chegada no porto do
Ywyapoap, uma das entradas para as roças da região das lagoas. Em terra
andamos 30 minutos (7:54 I 8: 24 h) até a lagoa Ypia (WPT 09), que

-

atravessamos em uma pequena canoa para chegar as roças. Na época das
chuvas, esta lagoa comunica-se com outras 3, que estão conectadas ao canal do
Piafuku, que por sua vez forma uma ilha temporária como braço do Xingu.

o local (vide croqui): segundo Kupeiani, seu falecido pai Temeoni abriu a primeira
aldeia kayabi no Xingu ( data?) onde hoje está a sua casa de roça (WPT 1 O), ao
lado da lagoa. Na época ele

E-1

a rapaz ainda, mas lembra que ali havia terra preta

de boa qualidade (a aldeia, no PIX, foi mudada (data) para facilitar o atendimento
de saúde e adaptação do grupo, vindo do Tatul, ao novo local). Por isso, há sete
anos atrás ele decidiu abrir rcca ali e os outros foram vindo depois.
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Ao redor da casa tem uma roça de maníóp, com um pouco de cana. No
lado direito há uma capoeirinha

(roça antiga) e frutíferas

(caju, manga, pequi)

onde havi uma casa que queimou junto com uma roça.

A roça de banana do Juru (WPT 11 ), com três anos, é aproximadamente

-

quadrada, com seu lado esquerdo apontando N 20° W. O espaçamento das
louceiras é de cerca de 4 a 5 X 4 a 5 m, com 3 a 9 pés por touceira. Juru disseme que a medida é. dada pela distância entre as folhas das bananeiras, que não
devem tocar-se. Aparentemente, há predomínio da cultivar caturra, mas há
também banana maça e b. terra (fritar). Em uma : apida chocaqern , .a roça, Juru
concluiu que teria 38 cachos em ponto de colheita, para possível venda ao ISA

--

para o curso de formação de professores.
Dali seguimos para a roça de banana do Kupeiani (WPT 12), cuja área
maior tem cerca de 1 ano de plantio e a menor, três anos. Há maior mistura
varietal do que na roça anterior, com destaque para a b. fritar; b. nanica e b.
maça. Passamos por uma antiga roça de banana, que os índios afirmam que tem
mais de 20 anos. Havia pés esparsos de banana nanica, em um capoeirão /
floresta secundária, com cacho pequeno e frutos menores do que o comum, mas
com aparência saudável.
Finda a capoeira, chegamos a uma roça que está no segundo ano
(WPT13). Havia amenyju e cana mantidos limpos. Algumas mulheres colhiam
pimenta de uma parcela co: n pimenteiras em fileiras, cuja vegetação espontânea
estava sendo capinada entre suas ruas (espaçamento de - 1 x 1 m). Um homem
retirou mudas de cana, para plantar na margem direita (foi Takaperum quem
plantou para o filho, no dia seguinte). O dono da roça (nome ?), disse que do
outro lado pode-se plantar também, mas não dá ( quase nada) naquelas terras.
Entramos novamente na capoeira e saímos em uma roça de manióp
Tukunaré (vinda do Pará), de 2 anos (WPT 14). Havia uma área com maior

·---

densidade de japaraparaoo, junto ao caminho e outra, mais a direita, de jetyk, com
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algumas variedades

diferentes,

inclusive

uma vinda de fora. A roça tem um

formato retangular.
Prosseguindo no caminho, há uma seqüência de roças de manióp com dois
anos (WPT 15 e 16). O conjunto de talhões com diferentes variedades,

incluindo

rnacaxeira, forma um eixo de direção aproximada E W, cuja trilha central conduz
novamente à casa de roça de Kupeiani.

-

Há outras roças foram visitadas pelo Eli e Klinton, das quais há análise (a
receber os resultados) e cor de solo disponível.

2.5 Panorama da aldeia Kururu

Junto com Henrique Silva e Lafusiá Juruna, fizemos uma rápida visita ao
Kururu, em 08.11.96. Nos reunimos com o pessoal da aldeia pela manhã. A roça
antiga de banana queimou junto com a capoeira, por descuido (os homens mais
experientes estavam fora,

1·1a

expedição de fronteiras) Há uma roça nova, em

terra preta boa, com cerca de 300 pés de banana, na margem direita do rio
Manisauá Missu, pouco acima da aldeia. A produção é consumida in natura e

-

processada, que também é destinada para venda. A banana passa produzida no
ano passado tinha boa qualidade, porém vendeu-se pouco. Não se sabe
quantificar o que foi produzido / vendido. Há cinco secadores (avariados) na
aldeia e chapa de zinco para construir mais um. Está se aguardando que o
Peruka (Chiquito), neto do cacique, possa vir fazer o secador. Foi sugerido que se
teste a tinta para cuia no fundo da bandeja de secagem, após este ter sido lixado.
Para este ano (96/97) pretende-se secar a metade do que for produzido, sendo
que 25 % do total geral será consumido na aldeia e 25 % destinado ao comércio
externo.
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Para se continuar com o processo de secagem da banana, foram
solicitados alguns apoios do ISA:
- materiais para o manuseio higiênico do produto;
- material para embalagem (sacos plásticos e papel celofane);
- materiais para construir secadores: lima para serrote, madeira para a
caixa do secador, ripa para a tampa, telas para vedação;
- outros materiais não relacionados com a produção de banana: sacos de
aniagem para transporte de farinha, lima para ferramentas.
Além disso, foi tecido um rápido comentário sobre o mapeamento das
terras pretas. Foi coletado ponto com o GPS no porto e no centro da aldeia (WPT
22 e 23).
Ficamos de visitar em outra oportunidade as roças de banana e de comida
doce. Preiú Kayabi comprometeu-se em atualizar o desenho da aldeia, ligando as

casas às respectivas roças, desde que tivesse material para isto. Alguns dias
mais tarde, enviei do Diauarum cartolina e lápis coloridos.
Visitamos a roda d'água e conversamos sobre a sua instalação. O pessoal
da aldeia comentou que ocorreram pequenos problemas em três oportunidades,
que eles mesmos sanaram. Durante a instalação, a pessoa que fazia o serviço
comentou a possibilidade de se montar uma usina através de uma turbina
hidráulica. No entanto, o problema maior foi a deterioração das relações entre os
brancos que instalaram a roda dágua e os índios, por causa de aliciamento de
uma mulher da aldeia, atraída para a cidade de Marcelândia.
No caminho entre a aldeia e a roda, avistamos áreas com roça de milho
(aparentemente solteiro), mandioca e uma área aberta onde se pretende instalar
..••..•.

um pomar. Kuré sugeriu que o ISA fornecesse mudas de frutíferas.

Quanto à apicultura, há uma caixa instalada, sob a responsabilidade de
Kuré. Algumas pessoas disseram que ele não é muito bom da cabeça, que
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deveria passar a atividade para outro. Fomos visitar a caixa, porém Kuré usou
fumaça em excesso. Além disso, o grupo de jovens que nos acompanhou fez
·-...,

muito algazarra e gritaria, irritando as abelhas. Henrique tentou verificar a
condição da caixa, que tinha uma melgueira, mas foi atacado pelas abelhas e
tivemos que desistir. Alertamos o cacique para os riscos deste tipo de

'-,..•

comportamento no trato com as abelhas, inclusive de acidentes graves, caso o
enxame ataque uma criança. A despeito destes problemas, foi identificado um
nítido interesse em ampliar a atividade na aldeia.

