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Antropólogo visita o Povo Kaiabr depois de trinta e oito anos 

Gravações de músicas e fotografias de coleções etnográficas dos Kaiabi 
em museus do Brasit e do exterior são entregues ao Povo Kaiabi em 

cerimônia solene 

Georg Grünberg, antropólogo austríaco que realizou pesquisa etnográfica 
com o Povo Kaiabi em 1966 quando tinha apenas 23 anos, votla para visitá-tos 
no Parque lndígena do Xingu 38 anos depois. 

Georg acompanhou a transferência de parte do grupo da sua terra 
ancestral localizada na Bacia do Tapajós, nos rios Teíes Pires e dos Peixes, 
para o Parque do Xingu. Ele estava no avião da FAB com o pessoal da Aldeia 
de Temeoai ('grande chefe Kaiabi, falecido no Xingu), e desembarcou no Posto 
Indígena Oiauarum em 1966. 

Naque1a época, ele passou duas semanas no Parque do Xingu e tinha 
planos de retomar para trabathar com os Kaiabr depois de escrever sua 
dissertação de mestrado em 1970. Georg divulgou as condições conflituosas em 
que os Kaiabi se encontravam devido 'a invasão de seu território pelos 
seringueiros e o papel do SPI como aliado destes no agendamento da mão-de 
obra indígena para o traba)ho nos seringais. Ele comentou que a repercussão de 
suas publicações na imprensa fez com que o visto de entrada ao Brasil lhe 
fosse negado pelo governo brasileiro. Georg acabou trabalhando com o Povo 
Guarani, passando 7 anos no Paraguai. Hoje, atua na implantação de uma 
Universidade lndigena em Manágua, na Nicarágua, e é professor de 
antropologia da Universidade de Viena. 

A tese de mestrado de Georg foi traduzida para o português por Thekla 
Hartmann representando uma obra de referência sobre os povos Tupi-guarani_ 
Cópias desta tradução já haviam sido distribuídas 'as escolas Kaiabi do PIX pela 
equipe de educadores do Instituto Socioambientat Georg 1inha vontade de ver a 
sua tese transformada em um livro, um documento histórico que registrasse 
informações sobre um povo sobre o qual existem poucas fontes bibliográficas 
anteriores 'a sua transferência para o PIX. As fotografias tiradas por ele na 
época de sua pesquisa foram mantidas no acervo do CEDI, posteriormente 
Fnstnuto Socioambiental-JSA. 



O antropólogo já mantinha relações de colaboração com o ISA no 
Programa Rio Negro e, a partir de 1999, passou a se corresponder com 
membros da equipe do Programa Xingu. Desde então se pensava na 
organização de um Uvro com a tradução de sua dissertação e de uma possível 
visita dele ao Parque do Xingu. A perseverança do grupo e a colaboração de 
profissionais do lns"tituto Socioambientat possibilitaram a sua edição, que contou 
com a redação de um posfácio retratando a situação atual dos Kaiabt do Xingu 
feito por Klinton Vieira Senra, Simone Ferreira de Athayde e Geraldo Mosimann 
da Silva, que trabalham há 7 anos com os Kaiabi ligados ao Programa Xingu. O 
Uvro foj fínalízado e pubHcado com apolo da XXXX (agência católica austríaca), 
Os direitos autorais do livro foram inteiramente doados pelos autores para o 
Povo Kaiabi e a verba proveniente de sua venda será administrada pela 
Associação Terra Indígena Xingu, ATiX. 

As coleções dos Kaiabi em Museus Etnográficos e os Projetos de 
Revitalização Cultural 

Há vários anos, os Kaiabi se encontram envolvidos em um processo de 
revitalização cultural e levantamento de registros históricos, o quat teve início 
formal com o Projeto Kumaná em 1997. Nesta época, foi realizado um 
tevantamento de fontes bibliográficas sobre o Povo Kaiabi com um levantamento 
das coteções etnográficas em museus . .J<Unton Senra iniciou o levantamento no 
Museu Nacional e Museu do f ndio, no Rio de Janeiro, e Simone Athayde 
pesquisou no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 
no Museu de Etnologia de Bertin, Alemanha, e no Museu da Cultura da Basiléia, 
Suíça, 

