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APRESENTA~ÁO 
Quando nós subimos o Xingu e depois o Ipixuna, saindo de 

Altamira no Pará, durante as chuvas de mar~o do tardio inverno de 

1992, o objetivo era reencontrar os Araweté e terminar os regis
tros para urna exposi<;ao que seria montada em Sao Paulo alguns 

meses depois. Este livro nao estava na pauta dos produtos pre
vistos para o evento. 

Afinal, o Eduardo, o professor Viveiros de Castro do Museu 
Nacional , já havia publicado sua tese de doutorado, urna obra de 
peso nao só pelas suas setecentas e tantas páginas, mas pelas 

qualidades de monografia teórica admiravelmente bem escrita, 
que deram fei~ao própria aos pavos tupi dentro da etnologia sul
americana e mundial, e que a transformaram em leitura obriga
tória para especialistas. O interesse da comunidade academi
ca internacional pelo trabalho, levou a Universidade de Chicago a 

publicar posteriormente urna versao da mesma tese em ingles. 

Nao{osse pelo tratamento editorial e gráfico digamos, modesto 
dado aos seus registros fotográficos , sobretudo na edi~ao brasi
leira, seria possível considerar que a obra estava acessível ao pl!
blico. Porém, durante o processo de finaliza{:ao da exposi~ao foi 

ficando claro que nao era bem assim. Sobretudo durante o período 
em que a exposi~ao multimeios "Araweté: visao de um povo tupi 
da Amazonia 11 esteve instalada no Centro Cultural Sao Paulo C*), 

onde vista por mais de 15 mil pessoas, foi ficando claro que havia 

(*)a exposi~ao esteve aberta ao público entre 8 de outubro e 8 de novembro de 
1992 no Centro Cultural Sao Paulo, organizada pelo Programa Povos Indígenas 
no Brasil do CEDI em co-patrocínio COIJl a Secretaria Municipal de Cultura de Sao 
Paulo. Reunia fo tografias (de Eduard¿ V. de Castro, Carlos A. Ricardo e Murilo 
Santos) , pinturas e desenhos (de Rubens Matuck) , objetos (dos Araweté), vídeos 
(de Mu rilo Santos e Labi Mendon~a) e sons (do Pau-Brasil) , textos e imagens de 
satélite, organizados em quatro ambien tes: A Floresta, A Aldeia, Os Deuses e os 
Ou tros e Documentai;ao, coma curadoria de Rosely Nakagawa. 

11 
um outro público nao especializado no assunto, mais interessado 
em saber mais sobre os Araweté do que informavam as oito páginas 
do catálogo. 

Aí nasceu a idéia desse livro, escrito e editado em dois meses, 

com o objetivo de tomar acessível a um público mais amplo urna 
versao condensada da extensa pesquisa antropológica realizada 
pelo autor ao longo dos anos 80, acompanhada de urna edi~ao foto

gráfica que contemplasse a boa qualidade do material disponível, 
resultado de urna habilidade de registro raramente conjugada a de 
pesquisador. Além da linguagem direta, algumas novidades f oram 
acrescentadas ao texto, incorporando informa~óes obtidas nas 

duas prazerosas viagens que a equipe da exposi~ao , reunida pelo 
CEDI, realizou a Belém/ Altamira/ lpixuna entre 91 e 92. 

Assim sendo, esse livro se distingue das publica~óes anteriores 
do autor sobre os Araweté e se integra a perspectiva de trabalho que 
elaboramos em 1990 para acompanhar e intervir junto ao povo do 
lpixuna, <liante do assédio de empresas madeireiras ao mogno 
existente no seu território nao demarcado. 

Desde entao, algumas novidades aconteceram. Emjaneiro de 

92, dois jovens Araweté vieram a Sao Paulo e Rio de janeiro, pela 
primeira vez, convidados por nós, depois da visita que havíamos 
feito ao Ipixuna em outubro de 91. Em abril de 92, os Araweté e o 

contexto regional de explora~ao ilegal de mogno em áreas indí
genas , vieram a público através de matérias de destaque escritas 
pelo jornalista Leao Serva (convidado pelo CEDI para visitar o 
Ipixuna) e publicadas na Folha de S.Paulo. Em maio de 1992, o 

governo federal finalmente reconheceu no papel o território 
Araweté, a través de portaria assinada pelo Ministro da ] usti~a 

e publicada no Diário Oficial da Uniiio. Nao obstante, nos meses 
que se seguiram, durante o verao amazónico (esta~ao seca) , em
presas madeireiras voltaram a invadir o território Araweté para 
roubar árvores de mogno, provocando danos que, no momento, 
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"estao sendo avahados combase em imagens de satélite e por urna 
perícia técnica feita no local por engenheiros florestais contratados 

pelo CEDI e em colaboracao com a Administracao Regional da 
Funai de Altamira. Finalmente, no dia 15 de janeiro de 1993, 

a juíza Selene Maria de Almeida, da 4ª Vara Federal de Brasília 
acolheu a a~ao civil pública movida pelo NDI (Núcleo de Direitos 

Indígenas), urna organizacao nao-governamental com sede na ca
pital federal, e concedeu urna liminar inédita determinando a ime
diata suspensao das atividades madeireiras na área Araweté e nas 

duas áreas vizinhas (Apyterewa e Trincheira/Bacajá), implicando 
na retirada pelas empresas dos seus equipamentos e trabalhadores 

e, da parte do Ibama e da Funai, a interdicao das estradas de aces
so e pitas de pouso clandestinas bem como a instala~ao de barrei
ras de vigilancia. O objetivo final da acao é condenar as madereiras 
Perachi, Maginco e Impar a arcar com todas as despesas decor

rentes da elaboracao e execu~ao de um plano de recomposi~ao am
biental das tres áreas indígenas degradadas, que ficará a cargo do 
Ibama, com o acompanhamento, da Funai. 

Essa história vai continuar e pretendemos acompanhá-la, 
apoiando os Araweté em seu esf or~o de "amansar os brancos". 

Beto Ricardo 
coordenador do Programa Povos Indígenas no Brasil do CEDI 

Sao Paulo,janeiro de 1993 

'-.· 
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INTRODU~ÁO 
Conheci os Araweté em 1981, quando este povo indígena tinha 

apenas cinco anos de contato oficial com os brancos. Fui para o 

Ipixuna realizar urna pesquisa etnográfica com vistas a elabora~ao 
de urna tese de doutorado para o Programa de Pós-Graduacao em 
Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ) . Morei comos 

Araweté por dois meses em 1981, nove meses em 1982-83, um mes 
em 1988, um mes em 1991 e um mes em 1992. Minha tese, redi
gida a partir dos primeiros onze meses de campo, foi defendida 
em 1984 e publicada em 1986. Em 1992 ela foi publicada em 

ingles, numa versao revista e bastante modificada; entre outras 
coisas, as modifica~óes refletem minha rápida visita ao Ipixuna em 

1988. O presente livro é urna adapta~ao, em muitas de suas partes, 
destas duas edicoes de minha tese; o leitor que desejar apto
fundar seu conhecimento dos Araweté <leve consultá-las. Mas ele 
também deriva das visitas mais recentes ao grupo; nao só em 

.-vários dos materiais aqui apresentados, como na própria idéia de 
" 

escreve-lo. 
Em 1990 meu amigo Beto Ricardo, do CEDI (Centro Ecumenico 

de Documenta~ao e Informacao), sugeriu que realizássemos urna 
· exposicao multimeios sobre os Araweté, capaz de divulgar para o 
público nao-especializado o que eu havia escrito em minha tese e 

a documentacao fotográfica que recolhera. Este projet~ se vinculava 
a outras preocupacoes. Os Araweté jamais chegaram a ocupar 
muito espa~o na imprensa nacional, e menos ainda na internacional; 
após as notícias do contato da Funai com "índios de olhos verdes" 

no Rio Ipixuna em 1976, os Araweté - que aliás nao tem olhos 
verdes nem se auto-denominam Araweté - sumiram da grande 

' 
imprensa, fazendo urna curta reapari~ao em fevereiro de 1983, 

quando foram atacados pelos Parakana. Desde entao viveram em 
razoável esquecimento mediático, e relativa paz local. Na época 
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"em que Beto teve a idéia da exposü;ao, entretanto, comec;ava a ficar 

claro que a tranquilidade do grupo estava ameac;ada. Frente a 
indiferenc;a do governo quanto a demarcac;ao do território araweté, 

frente ao avanc;o das companhias madeireiras que pouco a pouco 

iam invadindo este território e roubando suas reservas de mogno , 

urgía tomar os Araweté visíveis a consciencia urbana, e ao mesmo 

tempo dar-lhes condic;oes de conhecer e avaliar o modo de vida dos 

brancas distantes, habitantes daquelas cidades de onde vinham os 

objetos hoje indispensáveis ao seu modo de vida: facoes, machados, 

panelas, espingardas, motores ... 

Paralelamente a exposic;ao, pensamos em realizar um estudo 

sobre as concepc;oes e usos araweté de seu território e dos recur-

sos ali existentes, bem como urna avaliac;ao dos estragos causados 

pelas madeireiras. Auxiliados por especialistas, comec;amos um 

levantamento preliminar dos materiais disponíveis. Esta retomada 

de meu trabalho com os Araweté, agora nao mais como estudante 

de pós-graduac;ao pesquisando sozinho, e sim como parte de urna 

equipe, exigía obviamente um retorno ao Ipixuna, onde nao pisava 

havia dois anos. 

Apenas em fins de 1991, no auge da estac;ao seca, conseguimos 

realizar nossa primeira viagem, para restabelecer meus lac;os com 

os Araweté e comec;ar o registro (etnográfico, fotográfico e em 

vídeo) de sua vida atual para a exposic;ao. Em marc;o de 1992, no 

período das chuvas, realizamos a segunda viagem. Nesta ocasiao, 

11 

pudemos mostrar a toda a aldeia o vídeo-filme (dirigido por nosso 

companheiro Murilo Santos) que havíamos feíto na viagem ante

rior, bem como materiais sobre outros grupos indígenas. O sucesso 

foi considerável. Foi entao que trouxemos urna colec;ao de objetos 

que, trocados por mercadorias solicitadas pelos Araweté , integra

ram a exposic;ao. 

Entre estas duas idas da equipe ao lpixuna, Kañi-nadi-no e 

Mamaña-yo-kañi-no, dois jovens de seus 22 anos, que conheci 

ainda meninos, vieram ao Rio de janeiro e Sao Paulo conhecer 

nossas famílias e nosso modo de vida. Esta foi a primeira vez que 

os Araweté estiveram no sul do país: a maioria nao conhece senao 

Altamira, cidade do Xingu onde está a sede regional da Funai, para 

onde vao em tratamento médico;· alguns conhecem Belém, aonde 

foram pela mesma razao. A visita ao Rio e Sao Paulo foi muito 

importante para marcar o início de um processo de !ntercambio 

cultural entre os Araweté e a sociedade que os cerca. E fundamen

tal, para que possam comec;ar a elaborar urna defesa eficaz de suas 

terras e modo de vida, que os Araweté conhec;am mais do que a 

fronteira predatória da Amazonia. 
Em maio de 1992, urna boa notícia estava reservada aos 

Araweté: seu território foi delimitado pelo Ministério da Justic;a 

para fins de demarcac;ao, segundo os limites propostos há pelo 

menos dez anos. Esta medida, entretanto , até agora nao se tra

duziu nas providencias adicionais indispensáveis, ou seja, na 
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"demarcac;ao efetiva e posterior homologac;ao do território. A subida 
de um novo govemo cuja política indigenista ainda é urna incógnita, 
mas cujos primeiros sinais nao sao encorajadores, nao permite 
prever quando, ou mesmo se, as terras araweté esta·rao 

completamente definidas do ponto de vista jurídico. Igualmente, 
o cerco aos índios por agentes da sociedade nacional que desejam 
suas terras ou suas almas - as madeireiras, que já andam por lá, 

e os missionários evangélicos, que estao ávidos para entrar -
continua, e cada vez mais intenso. O futuro dos Araweté, como o 

de todos os demais grupos indígenas brasileiros, é um futuro de 
luta, incerteza e perigo. 

A exposic;ao "Araweté: visao de um povo tupi da Amazonia" foi 
inaugurada no día 8 de outubro <leste ano, no Centro Cultural Sao 
Paulo, sob o patrocínio do CEDI e da Secretaria Municipal de 
Cultura de Sao Paulo. Ela deverá viajar por outras cidades do país 

e do exterior. O trabalho de levantamento das atividades das 
madeireiras e de fiscalizac;ao das fronteiras do território araweté, 
vem sendo levado a cabo pela nova administrac;ao da Funai em 

• 
Altamira com o apoio do CEDI e do NDI (Núcleo de Direitos 

Indígenas). Pretendemos continuar as visitas aos Araweté e a 
implementar um projeto amplo de intercambio com o grupo. 