3.0s Juruna

Fizemos duas visitas às roças da aldeia, a primeira com Henrique e Bona,
em setembro e a segunda no início de novembro, com Henrique.
Na primeira visita, chegamos ao Tuba Tuba (WPT20) cerca de 14:30 h.
Almoçamos em casa de Tamariku, quase um barraco de periferia de grandes
cidades, coberto de zinco, com rádio, geladeira, TV e fogão a gás. Visitamos a
·..__

casa de produção, onde vimos e compramos artesanato, com destaque para os
banquinhos zoomórficos. Depois, Bona e eu fomos com Tamariku e seu filho de 5
anos, l.afussiá e Nakudê ver o local onde se pretende instalar uma roda d'água
para servir a aldeia, a 2 km em picada aberta no mato (WPT21 ). Examinamos as
alternativas para a posição da barragem e da roda, além de listar alguns outros
materiais necessários, que deveriam ser adquiridos. Assumi o acompanhamento
da instalação da roda, em oportunidade futura. Em fins de outubro, procurei por
Tamariku, que permaneceu fora da aldeia durante todo o periodo em que fiquei no
parque (até 18.11). Com a sua ausência e a falta de alguns materiais necessários,
a instalação da roda d'água ficou adiada.
Em 22.09 reunimos o pessoal da aldeia e conversamos sobre o papel a ser
desempenhado pela equipe do ISA. Após a reunião, cruzamos o rio com Lafussiá
e o cacique Karandini, para visitar uma roça antiga de banana (com diferentes
cultivares, como maçã, nanica, nanicáo, da terra, São Tomé (?), ouro, pelo
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menos) e duas áreas com policultivo, sendo um novo e outro antigo, ambos com
banana (WPT 24,25,26 e 27). Havia cacos de cerâmica, sem grande significado
aparente para os Juruna. A roça nova tinha melancia, cará e batata doce já
.

._,

plantados. Após o início das chuvas, vem o milho e outras culturas. Havia um
grande árvore (Caesalpinoidea) na borda da roça, para abrigar o espírito que
toma conta da roça.
Quando o rio enche, é possível chegar de barco até bem perto dessas
roças. Há dois níveis nítidos de terraço fluvial, sendo que o inferior fica totalmente
coberto na estação das águas. Na borda do terraço superior, há rochas
concrecionárias típicas das margens do Xingue de seus afluentes maiores.
Conversei com Bona sobre cultivas perenes, menos intensivos em manejo,
mas que a partir de um plantio intencional possam ter seu(s) produto(s)
coletado(s) de modo dirigido e planejado. Opção pelo simples. Falamos também
do leque de opções que a energia hidráulica oferece, como o rotor savonius e,
eventualmenete, até uma turbina, em alguns pontos.
Na segunda visita tivemos uma reunião na aldeia, contando com a
presença ativa das mulheres. Na ocasião falamos da divisão do trabalho pela
equipe do ISA, que foi bem aceita; da produção de banana passa; de apicultura;

·-

mostramos a carta imagem de satélite e conversamos sobre o mapeamento de
terras pretas; e sobre a produção de sabão.
Foi explicitada a intenção de intensificar a produção de banana passa na
aldeia, sendo que do total produzido, pretende-se comercializar 50 % e consumir
a outra metade na aldeia. Há 8 secadores ativos na aldeia, além de um que está
na fazenda do Bolinha. Ademais, há outras 3 bandejas sem a caixa de madeira e
sem a tampa plástica. Nakudê Juruna pediu apoio ao ISA para a aquisição destes
materiais, para embalagens e para aqueles exigidos pela equipe da Secretaria de
Saúde do Mato Grosso (luvas, boné e outros). As telas para vedação já foram
colocadas por Nakudê, que também está treinando outras pessoas para realizar a
secagem da banana.

·._,

-
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Foram levantadas,

pelos índios, como as maiores dificuldades,

a

armazenagem da banana já seca, a disponibilidade de materiais para a
embalagem do produto pronto e um sistema de transporte eficaz. Seguindo este

-

-

raciocínio, chegou-se à conclusão da inviabilidade da comercialização da fruta in
natura, como era o desejo de alguns. Outrossim, destacamos a grande
importância

de se

desagradáveis

em

ter

um

todas

as

planejamento
etapas

prévio,

da

para

produção,

evitar

surpresas

processamento

e

comercialização. Percebemos que, de um modo geral, ninguém na aldeia tem
idéias claras sobre os agentes de comercialização e do fluxo de informações
requeridos para que o processo transcorra como esperado.
Comentamos as vantagens e limitações do modelo atual de secador,
apontando o direcionamento de esforços para identificar e testar outros modelos,
como o que está sendo observado em Brasília e o modelo de gavetas e chaminé,
com circulação de ar forçada, que o Bona citou como potencial inclusive para
épocas com menor radiação incidindo diretamente. Em todos os casos, deve-se
sempre ter em mente o tipo de produto esperado e seu destino ( diferenças entre
os padrões de consumo interno, da aldeia, e de brancos, na cidade). Relacionado
com esta discussão, algumas pessoas manifestaram interesse de testar a
secagem de banana da terra ( de fritar).
A campo, o cacique explicou que ficam paus sem derrubar para evitar que
o vento estrague as plantas cultivadas. Vimos, em fins de outubro, que o milho e o

-·

amendoim desenvolviam-se bem. Percebemos que havia problemas com a
melancia, provavelmente uma virose, com sintomas de encarquilhamento e
desenvolvimento raquítico de plantas. O cacique Karandini e Lafusiá falaram de
um bichinho comendo as folhas da melancia e pediram apoio para resolver o
problema. A batata doce também estava sendo atacada por um coleoptero,
provavelmente da família Crysomelidea, a meu sem causar danos sensíveis à
produção. Mesmo assim, coletei alguns exemplares do inseto, conservados em
álcool 70 para posterior identificação taxonômica.
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Em uma nova conversa, para discutir com o grupo o que fora visto durante
a visita de campo, alguém falou em usar veneno. Comentamos sobre a
necessidade de se conhecer os meios de defesa utilizados tradicionalmente nas
roças da aldeia, o que foi bem recebido pelos presentes. Foram citados dois tipos
de raízes para combater os bichinhos, um do mato e outro da roça (um deles é o