Uma parte do acervo de objetos Kaiabi ooletados por Georg Grünberg se 
encontra depositada no MAEJUSP no BrasiL A sua maior coleção (100 objetos} 
inclui flautas não mais existentes entre os Kaiabi e peças da notável cestaria 
desenhada de arumã e se encontra atuafmente no Museu da Cultura da 
Basiléia. Na verdade, esta coleção deveria estar no Museu de Etnologia de 
Viena, Áustria, onde foi originalmente depositada por Grünberg em 1967. A 
descoberta de que a coleção tinha sido intercambiada com o Museu de Baset 
em 1968 foi feita por Simone Athayde durante o seu levantamento. Todas as 
coleções foram documentadas em fotografia digital contando com a colaboração 
dos museus de Berlin e da Basiléia, que doaram cópias das fotos ao acervo do 
lSA e da ATtX. Hoje, as fotografias estão sendo utilizadas para a produção de 
livros didáticos e como apoio aos projetos de revitalização culturaf_ 



A visita de Georg aos Kaiabi do Xingu 

Georg chegou no PJ Oiauarum na noite do dia 01 de agosto, ·e foi recebido 
na sede da ATIX com uma demonstração do rituaf Jowosi pelos principais 
lideres Kaiabi acompanhados por suas famílias. 

O clima foi festivo e solene. Depois da apresentação do Jowosi, Georg 
cumprimentou a cada um dos presentes assessorado por Makupa Kaiabi, atuai 
presidente da ATl)(. Algumas pessoas mais velhas conheceram Georg na época 
de sua estadia com os Kaiabi do Rio dos Peixes. Houve emoção de alguns ao 
reJembrar as dificuldades passadas na época da transferência e a lembrança 
dos já falecidos. Ao cumprimentar Georg, Kupeap, filho do Capitão Temeoni e 
hoje um dos Kaiabi mais idosos, lembrou que o antropólogo costumava ajudá 
los dando remédio quando eles tinham "doença de branco". Segundo Kupeap, 
Georg deu um remédio para eJe certa vez e talvez tenha sido isso que contribuiu 
para que Kupeap estivesse "forte até hoje". Georg foi convidado dormir na 
mesma casa onde Kupeap e a esposa estavam alojados. 

No dia seguinte, houve a cerimônia de apresentação de Georg, de seu 
livro e das fotografias de coleções Kaiabi e de fotos antigas na sede da ATIX. 
8e falou um pouco sobre o livro e entregou exemplares para os caciques das 
principais aldeias Kaiabi do PIX. O livro deverá ser utilizado como material de 
apoio ao ensino da história nas escolas indígenas. Georg fez um relato sobre a 
sua viagem com os Kaiabi da aldeia de T emeoni para o Parque do Xingu e 
enfatizou os conflitos e abusos que os Kaiabi sofreram na época da invasão de 
seu território por seringueiros. 

A projeção de fotografias antigas dos Kaiabi foi realizada ao som .de 
flautas e cantos dos Kaiabi registrados por Grünberg na época de sua pesquisa. 
Durante a projeção, a lembrança do passado trouxe emoção e lágrimas. 

Georg seguiu para a Aldeia Capivara, onde reside a maior parte do grupo 
familiar de Temeoni. Velhos conhecidos foram reencontrados e presentes foram 
trocados. No jantar, assim como em todas as refeições oferecidas, foram 
apresentados pratos tradicionais da sofisticada culinária Kaiabi: peixe, farinha 
de mandioca fina, beiju1 farinha de amendoim, cará e feijão fava e mingau de 
mandioca doce. Georg comentou que ainda não teve a oportunidade de provar 
culinária indígena que se iguale 'a culinária Kaiabi. Em um momento divertido, 
comentou que na época da pesquisa, os amigos de São Paulo chegaram a 
estranhar que eJe chegasse do campo um pouco mais gordo do que tinha ido. 
No dia seguinte, em conversa mais informal, os filhos e netos de Temeoni se 
apresentaram e tiraram fotografias ao lado de Georg. 



Georg foi convidado por Tamanauu, líder da aldeia llha Grande, a 
participar da festa Jowosi que está acontecendo na aldeia. Durante toda a noite 
foram entoados cantos Jowosi pelos homens e repetidos em coro pelas 
mulheres segundo o costume tradicional. Georg comentou que na época em 
que esteve no Rio dos Peixes, jamais chegou a presenciar uma festa completa 
de Jowosi, tendo assistido apenas a pequenas demonstrações. Pela manhã, 
após o término da festa, T amanauu convidou os participantes para compartilhar 
caldo de peixe com farinha, mutap de porco queixada, mingau de batata e de 
macaxeira e banana. 

No último dia de sua visita, o antropólogo visitou a aldeia Kwaruja, onde 
vive a família do falecido Prepori, pajé e líder carismático, ativo colaborador na 
transferência do grupo para o PIX e na conservação das plantas da roça Kaim 
no Parque. Tuiat e Arupá, filhos de Prepori, e a viúva Carolina, o receberam com 
peixe assado, farinha e mingau de mandioca, banana e amendoim torrado. Mais 
uma vez Georg participou de uma cerimônia de apresentações, desta vez da 
família ampliada nas últimas quatro décadas, ganhou presentes e teve a 
oportunidade de conhecer o trabalho de recuperação e conservação das 
sementes da roça liderado por Tuiat. 