Rio de]aneiro, novembro de 1992 

'--. 
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CHAVE DE PRONÚNCIA 
DAS PALAVRAS ARAWETÉ 

·A língua araweté a inda nao f oi es tu dada por especialistas; a 

grafía aquí empregada nao respeita integralmente o alfabeto fonético 
internacional, mas procura ser consistente. Os valores sonoros 
aproximados das letras sao: as vogais a, e, i soam como no 
portugues (o e sempre aberto); o i soa como um u pronuñciado 
sem arredondamento dos lábios; o i soa como no ingles "bit", 
mas produzido coma ponta da lingua voltada para baixo; o o soa 
como no ingles "but"; o til indica urna vogal nasal (todas as vogais 
podem ser nasalizadas). As consoantes p, b, m, n · soam 

aproximadamente como em portugues; o ñ como o nh em portugues; 
o k como o e de "casa'' ; o t como em "tudo", mesmo <liante de i; 
o e soa como tch (como o t de "tío", no falar carioca); o e como ts; 
o ·r como em "caro", mesmo em cornee; o de palavra; o J como o th 
do ingles "that"; o d como em "body", na pronúncia americana; 
o y , o w e o h soam como no ingles "~es", "work", . "home" . 

O sinal ' entre duas vogais indica urna oclusao glotal suave, isto é, 

urna pequena pausa entre os dois sons separados por ele. 
A vogal tónica da maioria das palavras é a última; apenas 

quando este nao é o caso, indica-se o acento por um trac;o soba 
vogal: assim, por exemplo, bide ~e pronuncia "bidé", e Mai se 

pronuncia "Mái". 

•_,; 
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No comeco os humanos (bide) e os deuses (Mai) moravam 
todos juntos. Este era um mundo sem morte e sem trabalho, mas 
também sem fogo e sem plantas cultivadas. Um dia, insultado por 

sua esposa humana, o deus Araniimi decidiu abandonar a terra. 
Acompanhado por seu sobrinho Hehede'a, ele tomou seu chocalho 

de pajé e comecou a cantar e a fumar. Cantando, fez com que o solo 
de pedra onde estavam subisse as alturas. Assim se formou o 
firmamento: o céu que se ve hoje é o lado de baixo desta imensa 
placa de pedra. junto com Aranami e seu sobrinho subiram 

dezenas de outras racas divinas: os Mai hete, os Awerika, Maraira, 

Ña-Mai, Tiwawf,AwiPeye, Moropinii. Os IwaPidi Pasubiramainda 

mais alto, formando um segundo céu, o "céu vermelho". 
A separacao do céu e da terra causou urna catástrofe. Privada 

de suas fundacoes de pedra, aterra se dissolveu sobas águas de um 

dilúvio: o jacaré e a piranha monstruosos devoravam os humanos. 
Apenas dois homens e urna mulher conseguiram se salvar, subindo 
num pé de bacaba. Eles sao os tema ipi, a "origem da rama": os 

ancestrais da humanidade 'atual. Na convulsao provocada pelo 
dilúvio, alguns Mai procuraram escapar dos monstros afundando 
na água e criando o mundo inferior, onde habitam hoje, em ilhas 

de um grande rio subterraneo. 
"Estamos no meio", dizem os Araweté da humanidade. 

Habitamos a terra, este patamar intermediário entre os dois céus e 
q mundo subterraneo, povoados pelos deuses que se exilaram no 
comeco dos tempos. As marcas da divisao do cosmos estao em toda 
parte: os morrotes de pedra que pontuam o território araweté sao 

fragmentos do céu que se ergueu; as pedras do igarapé Ipixuna 
ainda guardam as pegadas dos Mai; as moitas de banana-brava 

espalhadas na mata sao as antigas rocas dos deuses, que comiam 
des ta planta antes de conhecerem o milho. As plantas cultivadas e 

11 
a arte de cozinhar os alimentos foram reveladas aos humanos e aos 
deuses por um pequeno pássaro vermelho da floresta . 

Bíde, os humanos, sao chamados pelos Araweté de "os aban
donados", os que foram deixados para trás pelos deuses. Tudo que 
há em nosso mundo do meio é o que foi abandonado; para os céus 
foram os maiores animais, as melhores plantas, a mais bela gente 
- pois os Mai sao como a gente, porém mais altos, mais f ortes e 
imponentes. Tudo no céu é feito de pedra, imperecívei e perfeito: 
as casas, as panelas, os arcos, os machados. A pedra é, para os 
deuses, maleável como o barro para nós. Lá ninguém trabalha, pois 

o milho se planta sozinho, as ferramentas agrícolas operam por si 
mesmas. O mundo celeste é um mundo de cacadas, dan<;as, festas 
constantes de cauim de milho; seus habitantes estao sempre es

plendidamente pintados de jenipapo, adornados com penas de 
catinga e arara, perfumados com a resina da árvore iciri 'i 

(Trattinickia rhoifolia) . 

Mas os Mai sao, acima de tudo, imunes a doenca e a morte: eles 
levaram consigo a ciencia da eterna juventude. O exílio dos deuses 
criou a condü;ao de tudo que é terrestre: a submissao ao tempo, is to 

é, o envelhecimento e a morte. Mas, se partilhamos desta comum 
condicao mortal, distinguimo-nos dos demais habitantes da terra 
por termos um futuro. Os humanos sao "aqueles que irao", que 
reencontrarao os Mai no céu, após a morte. A divisao entre o céu 

e a terra nao é intransponível: os deuses falam com os homens, e 
os homens estarao um dia a altura dos deuses. 

•_; 
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O POVO DO IPIXUNA 
Os Araweté sao um povo tupi-guarani de cac;adores e agricultores 

da floresta de terra firme , que se deslocou há cerca de trinta e cinco 
anos das cabeceiras do rio Bacajá, a sudeste, em direc;ao ao Xingu, 

no Estado do Pará. Eles eram oficialmente desconhecidos até o 
comec;o da década de 1970. Seu 'contato' pela Funai data de 1976, 
quando buscaram as margens do Xingu fugindo do assédio dos 
Parakana, outro grupo tupi-guarani. 

O nome "Araweté", inventado por um sertanista da Funai, 

nao significa nada na língua do grupo. O único termo que pode
rla ser considerado urna auto-denominac;ao é btde, que significa 
"nós", "a gente", "os seres humanos". Todos os humanos sao bide, 
mas os humanos por excelencia sao os Araweté: os outros povos 
indígenas e os 'brancos' (kamará) sao awf, "estrangeiros" ou 
"inimigos". 

A populac;ao imediatamente anterior ao contato era de pelo 
menos 200 pessoas. Devido as condic;oes em que o 'contato' com 
a Funai se realizou, a mortalidade causada por epidemias e 

desnu tric;áo levo u o grupo ao mínimo de 120 pessoas, em 1977. Em 
setembro de 1992 a populac;áo chegou a 206, alcanc;ando assim o 
efetivo da época pré-contato. Embora ainda bastante vulneráveis 

as doenc;as estrangeiras, sua situac;áo geral de saúde é boa, o que se 
deve mais ao relativo isolamento em que vivero que a assistencia da 

Funai. Hoje, o território do grupo está ameac;ado por companhias 
madeireiras que vem explorando ilegalmente as reservas de mogno 
da regiao do Xingu-Bacajá. 

Os Araweté habitam hoje urna só aldeia junto ao Pos to Indígena 
Ipixuna (da Funai), as margens do igarapé lpixuna, afluente da 
margem direita do Médio Xingu. O Ipixuna é um río de águas 

negras, encachoeirado, que corre em um leito rochoso na direc;áo 
Sudeste/Noroeste. A vegetac;áo dominante na hacia do Ipixuna é a 
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" floresta aberta com palmeiras, onde as árvores raramente 

ultrapassam vinte e cinco metros. Nos arredores da aldeia há 

extensas áreas de "mata de cipó", onde lianas e plantas espinhosas 

tornam a caminhada difícil. O terreno é pontilhado de irrupc;óes 

graníticas que em seu topo se cobrem de cactus, bromélias e 

agaves. A cac;a é abundante, dada a grande quantidade de árvores 

frutíferas, que atraem os animais. O regime de chuvas é bem 

marcado, com urna estac;ao seca que se estende de abril a novembro, 

e urna chuvosa nos meses restantes. Entre agosto e novembro o rio 

se torna impraticável, expondo extensos lajeiros e formando poc;os 

de água estagnada propícios a pesca. 

Os Araweté dizem viver agora "na beira da terra": sua tradic;ao 

fala de sucessivos deslocamentos a partir de algum lugar a leste (o 

centro da terra) , sempre em fuga <liante de inimigos mais poderosos. 

Tudo que é possivel garantir é que eles moram há muitos anos, 

talvez séculos, na regiao de florestas entre o médio curso dos ríos 

Xingu e Tocantins. Embora fossem considerados, até o contato em 

1976, c..omo 'índios isolados', o fato é que os Araweté conhecem o 

homem branco há muito tempo. Sua mitología se refere aos 

brancos, e existe um espírito celeste chamado "Pajé dos Brancos"; 

eles utilizam há muito tempo machados e facóes de ferro, que 

pegavarh em roc;as abandonadas de moradores 'civilizados' da 

regiao; e sua tradic;ao registra vários encontros, alguns amistosos, 

outros violentos, com grupos de kamara na floresta. 

A história dos Araweté tem sido, pelo menos desde o início do 

século , urna história de sucessivos conflitos com tribos inimigas e 

de deslocamentos constantes. Eles saíram do Alto Bacajá devido a 

ataques dos Kayapó e dos Parakana. Por sua vez, ao chegarem ao 

lpixuna e demais rios da regiao (Bom Jardim, Piranhaquara), 

afugentaram os Asuriní ali estabelecidos, que acabaram se mudando 

para o rio Ipiac;ava, mais ao norte. Em 1970, coma construc;ao da 

rodovia Transamazónica, que passava por Altamira (a cidade mais 
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próxima), o governo brasileiro comec;ou um trabalho de 'atrac;ao e 

pacificac;ao' dos grupos indígenas do médio Xingu. Os Araweté 

comec;aram a ser notados oficialmente em 1969. Em 1971 a Funai 

estabeleceu a "FrentedeAtrac;aodo lpixuna", quemantevecontatos 

esporádicos com os Araweté até 1974, sempre sem conseguir 

visitar suas aldeias. Nesta época o grupo vivía dividido em dais 

blocos de aldeias, um mais ao sul, na bacía do Bomjardim, outro 

ao norte, no Alto lpixuna. 

Em janeiro de 197 6, ataques dos Parakana levaram os Araweté 

de ambas as regióes a procurarem as margens do Xingu, resolvidos 

a "amansarem" (mo-kati ) os brancos -pois eles nao acham que 

foram 'pacificados' pelos brancos, mas sim o contrário. A Funai 
' 

veio encontrá-los lá em maio daquele mesmo ano, acampados 

precariamente junto as roc;as de alguns camponeses, famintos e já 

doentes devido ao contato comos brancos do "beiradao" (que é 

como as terras da margem do Xingu sao chamadas pela populac;ao 

regional). Em julho, os sertanistas da Funai decidem levar esta 

populac;ao doente e fraca em urna caminhada pela mata até um 

Posto que havia sido construído no Alto Ipixuna , próximo as 

antigas aldeias do grupo. Foi urna caminhada de mais ou menos 

100 km, que durou 17 días: pelo menos 66 pessoas morreram no 

percurso .. Comos olhos fechados por urna conjuntivite infecciosa 

que haviam contraído no "beiradao", as pessoas nao enxergavam 

o caminho, se perdiam na mata e morriam de fome; crianc;as 

pequenas, subitamente órfas, eram sacrificadas pelos adultos 

desesperados; muita gente, fraca demais para caminhar, pedía para 

ser deixada morrer em paz. 
Nao se sabe quantos comec;aram a caminhada, mas apenas 27 

chegaram junto com os sertanistas que lideravam a marcha; o 

restante veio chegando aos poucos. Alguns índios se desviaram, no 

caminho, para as aldeias antigas, ali permanecendo algumas 

semanas; mas logo um novo ataque parakana fez toda a populac;ao 
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" araweté que sobreviveu a caminhada e aos inimigos se juntar no 

Pos to da Funai. Em mar<;o de 1977, o primeiro censo feíto pela 
Funai contou 120 pessoas. Os Araweté me desfiaram os nomes de 
77 pessoas que desapareceram no período entre sua chegada no 

Xingu, emjaneiro de 1976, esua chegada no Posto Velho, emjulho 
daquele ano; tres destas morreram no último ataque parakana: 73, 
portanto, foram vítimas do contato e da desastrosa caminhada -
36°'6 da popula<;ao total a época. 

Em 1978, o grupo se mudou, juntamente com o Posto da 

Funai, para um sítio mais próximo da foz do Ipixuna, onde reside 
até hoje. 

OS ARAWETÉ PERDIDOS 
Em setembro de 1987, os Kayapó~Xikrin da aldeia Cateté, a 

centenas de quilómetros a sudeste do Ipixuna, do outro lado da 

Serra dos Carajás, atacaram um pequeno grupo de índios 
desconhecidos, matando um homem e um menino, capturando 

' 
duas m~lheres e outro menino p~queno. Um médico da FUNAI 
que visitava a aldeia do Cateté reconheceu a pele branca e os olhos 

castanho-claros dos Araweté, bem como os característicos brincos 
de pena usados pelas mulheres. Logo se soube que um homem 
mais velho havia permanecido na mata, tendo conseguido fugir do 

ataque. A visados pelo rádio, os Araweté mandaram do is emissários 
(e o chefe do P.l. lpixuna) para resgatar seus parentes perdidos, 
sem terem a menor idéia de quem poderiam ser. As negocia<;oes 
foram complicadas; os Xikrin exigiram várias bens em troca dos 
prisioneiros, mas no fim tudo se resolveu. Em seguida, os Araweté 

foram em busca do velho. Logo o encontraram; no come<;o ele 
resistiu a qualquer aproxima<;ao, a tirando flechas contra o pequeno 

grupo de resgate. Finalmente, contudo, terminou por reconhecer 
a língua e se deixou aproximar. Ele e os cativos dos Xikrin foram 

levados para o Ipixuna para se juntar ao resto dos Araweté. 