-·

timbó, o outro não foi identificado).
Na roça, concentramos a atenção na cultura da banana. Há uma roça
comunitária de um ano de idade, com cerca de 125 X 130 m ou 16.250 m2. Há
diversos "setores" dentro desta roça recebendo cultivares diferentes e com
variações no manejo. Algumas partes apresentavam uma densa cobertura de solo
com batata doce; outras estavam capinadas e com material orgânico amontoado
entre as ruas de bananeiras, para queimada posterior; outros ainda estavam
"sujos", demandando limpeza de ervas.
Fizemos contagens de plantas e identificação de cultivares em duas áreas
de 400 m2 aproximadamente. A primeira área, capinada e com a matéria orgânica
amontoada, mostrou 19 touceiras, sendo 15 de banana maçã, 3 de nanica e uma
de banana da terra. A área média foi de 21,05 m2 por touceira (ou 4,6 X 4,6 m),
com uma média de 3, 7 plantas acima de 1 m de altura em cada touceira, com
amplitude de duas a sete plantas. Havia sete cachos colhidos, sendo 5 de banana
maça, 1 de nanica e 1 de b. da terra ( de fritar): Havia um cacho verde de banana
nanica, com oito pencas de fruta. Duas touceiras de banana maçã apresentavam
sinais evidentes de Mal do Panamá Lafusiá, então, informou-nos que houve um
ataque generalizado nas plantas desta cultivar, que secavam, razão pela qual as
plantas foram decepadas e agora estão rebrotando. As mudas vieram do
Diauarum e ficaram esperando um mês pelo plantio.

-

A segunda área contada na roça velha tinha um denso tapete de batata
doce e apresentou 27 touceiras em 400 m2 ou 14,81 m2 por touceira, ou 3,85 X
3,85 m. Destas, 21 eram b. de fritar (11 cachos colhidos e 6 cachos verdes), 4

·-

eram nanica (com dois cachos colhidos) e 1 banana prata com cacho verde. Foi
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encontrado um número médio de 2, 77 plantas acima de 1 m de altura por
touceira, com valores extremos de 1 a 6.
A roça comunitária que estava sendo plantada em outubro de 1996 tem
100 X 115 m ou 11. 500 m2, cujo lado menor tem a direção N 90º W. Á separação
desta roça de outras particulares se dá através de uma linha de paus queimados,
dispostos longitudinalmente e/ou por um espaçamento um pouco maior entre as
plantas cultivadas na região limítrofe. A banana está sendo implantada através de

-

um policultivo com milho, batata doce, cará, algodão, amendoim e outras culturas.
Também foram realizadas duas contagens, sendo que na primeira havia 11
mudas em 400 m2

,

ou em média 36,36 m2 por touceira, ou 6 X 6 m. Não foi

possível identificar as cultivares empregadas. A segunda contagem indicou a
presença de 15 mudas em 400 m2, ou em média 26,67 m2 por touceira, ou 5, 16 x
5, 16 m. Note-se que a distribuição das mudas de bananeira respeitava algumas
linhas, mas também havia mudas plantadas esparsamente entre as outras
plantas.
Lafusiá e Karandini nos disseram que· o pessoal vai continuar a plantar
mais mudas, provenientes dos arredores, até fechar um espaçamento de cerca de
3 a 5 m X 3 a 5 m. assim, ao fim do primeiro ano, colhem-se as lavouras anuais e
ficam o algodão e a banana, já em colheita e no espaçamento considerado
correto.
Lafusiá disse-nos também que o povo Juruna nunca teve tradição no
plantio de bananais extensos como estes. Aparentemente, não compreeendia
porque a banana maçã estava secando (com o mal do Panamá). Recomendamos
enfaticamente evitar levar mudas daquelas roças e também do Diauarum para
outros locais, bem como a limpeza das ferramentas utilizadas no local com
plantas infectadas, antes de iniciar qualquer trabalho em outra área.
Henrique Silva fez anotações sobre a divisão social do trabalho.
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Destas observações, emergem dois pontos relevantes. O primeiro diz
respeito à disponibilidade de banana nanica para a secagem em um volume
compatível com uma escala comercial e de provimento de renda monetária para a
comunidade. Aparentemente, a densidade de bananeiras desta cultivar é baixa,
requendo um direcionamento no momento de seleção das mudas. Neste momento

-

há uma relativa escassez de mudas. Por outro- lado foi-nos informado que uma
pessoa levou mais de 500 mudas de banana, a maioria desta cultivar,

para

plantar .no Piaraçu. Este é um número expresivo quando comparado com o
número de mudas empregadas normalmente em roças comunitárias. Lafussiá
comentou que o terreno que receberá as mudas é ruim e provavelmente a
produção será muito pequena. Apesar de evidenciar outros conflitos internos da
aldeia e do sistema de parentesco, esta situação reforça a necessidade de se ter
um acompanhamento mais próximo, por ocasião da seleção de locais e cultivares

-

fontes de mudas, sob o risco de comprometer quantitativamente a produção de
banana pssa no tempo e com a qualidade desejados.
O segundo ponto diz respeito ao arranjo agronômico do cultivo e da defesa
fitossanitária. Se, como declarado pelas lideranças, não se tem uma tradição no
cultivo de banana em áreas maiores e já existem problemas com doenças sérias
como o mal do Panamá, é importante debater entre a equipe técnica do ISA e
desta com os índios, o modo e o &1rau de interferência tecnólogica, para antecipar

-

e evitar frustrações e garantir a continuidade da atividade de modo satisfatório
para todos os envolvidos. Neste sentido, é importante inventariar outros sistemas
de produção de banana, dentro e fora do PIX. Nesta perspectiva, arranjos
agroflorestais merecem destaque.
Outro ponto destacado nas conversas com o grupo na aldeia foi a
produção de sabão como uma alternativa não para a venda e geração de renda,
mas para ampliar a autonomia da comunidade em relação à compra de produtos
externos. Nakudê explicou o processo que aprendera no curso realizado no
Diauarum e as experiências que vem desenvolvendo com óleos vegetais e de
origem animal. Já fizera sabão com sucesso, a quente, com óleo de macaúba (do
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carroço fica branco e da carne fica escuro, quase preto) e de inajá. A frio, nunca
fez. Gostaria de trabalhar também com pequi, mas não sabe como extrair o óleo.
Relatou que há dificuldades na dosagem correta dos materiais empregados,
aparentemente em função de variações de teores de componentes essenciais da
matéria prima (óleo) e da qualidade da soda, além de problemas no manejo da

-

temperatura da mistura e da agitação da mesma. Ele está interessado em
experimentar trabalhar com cinza coada como substituta da soda, o que implica
em selecionar plantas e fazer a calcinação em tacho adequado (vi o pessoal
calcinando uma planta (qual?) para adicionar as cinzas ao barro, para fazer
cerâmica. Logo, a técnica básica é de domínio dos Juruna). Parece-me
interessante realizar uma busca bibliográfica sobre o assunto. Solicitei que

-

sempre.que ele pesquisar um novo material, que separe um pouco em um frasco
(teremos que fornecer), para realizar análises laboratoriais pertinentes.
Nakudê experimentou utilizar óleo de pacu, que não prestou; óleo de jaú
(bom, mas cheira muito forte) e óleo de anta (bom sabão, branco e sem cheiro).
Agora está coletando óleo de anta, para tornar a fazer mais sabão. Solicitou apoio
para a compra de soda, corantes e aromatizantes, ao que respondemos que a
idéia básica é propiciar autonomia para a aldeia e não criar dependência maior.
Sugerimos então a seleção de óleos sem cheiro forte e o emprego de tintas já
dominadas tradicionalmente, o que Nakudê a princípio aceitou.
Outro ponto destacado foi a demanda por apicultura. Fizemos um

-

explanação geral sobre as atividades apícolas que o ISA está apoiando e seu
estágio atual. Ressaltamos que o curso iniciado ainda não completou-se e que
havia avanços importantes (apiários instalados; um número significativo de
pessoas sendo treinadas) ao lado de problemas sérios ( dúvidas quanto ao padrão
de caixas; o perigo que representa brincadeiras no apiário e o manejo de abelhas
oropa sem a proteção adequada, entre outros). Por fim, sintetizamos a conversa
colocando uma posição aberta, porém dependente da finalização do treinamento

-

em curso e de sua avaliação, antes de se tomar qualquer decisão envolvendo o
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apoio para novas iniciativas. Contudo, há perspectivas institucionais de se apoiar
um novo curso, ampliado.

