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TÍTULO

A presença Kamba na fronteira Brasil - Bolívia (1945 - 1987): migrações, práticas culturais e
identidades.

APRESENTAÇÃO

Os Kamba, grupo indígena Chikitano, figuram na relação das sociedades indígenas
que vivem hoje no Estado de Mato Grosso do Sul, embora existam poucos estudos que se
refiram especificamente ao grupo (MANGOLIM,

1993). Desqualificados regionalmente como

índios sem terra, bolivianos, ou, ainda, bugres, o que chama a atenção é que se discute muito,
até hoje, se eles são, de fato, indígenas. Academicamente, o problema parece ter se resolvido
quando, em 1980, a antropóloga Yara Maria Brum Penteado, defendeu a dissertação de
mestrado intitulada A condição urbana: estudo de dois casos de inserção do índio na vida
citadina (PENTEADO, 1980), na Universidade de Brasília (UnB), descrevendo e analisando seu
modus vivendi no meio urbano. Entretanto, a particular e complexa trajetória histórica dos
primeiros Kamba que chegaram a Corumbá, ao término da Segunda Guerra Mundial, e de
seus atuais remanescentes, tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano, ainda é
desconhecida e merece estudos aprofundados.
Meu interesse pelo tema das migrações entre populações indígenas manifestou-se,
inicialmente, quando da realização de estudos de pós-graduação lato sensu (Especialização)
em Antropologia, realizados na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), entre 1999 e
2000, sob a orientação da Prof'. Dr1. Joana Aparecida Fernandes Silva. Pesquisando os
indígenas Atikum, oriundos de Pernambuco e que habitam o município sul-mato-grossense de
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Nioaque, em terras dos indígenas Terena, percebi ser este um rico manancial de investigação
científica no que diz respeito aos temas das identidades (étnica, nacional, etc.), das práticas
culturais, das migrações e da História indígena (JOSÉ DA SILVA, 2000). Além disso, na
dissertação de mestrado em História sobre a constituição da Reserva Indígena Kadiwéu (JOSÉ
DA SJLVA,

2004), desenvolvida entre 2002 e 2004, trabalhei questões referentes à memória e à

identidade étnica. O que mais me inquieta intelectualmente é que embora se reconheçam nove
grupos vivendo na atualidade em Mato Grosso do Sul (Atikum, Guarani-Kaiowá, GuaraniNandeva. Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinau, Ofaié e Terena) há um incômodo silêncio
sobre pelo menos três deles: Atikum, Kamba e Kinikinau.
Creio que esse silêncio se deve em muito ao fato de que essas três sociedades
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indígenas não têm sua presença em solo sul-mato-grossense

oficialmente reconhecida pelo

órgão indigenista brasileiro, a Fundação Nacional do Índio - Funai - e não possuem terras
demarcadas em Mato Grosso do Sul. Os Atikum têm seu território tradicional, a Serra do

Umã, em Pernambuco, local de onde uma parte do grupo saiu em meados da década de 1980,
fugindo da seca e da extrema violência na região, encravada no chamado "Polígono da
maconha". Os Kinikinau vivem em terras da Reserva Indígena Kadiwéu, na aldeia São João,
desde o início dos anos 1940. Dados como extintos por antropólogos e indigenistas, buscam
hoje retomar seu território tradicional, localizado entre os atuais municípios de Miranda e
Corumbá. Já os Kamba, teriam chegado a Corumbá a partir de 1945 e se estabelecido nos
bairros periféricos da cidade.
Desterritorializados,

migrantes e sofrendo dupla discriminação, por serem índios e por

serem estrangeiros no Brasil: eis a situação atual dos Kamba. Entretanto, não creio que seja
possível compreender sincronicamente essa situação sem levar em conta o processo histórico,
as circunstâncias e os eventos que marcaram a saída do grupo da Bolívia (por que exatamente
saíram de Já?) e a chegada ao Brasil, bem como a adaptação (ou a não adaptação) dos
membros dessa sociedade indígena em terras estrangeiras, em uma cidade fronteiriça. Por essa
razão, proponho
circunstâncias

o estudo

da história da migração

do grupo

para o Brasil, em que

saíram da Bolívia, como era sua vida naquele país e como re-significaram

práticas culturais e as próprias identidades em uma porção do território brasileiro, que pode
ser considerada como um espaço transnacional.
Os espaços transnacionais

podem ser locais do surgimento (ou ressurgimento)

etnicidades e onde saberes e pensamentos

seriam possivelmente

de

menos homogeneizados,

podendo ser categorizados como híbridos (CANCLINI, 1998) ou, ainda, mestiços (GRUZINSKI,
2001 ). Essas regiões enfrentam com relativo êxito o desafio da não-reprodução