• 

Na aldeia o mistério se esclareceu. Eles eramos sobreviventes 
do grupo de Iwarawi (o velho), que tinha se separado do resto da 

tribo há cerca de trinta anos atrás nas cabeceiras do Bacajá, quando 
Iwarawi ainda era um rapaz. Durante um ataque kayapó, ele fugiu 

para a mata com urna mo<;a - filha da irma de sua mae - e com 
dois meninos pequenos, seus sobrinhos. Os Araweté acharam que 
eles haviam sido mortos ou capturados pelos Kayapó. Na verdade, 

eles haviam se perdido do resto da tribo, que fugira dos Kayapó na 
dire<;ao oposta, em dire<;ao as águas do lpixuna. Iwarawi e sua irma 
(no parentesco araweté, a filha da irma da mae é chamada de 
"irma"), sozinhos, foram obrigados a casar; tiveram duas filhas, 

que se casaram com os dois meninos que haviam fugido também. 
Estas pessoas viveram completamente isoladas durante trinta 
anos, como urna miniatura da sociedade araweté. Era um vida 
muito dura, sempre fugindo ao menor sinal de inimigos: sem 

tempo para esperar o algodao crescer' as mulheres substituíram 
sua roupa tradicional por saias de casca de árvore; precisando estar 
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" sempre mudando de acampamento, nem sempre podiam plantar e 
colher milho, dependendo de farinha de coco-babac;u para sua 

alimentac;ao. 
Em fevereiro de 1988, lwarawi foi levado a Altamira para se 

tratar de urna grave pneumonia que havia contra!do logo após o 
contato. As duas mulheres, suas filhas , casaram-se na aldeia: 
Mitaña-kañi-hi e seu filho foram viver com um viúvo; Pidi-hi, 

mulher e mae do hornero e do menino mortos pelos Xikrin, casou
se com um primo solteiro. Embora cercados por seus parentes 
próximos da aldeia, estes sobreviventes custaram a se acostumar 

coma nova situac;ao. Os outros Araweté os achavam estranhos: 
falavam com um sotaque esquisito, haviam esquecido muitos dos 
usos e costumes tribais. Enquanto Iwaraw'i estava em Altamira, 

suas armas ficaram guardadas na aldeia, e eram mostradas a todos. 
Seu largo arco, todo furado de chumbo das espingardas kayapó -
ele o usara como escudo durante o ataque - havia morto muitos 

inimigos, índios e kamara, durante aqueles trinta anos. Suas 
flechas eram estranhas: tortas, sujas, com urna emplumac;ao 
diferente da tradicional. Examinando estas armas, um anciao da 
aldeia declarou: "é, lwaraw'i estava quase se transformando em 

inimigo, estava esquecendo nosso modo de ser. .. " 

As filhas e o neto de Iwaraw'i estao hoje completamente 
integrados a vida dos Araweté. lwaraw'i morreu afogado nas águas 
do Xingu, em um estúpido acidente de barco , em agosto de 1988. 
Ele nao teve tempo de voltar a viver com seus parentes perdidos. 

Haverá ainda outros Araweté vivendo isolados na floresta? Os 
n1oradores do P.l. Ipixuna falam que alguns de seus parentes se 

recusaram a seguir atrás dos sertanistas da Funai na caminhada de 
1976, tendo tomado outro rumo. A única regiao onde eles podem 
ter vivido todo este tempo sem topar com brancos ou índios está 
situada a sudeste do Ipixuna- as florestas da Serra dos Carajás. 
E1nbora a maioria <lestes desaparecidos <leva ter marrido das 

• 
doenc;as contraídas no "beiradao,, (contei-os como falecidos nas 
estatísticas do contato de 1976) , nao é impossível que ainda 
venhamos a ouvir falar de mais Araweté isolados, subitamente 

'descobertos' pelos brancos ou pelos Xikrin do Cateté. 

O TE·RRITÓRIO 
Desde que se deslocaram das águas do Bacajá em direc;ao ao 

Xingu, os Araweté circulam por urna área compreendida entre as 
bacías dos rios Bomjardim, ao sul, e Piranhaquara, ao norte, que 
incluí os rios Canafístula,jatobá e Ipixuna. O Xingu é o limite oeste 

do território, nunca franqueado. A regiao do divisor Bacajá-Xingu, 
a leste, é pouco frequentada; ali comec;am os domínios dos temidos 

Kayapó-Xikrin. Tampouco tem eles se aventurado além do Bom 
J ardim, onde um grupo Parakana (o mesmo que os atacou em 197 6 
e 1983) f oi contactado pela Funai em 1984. A partir da margem 
direita do Piranhaquara comec;a a terrados Asuriní, outro inimigo 

tradicional, com quem hoje os Araweté mantero boas relac;oes. A 
área mais densamente explorada pelo grupo, nas condic;oes 

presentes de dependencia do Posto da Funai, compreende urna 
faixa de cerca de 60 quilómetros para cada lado do Ipixuna, da foz 

as cabeceiras. 
A situac;ao territorial dos Araweté nao é segura. Desde 1979 

sucederam-se propostas de criac;ao de urna. reserva Araweté e de 
demarcac;ao conjunta dos . territórios Araweté, Asuriní, Xikrin e 

Parakana, feítas por antropólogos e alguns funcionários do proprio 
órgao. Apenas em fins de 1987 a Funai resolveu "interditar" urna 
área de 985.000 hectares, segundo os limites propostos em um 

relatório que encaminhei aquele órgao em 1982. Em maio de 1992, 
esta área foi delimitada, para fins de demarcac;ao, por urna portaría 
do Ministério da justic;a. Resta agora saber se, e quando , as terras 
araweté serao de fato demarcadas. Duas grandes ameac;as se 
desenham num futuro próximo: a inundac;ao de parte do território 
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araweté pelos reservatórios do Complexo Hidrelétrico do Xingu, 
e, mais imediatamente, a penetrac;ao de madeireiras por suas 
fronteiras sul e leste. 

Em 1986 o primeiro sinal da crise vindoura foi dado: duas 
madeireiras invadiram as terras dos Parakana e Araweté , abrindo 
pistas de pouso e dali extraindo enormes quantidades de mogno. 
Estas empresas saíram das terras indígenas em 1987, mas 
continuaram extraindo madeira dentro do "corredor" ao longo do 

divisor Bacajá-Xingu, área que deveria imperativamente ser de 
usufruto exclusivo dos povos indígenas da regiao. Em 1991-92, 

reapareceram os sinais de atividade madeireira clandestina nas 
terras parakana e araweté. A reserva vizinha dos Kayapó-Xikrin do 
Bacajá já está sendo devastada por companhias que, após forte 

pressao e um longo processo de aliciamento dos líderes do grupo, 
conseguiram se introduzir na área. 

Em áreas indígenas vizinhas (Parakana, Xikrin) existem 
garimpos clandestinos que poluem os rios, espantam a cac;a e sao 
um foco de disseminac;ao de doenc;as. A probabilidade de que as 

terras araweté venham a ser invadidas por garimpos é alta. 
A concepc;ao araweté de territorialidade é aberta; eles nao 

tinham, até bem pouco, a noc;ao de um domínio exclusivo sobre 
um espac;o contínuo e homogeneo. Chegando ao lpixuna, deslo
cados por outros grupos da área que ocupavam, deslocaram por 

sua vez os Asuriní. Sua história fala de um movimento constante 
de fuga <liante de inimigos mais poderosos. Os Araweté nao pare
cem ter urna geografía mitológica ou sítios sagrados. Sua atitude 

objetiva e subjetiva era um incessante ir em frente, deixando para 
trás os mortos e os inimigos. A idéia de reocupar urna área antiga 
lhes é estranha - o que se constata mesmo dentro dos limites da 
hacia do Ipixuna. 

As guerras em que estiveram envolvidos nunca foram concebidas 
como disputas territoriais, e as tribos que invadiam "suas" terras 
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" eram vistas menos como amea~a a integridade territorial que a 

sobrevivencia física do grupo. Do mesmo modo, quando, nos anos 
60, os ca~adores de peles entraram no Ipixuna, nao foram tidos por 
invasores que deveriam ser expulsos; ao contrário, desde que nao 
se mostrassem hostis, eram urna benvinda fonte de instrumentos 

de ferro . 
É justamente quando do "contato" e fixa~ao em urna área 

restrita que urna concep~ao fechada de território come~ou a 
emergir. Assim, por um lado, o estabelecimento de urna só aldeia 
junto ao Posto da Funai rompe como padrao geopolítico tradicional, 

que consistia em várias aldeias simultaneas e dispersas, menores 
que a aldeia atual; a dependencia do Pos to diminuiu também o raio 

de movimenta~ao. Por outro lado, o convívio comas concep~óes 
ocidentais de territorialidade (transmitidas direta ou indiretamente 
pelos brancos) e a situa~ao de enclausuramento geográfico levam 
a emergencia de urna no~ao territorial fechac:!a e exclusiva, 

consagrando urna nova situa~ao histórica-o fato de um "território 
Araweté", ainda a espera de reconhecimento jurídico completo 

pelo Estado nacional. 
Os Araweté, a exemplo de tantos outros grupos, procuraram o 

contato com a sociedade nacional nao por já se sentirem 
territorialmente encurralados, mas para fugirem as hostilidades de 

tribos inimigas, que por sua vez invadiram território alheio por 
terem sido deslocadas pela fronteira nacional (longo é o bra~o do 
homem branco) . Os ataques Parakana dos anos '60. fizeram os 

Araweté demandar as margens povoadas do Xingu. Ali terminou 
sua incessante deriva em busca de terras livres de inimigos. 

A LÍNGUA 
A língua araweté pertence a grande família Tupi-Guaraní, 

falada na época da invasao européia em 1500 pelas tribos que 
ocupavam a maior parte do litoral brasileiro: os Tupinambá, 

11 . 
Tamoio, Tupiniquim, Caetés (de Sao Paulo até o Maranhao) e os 
Carijó ou Guarani (do Paraná ao Rio Grande do Sul) . Hoje, estima
se que haja 40.000 falantes de línguas tupi-guarani apenas no 
Brasil. Urna das línguas oficiais do Paraguai é o guarani, da mesma 
família. Os povos tupi-guarani estao espalhados por quase toda a 

América do Sula leste dos Andes: tribos como os Kamayurá do Alto 
Xingu, os Potiguara da Paraíba, os Wayapi do Amapá e da Guiana 
Francesa, os Chiriguano e Sirionó da Bolívia, os Mbyá do Paraguai 
e do Sul do Brasil, os Guajajara do Maranhao, os Cocama do Peru, 

os Uru-Eu-WauWau de Rondónia - todas elas sao tupi-guaraní. 
A chamada "Língua. Geral", criada pelos missionários jesuítas e 
imposta sobre os índios de outras famílias linguísticas que caíam 

nas malhas da catequese, era urna adapta~ao do tupi falado na costa 
brasileira. A Língua Geral ou Nheengatu (a "fala boa") veio a se 
tornar a língua franca da Amazonia, usada por índios e brancos 

durante os séculas XVII a XIX; ainda hoje se acharo falantes da 

Língua Geral na Amazonia. 
É possível que os Araweté, como vários outros grupos tupi da 

regiao, sejam os descendentes da tribo dos Pacajás, objeto de 
intensa atividade missionária por parte dos jesuítas durante o 
século XVII. As crónicas missionárias registram que parte <leste 

numeroso povo resistiu a catequese, retornando a floresta . Mas a 
língua araweté, se comparada as línguas faladas por seus vizinhos 
tupi-guaraní mais próximos (osAsuriní do Koatinemo, os Parakana, 
os Asuriní do Trocará, os Suruí, os Tapirapé) , todas elas bastante 

semelhantes entre si, mostra-se bastante diferenciada. Isto sugere 
que a separa~ao dos Araweté f oi mais antiga, ou mesmo que eles 

podem ter vindo de outra regiao do Brasil. 
O araweté nao é urna língua simples de se aprender: sua 

prosódia é fortemente nasal, o ritmo é rápido, e há sons de difícil 
reprodu~ao pelos falantes nativos do portugues. A sintaxe e a 
morfo logia sao bastante diferentes das línguas indo-européias: há 
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"várias séries de pronomes pessoais, há aspectos verbais sem 

correspondente diretos no portugues ... Por outro lado, é fácil 

reconhecer na língua araweté numerosas palavras que o tupi

guarani deixou no portugues falado no Brasil, seja no vocabulário 

comum, seja em falares regionais, seja nos topónimos (nomes de 

lugares). Por exemplo: 

ita - itá (pedra) 

paranr - paraná (rio, ou mar) 

ito - itu ( cachoeira) 

ta - taba (aldeia) 

kape - capoeira 

teyipa - tejupar (acampamento) 

pida - pirá ( peixe) 

kañf- cunha (mulher) 

konomi - curumim (garoto) 

yicire - jacaré 

yaaci -jaboti 

iriwo - urubu 

haka - socó ( um pássaro) 

ihipa- cipó 

yird-jirau 

cice - quicé (faca) 

mokii'e - moquém (grelha para assar ou defumar) 

tipiiy - tipóia (pano de carregar crianc;a, usado a tiracolo) 

Como estas palavras vieram do tupi falado na costa brasileira 

no século XVI - ou da Língua Geral criada pelos missioná

rios - , é possível ver que as mudanc;as do araweté em relac;ao ao 

tupi antigo sao regulares. Assim, certos 's' do tupi antigo viraram 

'h' -por exemplo, o tupinambá 'isipo', que deu o portugues 'cipó', 

virou 'ihipa' em araweté. Igualmente, certos 'o' viraram 'a', como se 
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ve nesta mesma palavra. Certos 'u' ou 'i'viraram 'i'(urubu-> iriwo), 

certos 'a' viraram "f' (paraná -> parani)' outros viraram 'a': pira -

>pida, tata (fogo) ->tata, etc. Em geral, a língua araweté perdeu 

a última sílaba das palavras do tupi antigo, um pouco como o 
frances fez em relac;ao ao latim: 'taba' 

virou 'ta', 'oka' (oca, casa) virou 'a', 

'kaa-puera' (capoeira, roc;a velha) virou 

'ka-pe', 'Maira' virou 'Mai', etc. 