-

Por fim, realizamos uma experiência piloto de trabalho com a imagem de
satélite. Durante a conversa com um grupo grande, na escola, após uma breve
introdução sobre mapas, abrimos a carta imagem. Rapidamente os índios
reconheceram as feições mais evidentes, como a calha do Xingu, seus grandes
afluentes e a rede de drenagem secundária. A seguir, reconheceram ilhas,
bancos de areia e praias. Assim, localizada a aldeia, eles identificaram algumas
lagoas e reconheceram os locais da roça antiga abandonada (onde disseram que
há dois pés de castanha do Pará - plantados pelos Kaiapó ?) e o local da roça
nova de comida doce e de plantios de mandioca. Conversamos sobre a plotagem
do nome, na língua, dos principais cursos de água por eles utilizados, de
caminhos

importantes e

da localização

de roças. Falamos também da

identificação de locais com terra preta.

É evidente o domínio que os índios (e os Juruna neste caso particular) tem
do espaço geográfico onde transitam, com ênf~se para a região mais próxima de
sua aldeia. Já havia sido desenhada a aldeia, com a distribuição das casas, pelo
agente de saúde Dario. No entanto, o mapa estava defasado e remeti mais tarde
material para a realização de um novo desenho. Pedi que ele acrescentasse a

-

ligação das casas com as principais roças de cada uma, para ter elementos para
discutir o uso do espaço pela população da aldeia, com o apoio da carta imagem.

4.0s Suya
Kogrire disse que o nome correto do Suyá é Kysedje, que significa aquele

-

--

que põe fogo no quintal, ou seja, faz roças perto da aldeia.
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4.1 Aldeia Rikoh

No dia 19.09.96, alguns rapazes oferecem-nos para comprar um filhote de
paca (R$ 190,00) e três de papagaio (R$ 80,00 cada).
Saímos em visita ao apiário, com Henrique e os índios Wtekere (18 anos),
Koteká (16) e Jaiku (16). Cerca de 10:00 h.
Aparentemente as cinco famílias de Apis me/itera são pouco agressivas,
permitindo facilmente o manejo, feito com fumigador, · macacão e luvas. A
cobertura de palha parece eficiente. Os favos vistoriados mostravam poucas crias
e as melgueiras tinham pouco mel, com a maioria das: células abertas. Com
habilidade os rapazes haviam fixado previamente cera alveolada em favos de
melgueira, os quais foram colocados no centro de algumas caixas. O aspecto

-

geral do apiário evidencia a falta de alimentos. Os índios desconhecem a
disponibilidade de flores nesta época (final da estação seca) e as possibilidades
de uso de alimentação artificial. O instrutor Mário lsao Osuka disse-me que este
tópico foi abordado em seu curso, realizado na aldeia. A meu ver, as melgueiras
ainda não deveriam ter sido colocadas.
O mel de abelhas nativas é tirado do mato, nunca houve criação.
Visitei os roçados de Kogrire Suyá, junto com ele e outro Suyá (nome?),
com espingarda. Saímos da aldeia por volta das 14:00 h, em trilha de rumo
aproximado sudoeste (?), passando por um agrupamento de bananeiras

--

plantadas junto com citrus e urucum. Adiante havia uma plantação de cana-brava,
agressiva na propagação vegetativa. Desta cana, colhe-se o pendal floral em
março, que tratado ao fogo fornece material para flechas durante todo o ano. Na
área faz-se um policultivo de composição e arranjo variáveis. Pela observação de

-

algumas roças, todas vizinhas, percebeu-se que estas são capinadas e recebem
repasses com facão. Até a cobertura do solo pelas lavouras, o terreno é mantido
totalmente limpo.
Milho: havia uma queimada para o plantio, que poderia ser híbrido (verde para
fazer mingau doce e seco para alimentar aves) e uma ou mais (?) variedades
próprias.
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Mandioca: mostrou diversas variedades, com diferenciação feita pela cor de
folhas e pecíolos e pela cor e aspecto da rama. As plantas são decepadas
quando completam o ciclo do 1 ºano. As ramas para mudas são retiradas de
plantas de dois anos. Assim, as roças vão andando pelo terreno, a cada ano
abrindo-se uma nova área ao lado da anterior. É a única planta que vai bem nesta
terra vermelha I amarelada (latossolo).
Algodão: plantado em linhas dividindo roças·. Após a abertura e colheita dos
capulhos,. po.da-:se .a planta com facão a cerca de 1,50 cm do solo, como limpeza
para a próxima safra. Suyá só tem um tipo de algodão, branco, que gosta de terra
preta.
Cará; pequeno, do Suyá e grande, do Kayabi. Ambos volúveis, plantados
próximos à galhos e troncos remanescentes da queimada.
Há linhas de bordadura de roças (divisa de roça de variedade ou dono
diferente) com mamão, abacaxi, cana de acúcar ("pessoal chupou tudo e não

-

sobrou para semente") e provavelmente outras plantas. Planta-se sempre pequi e
mangaba nas roças novas, o que serve como identificador de roças antigas.
Os trabalhos agrícolas são divididos por homens e mulheres.
Kogrire fez críticas à qualidade das terras do entorno da aldeia. Diz que as
terras disponíveis já estão cansadas e que só servem para mandioca. Aqui as
plantas de comida doce dão mal, o milho fica raquítico e nem se planta mais
amendoim. Procurou-se por terra preta pela região da aldeia através de árvores
indicadoras, como a iriuaí (?), sem sucesso. Um tanto longe, no Ngosoko, tem
terra boa para milho e outras lavouras.
Foi uma visita muito rápida, de pouco mais de uma hora ao todo, com
apenas um informante. Não foram realizadas observações quantitativas. Pela
manhã, Kogrire fazia artesanato (cesto) e sua esposa fazia panelas de cerâmica,
por encomenda. Ele demonstrou um certo pessimismo com as atuais áreas de
roça. Deixou implícita uma demanda por apoio técnico para a aldeia e externou
uma forte vontade de fazer roça em terra preta, boa. Falou que a aldeia precisa
de um trator para poder virar a terra.
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Conservamos, ainda, sobre o uso de insetos (formiga, gafanhoto e cupins
(?) ) na alimentação, quando Kogrire citou que hoje existe muita facilidade, tem