A vjsita de Georg foi rápida, mas intensa. Sua contribuição foi cristalizada 
na publicação do livro que contém, atém de fotos, infonnações valiosas para o 
Povo Kaiabi e nas gravações de músicas entoadas pelos Kaiabi há 38 anos. Ele 
afirmou que sentia por não poder passar mais tempo na companhia de seus 
velhos e novos amigos Kaiabi. A homenagem lhe foi uma grata surpresa. Entre 
as lembranças de seu passado fixaram-se as impressões que teve como jovem 
integrante da classe "kunumiuu", homens ainda sem esposa e filhos, sob a rígida 
prescrição de falar pouco, caçar e pescar muito. Agora, ele volta como 
integrante de outra classe: a dos velhos, portadores da memória viva dos Kaiabi. 



Foto 1: Festa do Jowosi para receber Georg na Atix, Kupeap, que conheceu Georg no Rio 
dos Peixes, canta acompanhado por um coro de mulheres. 
Foto: Simone Atbayde 

Foto 2: Georg comprimenta Katu, esposa de Makupa Kaiabi, atual presidente da Atik, 
que os acompanhou na sua visita. 
Foto: Lea Tomass 5 



Foto 3: Georg com Mairawe Kaiabi, ex-presidente da Atix e liderança Kaiabi. 
Foto: Simone Athayde 

Foto 4: Georg Grunberg com Simone Athayde e Geraldo Silva 
Foto:Marcus Schmidt 



Fotos 5 e 6: Projeção de fotos antigas do povo Kaiabi e de coleções etnográficas na sede da 
Atix 
Foto 5: Lea Tomass 
Foto 6: Kátia Ono 



Foto 7: Jantar na aldeia Capivara, onde Georg encontrou vários conhecidos do Rio dos 
Peixes. 
Foto: Simone Athayde 

Foto 8: Jowosi na aldeia Ilha Grande, promovido por Tamanauu 
Foto: Simone Athayde 



Foto 9: Georg com a família do falecido prepori Kaiabi na aldeia K waruja. 
Foto: Simone Athayde 



Foto 1 O: Georg Grünberg em 1967, trabalhando com as peneiras Kaiabi no 
Museu de Viena, Áustria 
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LEGENDA DAS FOTOS: 

Foto 1 - Festa do Jowosi para receber Georg na ATDt Kupeap, que conheceu 
Georg no Rio dos Peixes, cama acompanhado por um ()Oro de mu4heres. Foto: 
Simone Athayde. 

Foto 2 - Georg cumprimenta Katu, esposa de Makupa Kaiabi, atual presidente 
da ATfX, que o acompanhou na sua visita. Foto: lea Tomass. 

Foto 3 - Georg com Mairawe Kaiabi, ex-presidente da ATJX e liderança Kaiabi. 
Foto: Simone Athayde. 

Foto 4 - Georg Grünberg com Simone Athayde e Geraldo Silva, colaboradores 
do fSA que 1rabafham há 7 anos com os Kaiabi do Parque do Xingu e 
participaram na edição e redação do posfácio do livro "Os Kaiabi do BrasH 
Central: História e Elnografia". Foto: Marcus Schmidt. 

Fotos 5 e 6. Projeção de fotos antigas do Povo Kaiabi e de coleções 
etnográficas na sede da ATfX. Fotos: 5, lea Tomass; 6, Kátia Ono. 

Foto 7 -Jantar na Aldeia Capivara, onde Georg encontrou vários conhecidos do 
Rio dos Peixes. Comida tradicional servida: peixe assado, favas, farinha de 
amendoim, farinha de mandioca, cará e beiju. Ele usa um colar de dentes de 
queixada e macaco presenteado por Kupeap. Foto: Simone Athayde. 

Foto 8 - Jowosi na aldeia Ilha Grande, promovido por Tamanauu, No centro, 
Kupeap Kaiabi canta acompanhado pelas mulheres vestindo uma touca de 
penas de gavião e um colar de conchas trazidas do território ancestral Kaiabi, no 
Rio dos Peixes. Foto: Simone Athayde. 

Foto 9 - Georg com a familia do falecido Prepori Kaiabi na aldeia Kwaruja. Foto: 
Simone Athayde. 

Foto 10 - Georg Grünberg em 1967, trabalhando com as peneiras Kaiabi no 
Museu de Viena, Austria. 

li 