A populac;ao araweté adulta é 

praticamente monolingüe: apenas os 

jovens nascidos pouco antes do con tato 

ou após ele entendem e falam algo do 

portugues. Dentro de alguns anos, 

entretanto, a maioria dos Araweté será 

bilingüe. 

•.....; 
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A SUBSISTENCIA 
Os Araweté possuem urna cultura material bastante simples, 

dentro do horizonte tupi-guaraní. Isto se pode explicar, em parte, 
pelo estado constante de alarme e fuga <liante de inimigos a que este 

povo esteve sujeito nas últimas décadas; e em parte, pelo trauma 
do "contato". 

Em sua simplicidade mesma, a cultura material araweté nao 
permite urna aproxima~ao coma de qualquer outro grupo tupi
guarani em particular. A predominancia absoluta do cultivo do 

milho sobre o da mandioca também distingue os Araweté dos 
demais Tupi-Guaraní amazónicos. 1 

Os homens tem barba espessa, que costumam deixar crescer 
em cavanhaque; andavam nus, com apenas um cordao amarrando 

o prepúcio. As mulheres trazem um costume de quatro pe<;as 
tubulares (cinta, saia, tipóia-bltisa e um pano de cabe<;a) , tecido de 
algodao nativo e tingido de urucum. Elas portam brincos feítos de 
peninhas de arara dispostas em forma de flor, pendentes de 

enfiadas de sementes de ciña (Cardiospermun halicacabum) , bem 
como colares desta mesma conta. Os homens usam os mesmos 
brincos, mas mais curtos. O cabelo é cortado em franja reta na testa 

até a altura das orelhas, de onde cresce até a nuca dos homens e a 
espádua das mulheres. 

l. A importancia do milho em detrimento da mandioca é mais um indicio 
provável da instabilidade territorial dos Araweté antes do contato: planta de 
crescimento mais rápido e maior portabilidade que a mandioca, o milho seria 
mais adaptado a urna situacao de deslocamentos constantes <liante de pressoes 
hostis. Em contrapartida, o milho é bem mais exigente que a mandioca quanto 
a qualidade do solo. O território araweté apresenta extensas manchas de "terra 
preta do indio", um tipo de solo de origem antropogenica (formado por restos 
organicos deixados por ocupacao humana de longa duracao) . Este solo é o 
preferido pelos Araweté para suas rocas. Sua presenca na área do Bacajá-Xingu 
indica que esta é urna regiao que· foi intensivamente ocupada por populacoes 
indígenas antes da invasao européia. 

• 
A tintura e a cor básica dos Araweté é o vermelho-vivo do 

urucum, com que cobrem os cabelos e o corpo, untando-os uni
formemente. No rosto, porém, podem tra\:ar apenas_ urna linha ho
rizontal na altura das sobrancelhas, urna ao longo do nariz, e urna 

linha de cada orelha as comissuras labiais. Este padrao é também 
usado na decora\:ªº festiva, quando é tra\:ado em resina perfumada 
e recoberto comas penas minúsculas de cotingas de plumagem 
azul brilhante. A plumagem da harpía é grudada nos cabelos. 

A agricultura é a base da subsistencia araweté. Planta-se milho, 

mandioca, batata-doce, macaxeira, cará, algodao, tabaco, abacaxi, 
cuieiras, curauá (urna bromeliácea usada para cordoaria) , mamao, 

urucum. O milho é o produto dominante de mar\:O a novembro, a 
mandioca no período complementar. Ele é consumido como 

mingau de milho verde, farinha de milho, mingau doce, pa\:OCa de 
milho e mingau alcoólico. O mingau alcoólico (cauim) é o foco da 
maior cerimónia, que se realiza várias vezes ao ano durante a 

esta<;ao seca. 
A ca~a é objeto de intenso investimento cultural. Os Araweté 

ca\:am urna grande variedade de animais; em ordem aproximada de 

importancia alimentar, ternos: jabotis, tatus, mutuns, jacus, cotia, 
caititu, queixada, guariba, macacos-pregos, paca, veados, inhambus, 
araras, jacamins, jaós e anta. Tucanos, araras, a harpía e outros 

gavioes menores, os mutuns, o japu e dois tipos de cotingas sao 
procurados também pelas penas, para flechas e adornos. As araras 
vermelha e canindé, e os papagaios, sao capturados vivos e criados 

como xerimbabos na aldeia. (Em 
1982, a aldeia tinha 54 araras 
criadas soltas.) 

As armas de ca~a sao o arco de 
madeira de ipe, admiravelmente 
bem trabalhado, e tres tipos de 
flecha . As armas de fogo foram 



11 
introduzidas em 1982, e seu uso tem levado a 
diminuic;ao da populac;ao animal nos arredores, 

obrigando os Araweté a cobrirem um raio 

maior de território. 

·A pesca se divide em dois períodos: a 

estac;ao de pesca como timbó, em outubro

novembro, e os meses de pesca cotidiana, feita 

com arco e flecha ou anzol e linha. Embora o 

peixe seja alimento valorizado, é-o menos que 

a carne de cac;a, e a pesca é urna atividade 

principalmente exercida por meninos e 
mulheres (exceto as pescarías coletivas com timbó). Os Araweté 

sao índios da terra firme: a maioria das pessoas mais velhas nao 

sabe nadar. A água de beber e cozinhar é retirada de cacimbas 

abertas na margem arenosa dos cursos d'água ou nos ac;aizais. 

A coleta é urna atividade importante. Seus principais produtos 

alimentares sao: o mel, de que os Araweté possuem urna refinada 

classifica<;ao, compelo menos 45 tipos de mel, de abelhas e vespas, 

comestíveis ou nao; o ac;aí (Euterpe oleracea); a bacaba ( CEnocarpus, 
sp.); a castanha-do-Pará (Bertholetia excelsa) , importante na época 

das ch uvas; o coco-babac;u ( Orbygnia phalerata), comido e usado 

como liga do urucum, e para ductilizar a madeira dos arcos; e frutas 

'como o cupuac;u (Theobroma grandiflorum), o frutao (Lucuma 
pariry), o cacau-bravo (Theobroma speciosum), o ingá (Ingasp.), o 

cajá (Spondias sp.), e diversas sapotáceas. Destaquem-se ainda os 

ovos_ de tracajás (P odocnemis s p.), objeto de excursóes familiares as 

praias do I pixuna em setembro, e os vermes do bab~c;u (Pachymerus 
nucleorum), que podem também ser criados nos cocos armazenados 

em casa. Dentre os produtos nao-alimentares da coleta, podem-se 

registrar: as folhas e talas de babac;u para a cobertura das casas, 

esteiras, cestos; a bainha das folhas de inajá (Maximiliana maripa), 
ac;aí e babac;u, que servem de recipientes; dois tipos de cana para 

/ 

' • • • • • • . 
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flecha; o taquaruc;u para a pon ta das flechas de guerra e cac;a grossa; 

a taquarinha e outras talas para as peneiras e o chocalho de 

xamanismo; a cuia silvestre para o maracá de danc;a; madeiras 

especiais para pilóes, cabos de machado, arco, pontas de flecha, 

esteios e vigas das casas, paus de cavar, formóes; enviras e cipós 

para amarrac;ao; e barro para urna ceramica simples, hoje em 

desuso com a introduc;ao das panelas de metal. 

O ARCO, O CHOCALHO E A CINTA 
Apesar desta austeridade material dos Araweté, eles fabricam 

tres objetos tecnicamente muito elaborados, e que além disto lhes 

sao e'xclusivos, nao possuindo análogos exatos em nenhum outro 

grupo tupi-guaraní: o arco, o chocalho aray do pajé, a vestimenta 

feminina. 
O arco (irapii) araweté é feito de ipe (tayipa, Tabebuia 

serratifolia), e é mais curto, curvo e largo que a maioria dos arcos 

indígenas brasileiros. Cada tronco de tayipa pode servir a fabricac;ao 

de vários arcos. A madeira era trabalhada com ferramentas de osso 

e pedra (agora, com machados e facóes de ac;o), e é aplainada com 

um formao feíto de dente de cotia, lixada com urna folha áspera até 

ficar completamente lisa,. e por fim cuidadosamente aquecida no 

fogo e vergada até ganhar a forma adequada. Usa-se o leite do coco

babac;u ou a gordura das larvas que vivem nesta pal~eira para 

tornar a madeira mais fácil de curvar. A corda do arco é feíta de fibra 

de curauá, urna bromeliácea cultivada (Neoglaziovia variegata). 
Os Araweté usam tres tipos de flecha (o)i): urna para cac;a 

grossa, com ponta de taquaruc;u (Guadua sp.) e emplumada com 

penas caudais de harpía; e duas para pássaros, peixes e mamíferos 

pequenos, com pontas de osso de guariba ou de pau farpeado , 

emplumadas com penas caudais de mutum. A haste das flechas é 

feíta de dois tipos de bambu (Guadua sp. ou Merostachys sp.). 

Usam-se cera de abelha e fios de algodao para a fixac;ao das pontas 
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"e das penas. Peninhas de tucano, arara ou cotinga sao amarradas na 
base das flechas a guisa de enfeite. 

O chocalho aray de pajelanc;a é um cone invertido tranc;ado de 
talas de aruma (Ischnosiphon sp.) , recoberto de fios de algodao até 

deixar apenas a parte superior - que é a base do cone - exposta. 
Um floco de algodao forma um "colarinho" em volta da parte 
descoberta; ali se inserem quatro ou cinco penas caudais de arara

vermelha, dando ao objeto a aparencia de urna tocha flamejante. 
Pedac;os da concha de um caramujo do mato sao colocados dentro 
do cone tranc;ado. O aray produz um som chiante e contínuo; ele 

é usado pelos pajés para acompanhar os cantos de Mai e para 
realizar urna série de operac;oes místicas e terapeuticas: trazer os 

deuses e almas de mortos a terra para participarem das festas, 
reconduzir a alma perdida de pessoas doentes, ajudar no tratamento 
de ferimentos e picadas de animais venenosos. 

Durante a fabricac;ao do arco, um homem nao <leve ter relac;oes 
sexuais coma esposa, ou a pec;a de madeira quebrarla. O chocalho, 
em troca, tem seu corpo de aruma tranc;ado pelas mulheres, e a 

cobertura de algodao imposta pelos homens. Mas urna vez pronto, 
o aray nao pode ser usado pelas mulheres; instrumento muito pode
roso, ele evoca os Mai, que poderiam quebrar o pescoc;o da mulher 

que ousasse chamá-los. Só os homens sao·pajés, nesta sociedade. 
Todo homem araweté, desde a adolescencia, possui seu arco e 

flechas; usa estas armas nao só para cac;ar e pescar, como passeia 

frequentemente com elas pela aldeia, e as carrega orgulhosamente 
durante as danc;as da festa do cauim. Por sua vez, todo homem 
casado possui um chocalho aray; embora este seja o instrumento 

por excelencia dos pajés, nao há adulto que nao tenha ao menos 
uma_vez na vida cantado a noite, após ter visto os Mai em sonho. 
Todo homem é um pouco pajé, dizem os Araweté, e pode realizar 

pequenas curas e cantar suas visoes; mas apenas alguns, os verdeiros 
peye, sao capazes de trazer os Mal e as almas dos mortos para as 
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grandes festas, ou reconduzir as almas dos viventes que tenham 
sido capturadas pelos Ma'i ou outros espíritos. O aray é umsímbolo 
do status de homem casado e com filhos ; aray ña, "senhores do 
chocalho", é um dos epítetos que designa a parte masculina adul
ta da sociedade araweté. O aray é mais especificamente um emble

ma da sexualidade masculina: um dos apelidos jocosos dados as 
mulheres é "quebradoras do chocalho" , evocando o fato de que, 
quando tem relac;oes sexuais com elas, os homens ficam com sono 
e nao cantam a noite - o chocalho se "quebra", isto é, fica 
mudo-, e sugerindo que o aray é um símbolo fálico . 

O aray é o único objeto de propriedade masculina que nao 
pode ser herdado por ninguém, após a morte de seu possuidor; ele 

<leve ser queimado. Ele parece assim ser um objeto pessoal e 
intransferível, dotado de valores simbólicos profundos. 