•

de saberes e

discursos dos locais centrais da nação. Assim, é possível estudar os circuitos migratórios e
culturais,

dentre outros,

que produzem

simbolicamente

a região e lhes conferem uma

identidade reconhecível. Os Chikitano formam um grande agrupamento

que vive na região

transnacional de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia. Resultado do amálgama de
diversos povos, foram reunidos em aldeamentos por jesuítas, entre os séculos XVI e XVIII.
Uma parcela considerável dos Chikitano vive hoje em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul,
onde são socialmente excluídos. Perceber as construções identitárias do grupo no interior do
espaço

transnacional

em que viveram

historicamente,

ora como brasileiros,

ora como

bolivianos, ora como indígenas, ora como não-índios, é um dos pontos de partida deste préprojeto.
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OBJETO E PROBLEMA DA PESQUISA

Este pré-projeto constitui-se em um conjunto de informações reunidas e elaboradas em
torno de um problema principal, cujas hipóteses e categorias de análise permitirão tratar
adequadamente o objeto escolhido, no caso, parte da história da sociedade indígena Kamba,

que vive em Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. O objeto será problematizado a partir
das interpretações

e da análise das recriações socioculturais de indígenas migrantes, quando

do seu estabelecimento

em novas terras ou regiões, no caso, na fronteira Brasil-Bolívia.

Hipoteticamente, espera-se que a percepção das dimensões etno-históricas do contato de uma
sociedade

indígena com outros permita

a análise das relações

humanas com o meio

circundante, em todas as dimensões, na construção das identidades do grupo. Para tanto, optei
por recortar um determinado período, que vai de 1945 a 1987, estabelecendo como dataslimite o início da construção da estrada de ferro Santa Cruz de La Sierra - Corumbá ( 1945) e
a primeira vez em que a Funai incluiu o grupo Kamba em seu Plano de Metas (1987),
indicando a necessidade de estudos de identificação e delimitação, até o momento presente
não realizados.

Um período histórico tão próximo dos dias atuais enquadra a proposta naquilo que os
historiadores denominam de história do presente (CHAVEAU; TÉTARD, 1999). Nesse aspecto, a
migração emerge como um importante tema de pesquisa. Defino migração, a exemplo do
historiador Alistair Thomson:

[ ... ] incluindo tanto migrações internacionais quanto intranacionais e, como a
maioria dos estudos de história oral, enxergo a passagem fisica da migração
de um lugar para outro como apenas um evento em uma experiência
migratória que abarca velhos e novos mundos e que continua por toda a vída
do núgrante e pelas gerações subseqüentes (nIOMSON, 2002, p. 341-342).

Esta definição ampla chama a atenção para uma sobreposição entre o estudo da
migração e o estudo das comunidades étnicas, pois:
[ ... ], a história da migração está interessada nos processos pelos quais os
migrantes, individual e coletivamente, se estabelecem em uma nova região
ou país, e pelas maneiras em que as redes de trabalho e os estilos de vida do
local de origem são recriados e modificados no novo mundo. Evidentemente,
a experiência de um grupo étnico particular no local de destino é um
elemento necessário à história da migração (THOMSON, 2002, p. 342).
Como já demonstrou o geógrafo e especialista em Antropologia José Eduardo F. M. da
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Costa, em Mato Grosso, a presença dos Chikitano forma um continuum junto à fronteira com
a Bolívia, adensando-se no sentido leste/ oeste (COSTA, 2002). Em Mato Grosso do Sul, os
Chikitano, denominados Kamba, concentram-se na região periférica da cidade de Corumbá. O
termo Chikitano, criado no século XVI pelos europeus, é a designação genérica atribuída a
etnias distintas que habitavam uma vasta região compreendida ao norte pelo paralelo 15, ao
sul pelo Chaco, a leste pelo rio Paraguai e a oeste pelo Rio Grande. Foi a partir de 1691, no
oriente boliviano, que os padres da Companhia

de Jesus fundaram várias missões em

Chiquitos, na Província de Santa Cruz de La Sierra. As Missões de Chiquitos reuniram várias
etnias, muitas sem afinidades culturais e de filiações lingüisticas diversas, deflagrando um
processo de reorganização

sociocultural

cujos elementos são constitutivos

da identidade

étnica atual. Ainda de acordo com Costa:

Tudo indica que o enraizamento da identidade dos Chiquitano perpassa à
época das missões, fundando-se nos diversos gr1;1pos étnicos que a
compunham, e que, certamente, o fio condutor foi mantido pela afirmação de
valores contrativos [ sic], baseados num processo de seleção de traços e
emblemas culturais de uma origem comum (COSTA, 2002, p. 78).
JUSTIFICATIVA

O processo

de globalização,

que pretendeu

eliminação das diferenças, na verdade recriou-as.
promovido

uma explosão

desigualdades.

das diferenças

Nesse quadro,

a retomada

uma homogeneização

Contraditoriamente,

mundial e a

a globalização

tem

e, mais do que isso, o exacerbamento

das

da identidade

de indígenas

nordestinos

e a

reivindicação da etnicidade e mesmo a reinvenção de etnias no Brasil, por exemplo, mostra-se
como um fenômeno da contemporaneidade

(OLIVEIRA, 1999). A etnicidade, resultante de

•
confrontos com os outros, é um elemento político e social presente em todos os recantos do
mundo, sendo considerada a "hidra do século XX'' (CARNEIRO DA CUNHA, 1986, p. 99). Os

Kamba, em território brasileiro, não possuem terras regulamentadas pelo órgão indigenista
oficial, estando concentrados

na periferia do município sul-mato-grossense

de Corumbá. O

que chama a atenção neste caso é a trajetória histórica que o grupo viveu e que resultou em
sua situação atual. Por essa razão, a presente proposta inclui fronteiras e identidades ( étnicas,
nacionais, etc.) como temas nesta pesquisa, pensando-as

em seus múltiplos aspectos. Em

virtude da complexidade encerrada pelo caso Kamba, os estudos sobre identidades podem
auxiliar na reflexão que se pretende iniciar.
A contribuição do trabalho, a sua relevância, reside especialmente no fato de que não
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há estudos aprofundados e/ ou recentes sobre a população Kamba, em Mato Grosso do Sul.
Na área da Antropologia, existe o importante trabalho de Penteado ( 1980), mas além desse
não há praticamente mais nada escrito sobre o grupo. Seja pelo tempo decorrido do estudo e
pela profundidade com o que o tema é tratado, assinalo aqui suas eventuais limitações e
destaco, assim, a necessidade de se continuar a pesquisar a história dos Kamba, desejando

contribuir para o estudo das migrações, das práticas culturais e das identidades, através do
estudo de uma comunidade migrante e étnica em um espaço transnacional. Esta proposta de
pesquisa se insere em uma linha de reflexão muito importante para o entendimento dos
fenômenos da contemporaneidade que versa sobre o ressurgimento de etnias desconhecidas
e/ou dadas como extintas. Sabe-se que no Nordeste brasileiro, por exemplo, vários grupos
indígenas considerados desaparecidos estão reaparecendo e reivindicando o direito à
diferença, um fenômeno bastante generalizado em outras partes do mundo. Mesmo que haja
no caso dos Kamba uma dificuldade em se assumir a identidade étnica, vista regionalmente
como algo negativo, a questão que se faz presente é conhecer a história do grupo, percebendo
em que momentos desejaram que suas origens, boliviana e indígena, fossem ou não
percebidas pela sociedade envolvente.

OBJETIVOS E HIPÓTESES

O objetivo geral deste projeto é a realização, através de um estudo de fontes orais,
dentre outras, das práticas culturais e das identidades assumidas por/ atribuídas a uma
comunidade de indígenas que vive atualmente na porção noroeste do Estado de Mato Grosso
do Sul, no município de Corumbá e que é caracterizada como comunidade de bugres ou,
ainda, de bolivianos e campesinos. Esta comunidade, de acordo com um trabalho acadêmico
4