comida de branco, e que os jovens já não passam fome na época de chuvas e
não precisam e rejeitam (inclusive seu filho) comer insetos.
4.2 Roça de banana da aldeia Ngosoko
Em 18.10.96 .visitei a área, com 50. X 100 m2. Havia cerca de 180 mudas
de diferentes cultivares ( maça, nanica, de fritar, outras). A origem destas mudas
não ficou clara. Kamanin.falou-me que a seleção do local foi em função da cor da
terra, que é mais preta do que em outras áreas e também: porque na antiga sede
da fazenda havia banana maça que produziu por muito tempo ( a cerca de 500 m
da atual roça). Por orientação de um parente Xavante, o plantio seria realizado
em linhas, com espaçamento 4 X 4 m e cova de 80 X 80 X 80 cm, com linhas da
mesma cultivar até acabar aquele tipo de muda. O terreno foi preparado pela
queimada do pasto seguida de capina com enxada. A banana será plantada
solteira. Alguns dias mais tarde, no início de novembro, Kamanin falou-me (no
Diauarum) que havia plantado 238 mudas nesta área.
Foi coletada amostra de solo de 0-15 cm de profundidade, de cor 9 YR 3/2.
Vi outras roças, de mandioca e abacaxi (junto às casas da aldeia). Kamanin
disse-me que só foi plantado um pouco de milho porque a casa onde havia
sementes e materiais incendiou-se. O amendoim não foi plantado.

5.0s lkpeng

19 a 21.09 Pavuru

Pela manhã, visitamos algumas roças, junto com Bona e Henrique, guiados
por Rasinã, Apá, Takfuru e sua esposa, Yapanagu. Curiosamente, além do nome
na língua, quase todos os homens tem um apelido emprestado de jogadores de

-

--

futebol. Inicialmente passamos por diversas roças de mandioca, na região norte
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do PI. Os homens disseram que não conheciam muito bem as variedades, porque
a colheita é trabalho de mulher ( que ficou calada). Rasinã comentou que sempre
as mulheres trabalham mais que os homens. As roças são retangulares, com as
covas sendo plantadas (de preferência após chuva) com três manivas alinhadas,
de cerca de 20 cm cada. Ramas retiradas para o plantio, sem seccionamento
ainda, são armazenadas- na beira da roça, em feixes cobertos. com .paíhe: As
roças. individuais e/ou variedades diferentes podem ser separadas por um
espaçamento. um pouco maior entre as covas ou pelo emprego de variedades
diferentes. (Se houver roubo de produção, dá briga.) As roças devem estar bem
limpas, sem mato, senão a raiz fica fina e produz pouco. A cada três anos, mudase o local de plantio. Ano a ano, as roças caminham, como visto no Suyá. quando
aparece formiga, usa-se óleo diesel e/ou gasolina para queimar o ninho; também
pode-se fazer um tipo de valeta para canalizar a água da chuva para o ninho e
afogá-las.
Ao fim da área de roças chegamos em uma cabana com telhado em V
invertido, até o chão, sem paredes laterais, usada como acampamento para
épocas de trabalhos agrícolas (cerca de 2 km do PI). Ao lado há um córrego, a
partir do qual planeja-se enviar água para a aldeia. Conversamos sobre a
possibilidade de barramento do rio e bombeamento da água.
Caminhamos por menos de 1 km em trilha na floresta e visitamos uma roça
queimada em terra preta, ao lado de uma roça antiga onde ainda havia restos de
milho, cana de açucar, batata doce e algodão, prontamente observáveis.
Passamos por um jirau onde havia milho armazenado. Os pássaros comem um
pouco, mas sempre sobra para o plantio. O algodão estava atacado por
cochonilhas, mostrando indícios de deficiência de manganês (Bona). Pode-=se
estudar algumas fontes locais para adubação na cova, para suprir o manganês.
Rasinã disse que na terra preta tem mais madeira (maior número de espécies), e
com árvores de maior porte do que na terra vermelha. "São necessários quatro
machados para abater uma árvore."
À tarde, observamos mucuna preta em um campo no lado esquerdo do
caminho que vai do PI à aldeia e, mais tarde, dentro do mato. Parece que foi
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introduzida como adubo verde pelo Agr° César, da FUNAI. Conversamos
abertamente sobre adubação verde com os índios, que reclamam que a mucuna
preta pragueja e mata até pau grande do mato. Contudo, alguns já viram lavouras
de milho trabalhadas com esta mucuna, em fazendas vizinhas, mas não souberam
informar sobre resultados positivos ou negativos. No geral, há uma rejeição
explícita pelo.trabalho com. adubos verdes. ainda no caminho; observamos uma.
capoeirinha com cerca de um ano, dominada pela Solanacea Lobeira, que é
utilizada como cicatrizante de feridas externas ..
Visitamos roças em terra preta, a uns 500 m ao sul depois que sai da
estrada do trator, logo após o córrego meandrante do fim da várzea (campo
cerrado). Algumas grandes árvores de jatobá no caminho. Bona comentou sobre a
possibilidade se fazer farinha de jatoba (pura e/ou composta - 28 % de proteína).
Note-se que antes do povo ser transferido para o Xingu, havia uma comida
.·~