Este caráter sexualmente marcado, pessoal e íntimo do aray 

tem um análogo entre os objetos femininos: a cinta interna, usada 
por todas as mulheres após a puberdade, também nao pode ser 

herdada por ninguém, ao contrário das pec;as externas. A roupa 
tradicional das mulheres araweté é composta de quatro pec;as: esta 
cinta (ii re, "pec;a de dentro") , pequena pec;a tubular de lona grossa 

de algodao de cerca de 25 cm. de comprimento, que cobre o púbis 
e a parte superior das coxas, cingindo-as estreitamente e dando as 
mulheres um andar peculiar; urna saia de cima (tupay pi-ki-, "veste 
longa") , de trama mais aberta; urna larga tipóia (potina neha, 

"peitoral") para carregar as crianc;as, mas que é usada mesmo por 
jovens sem filhos ; e um pano de cabec;a (daci neha, "chapéu") , pec;a 
tubular como as demais vestimentas femininas, com a mesma . 
trama aberta da saia e da tipóia. As vestes femininas sao tecida em 

teares simples - dois talos de folhas de babac;u fincado 
perpendicularmente no chao - e tingidas com urucum. Elas 
consomem urna grande quantidade de algodao; assim como os 
homens passam boa parte de seu tempo fabricando e reparando 
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($Uas armas, as mulheres dedicam muitas horas do dia ao processo 

de produc;ao dos fios de algodao para as roupas e as redes. Há 
sempre alguém na aldeia tecendo urna pec;a de roupa ou urna rede. 

Desde pequenas as mulheres usam a saia externa; por vol ta dos 

sete anos, costumam trazer também a tipóia e por vezes o pano de 
cabec;a. A cinta é imposta a partir da primeira menstruac;ao - urna 
de suas func;óes é absorver o sangue menstrual-, e nunca <leve ser 

retirada na frente de outros homens que nao o marido ou o 
namorado, e mesmo assim apenas para o ato sexual. Mesmo entre 

as mulheres, as normas do pudor pedem que nao se fique ereta sem 
estar usando a cinta: no banho coletivo das mulheres, estas ficam 

em geral agachadas, quando estao fora d'água. Os homens 
manif estam um pudor análogo em retirar o corda o do prepúcio 
<liante de outrem: a nudez para os Araweté é, assim, a ausencia da 

cinta feminina ou do cordao peniano. 
A cinta é um objeto de forte conotac;ao sexual, como o aray. O 

arco nao é menos marcado sob este aspecto. Já mencionamos que 
sua fabricac;ao impóe a abstinencia sexual do homem, como se a 
sublinhar a natureza fálica do objeto. Mais que isto, a palavra para 
"arco", irapa (que significa hoje "arma" emgeral: arco, espingarda, 
revólver), designa também os orgaos sexuais masculinos e femini

nos - cada sexo tem suas "armas", o penis e a vagina. É interes
sante portan to observar que os tres objetos araweté mais elaborados, 
dos pontos de vista técnico e simbólico, possuem urna referencia 

a sexualidade humana. 

OS TRABALHOS E OS DIAS 
A vida social e económica dos Araweté bate em compasso 

binário: floresta e aldeia, cac;a e agricultura, chuva e seca, dispersáo 
e concentrac;;ao. 

Nas primeiras ch uvas de novembro-dezembro, planta-se a roc;a 
de milho. A medida que cada família termina de plantar, vai 
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abandonando a aldeia pela mata, onde ficará até que o milho esteja 

. em ponto de colheita - um período de cerca de tres meses. Os 
homens cac;am, estocam jabotis, tiram mel; as mulheres coletam 
castanha-do-Pará; coco-babac;u, larvas, frutas, torram o pouco 

milho velho da colheita anterior que trouxeram. Esta fase de 
dispersao é chamada de awaci mo-tiara, "fazer amadurecer o 
milho" -diz-se que, caso nao se vá para a mata, o milho nao vinga. 
Em fevereiro-marc;o, após várias viagens de inspec;ao as roc;as, 

alguém finalmente trazos cabelos do milho verde a~ acampamento, 
mostrando a maturidade da planta. Faz-se aí a última grande 
pajelanc;a do jaboti - atividade típica da estac;ao chuvosa - e a 

primeira grande danc;a opi:rahe, caracterísitica da fase aldea que 
está para se iniciar. Este é o "tempo do milho verde", o comec;o do 
ano araweté. 

Apenas quando todas as famílias já chegaram na aldeia se faz a 
primeira pajelanc;a de cauim (mingau de milho) doce, a que outras 

se seguem. O milho de cada festa é colhido coletivamente na roc;a 
de urna família, mas processado por cada unidade residencial da 

aldeia. Esta é também urna época em que as mulheres preparam 
grandes quantidades de urucum, dando a aldeia urna tonalidade 
avermelhada geral. A partir de abril-maio as chuvas diminuem, e 
se estabiliza a fase de vida aldea, marcada pela faina incessante de 

processamento do milho maduro, que fomece a pac;oca mepi, base 
da dieta da estac;ao seca. 

De junho até outubro estende-se a estac;ao do cauim alcoólico, 
que recebe seu nome: ka'i: da me, "tempo do cauim azedo". É o auge 
da seca. As noites sao animadas pelas danc;as opi:rahe, que se 

intensificam durante as semanas em que se prepara o cauim. Esta 
bebida é produzida por urna família ou sec;ao residencial, com o 
milho de sua própria roc;a. Pode haver vários festins durante a 
estac;ao seca, of erecidos por diferentes famílias. Eles costumavam 
reunir mais de urna aldeia ( quando os Araweté possuíam 
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"diferentes grupos locais) e ainda sao o momento culminante da 

sociabilidade. A festa do cauim alcoólico é urna grande danc;a 

opirahe noturno em que os homens, servidos pela família anfitria, 

danc;am e cantam, bebendo até o dia seguinte. 

Na fase final de fermentac;ao da bebida (o processo todo dura 

uns vinte dias) os homenssaem para urna cac;ada coletiva. Retornam 

urna semana depois, trazendo muita carne moqueada, o que os 

dispensará de cac;ar por vários días. Na véspera da chegada dos 

cac;adores há urna sessao de descida dos Mai e das almas dos . . 
mortos, trazidos por um pajé para provarem do cauün. 

A partir de julho-agosto comec;am a aumentar a frequencia e a 

durac;ao dos movimentos de dispersao. As famílias se mudam para 

as roc;as, mesmo que estas nao distem muito da aldeia, e ali 

acampam por urna quinzena ou mais. É a estac;ao de "quebrar o 

milho,,, quando se colhe todo o milho ainda no pé e se o armazena 

em grandes cestos, depositados sobre jiraus na periferia das roc;as. 

Dali as famílias se vao abastecendo até o final da estac;ao seca, 

quando os cestos restantes sao levados para o novo sítio de plantío. 
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Essa temporada na ro<;a reúne em cada acampamento mais de 

urna família conjugal - seja porque a ro\:a pertence a urna se<;ao 

residencial (conjunto de famílias aparentadas que moram próximas 

entre si na aldeia) , seja porque os donos de ro\:aS próximas 

decidem acampar juntos. Durante a quebrado milho, os homens 

saem todo dia para cac;ar, enquanto as mulheres e crianc;as colhem 

as espigas, fazem farinha, tecem~ esta é também a época da colheita 

do algodao. 

Tais temporadas na ro<;a sao vistas como muito agradáveis. 

Depois de cinco ou seis meses de convivencia na aldeia, os Araweté 

parecem ficar inquietos e entediados. Nos acampamentos de ro<;a 

as pessoas ficam mais a vontade, conversam livremente sem medo 

de serem ouvidas por vizinhos indiscretos. 

Durante o auge da estac;ao seca, difícilmente se passa mais de 

urna semana sem que um grupo de homens decida realizar urna 

expedic;ao de cac;a,quando dormem fora de urna a cinco noites. Sao 

comuns também, a partir de agosto, as excursoes de grupos de 

famílias, para pegar ovos de tracajá, pescar, cac;ar, capturar filhotes 
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de arara e papagaio. Exceto nos meses de marc;o a julho, é muito 
raro haver días em que todas as famílias estao dormindo na aldeia. 

A partir de setembro, a estac;ao do cauim comec;a a dar lugar ao 

tempo do ac;aí de do mel. A "chegada" dos espíritos Iaraci (o 
y "comedor de ac;af') e Ayaraeta (o "pai do mel") , trazidos a aldeia 

pelos pajés, provoca a dispersao de todos para a mata em busca dos 

produtos associados a estes espíritos. 
Em outubro-novembro, comas águas dos ríos em seu nível 

mais baixo, fazem-se as pescarías com timbó, que também levam 

a fragmenta<;ao da aldeia em grupos menores. 
A dispersao criada por todas estas atividades de coleta e pesca, 

porém, é mais urna vez contrabalanc;ada pelas exigencias do milho. 

Em setembro comec;a a derrubada das roc;as novas; no final de 
outubro, a queimada; e logo as primeiras chuvas de novembro
dezembro, o plantío, logo antes da dispersao das chuvas. Antes de 

partirem para a mata, colhe-se a mandioca, cuja farinha servirá de 
complemento a cac;a e ao mel da dieta da mata. 

Este é o ciclo anual araweté: um constante oscilar entre a aldeia 

e a floresta, a agricultura e a cac;a-coleta, a estac;ao seca e a chuvosa. 
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A vida na aldeia está sobo signo do milho, e de seu produto mais 
elaborado, o cauim alcoólico; a vida na mata está sob o signo do 
jabuti (a cac;a dominante na estac;ao chuvosa) e do mel. 

UMA EXCURSÁO A FLORESTA 
O texto abaixo é um extrato de meu diário de campo, para o día 22 de 
setembro de 1982. Nesta época, eu já estava entre os Araweté há oito 
meses; compreendia sua língua e conhecia as pessoas relativamente bem. 
}á havia saído com eles em uma ca{ada cerímonial para o cauim, e feíto 
várias excursóes rápidas a mata. Mas esta f oi a primeíra ocasiiio em que 
pude assistir el coleta do mel: 

Ontem foi o dia da abertura da temporada do mel. O sinal foi 

dado por Yiriñato-ro, que conduziu um grupo grande para pegar 
iwaho (mel de xupé) . Cedo fiquei sabendo que iríamos 'todos' com 
Yiriñato-ro atrás de mel. Eu pensava emir com Merereti em busca 

de kaci e ("mel do quati") , mas ele relutou, relutou, hesitou, e 
acabou dizendo que iríamos daqui a dois dias, quando Iwa-kañi -
disse ele - aca_basse de menstruar e pudesse assim ter relac;oes 

com ele. Moiwera e Maria-hi apareceram aquí no Pos to, chamando
me a ir com eles ("só nós") em busca de urna colméia de iwaho que 
eu vi com Moiwera aquele dia em que saímos para cac;ar e pegar 

payika. A princípio concordei, mas logo decidi seguir o grupo de 
Yiññato-ro e Arado-hi, que tinha mais gente e prometía ser mais 
animado. 

A decisao de ir ao mel foi comunicada por Yirinato-ro ao chef e 

do Posto, que, eu soube depois, decidiu que os Araweté deverao 
primeiro terminar a pista de pauso para depois entrarem no ciclo 
da coleta de mel para o peyo (pajelanc;a). Eis aí a Funai sempre a 
decidir os ques, os quandos e os comos: os índios, naturalmente, 

estao a seu servic;o, visto que ela está a servü;o deles ... Por outro 
lado, o taña ["dono da aldeia", isto é, Yirinato-ro -ver adiante] 
me informa, quando vou a seu pátio assuntar, que o chef e do Pos to 
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lhe pediu que trouxesse mel e ac;aí para os padres comerem. 2 

Pouca gente (Maripa-no, Tiwawi-no, Arariña-no, Moirawi

do) ficou na aldeia. Formaram-se alguns grandes grupos, e outros 

menores, que tomaram direc;oes diversas e saíram em horas 

diferentes: 
l. Yiriñato-ro , Moipara, Na'i , Arita-no, Arañña, Merereti, 

Amere, Ñapiri, Irawaal-do, Iapi'i-do, P'inaha, Araiyi-kañi-no, e 

suas esposas. A estrutura <leste grupo gira em torno do setor de 

Yiriñato-ro e Arado-hi [sua mulher], que atrai, além de seus 

componentes, também Pinaha, agora casado com Yara'ma (num 

golpe de mestre de Yiriñato-ro); Irawaa'i-do, apihi-piha [amigo 

cerimonial-veradiante] deseu tio materno Yiriñato-ro;Arita'no , 

amigo cerimonial de seu genro Moipara. 
2. Awara-ro, Iadima-ro, lrano-ro, Kirereti, Aya-ro, Toroti

ro, Kañi-ata-no - e esposas. Foram atrás de urna colméia "de 

Awara-ro" (descoberta e marcada por este). O núcleo <leste gtupo 

é a "turma de baixo" residente próximo ao Posto. 
3. Heweye-ro , Takayama-ro , Madeha, Meña-no , Toiyi. 

Foram atrás de urna colméia descoberta por Heweye-hi. Seguiram 

Ipixuna acima, paralelo a seu curso, até ali onde eu e Kirereti 

cruzamos com a turma de Iadima-ro em nossa última cac;ada. 