de Yara M. B. Penteado (1980), penence ao grupo indígena Chikitano, cuja maior parte da
população localiza-se, hoje, na Bolívia. Especificamente, o objetivo é buscar, através dos
depoimentos a serem coletados, transcritos e transcriados, seus interesses e as formas como
recriaram suas identidades e buscaram reconhecimento no interior do próprio grupo. Isso
porque buscá-lo fora teria sido, hipoteticamente, praticamente impossível, pois acredito que a
sociedade corumbaense lhes atribuiu, ao longo da segunda metade do século XX, vários
estigmas de ordem social ("pobres", "sem terra", possíveis "traficantes"), étnica ("índios") e,
até mesmo, jurídica ("estrangeiros", "sem documentação legal").
Como bem observa o antropólogo Sidney Antonio da Silva:
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[ ... ] a presença de novos contingentes de imigrantes na sociedade brasileira,
particularmente daqueles oriundos de países do denominado 'Terceiro
Mundo", como é o caso dos bolivianos, peruanos, angolanos, entre outros,
vem recolocar a questão do contato intercultural, a partir de um novo
enfoque (SILVA ln: SCHWARCZ; GOlvlES, 2000, p. 173).

Tal presença, segundo o mesmo autor, tem produzido situações de mútuo
estranhamento entre nacionais e estrangeiros, provocando reações de interesse ou de
desconfiança e, até mesmo, de xenofobia frente ao desconhecido.

QUADRO TEÓRICO

A elaboração da história de sociedades indígenas esbarra em obstáculos teóricos e
metodológicos de diversas ordens. As dificuldades decorrem, dentre outros fatores, da
escassez de material escrito pelos próprios índios sobre seu passado, o que obriga o
pesquisador a recorrer a textos produzidos por cronistas, viajantes, antropólogos e outros nãoindígenas que mantiveram contato com o grupo ao longo do tempo. Esses textos seriam, no
entender do antropólogo Clifford Geertz (1989), de "segunda ou terceira mão". Debruçar-se
sobre esse material, portanto, requer que o historiador não perca de vista que"[ ... ] da reunião
dos documentos à redação do livro, a prática histórica é inteiramente relativa à estrutura da
sociedade" (CERTEAU, 2000, p. 74). Essa prática, a meu ver, não está relacionada somente à
sociedade não-índia que a produz, mas, também, à sociedade indígena sobre a qual é
produzida, traduzindo a idéia da elaboração de uma história antropológica.
Realizando um balanço das relações mantidas entre as duas áreas, História e
Antropologia, a antropóloga Aletta Biersack revela que:
[ ... ] cada qual a seu modo, a antropologia e a história têm canalizado as
mesmas correntes intelectuais diversas provenientes da Europa. Cada campo,
indiscriminado em suas origens, é hoje um reduto de fermentação teórica
onde diversas tradições lutam pela hegemonia ou capitulam, cruzam-se e
unem-se, e onde palavras e conceitos fundamentais são extremamente
contestados. Esses conflitos provêem um solo fértil, a partir do qual cada
disciplina, no momento, esforça-se por criar seu próprio futuro. Tributárias
dos mesmos afluentes, alimentadas pelas mesmas forças intelectuais, a
antropologia e a história vêem-se agora diante das mesmas possibilidades
(BIBRSACK ln: HUNT, 1992, p. 99).

Ao reivindicar uma maior aproximação entre História e Antropologia, o historiador
Cario Ginzburg afirma que "[ ... ] o conceito de prova parece ser a questão crucial neste
contexto", pois "[ ... ] os historiadores das sociedades do passado não podem indicar as suas
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fontes como os antropólogos" ( GINZBURG, 1991, p. 206). Na opinião de Ginzburg, os estudos

clássicos de feitiçaria entre os africanos Azande, elaborados pelo antropólogo EvansPritchard, teriam inspirado posteriores trabalhos historiográficos sobre a feitiçaria na Europa
Moderna. Este e outros exemplos refletiriam, portanto, uma crescente influência da
Antropologia sobre a História, já que:

t. .. )

para bem ou para mal, os historiadores, que estudam as sociedades do
passado, não podem apresentar o mesmo tipo de elementos de prova que os
antropólogos apresentam, ou que os inquisidores apresentaram. Mas para a
interpretação desses elementos, eles têm algo a aprender com ambos
(GINZBURG, 1991, p. 214).