tradicional: biju de jatobá com mel.
A banana não é planta tradicional do povo lkpeng, devendo ter sido
introduzido há poucos anos ( quantos ?), aparentemente pela FUNAI. A roça de
banana visitada tinha uma área total de uns 1,5 ha, sendo 0,8 ha roça da
produção, ou seja, realizada em função do projeto da AVA/ ISA, e o restante de
um dono individual. O Henrique acompanhou a roçada, derrubada e queima da
roça, e mediu-a também. A área possui micro relevo movimentado, com uma
elevação de solo cortando tranversalmente a roça em forma de uma curva suave.
Lembra a feição geomórfica de um dique marginal, possivelmente um páleo curso
de água, pois os índios afirmam que hoje não há nenhum rio ali perto. (Na manhã
seguinte, chegamos de barco ao fundo de um braço de rio (do Xingu), a cerca de
300-400 m da roça.) Próximo desta roça nova há uma roça antiga de banana ( do
ano passado) queimada, segundo Murilo para renovar a planta e promover a nova
colheita ( deste safra - 96 I 97).
Na volta, Murilo mostrou-me, próximo da aldeia, os esteios daquela que
será a casa de produção para a banana passa e outras atividades, dizendo que
estava aguardando autorização do ISA para acabar a construção. Mais tarde,
André falou-me que a construção deve ser retomada em breve. De volta à aldeia,
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vimos o secador utilizado por Takfuru (- 50 x 90 cm), que reclamou que as
pessoas não respeitam o trabalho alheio, comendo bananas antes que estejam no
ponto. Alguém (mais velho) comentou que Takfuru é "muito mole" para coordenar
o processamento da banana. Henrique levou telas para vedar a entrada de
insetos na passagem de ar e comentou sobre pequenas modificações na
estrutura da caixa do secador. Conversamos também sobre a possível toxicidade
da tinta empregada nas bandejas de secagem, que fica em contato direto com a
fruta. Levantei a hipótese de se testar o uso de tintas nativas, utilizadas nas
cabaças (jenipapo e bacaba, creio eu).
Os mais velhos trabalharam na roçada e no plantio, sendo que Takfuru é o
responsável pela atividade da banana-passa na aldeia. Quando estávamos
observando a roça, vimos cacos de cerâmica desenterrados próximos ao topo do
provável paleo dique marginal. Coletamos material (que está depositado no ISA I
Brasília) e conversamos com o cacique Melobo e alguns velhos, à noite, na praça,
sobre estes cacos. (Takfuru e o professor Korotowy ficaram assistindo a novela O
rei do gado, na TV do PI e não participaram da conversa.) A conversa iniciou com
uma solicitação de apoio para a compra de gasolina para viabilizar uma visita de
reconhecimento ao território tradicional lkpeng, no Jatobá. Após este pedido,
breve, fafaram da cerâmica. Segundo os velhos, na panela mora um espírito que
se incomodado, pode provocar até mortes, como o caso de duas ocorridas n
antiga aldeia, onde hoje é o PI Pavuru. Quando se encontra uma panela destas
inteira, o pajé deve ser chamado para rezar e amansar o espírito. depois, fechase o buraco sem mexer na panela inteira. Quando há cacos (fragmentos), o
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espírito já não mora mais ali, e não há problemas. Melobo, aparentemente, não
acredita na história de presença antiga de índios.
Melobo explicitou forte vontade de que ficássemos na aldeia no dia
seguinte, para que o pessoal pudesse mostrar aos agrônomos como se tira a
muda e como se faz o plantio.
Ficamos e pela manhã fomos à roça acompanhados por Takfuru, Murilo,
Yakavy e Yambrá. Murilo falava mais sobre a fitotecnia da banana. Disse que as
mudas melhores são aquelas com cerca de 80 cm de altura (guarda chuva novo),
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sem qualquer toialete. "As mudas maiores são melhores porque produzem mais
cedo". A diferença com as menores é a rapidez com que se forma o cacho. A
.~

diferença em produtividade não depende muito do tipo da muda e sim da mão do
especialista que faz o plantio. As mudas são arrancadas com enxadão e
plantadas em covas de cerca de 40 a 50 cm de boca, com a mesma medida em
profundidade. Coloca-se a. muda em pé no centro da cova e cheça-se terra até
nivelar com a superfície do solo, após leve compressão para firmá-la ..
6. Síntese e comentários gerais .

. ,,.....

6. 1 Caracterização dos sistemas agrícolas tradicionais
A agricultura tradicional do povo Kayabi está recebendo uma atenção
enfática. Apesar de se estar longe de se alcançar a sua plena compreensão, as
informações disponíveis, associadas com o relato dos trabalhos de Eli de Jesus e
Klinton Senra, permitem visualizar as características principais do sistema de
produção. Há um indicativo de que os povos Juruna e lkpeng serão os próximos a
receber atenção neste sentido. Resta definir um corte mais claro das dimensões
em que se pretende trabalhar e planejar as atividades a serem desenvolvidas, à
.

-

luz da experiência acumulada .
6.2 Banana passa e outros produtos
Esta atividade

está em franco

desenvolvimento.

No seu aspecto

tecnológico, é necessário que a equipe técnica do projeto realize a avaliação dos
modelos de secadores que se mostraram promissores,

em paralelo

ao

estabelecimento de diretrizes para a interferência agronômica, a campo. Há que
se definir, junto com os índios, uma estratégia para tratar o fluxo de materiais de
apoio para as aldeias ( construção de secadores, embalagens, materiais para
,,-.

higiene e manipulação da banana seca, etc). O sistema de transporte para a

. ,.....
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reunião da produção e de seu escoamento para os pontos de distribuição, fora do
PIX, também merece atenção redobrada.
Repito que, apesar da atuação da ATIX e do ISA, é notório que a grande
maioria das pessoas nas aldeias, inclusive lideranças, desconhecem o processo
de formação de preços e as características da comercialização, principalmente
em canais específicos como é o mercado .de produtos certificados. Temos que
clarear, para nós e para eles, as relações existentes entre as áreas plantadas, a
tecnologia de produção, a expectativa de produção .física. e de renda monetária,
para evitar frustrações e confusão. Quantificações, por mais precárias que
possam ser, são urgentes e condicionam o planejamento de toda a seqüência do
trabalho.
Por fim, preocupa-me o destino do dinheiro arrecadado com as roças de
produção. A meu ver, esta ainda é uma questão nebulosa na maioria das aldeias.
Creio que entre os motivos mais óbvios há uma carência de compreensão do
valor do dinheiro em si e da formação de preços para os produtos indígenas,
conseqüentemente, do potencial de arrecadação total. Aparentemente, não há
uma formulação prévia de um objetivo específico para o dinheiro, mas um tipo de
rateio após o conhecimento do montante recebido. Penso que há espaço para se
trabalhar, ao menos parcialmente, no sentido de identificar um ou mais objetivos
quantificáveis, o que poderia auxiliar no planejamento da produção. Contudo, esta
questão ainda está aberta e certamente tomará algum tempo até que se possa ter
,..,.

uma visão mais clara do processo de entrada de dinheiro na aldeia e de seus
desdobramentos. Além disso, há aspectos mais ou menos sutis de distribuição do
dinheiro apurado, na aldeia. Ouvi queixas contra lideranças, de pessoas que
sentiam-se injustiçadas com os procedimentos adotados, porém isto caracterizase como uma pendência interna, que está fora de nossa esfera de atuação.
Do exposto acima, percebe-se que há inúmeros desdobramentos possíveis
para a atividade banana-passa. Tanto do ponto de vista estritamente agronômico,
via interferência técnica (incluindo a elaboração de sistemas agroflorestais), como
as opções de processamento e identificação e abertura de mercado diferenciado
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necessitam ser modeladas em cenários. Assim, as restrições e oportunidades
poderão ser equacionadas e revisadas sempre que necessário.
Com relação aos outros produtos, há uma demanda localizada por apoio
para a continuidade dos trabalhos envolvendo a produção de sabão artesanal, a
partir de óleos de origem vegetal e/ou animal. Aparentemente, não há problemas,
na atual escala de trabalho, desde que haja um efetivo envolvimento da
comunidade e que não se estabeleça uma relação de dependência quanto à
recursos para aquisição de materiais de consumo. Um bom exemplo é o contraste
entre as aldeias Tuba Tuba e Capivara, já descrito.
O trabalho com outros materiais potenciais já teve seus cenários futuros
prospectados através de uma consultoria específica, portanto não serão tratados
aqui.

6.3 Apicultura
As atividades relacionadas com a apicultura no PIX estão descritas no
corpo do relatório, junto com as demais informações sobre cada povo e/ou aldeia.