4. Moiwera, Kañi-newo-ro e esposas. Foram no mel visto 

p~lo primeiro, que "desprezei", como dizem. Seguiram no mesmo 

caminho que o grupo de Yiriñato-ro , separando-se ali onde 

derrubamos a primeira colméia. 
5. Tres outras famílias saíram sozinhas, cada qual para seu 

lado: as de Mone,me'i-do, Kañi-paye-ro e Mira-no. 
A concentra~ao de pessoas para tirar mel se <leve, creio, ao 

esf on;o necessário para erguer os andaimes por onde se alcanc;a a 

2 . Tratavam-se dos padres austríacos Karl e Anton Lukesch, missionários e 
antropólogos amadores, que visitam o Xingu há vários anos e que estiveram 
envolvidos no 'contato' dos Asuriní em 1971. 
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colméia em árvores do tamanho do jatobá, ou entao para derrubar 

estas árvores grandes, quando se está sem paciencia para fazer o 

andaime-jirau. Por outro lado, há um prazer intrínseco nestas 

excursoes em bando, com muita conversa, alegria e brincadeiras. 

Dentro de cada grupo, há grupos menores - há os que partero 

juntos (pois o grupo de Yiññato-ro partiu em levas sucessivas) 

e caminham juntos, os que se sentam juntos em torno da árvore, 

os que dividem o mesmo yiyipe [recipiente feito de folhas de ac;aí, 

onde se toma o mel] ... É essencial, na temporada do mel, o fato das 

mulheres irem também - embora elas nada fac;am no que toca ao 

trabalho necessário para tirar o mel; mas podem pegar as folhas de 

ac;ai para fazer o yiyipe, sair atrás de castanha-do-Pará ou de babac;u 

enquanto os homens trabalham no mel. 

O grupo saiu as dez horas, primeiro Yiriñato-ro-ro e esposa, 

Pinaha e esposa, Arariña. Depois saímos Na'i, Merereti, esposas, e 

eu. Tomamos o rumo do Kopití ( Cupuac;uzal, no me de um igarapé, 

seco neste verao forte), o mesmo caminho da minha cac;ada do 

cauim de 1981. Passamos a roc;a velha de Ña-Mai-hi, cruzamos o 

igarapé que passa atrás da aldeia ali perto da grande ñamo'i [urna 

árvore], e seguimos adiante. Lago depois da capoeira de Ña-Mai

hi, chegamos a um trecho da mata que Na'i me diz ser a futura roc;a 

de Yiriñato-ro, a ser aberta este inverno. Fica a mais ou menos 40 

minutos da aldeia, rumo sudoeste. 

O céu estava escuro, fechado , ventoso: Ayaraeta! [O espírito 

que acompanha o mel] . lwa-kañi me dizque Ayaraeta caminha jun

to conosco na mata, chegando na colméia de iwaho ao mesmo 

tempo que nós. É Ayaraeta quem escurece o céu. Lago fornas 

alcanc;ados· por Araiyi-kañ1-no e Iwa-mayo, e a conversa pros

seguiu: as mulheres encenavam as falas de Ayaraeta, que pede mel 

para nós com sua voz fina e arranhada. (Tuda parece se passar como 

se este espírito do mel exigisse prestac;oes de mel - alimento que 

ten ta a avareza ?) . 
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" Passamos pelos a<;aizais que vi em 1981, agora completamente 

secos. Logo topamos com a vanguarda da expedi<;ao, e no declive 

do primeiro morro demos com urna colméia de iwaho em umpé de 

tucuma. Quem chegava ia-se instalando a roda da palmeira para 

apreciar sua derrubada. Arariña defumou a colméia, subindo em 

urna árvore vizinha e acendendo a boca (hakoy , penis) da colméia 

com urna vara que tem na ponta um feixe de palha de babac;u em 

chamas. Aí Pinaha, que talhou na hora um cabo para o machado 

que trouxera, derrubou o tucuma. No que o pau cai, correría dos 

homens, gritaría, abelhas zumbindo, mordendo e agarrando nos 

cabelos. Na'i e Iapi'i-do abriram a colméia a machado, isto é, 

tiraram-na do tronco aos pedac;os. Quem podía, ia levando seu 

peda<;o de colméia para junto da mulher. Os peda<;os maiores 

foram levados a Yiññato-ro , que os partiu com facao e distribuiu 

os favos para quem nao tinha pegado nada - e ficou com a parte 

do leao .. . Comemos todos, eu do cocho do líder, e mais Moiwera 

e Kañi-newo-ro, que toparam con osco ali. 

Logo ·que terminei de comer me perguntaram - "voce vai 

acender cigarro?" Esta foi a maneira de me dizer que nao se fuma 

perto de mel na mata, quando este já foi derrubado e aberto. (Eis aí 

a clássica oposic;ao sul-americana entre mel e tabaco ... O curioso é 

que a ponta da colméia fumegando parece um charuto enorme. Se 

fumarmos , me explicaram, as "flechas do mel" furam nossa boca). 

Seguimos caminho, voltamos a trilha dos a<;aizais, cortando o 

igarapé seco em suas muitas curvas. Saímos do tucuma as 14.00 

hs., chegamos as 15.00 hs. em outra colméia de xupé: no alto de um 

jatobá gigantesco, a mais ou menos 30 m. de altura. Ali, o pessoal 

decide fazer o cima, o andaime de varas, e desprender a colméia do 

tronco. Todos os jovens do grupo de movimentam para erguer a 

estrutura, apoiados numa árvore adjacente que se~u de "primeiro 

andar" do jirau. Araiyi-kañi-no saíra para ca<;ar algo, trouxe peixes 

de um igarapé próximo; Iapi'i-do havia voltado no meio do 
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caminho, sua mulher sentía-se mal. Quando o segundo andar da es

trutura estava erguido, Yiññato-ro - eu já estava estranhando seu 

papel apenas diretor na expedi<;ao - assume a func;ao mais perigo

sa, a de erguer o último lance do andaime nas alturas do jatobá. As 

abelhas dao-lhe em cima. Logo que termina desee, e sobe o "derru

bador", seu apihi-pihií Irawaai-do. É ele quem incendeia a colméia, 

e depois a desprende com urna vara usada a modo de alavanca. As 

abelhas o devoram, ele geme lá em cima, precariamente apoiado no 

andaime. A colméia cai, dá-se o mesmo: correría, consumo, descanso. 

Foram duas horas e meia de servi<;o para tirar esta última colméia. 

Pergunto a Iwa-mayo porque nao derrubaram o jatobá; ela me diz 

que foi simplesmente "porque quiseram fazer o andaime" .. . Depois, 

Toiyi me explica: urna colméia de xupé derrubada sem ter sido pre

viamente defumada produz excessivo número de abelhas ferozes, e 

nao havia como defumar a colméia naquela altura sem o andaime. 

E o dia acaba. Sao 17 .30 hs. quando levantamos acampamento 

correndo. Escurecia. As 18.45 hs., já como céu nublado, e debaixo 

da mata, nao se via ·muita coisa. No último a<;aizal pegamos 

apressadamente os cestos coma fruta- esqueci de dizer que, entre 

um rriel e outro, descansamos no ac;aizal e derrubamos muitos 

cachos de ac;aí (nao se pode derrubar a palmeira, senao seu 

espírito-dono fica brabo). Na falta de lanternas - as que havia nao 

foram acesas, sei lá por que-, Iwa-kañi acende urna tocha de 

folíolos secos de babac;u para me iluminar o caminho. Em breve 

todos tem de recorrer as tochas, sao 19.00 hs., escuridao absoluta. 

Chegamos na aldeia as 20.30 hs., depois de urna parada ali na 

futura roc;a de Yiññato-ro. 

A noite, banho de río no escuro, dores de estómago por causa 

de tanto mel. Papo com Toiyi e Kirereti, contam-mé de outras 

excursóes, outros méis, fofocas da aldeia. Durmo as 23.00, exausto 

da caminhada de cinco horas. 

•......; 
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CASAS E PÁTIOS 
Os Araweté parecem viver em aldeias por causa do milho; todos 

os seus movimentos de reuniao em um só lugar se fazem em fun<;ao 

das exigencias do cultivo des ta planta. lsto já se mostra na instala<;ao 
de urna nova aldeia. Se toda roca foi antes mata, toda aldeia foi antes 

roca. Quando um grupo decide mudar-se para outro lugar, abre 
primeiro as rocas de milho, e se instala no meio delas.Como passar 
do tempo e das safras as planta<;óes vao recuando, e resta urna aldeia. 

Ao contrário das aldeias dos povos indígenas do Brasil Central, 
com suas casas geometricamente dispostas em círculo em torno de 

um pátio cerimonial, a aldeia araweté dá a impressao inicial de um 
caos. As casas sao muito próximas urnas das ou tras, nao obedecendo 
a nenhum princípio de alinhamento; os fundos de urnas sao os 

pátios fronteiros de outras; caminhos tortuosos atravessam a 
aglomera<;ao, entre moitas de árvores frutíferas , troncos caídos e 
huracos. Cascos de jaboti e resíduos da faina do milho estao em 
toda parte; o mato cresce livremente onde pode, as fronteiras entre 
o espa<;o aldeao e a capoeira circundante sao vagas. 

Em 1982, quando passei meu mais longo período entre os 
Araweté, apenas tres das entao 45 casas da aldeia eram ainda 

construídas no estilo tradicional: pequenas choupanas inteiramente 
cobertas de folhas de baba<;u, sem distin<;ao teto-parede, com 
diminutas portas dianteiras fechadas com esteiras. As demais eram 

construídas no estilo das casas dos camponeses da regiao: paredes 
de taipa, telhado de folha de baba<;u, planta retangular. Alguns 
princípios da arquitetura tradicional f oram mantidos, porém, 

como a ausencia de janelas e o pequeno tamanho da porta. Em 
marco de 1992, a aldeia centava com 55 casas, todas construídas 
neste novo estilo. 

Os moradores de urna casa formam urna família conjugal: 
um casal e seus filhos até 10-12 anos. Nesta idade, os meninos 
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constroem pequenas casinhas iguais as dos pais, próximo a estas, 
e ali dormem sozinhos, embora continuem a usar o fogo de cozinha 
familiar. As meninas dormem na casa dos pais até a puberdade, 
quando entao devem deixá-la e casar (os Araweté sustentara que 
os pais de urna menina morreriam, se ela menstruasse em sua casa 
natal). 

Cada residencia possui um hika (ver o tupinambá ocara, com 
o mesmo sentido) ou terreiro, urna área mais ou menos limpa de 
mato em frente ou ao lado da porta. É ali que ficam alguns 

instrumentos-piloes, tachos, panelas-, e que se trabalha de dia, 
torrando milho, fazendo flechas, tecendo esteiras e roupas. Ali se 

cozinha, na esta<;ao seca. O terreiro é o lugar onde se conversa e se 
tomam as ref ei<;óes, e onde se recebem as visitas. É algo raro que 
pessoas ( exceto a mae e as irmas da dona) entrem nas casas alheias. 

A noite trancara-se as portas, veda-se qualquer pequena abertura 
nas paredes, para que os espíritos perigosos que rondam a aldeia 

nao entrem. 
Mas a desordem espacial da aldeia é apenas aparente. Embora 

cada casa conjugal tenha seu próprio terreiro, grupos de casas 
tendem a dividir um espaco comum, fundindo seus diferentes 

pátios em urna área contínua. A aldeia é urna constelacao <lestes 
pátios maiores, que sao o cenário principal da vida cotidiana. Tais 
setores da aldeia que se congregam em torno de um mesmo pátio 

estao organizados de acordo coma unidél;de social básica araweté, 
a família extensa uxorilocal: um casal mais velho, seus filhos 
solteiros de ambos os sexos e suas filhas casadas, genros e netos. 3 

Isto nao quer dizer que cada setor da aldeia seja ocupado sempre 
por casas de pessoas ligadas desta forma. Na verdade, os arranjos 

residenciais araweté sao bastante variados, assim como a distin<;ao 
entre os diferentes setores nem sempre é espacialmente clara. 

3. Diz-se "uxorilocal" (do latim uxor, esposa) da forma de residencia pós-marital 
onde o homem vai residir junto a familia da mulher. 
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Os setores residenciais da aldeia podem ser divididos em dois 

tipos: aqueles formados por famílias com duas gerac;;óes de membros 

casados (cujo modelo é a família extensa uxorilocal), e aqueles 

formados por grupos de irmaos (de ambos os sexos) casados, com 

filhos ainda pequenos. O prin1eiro tipo forma unidades 

espacialmente mais compactas e socialmente mais integradas, 

voltando-se de fato para um pátio comum; o segundo é antes 

composto por pátios próximos ou adjacentes. Estes dois tipos de 

setor representam dois momentos no ciclo de desenvolvimento 

temporal das famílias: se a tendéncia após o casa mento é idealmente 

uxorilocal , com o passar do tempo e a morte do casal mais velho 

pode-se observar um movimento de reuniao espacial de irmaos 

casados, que se mudam com seus respectivos cónjuges. Co1no 

também é comum o casamento entre grupos de irmaos - dais 

innaos casando-se com duas irmas, ou um par irmao/irma casando 

com outro par -, muitas vezes os dais tipos de setor residencial 
se encontram combinados. 
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Os setores formados por famílias extensas tendem a abrir urna 

só roc;;a, que abastece todas as casas do setor~ esta roc;;a é identifi

cada ao casal mais velho (os sogros dos homens casados e pais 

das mulheres). Nos setores compostos por grupos de irmaos 

adultos, cada casa abre sua própria roc;;a, e1n geral adjacente 
as dos outros irmaos. 