A História, entre outras tantas definições oferecidas por Ginzburg ( 1991, p. 180), é
''[ ... ] uma disciplina que estuda fenômenos temporalmente irreversíveis 'enquanto tais' [ ... }",
uma"[ ... ] tentativa de captar o concreto dos processos sociais por meio da reconstituição de
vidas de homens e mulheres de condição não privilegiada" (GINZBURG, 1991, p. 181). As
observações do autor possibilitam a percepção de que, em termos de metodologia, História e
Antropologia possuem especificidades no que diz respeito ao modo como abordam e
interpretam seus respectivos objetos de estudo. Contudo, essas especificidades não podem se
tornar um obstáculo para a aproximação de ambos os campos de conhecimento, pelo
contrário, devem criar, entre os mesmos, uma relação dialógica. Para Geertz:
A onda recente de interesse dos antropólogos não apenas pelo passado ( ... ),
mas pela maneira como os historiadores lhe dão um sentido atual, e do
interesse dos historiadores não apenas pela estranheza cultural [ ... ], mas
também pelas maneiras como os antropólogos a trazem para perto de nós,
não é um simples modismo; sobreviverá ao entusiasmo que gera, aos medos
que desperta e às confusões que cria. Bem menos claro é a que levará essa
onda, ao sobreviver (GEERTZ, 2001, p. 123).

Jacques Le Goff, entre outros historiadores, há tempos vem empreendendo esforços
objetivando estabelecer um diálogo mais proficuo entre História e Antropologia. Provas
desses esforços encontram-se em obras, tais como A história nova ( 1998) e Memória e
história (1992). Penso ser legitimo trabalhar memória e história, aproximando-as, e essa é
uma das propostas deste pré-projeto. Através de uma abordagem integrada memória e história se complementam -

na qual

tomar-se-á possível reunir um maior número de

informações, aproximando-se do real. De acordo com a historiadora Sandra Jatahy Pesavento,
isso significa, entre outras coisas, que:
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{ ... ] em termos de método, a História se faz antropológica quando se volta
para as fontes na prática de uma descrição densa, como assinala Geertz, a
tecer, com a fonte, toda a gama de relações e observações possíveis, em uma

recomposição cuidadosa de toda a trama de significados socialmente
estabelecidos que possa conter. [ ... ] os historiadores, ao se utilizarem das
propostas da Antropologia, historicizam esses conceitos, e o que buscam na
recuperação das experiências dos homens no passado são exatamente as
mudanças e as permanências, as unidades e as diversidades de sentidos. [ ... ]
Também no que toca a temas e objetos, a preocupação com ritos e festas,
mitos e crenças, sociabilidades e atitudes mentais, ou mesmo a incorporação
da história material pela cultura, ou ainda o ingresso dos historiadores no
campo das identidades pode ser considerado como um indício da
aproximação realizada entre a História e a Antropologia (PESA VENTO, 2003,
p. 111-112).
Essa aproximação

não ocorrerá, porém, sem atritos. A esse respeito, o eminente

historiador britânico Edward P. Thompson ressalva que:
Contudo, ao colocarmos a história social numa relação com a muito mais
sofisticada disciplina da antropologia, então claramente nos deparamos com
dificuldades teóricas ainda maiores. Supõe-se algumas vezes que a
antropologia possa fazer descobertas não apenas acerca de sociedades
particulares, mas sobre as sociedades cm geral, que funções ou estruturas
básicas tenham sido reveladas e que, por mais sofisticadas ou disfarçadas
que possam estar nas sociedades modernas, ainda fundamentem as formas
modernas. Entretanto, a história é uma disciplina do contexto e do processo:
todo significado é um significado-dentro-de-um-contexto e, enquanto as
estruturas mudam, velhas formas podem expressar funções novas, e funções
velhas podem achar sua expressão em novas formas (THOMPSON, 200 l, p.
243).