.-

Aqui, vale ressaltar o contato mantido com o Sr Mário lsao Otsuka, instrutor
da Associação

Paulista de Criadores de . Abelhas

Européias Melíferas -

APACAME- SP. O sr Mário esteve no PIX ministrando um curso básico, conforme
se pode ver em seu relato (em anexo). No dia 09.10.96, fiz uma visita em seu
apiário no município de Mogi das Cruzes-SP, em companhia de seu sócio, Sr
Murilo. Fizemos a revisão de diversos grupos de famílias, verificando a produção
de mel e as condições gerais de cada ninho e melgueiras.
É perceptível que o senhor Mário é um grande conhecedor de abelhas e de
seu manejo, porém desconhece as condições particulares de produção dos
índios. Eventualmente isto pode tornar-se problemático, pelas adaptações que a
apicultura racional demanda para desenvolver-se a contento no Parque. Esta é
uma questão aberta, que merece atenção e discussão pela equipe técnica. Ainda
em relação à adaptação de técnicas e materiais ao Xingu, Bona havia sugerido a
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confecção de caixas utilizando-se seções de troncos ocos, como é feito em alguns
locais da América Central.
É possível que, ao menos parcialmente, possamos receber alguma
contribuição a partir do banco de dados sobre "Pesquisa com abelhas no Brasil':
com cerca de 5.000 referências, associado à uma biblioteca específica, mantidos
pelo Departamento de Genética da Faculdade de- Medicina. de Ribeirão Preto,· SP.
o contato pode ser mantido com o Prof Ademilson E.A Soares.
Em fins de novembro, visitei o apiário de Luiz Cláudio Bona, no município
de Campo Largo, PR A disposição física e o manejo das caixas não apresenta
diferenças significativas do que o Sr Mário pratica, porém o sistema de
recolhimento do mel colhido é muito interessante. A casa de mel, com dois
pavimentos, está localizada em uma encosta íngrime (vide figura). No andar de
cima há uma mesa cuja plataforma superior é feita de uma chapa de aço vazada
(originada da confecção de moedas), seguida por duas peneiras de tela. Os favos
são desoperculados e colocados sobre a chapa metálica para escorrer o mel, que
é filtrado duplamente, sendo recolhido em um balde após as peneiras.
Manualmente, o balde é despejado em um recipiente ligado com uma barra de
cano de PVC de 5 polegadas, móvel, que passa por um orifício na parede,

--

comunicando-se com o andar de baixo. O tubo tem conexões móveis a intervalos
regulares de cerca de 1 m, que podem continuar em linha reta ou receber uma
luva que desviará o mel que desce para um tambor, até enchê-lo. Na casa, há
espaço para quatro tambores alinhados, que também podem ser removidos
(apesar da dificuldade, dado seu peso). Pela sua mobilidade, o sistema de coleta
é ágil e higiênico, permitindo uma boa limpeza. Além disso, é barato e simples,
permitindo autonomia em qualquer local que por ventura receba um sistema
similar. A única característica que chama a atenção em relação à uma adaptação
para um possível uso no Xingu é a necessidade de se dispor de um local onde
haja uma diferença de nível que garanta um gradiente de altura suficiente para o
bom desempenho do sistema. É importante, também, lembrar que uma casa de
mel

requer

vedação

e

ventilação,

para

permitir

a

movimentação

dos

trabalhadores. Parece-me que estes problemas podem ser contornados. Neste
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caso, há um grande vantagem deste sistema em relação ao emprego de
centrífugas, pelo seu peso, dificuldade de deslocamentos e necessidade de
manutenção (mesmo que eventual), traz perdas de autonomia aos seus usuários.
No PIX, tenho percebido um interesse crescente por apicultura, porém é
preciso avaliar com calma as experiências decorrentes do curso básico e definir
estratégias para atuação de toda equipe. A construção e ensaio com cenários
concretos, a partir desta avaliação, deve auxiliar a vislimbrar a sua factibilidade
como opção econômica vantajosa.

6.4 Identificação e mapeamento de terras pretas

O objetivo central desta atividade está relacionado com uma avaliação da
disponibilidade de recursos naturais, incluindo a caracterização pedológica, a
avaliação de terras para fins agrícolas e agroflorestais e a caracterização dos
estágios sucessionais ocorrentes nos diferentes tipos de capoeiras. Ou seja, que
recurso existe em uma localização favorável, com qualidade compatível com um
manejo capaz de suportar a produção de alimentos e bens para abastecer uma
população crescente, dentro do PIX. Ao mesmo tempo, estará sendo valorizado o
conhecimento e habilidades das populações locais. Há um notório saber de
botânica e geografia autóctone, manisfetados em diversas oportunidades, por
membros de diferentes etnias. Isto foi percebido nitidamente nas conversas
mantidas nas aldeias visitadas e durante a reunião de avaliação das expedições
de fronteiras. Um exemplo prático seria pensar na factibilidade, sob o ponto de
vista da mão de obra envolvida, da qualidade e localização das terras pretas e
das características da vegetação, trabalhar com a colheita e processamento de
jatobá, como já levantado anteriormente neste texto?
As

tarefas

de

mapeamento

de

recursos

naturais

podem

ser

compatibilizadas com outras ações, maximizando-se a coleta e análise de
informações. O Laboratório de Informações Geográficas e Sensoriamento Remoto
/ ISA havia fornecido uma carta imagem da região norte do PIX, do Diauarum até
perto da BR 080, em escala 1 :60.000, a partir de imagem degradada com pixel de
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60 m. Esta carta foi levada ao campo, tendo sido trabalhada experimentalmente
na aldeia Tuba Tuba, com bons resultados. Agora, está sendo elaborada uma
carta imagem da mesma região, na escala 1 :40.000, com pixeis de 30 x 30 m, a
qual deverá estar disponível em meados de dezembro de 1996.
Esta é uma base cartográfica adequada para realizar mapeamentos de
recursos naturais em escala de reconhecimento. A princípio, esta escala é
suficiente

para balizar a identificação

de macroambientes, com a ativa

participação dos índios: A questão que fica é qual a escala ideal, ou seja, aquela
que forneça sa informações mínimas necessárias, sem aprofundar-se em detalhes
_,...._

quiça importantes, porém além dos objetivos de apoio à alternativas econômicas.
Precisamos ter uma diretriz clara em relação ao prosseguimento desta
atividade, em relação à capacitação dos próprios índios. Neste sentido, é evidente
que a imagem de satélite é uma ferramenta complementar ao modo pelo qual os
índios expressam a sua percepção de espaço. Assim, parece-me importante
subsidiar este tipo de atividade com base em um referencial concreto de outras
experiências. Creio, pois, que é pertinente a leitura do material Geomatics, who
needs it ?, publicado na edição de inverno de 1995 da Cultural Survivet (vol. 18,
nº 4), conforme sugestão de Emílio F. Moran, além de outros materiais a serem
identificados.