O que sobressai, na estrutura da aldeia araweté, é seu 

pluricentrismo, isto é, a ausencia de umespac;;o comunal, cerimonial 

e centralmente situado. A aldeia parece um agregado de pequenas 

aldeias, "bairros" de casas voltados para si mesmos. A festa do 

cauim fermentado, a mais importante cerimónia araweté, é sempre 

realizada no pátio da família que oferece a bebida. A oferenda 

alimentar mais perigosa, a de ac;;aí com mel para o caníbal celeste 

Iaracf , é fe ita no pátio do pajé encarregado de "trazer" este espírito. 

Ou seja: a organizac;;ao cerimonial, se efetivamente contribui para 

unir a comunidade local, nao chega a constituir um centro marcado 

por um simbolismo religioso. A pajelanc;;a cotidiana tampouco se 

realiza em qualquer espac;;o comunal. O templo de um pajé é sua 

casa: é ali que ele sonha e canta a noite, saindo para seu próprio 

pátio quando os Mai descem. Se precisa devolver a alma de alguém, 

vai ao pátio do paciente, ou a beira dorio (quando o ladrao de alma 

é o espíri to Iwikatíha, o Senhor da Água). Entre os Araweté, 

portanto, nao só nao se acham as "casas cerimoniais" de outros 

povos tupi-guaraní, como tampouco o sistema das "tocaias", 

pequenas tendas de palha onde os pajés recebem os espíritos, 

presente em quase todos os Tupi-Guaraní da Amazonia. 

Tuda isto sustenta esta conclusao: a aldeia é urna forma 

derivada , um resultado e nao urna causa. Economicamente, ela 

é func;;ao do milho; sociologicamente, é a justaposic;ao de unida

des menores, nao seu centro organizador. Ela é o produto do 

equilíbrio te1nporário entre as forc;;as centrípetas e centrifugas dos 

diversos pátios. 
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" UM DIANA ESTA~ÁO SECA 

Afora alguns homens que saíram bem cedo para cac;ar mutum, 

é só lá pelas sete horas que a aldeia come<;a a se movimentar. As 

famílias comem algo em seus terreiros; alguns vao visitar o Posto; 

outros passeiam por pátios vizinhos, informando-se dos planos 

dos demais; outros se quedam trabalhando: nessa época, desde 

cedo as mulheres descaroc;am e batem os flocos de algodao , fiam 

e tecem. A família en tao decide o seu dia. O homem sai para ca<;ar, 

em geral com dois ou tres companheiros; se nao, vai ajudar a 

mulher a torrar milho, ou vai com ela a ro<;a, buscar milho e bata

ta, aproveitando para ca<;ar nos arredores. Ao meio-dia a aldeia 

está vazia. Quem f oi a ro<;a já voltou e está em casa, fugindo 
do sol forte. 

O calor da tarde comec;a a amainar as quatro; a aldeia se 

reanima. As mulheres pilam milho, recolhem lenha, buscam água, 

a espera dos cac;adores. Os homens que ficaram na aldeia ajudam 

no servic;o do milho, ou trabalham na feitura e manutenc;ao de suas 
armas. 

Entre as cinco e seis horas, já escurecendo, vao chegando os 

cac;adores. Sozinhos ou em grupo, entrara apressados e silenciosos, 

ignorando os comentários que sua carga desperta nos pátios por 

onde passam, só parando no terreiro de suas casas. Vao-se entao 

banhar, enquanto as mulheres acendem as fogueiras para a refeic;ao 

no turna. Quando a ca<;ada do dia f oi abundante, a animac;ao toma 

conta de todos. Quem nao está ocupado em cozinhar passeia pelos 

pátios, observando o que lá se prepara. As crianc;as correm, dan<;am 

e brincara pela aldeia; as araras gritara estridentemente, e seus 
donos comec;am a recolhe-las. 

No cair da noite comec;a urna ronda gastronómica de pátio em 

pátio. Quando a carneé muita, isto se estende até as dez horas ou 

mais, cada família convidando, sucessivamente, as outras. Os 

homens dao gritos agudos e prolo_ngados, convocando os moradores 
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de outros setores residenciais a comer o porco, o mutum ou o tatu 

que se prepara. As famílias vao-se reunindo no pátio do anfitriao, 

trazendo ou nao seus filhos pequenos, conforme as estimativas da 

comida disponível. Cada casal que chega traz seu próprio cesto 

com pa<;oca de milho. Todos se sentam em esteiras no chao, perto 

da carne; tagarela-se, ri-se, a balbúrdia é geral. 

Sigamos a marcha do dia. Após as refei<;óes noturnas, a aldeia 

come<;a a silenciar. As famílias voltam para seus pátios, onde se 

deitam a conversar. Por volta da meia-noite, quase todos já estao 

dentro de suas casas. A menos que urna dan<;a opirahe es teja sendo 

realizada em algum lugar da aldeia. 

O opirahe é a única forma de dan<;a praticada pelos Araweté: 

urna massa compacta de homens, dispostos em linhas, que se 

desloca lentamente em círculos anti-horários, cantando. Na linha 

do meio, e no meio desta, vai o cantador (marahay), que· toca um 

chocalho de dan<;a para a marca<;ao do ritmo. O cantador come<;a 

cada cat?-tO, repetido em uníssono·pelos demais danc;arinos. Após 

um bloco de can<;óes, os dan<;arinos se dispersam, sentando nas 
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nesteiras a volta do pátio da danc;a com suas mulheres. Passados 

alguns minutos, o cantador se levanta; o grupo en tao se refaz, com 

cada homem ocupando a mesma posic;ao no interior do conjunto 

que na etapa anterior. Cada linha, composta de danc;arinos comos 

brac;os entrelac;ados, segue praticamente colada a linha seguinte. 

Nas linhas da frente seguemos mais jovens. As inulheres podem 

vir-se juntar ao grupo: passam o brac;o por debaixo do de seu 

parceiro, segurando seu ombro e ali repousando a cabec;a; elas 

sempre formam no exterior do grupo , nunca ficando entre dois 

homens. Urna mulher danc;a com seu marido, ou entao com seu 

apfno, seu "namorado" (ver adiante); neste acaso , seu marido 

<leve danc;ar com a esposa <leste hornero, no outro extremo da 

mesma fila. 

Um opirahe pode ser organizado por simples diversao, por um 

grupo de jovens; ou pode estar dentro do ciclo das danc;as no turnas 

executadas durante a preparac;ao do cauim, e que tem seu clímax 

na noite da festa; ele é também a forma de comemorac;ao da morte 

de urna onc;a ou de um inimigo. Seu modelo, porém, é sempre o 

mesmo: o opirahe é urna danc;a de guerra. Todos os participantes 

devem portar suas armas, ou pelo menos urna flecha , carregada 

verticalmente contra o peito; e os cantos de opirahe sao "música 

dos inimigos", canc;oes que falam de combates. O paradign1a do 

cantador é o guerreiro. 

A A(.ÁO COLETIVA: 
OS TENOTÁ MÓ E OS TÁ ÑÁ 

Os Araweté sao um poyo orgulhosamente individualista , 

refratário a qualquer forma de "coletivismo" e de comando, onde 

as pessoas se recusam a seguir as outras, preferindo ostentar u1na 

independencia obstinada. Aos olhos ocidentais, sempre preparados 

para julgar as coisas sob o angulo da "coordenac;ao" e da 

"organizac;ao", sua vida dá urna singular impressao de desordem 
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e descaso. Era-1ne sempre muito difícil deter1ninar o nlomento 

inicial de qualquer ac;ao coletiva: tudo parecia ser deixado para a 

última hora, ninguém se dispunha a comec;ar nada ... 

Na verdade, é exatamente pelo fato da ac;ao coletiva ser ao 

inesmo tempo urna necessidade e u1n problema, aos olhos araweté, 

que a noc;ao de tenota mó, "líder", designa urna posic;ao ao mesmo 

tempo onipresente e discreta, difícil e indispensável. Sem um líder 

nao há concerto coletivo; sem ele nao há aldeia. 

Tenota mó significa "o que segue a frente", "o que comec;a". 

Essa palavra designa o termo inicial de urna série: o primogenito de 

um grupo de irmaos, o pai em relac;ao ao filho , o homem que 

encabec;a urna fila indiana na mata, a família que primeiro sai da 

aldeia para excursionar na estac;ao chuvosa. O líder araweté é assim 

o que comec;a, nao o que comanda; é o que segue a frente , nao o 

que fica no meio. 

Toda e qualquer empresa coletiva supoe um tenota mo. Nada 

comec;a se nao houver alguém em particular que comece. Mas entre 

o comec;ar do tenota mo, já em si algo relutante, e o prosseguir dos 

demais, sempre é pasto um intervalo, vago mas essencial: a ac;ao 

inauguradora é respondida como se fosse um pólo de contágio, nao 

urna au torizac;ao. 

O puro contágio - a propagac;ao de urna atividade sem 

concerto, onde cada um faz por sua canta a mesma coisa - é a 

forma corriqueira de ac;ao económica araweté. Um belo dia, por 

exemplo, duas vizinhas poem-se a preparar urucum. Nao por 

haver cerimónia em vista, ou porque esta é a época do urucum; mas 

apenas porque o decidiram. Em algumas horas, veem-se todas as 

mulheres da aldeia a fazer o mesmo. Um hornero passa distraído 

num pátio alheio, ve um outro fabricando flechas; resolve faze-lo 

também, e daí a pouco estao os homens sentados em seus pátios, 

fazendo flechas . . . Esta forma de propagac;ao <leve ser distinguida 

daquelas atividades onde o sinal para a ac;ao é dado pela natureza. 
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'E mesmo aí, a emulac;ao é importante: após um longo período de 

vida na aldeia, um grupo de famílias decide excursionar; no espac;o 

de alguns dias, vários outros grupos saem, cada qual numa dire

c;ao, como se de repente todos descobrissem que nao aguentavam 

mais o tédio da vida em comum. 

Esta forma de ac;ao "coletiva" aparece como urna soluc;ao 

interessante para o problema do comec;ar, urna vez que cada um faz 

a mesma coisa, ao mesmo tempo, mas para si, numa curiosa 

mistura de submissao ao costume e manutenc;ao da autonomia. Ela 

manifesta urna tendencia a repetic;ao extrínseca das atividades, o 

que é consonante coma autonomia dos pátios e setores da aldeia. 

Mas algumas atividades fundamentais nao sao realizáveis sem 

um tenotií mo. Mesmo que a forma de trabalho seja a cooperac;ao 

simples, elas supoem um início formal. As principais sao: as 

cac;adas coletivas, cerimontais ou nao; a colheita e processamento 

de milho, ac;aí, etc. para urna festa de peyo (pajelanc;a); a danc;a 

opirahe; as expedic;oes de guerra; a escolha do sítio de ro<;as multi

familiares e do lugar de aldeias novas. 

Um tenotií mo é alguém que decide onde e quando se vai fazer 

algo, e que saina frente para faze-lo. Quem propoe a outrem urna 

empresa é o tenotií modela; quem pergunta "vamos?", vaina frente, 
ou nada acontece. 

Ocasióes diversas tem tenotií mo diversos, o que faz circular a 

func;ao de lideran<;a (que as vezes nao é mais que este ato de 

comec;ar) entre todos os adultos. O líder de urna empresa pode ser 

aquele que teve a idéia dela, ou que sabe como levá-la a cabo. Tal 

posic;ao pode caber a mais de um indivíduo, para a mesma tarefa. 

E a aldeia pode fracionar-se em diversos grupos, cada um com seu 

tenotií mo. Ao líder incumbe a convocac;ao dos demais, e o 

movimento inicial: aos poucos, os outros o seguem. 

Esta posic;ao de tenotií mo é vista como algo constrangedora. 

Um líder é alguém que nao tem "medo-vergonha" (ciyie) de se 
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arriscar a convocar os outros. Ele precisa saber interpretar o clima 

vigente na aldeia, antes de comec;ar de fato , ou ninguém o segue. 

O processo ef etivo de tomada de decisoes é discreto - conversas 

aparentemente distraídas nos pátios noturnos, declarac;oes a 

ninguém em particular de que se vai fazer algo amanha, combinac;oes 

confidenciais de grupos de amigos, tudo isto termina por gerar um 
líder para urna tarefa. 

Mas, para além des ta forma de determinac;ao de pos1c;oes 

temporárias e limitadas de lideranc;a, toda a aldeia reconhece um 

hornero, ou melhor, um casal, como ire renetií mo "nossos líderes" 
' ' 

urna posic;ao fixa e geral. 

Em 1981-83, Yi-riñato-ro era um homem de seus qua.renta e 

cinco anos, casado com urna viúva dez anos mais velha. Eles 

tinham duas filhas casadas, jovens, que moravam no mesmo setor 

residencial, juntamente com outra "filha" (isto é , urna parenta 

classificada como "filha" em termos do vocabulário de parentesco 

araweté), um "genro" e um "irmao" casado. Este setor abria urna 

só roc;a, a maior da aldeia por contar com o maior número de 

homens para a derrubada. Tres outras casas d~vidiam o mesmo 

pátio, mas nao trabalhavam na mesma roc;a. Este era o pátio mais 

animado da aldeia; nao só havia ali mu ita cac;a (o tenotií mo e seus 

genros eram excelentes cac;adores, e foram os primeiros a 

dominarem o uso de espingardas), como o casal principal era o 

mais frequente anfitriao de banquetes coletivos. Yi-riñato-ro é um 

pajé respeitado pela beleza e originalidade de seus cantos; é ele 

quem costuma realizar a pajelanc;a do ac;aí com mel de xupé, o mais 

perigoso. Era um bom cantador de opirahe, embora nao fosse um 

guerreiro (isto é, alguém que já havia morto um inimigo). Por fim, 

ele sempre foi muito hábil no trato com os brancos e a Funai. 