Uma interdisciplinaridade com a área da Antropologia é pretendida neste pré-projeto.
Apesar dessa interdisciplinaridade,

não se deseja uma perda do viés histórico, ou seja, o

trabalho final não se dará em detrimento da identidade do historiador. Penso que podemos
contribuir com as outras áreas naquilo que melhor sabemos fazer, ou seja, o estranhamento/
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conhecimento a partir do distanciamento no tempo, em uma relação dialética entre passado e
presente. A elaboração de uma proposta de História indígena deve estar em sintonia com a
preocupação primordial de todo historiador, qual seja "com o tempo, com a duração, com as
mudanças e as permanências ou sobrevivências" (CARDOSO, 1986, p. 107), preocupação essa
que o distingue de outros cientistas sociais, inclusive dos antropólogos. Entretanto, buscarei
na Antropologia, contribuições para a compreensão dos conceitos que envolvem o estudo dos
grupos humanos, em especial as sociedades indígenas, tais como o de identidade étnica. Essa
postura garantirá, a meu ver:
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[ ... ] pensar a produção do conhecimento histórico como aquele que é capaz

de apreender essa experiência vivida por sujeitos ativos que problematizaram
sua própria existência, implica elaborar procedimentos que permitam
recuperar essa problematização colocada pelos agentes do passado, a partir
das questões que o presente coloca ao pesquisador (VIEIRA et al., 1991, p.
37-38).

Um trabalho de História pressupõe uma trama, uma tessitura, um texto mais relacional
com "ganchos" entre um tema e outro, em que a cronologia articula-se com eventos e
explicações que farão com que na redação se apresente aos leitores como uma outra forma de
narrar os fatos, mais complexa e articulada. Por essa razão a história oral, construída a partir
da própria apreensão dos índios acerca da sua realidade, auxiliará metodologicamente nos

estudos de migração que pretendo realizar sobre a presença Kamba na fronteira entre Brasil e
Bolívia após a Segunda Guerra Mundial.
Defino história oral, de acordo com José Carlos S. B. Meihy:
História oral é um conjunto de procedimentos que se iruciam com a
elaboração de um projeto e continuam com a definição de um grupo de
pessoas (ou colônia) a serem entrevistadas, com o planejamento da condução
das gravações, com a transcrição, com a conferência do depoimento, com a
autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, com a
publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que
gerou as entrevistas (MEIHY, 1996, p. 15).

O tema das migrações é rico e complexo (e por isso mesmo desafiador) e prefiro
abordá-lo sob a perspectiva das identidades e das práticas culturais, sem perder de vista a
análise histórica, pois acredito que "[ ... ] 'fazer história' é uma prática", como já observou
Michel de Certeau (2000, p. 78). Ao realizar o trabalho aqui proposto, procurarei tomar
alguns dos cuidados apontados pela historiadora Madeleine Rebérioux, ao afirmar que:

[ ... J todas as memórias devem ser convocadas, evocadas, confrontadas, mas
nenhuma delas, individualmente ou em conjunto, constituem a história. Esta
consiste necessariamente na escolha e construção de um objeto, operação
que pode dar-se a partir de evocação de lembranças, mas que não pode levar
à redução da história a essas memórias (REBÉRIOUX apud D'ALESSIO, 1998,
p.118-119).
As palavras de Rebérioux encontram ressonância naquilo que afirma o historiador
Antônio Torres Montenegro, a respeito das fontes orais:
Nesse sentido, deve-se estar atento para o fato de que o entrevistado não tem
obrigação de preencher as lacunas, estabelecer elo nos fragmentos ou
corresponder a projetos de pesquisadores ciosos de seu labor acadêmico. O
respeito ao entrevistado supõe possibilitar que este desenvolva suas
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observações, análises, pontos de vista, sentindo-se livre da obrigação de
atender qualquer expectativa, Deve-se ainda observar que a memória é
resultante da vivência individual e da forma como se processa a
interiorização dos significados que constituem a rede de significações
sociais. Nesse sentido não se deve imaginar que o depoente responderá de
forma conclusiva a nossas indagações (MONTENEGRO,1992/1993, p. 55-56).

Assim, a migração Kamba será estudada
cartográficas

e

bibliográficas

(históricas

e

a partir de fontes orais, documentais,

etnográficas).

O

entrecruzamento

dessas

informações caracteriza uma proposta de pesquisa que estabelecerá contatos entre a História e
a Antropologia.