6.5 Outras demandas identificadas

• introdução I intensificação da pecuária nas aldeias

No Ngosoko, em 18.1 O. 96, Kamanin falou me de sua intenção de criar
gado. Começaria ganhando 2 ou 3 cabeças de alguns fazendeiros, totalizando
cerca de dez para iniciar a criação. Pensa em contratar um vaqueiro, que
receberia "de tudo": casa, criação (galinha, porco, etc) e poderia fazer roça. Este
empregado ficaria com um ou dois bezerros para fazer o que quizesse {vender
após a engorda, p.e.). Com isto, Kamanin e a comunidade ficariam com o
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patrimônio formado. Kamanin disse que já tem dez rolos de arame liso e dez de
farpado. Quando abrir roça nova, vai tirar palanques antes de queimar. A
comunidade, segundo ele, diz que gado dá muito trabalho ( o mesmo que eu
disse). Kamanin discorda (um pouco irritado) e. diz que vai seguir com seu projeto
e que no futuro todos verão que ele tinha razão.
Nesta mesma data, durante viagem descendo o rio Suya Missu , perguntei
ao Machado (ele trabalha como barqueiro e estava de saída para Brasília, para
tirar carteira de motorista) sobre a fazenda Maracá, que ele implantou há dois
anos entre o Tuba Tuba e a Br-080, na margem esquerda do Xingu. Tem 15
cabeças. O irmão dele (nome) é quem toma conta do gado, pois tem prática
adquirida na Fazenda Comunitária, que ficava no Piaraçu, próximo à sede
municipal de São José do Xingu. Hoje já está tirando leite, para a afamília e
eventualmente é distribuído para outras aldeias (presenciei uma encomenda de
leite para o Kanízio, na Capivara). Ano passado (95) nasceu uma fêmea e neste
ano um casal, o que segundo machado é indicativo de progresso na atividade.
Disse que as vacinas e cuidados necessários são fornecidos por um veterinário
de S.J. Xingu (nome?). Dá sal regularmente, mantendo sempre um estoque de no
mínimo 2 sacos. Formou o pasto com braquiarão e ainda está guardando dinheiro
para comprar arame para completar as cercas. Acha que não dá muito trabalho e
que no futuro ( quando ?) pode ganhar dinheiro com a atividade.
No Diaurarum, em 29.10.96, conversei com o agente de saúde Bolinha
(nome?) Juruna sobre a sua fazenda, na margem direita do Xingu, no fim do
braço de rio de nome Ywoguo, logo após o Pequizal. Disse-me que já cercou sua
área e agora está começando a plantar pasto. Tem idéia de colocar 15 cabeças
lá Convidou-me para visitar a área, mas não foi possível nesta visita ao PIX.
Apenas coletei um ponto com o GPS defronte de seu porto.
No Tuba-Tuba a pecuária já em franca expansão. Tamariku Juruna possui
3 ou 4 cabeças em sua fazenda, próxima ao Piaraçu, onde fica seu pai. Na aldeia,
há um pasto (braquiária) cercado para abrigar o gado mais novo que chegou. O
transporte, parcialmente, foi realizado com um barco emprestado do Kururu.
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Juarez, filho do cacique Karandini, responsável pela atividade pecuária na aldeia,
usando cinturão metálico e botinas disse-me que não tinha outro nome na lingua
nativa. Há 8 novilhas e 1 bezerro, que circulam livremente pela aldeia, inclusive
invadindo casas temporariamente desocupadas; tentam comer a mandioca que
estava para amolecer no rio. Aparentemente, ninguém se preocupa com isto. Há
locais com pasto plantado, ainda sem cerca e outros- em capoeirinha e com
mandioca por colher, aguardando que se tenha dinheiro para comprar sementes e
arames. Junto do pasto cercado há uma mangueira rústica e um pequeno barraco
para depósito de materiais e abrigo de um saleiro (canoa velha).
No Kururu, o cacique Kamitanim Kayabi mostrou-me um local em
capoeirinha onde pretende-se implantar um pasto para viabilizar a pecuária na
aldeia. Estão guardando dinheiro para comprar arames e gado. Disse-me que na
Capivara o pessoal também está planejando fazer o mesmo, apesar de que
ninguém comentou o assunto comigo durante os sete dias em que permaneci na
lá na aldeia.
Em setembro de 96, vi alguns mourões cravados ao lado da pista de pouso
do PI Pavuru (lkpeng) e perguntei sobre eles. Fui informado na ocasião que era
para instalar pasto, mas que ainda não havia dinheiro para a compra de sementes
e arames.
Esta situação é preocupante e merece acompanhamento. No entanto, no
contexto de nossa participação do projeto de apoio às alternativas econômicas
será impossível dispender a atenção necessária, o que não impede de se
registrar o que for percebido de modo mais gritante, durante o decorrer de outras
atividades. Outro ponto forte é que o gado aparece como uma alternativa
competitiva pelo uso da terra, e que se não houver alguma opção atraente sob o
ponto de vista da mão de obra, uso de recursos e retorno econômico, é provável
que os rebanhos deverão crescer.
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• apoio para expedições de fronteiras
Durante a reunião de avaliação e replanejamento das expedições de
fronteiras, realizada na aldeia Capivara em 13 e 14.11.96, ficou acertada a minha
participação em alguns momentos específicos, como apoio ocasional para
equipes desenvolvendo trabalhos de campo.
Concretamente, combinamos a minha participação, para navegar com o
GPS, na expedição prévia que subirá o rio lamaçu até encontrar a linha-de- divisa .'
seca, nas coordenadas aproximadas 11°52' e 54°00'45".

• relações interinstitucionais no PIX
Esta demanda surge quase naturalmente, em decorrência da fixação de
residência no interior do PIX. Hélcio iniciou contatos com os novos prefeitos que
tomarão posse em janeiro próximo vindouro e adiantou-me que eventualmente
surgirão ocasiões em que haverá necessidade de se estabelecer contatos
políticos e/ou técnicos com representantes das prefeituras do entorno do Parque.
Outro aspecto é o trânsito no PIX de representantes de instituições
diversas que mantém algum tipo de contato I parceria com o ISA, que em alguns
momentos podem vir a demandar atenção (FUNAI I PRODEAGRO, por exemplo).
Estas situações necessitam ser bem equacionadas, no âmbito do ISA, para
evitar sobrecarga de tempo neste tipo de atividade, em detrimento de funções
estritamente técnicas, e por outro lado, evitar que surjam quaisquer problemas de
relações institucionais devido à eventual desatenção em momentos importantes.
• apoio para atividades emergenciais
A solicitação de apoio para a instalação da roda d'água na aldeia Tuba
Tuba e a indicativo do potencial da energia de origem hidráulica (como turbinas
e/ou outros) no PIX1 chamam a atenção para a necessidade de se acompanhar de
maneira mais ordenada estas demandas. Creio que este é um aspecto a ser

72
.

.--

-

,

equacionado pela equipe, para evitar dispersão de esforços e afastamento dos
objetivos colocados para o projeto em si.

• busca de documentos e revisão de literatura
Esta é uma tarefa que está inserida em cada uma das linhas de ação. Fiz
uma pesquisa junto ao Setor de Documentação do ISA e pude constatar que
apesar de não haver nenhum trabalho abordando a questão agrícola em si, é
evidente que há importantíssimas contribuições para se entender o modo de vida
r>.

das etnias com as quais trabalhamos. Portanto, é necessário planejar um tempo
de leituras e estudos, junto com as demais atividades.

r:
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7. ANEXO: Croqui de áreas de roça.
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