Diante disso, verificar-se-á a necessidade de se tentar refletir não apenas

sobre o que as pessoas pensavam, mas, também, como elas pensavam. A migração implica
sempre em mudanças socioculturais,

tanto na origem quanto no destino. A recriação de

práticas culturais em um contexto de contato interétnico coloca, portanto, a questão da resignificação de tais práticas, o que remete a um outro problema, o das permanências e das
mudanças no processo de reprodução cultural. Considerando a complexidade que tal questão
evoca, neste trabalho também proponho a análise dos processos de recriação das práticas
culturais dos Kamba, abordando a re-significação de tais práticas, em um contexto adverso

para esses imigrantes, hipoteticamente marcados pela estigmatização social. A atualização de
práticas culturais entre os Kamba pode ter adquirido significados distintos para os indígenas
migrantes, interessados na negação ou na reafirmação de suas identidades, pois como bem
observa a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha:
A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de
intenso contato, não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma
nova função, essencial e que acresce às outras, enquanto se toma cultura de
contraste: este novo princípio que a subentende, a do contraste, determina
vários processos. A cultura tende ao mesmo tempo a se acentuar, tornandose mais visível, e a se simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um número
menor de traços que se tomam diacríticos (CARNEIRO DA CUNHA, 1986, p.
99-100).

Esse estudo, portanto, será direcionado pela perspectiva das indissociáveis práticas
culturais, ecológicas, socioeconômicas

e políticas que marcaram a trajetória da população

indígena Kamba ao longo de sua história no espaço transnacional. Assim, é importante que
não se perca a noção de universalidade da história humana e as transformações

advindas do

processo de conquista e colonização ibero-americanas. Com isto, penso ser possível contribuir
sobremaneira

para a elaboração

perspectivas espaço-temporais,

de uma História indígena em seus múltiplos aspectos e

com ênfase nas realidades regionais relacionadas ao contexto

do Centro-Oeste brasileiro. A história da migração e fixação dos Kamba, no antigo sul do
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Estado de Mato Grosso, atual Estado de Mato Grosso do Sul, está, ao mesmo tempo, inserida
em um contexto regional mais amplo e intimamente relacionada às problemáticas locais da
memória, das práticas culturais e das identidades. Espero, assim, contribuir, através deste
trabalho, para a compreensão

do processo histórico que criou e influenciou os suportes

identitários e as práticas culturais sobre os quais os Kamba se apoiaram e que lhes garantiram
a sobrevivência fisica e cultural, através do tempo, na região.

FONTES, PROCEDIMENTOS E ETAPAS

Tendo em vista os princípios teórico-metodológicos
(interdisciplinaridade,

a serem adotados nesta pesquisa

diversificação de fontes e trabalho de campo), para a realização do

projeto serão necessárias etapas de trabalho em arquivos e em campo. A grande quantidade de
documentos compostos de relatórios e pareceres, produzidos e acumulados pela Fundação
Nacional do Índio - Funai (p.ex., BASTOS, 1979; PAULA, 1979; PENTEADO, 1979), o Conselho
lndigenista Missionário (Cimi), missões religiosas e outras agências ao longo do exercício de
suas funções e atividades não poderá ser negligenciado. Serão também utilizadas fontes orais
e observação participante. Pretende-se realizar a história oral de um número representativo de
membros do grupo de forma a atingir o objetivo de uma História indígena Kamba descrevendo quem são, de onde vieram, quais as características culturais mais marcantes dos
Karnba ( do geral, Chikitano, para o particular, Kamba) - realizando uma breve etnografia
histórica Kamba, através de pesquisa de campo e bibliográfica. Dessa forma, se procederá,
inicialmente, uma ampla revisão bibliográfica sobre o assunto, que dê conta não somente de
conteúdos, mas também de métodos de abordagem e de procedimento. A rotina de pesquisa
constará da fase de documentação

•

e coleta de dados (incluindo, nesta, a localização de

acervos documentais e de fontes orais), de crítica e elaboração dos dados e, finalmente, de
síntese, revisão e redação.
pesquisado

À vista dos objetivos

e dos procedimentos

perseguidos,

da natureza

possíveis, as etapas do processo

do objeto

de investigação,

que

correspondem grosso modo aos capítulos da tese a redigir, serão as seguintes:

1 :i etapa: Aprofundamento nos estudos de história oral e das migrações.
2ª etapa: Pesquisa etno-histórica sobre a presença dos Chikitano na Bolívia.
3ª etapa: Pesquisa bibliográfica, documental e de campo sobre a migração do grupo para o
Brasil.
4ª etapa: Pesquisa de campo sobre as práticas culturais entre os Kamba.
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5ª etapa: Análise das identidades assumidas pelos/ atribuídas aos Kamba em terras brasileiras.
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