Enquanto tenotií mo, cabia a Yi-riñato-ro abrir as temporadas de 

coleta de mel, de pesca com timbó, e a dispersao na mata no tempo 

das chuvas. As pessoas sempre me respondiam, toda vez que eu 



"perguntava se e quando iriam fazer estas coisas: "o tenota mo é 

quem sabe,,, "esperemos Yiriñat~ -ro decidir". Isto significava, nao 

a espera de urna ordem, mas de um "estímulo", de um movimento 

que colocasse a atividade em causa dentro do horizonte coletivo de 

escolha. Nao se tratava de esperar que ele comec;asse, mas de dei

xar tudo como estava, até que ele comec;;asse; aí, todos (cada um) 

decidiriam o que fazer ... 
De fato, a primeira grande excursao para a coleta de mel em 

1982 deu-se no dia em que Yiriñato-ro saiu, seguido por um terc;;o 

da aldeia (ver no capítulo anterior, "Urna excursao a floresta,,). 

Outros grupos menores tomaram direc;;óes diversas, cada qual 

liderado por um tenota 
mo que havia marcado 

urna colméia. Antes 

<leste día, várias famí

lias já haviam saído 

para tirar mel; mas 

apenas no dia em que 

Yiriñato-ro saiu é que 

quase todas as famílias 

foram. Os grupos de 

cac;a em que ele era o 

tenota mo tendiam a 

congregar mais ho

mens que quando ou

tros ocupavam esta 

posic;ao; ele era líder 

de cac;;adas mais fre

qu en temen te que os 

demais. A ele caberia 

ainda o movimento 

inicial para a dispersao 
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da estac;ao chuvosa. No inverno de 1983, entretanto, nem ele nem 

a maioria da aldeia excursionou; 1nesmo assim, um grupo razoável 

de famílias foi para a mata, ali se demorando um mes. Mas, se ele 
tivesse ido, diziam-me, entao "todos,, teriam ido. 

Na verdade, o ambito das atividades em que Yiriñato-ro agia 

formalmente como teneta mó da aldeia era mínimo. Só fui descobrir 

que ele era tal coisa quando aprendí a palavra e a func;ao em seus 

aspectos gerais; jamais suspeitara de qualquer eminencia especial 

de sua parte. Como todos os demais Araweté, Yiriñato-ro trabalha 

na roc;;a, cac;;a, fabrica e repara suas armas; ser o "líder" nao lhe 

isenta de prever sua subsistencia. 

As palavras e ac;;óes de Yiññato-ro, apesar de sua posic;ao de 

teneta mó e de seu prestígio como pajé, tem um peso limitado. Suas 

iniciativas de fato congregam mais gente, e sao capazes de tirar da 

inércia maior número de casas. Mas isto parece se dever tanto a 
posic;;ao formal de chefia quanto a grande aplicac;;ao do casal em 

estabelecer lac;os de amizade cerimonial com diferentes setores 

residenciais e urna hábil política matrimonial para suas filhas. 

Exceto enquanto membro da classe de homens respeitáveis, o 

chefe nada tema dizer sobre decisóes como a organizac;;ao da festa 

do cauim; tampouco lhe cabe abrir a temporada do cauim doce, 

que reúne a aldeia após a estac;;ao das ch uvas. Por que, en tao, ele era 
o "nosso líder"? 

Yiriñato-ro e a esposa sao os taña, os "donos da aldeia" - da 

aldeia junto ao Posto Indígena Ipixuna. Ta ña é aquele casal ou 

casais que primeiro abriram urna roc;;a de milho no sítio de urna 

aldeia nova, a volta da qual se foram agregando outras roc;as e 

outras casas. O taña, assim, é o fundador de urna aldeia, e é is to que 

o transforma em teneta mo. Ele é o "dono da aldeia" na medida em 

que esta se ergue em um espac;;o que ele abriu ou marcou , e que foi 

derrubado por sua família extensa. Toda aldeia, assim, é urna ex

roc;;a (ka pe, capoeira) de urna ou mais famílias fundadoras. 
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Vemos que nao só a aldeia, mas sua chefia, sao func;ao do milho; 

e que a noc;ao de tenota mo de aldeia nao é mais que o desenrolar 

temporal do movimento de comec;ar urna aldeia nova. O nome 

"dono da aldeia" nao significa que seu portador disponha de qual

quer direito sobre o solo aldeao: nao determina onde as famílias dos 

outros erguerao suas casas, onde farao suas roc;as; nao é responsável 

por nenhum espac;o comunal, nao coordena trabalhos públicos. 

A situac;ao dos Araweté desde 1976, particularmente o fato de 

que sua única aldeia ser urna fusao dos remanescentes de diversos 

grupos locais, tendo ainda urna populac;ao bem maior que a das 

aldeias tradicionais, certamente explica a grande autonomia dos 

seto res residenciais, e consequentemente a minimizac;ao da posic;ao 

de "dono da aldeia" e de "líder". A autoridade de um "dono de 

aldeia" tradicional deve ter sido maior, exatamente porque os 

grupos locais eram menores. O que hojeé a grande autonomía dos 

setores residenciais, no passado deve ter sido a autonomía dos 

grupos locais, que entao estavam mais próximos de sua matriz 

sociológica, a família extensa uxorilocal. 

Em 1991-92, a posic;ao de Yiriñato-ro e de sua mulher Arado

hi havia mudado um pouco. Continuavam como taña, pois todos 

continuavam morando no mesmo lugar. Mas já se falava em mudar 

o sítio da aldeia; havia gente dizendo que iría se separar e fundar 

aldeias menores. O crescimento da populac;ao, o tempo 

excessivamente longo de ocupac;ao da aldeia (que tornava as roc;as 

cada vez mais distantes e a situac;ao sanitária cada vez mais 

desagradável), o número de gente que havia morrido lá- tudo is to 

aumentava as tensoes e insatisfac;oes, e militava em favor <lestes 

planos de mudanc;a e talvez dispersao. A aldeia do Posta, em outras 
. . 

palavras, comec;ava a ser desvalorizada; junto com ela, baixava 

lentamente o prestígio e a visibilidade dos ta ñií. Nos dez anos que 

separam minhas duas principais visitas aos Araweté, ou tras 

mudanc;as ocorreram, desta vez na situac;ao familiar do casal líder. 
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Sua filha mais velha ficou viúva, e casou-se novamente com o 

irmao do marido de sua irma mais nova. Ambas as irmas se 

mudaram da sec;ao de seus país: a mais velha foi morar na sec;ao do 

marido e do sogro, a mais moc;a se estabeleceu em um novo 

"bairro" da aldeia ocupado por jovens casais. Urna outra "filha" do 

casal, também casada, mudou-se para este mesmo bairro. Com 

isto, a equipe de trabalho do setor de Yiriñato-ro perdeu seis 

adultos; sua roc;a coletiva diminuiu de tamanho, seu pátio perdeu 

algo da animac;ao que o caracterizava. Ao mesmo tempo, o sogro 

das duas filhas do casal, Awara-ro, comec;ava visivelmente a 

assumir algumas das func;oes de teneta mo que antes cabiam a 

Yiriñato-ro. Mais jovem (cerca de 40 anos), dinamico e dotado de 

urna vasta parentela na aldeia, Awara-ro será provavelmente o ta ñií 

da nova aldeia Araweté, ou de urna das aldeias que vierem a resultar 

da dispersao planejada. Um de seus filhos, casado coma filha mais 

moc;a de Yiññato-ro, é também um dos jovens mais ativos do 

grupo, com grande domínio do portugues e muita influencia na 

conduc;ao das relac;oes entre os Araweté e os brancas. 
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COMO A FUNAI VE OS ARAWETÉ 

Este é um trecho da entrevista feíta pela equipe do CEDI e1n 10.04.92 con1 
Antonio Lisboa Dutra, a tendente de enf ennagem da Funai que conviveu 
doze anos com os Araweté. Lisboa teve longa experiencia antetior c01n 
os Kayapó, e costuma contrastar a estrutura política dos dois grupos. 
Para ele, os Araweté sao um pavo completamente acéfalo. Isto mostra 
como as f un~oes de teneta mo e de ta ña sao pouco visíveis aos brancas, 
para desespero destes: 

(Comparando comos Kaiapó, como sao os Araweté?): "O índio Kaiapó, 

a única vantagemdo grupo je éporcausadisso, aliás ou eles Kaiapó 

ou outros que tenha, mas o Kaiapó é o que mais se destaca, é porque 

tem chefe, tem o líder. Isso é que eu acho mais importante no 
Kaiapó, que nao tem outro índio no planeta." 

(E o Araweté, como é?) "Todo índio também de um certo modo tem 

um certo líder. Mas o que é zero, zero, zero, zero é os Araweté. 

Porque no Koatinemo [Posto dos índios Asuriní], assim que eu 
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cheguei mais o Cotrim eu conheci logo. Porque o Cotriln [ dizia]: 

'esse cara aqui é que é o líder' - era o Morera. Ele ssempre 

tava perto da gente , tava sempre ali, dando nome, explicando. A 

gente também nao tava entendendo, mas era ele. No Asuriní lá do 

Trocará [outro grupo tupi do Tocantins], tinha um índio chamado 

Cajuangá, que é o cacique, quer dizer é o líder, nao é como o 

kaiapó, masé o líder. Nos Araweté, rapaz, é de um jeito tal que o 

índio nao obedece o outro de maneira-qualidade, de maneira

qualidade. É urna coisa horrível. É preciso que voce fale de um por 

um. Um nao convida o outro, nao. Se ele for, bem; se ele quiser dar 

urna ajuda, de, mas ele convidar ele nao convida de jeito-qualidade. 

Nao vai. Praticamente, urna coisa também que eles tem, mas isso 

até nós também parece que ternos isso: eu empresto essa enxada 

pra voce, voce tá com ela lá dois dias, já terminou, tá lá encostada; 

vem esse índio aqui, chega e me pede, eu digo : 'rapaz, nao tá aqui 

nao, vai na casa de fulano e pede lá a enxada.' Ele nao vai, de 

maneira nenhuma, seja que objeto for. Se eu que sou o dono nao 

for lá pra pegar a enxada e dar pra esse, esse nao vai. Os Araweté 

é assim." 

(Esse jeito deles, dificulta o trabalho de voces?) ((Demais, demais. Porque 

é problema demais. É preciso levar de um por um, explicar urna 

coisa, é dar de um por um. Porque o Kaiapó voce só fala pra um. 

Rapaz, isso é que eu acho lindo. Voce chegou com qualquer coisa, 

com mercadoria, aí é esse aqui que é o cacique, fulano de tal, é o ... 

On<;a [chef e dos Kayapó-Xikrin do Bacajá]: 'óia Onc;a é assim, 

assado, cozido, tá aqui, pra voce tema parte aí pronto, pronto!' 

Ninguém pia. Tá um bocado de homem aí e ninguéín pia". 
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A FESTA 
Quando urna família decide oferecer urna festa de cauim, avisa 

a toda a aldeia, e pede quanta panela houver, de todas as casas. 

Inicia entao a labuta: marido e mulher pilam milho cozinham-no , ' 
a mulher mastiga (para fermentar) e coa o mingau . O casal <leve 

manter abstinencia sexual durante todo este período , senao o 

minga u nao fermentará . O homem sai menos para cac;ar, indo todo 

o día a ro<;a buscar milho. As panelas cheias vao sendo enfileiradas 

dentro da casa, ao longo das paredes. 

Ninguém de fora <leve olhar o cauim fermentando, ou o 

processo desanda. Todas as noites, danc;a-se no pátio do anfitriao, 

para "fazer esquentar o cauim" - urna referencia nao só ao 

cozimento do tningau , mas ao processo de fermentac;ao, que libera 

urna considerável quantidade de calor. As manhas sao marcadas 

pelo consumo coletivo do hati pe, o bagac;o azedo do cauim, que é 

separado do líquido em fermentac;ao . 

Ent¡:ementes, o dono do cauim convida um homem para ser o 

cantador da festa; ele será também o líder da cac;ada ritual que 

precede a cerimónia. Quando todo o minga u já f oi processado e 

está fermentando, o dono avisa ao cantador que é tempo de sair 

para a cac;ada, dita ka'f mo-ra, "fazer fermentar o mingau". 

A expedic;ao de cac;a reúne todos os homens da aldeia, com 

excec;ao do anfitriao, que <leve permanecer na aldeia zelando pela 

fermentac;ao da bebida, e do pajé que estiver encarregado de 

realizar a cerimonia do "servü;o do cauim" (ka'f doka). 
Liderados pelo cantador, os homens partem. Na aldeia, ficam 

as mulheres a torrar milho e recolher lenha para a carne que virá. 

Toda noite e las danc;am no pátio do anfitriao, lideradas pela esposa 

do cantador. Estas dan<;as sao arremedas jocosos do opi-rahe mas

culino: as canc;oes araweté, de danc;a ou de pajelanc;a , sao sempre 

de autoría masculina, pois só os homens sao guerreiros e pajés, e 
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só eles podem trazer os Mai aterra. Por isso, as mulheres só podem 

repetir as canc;oes masculinas, jamais compondo novas can<;óes. 

A pajelanc;a chamada "servic;o do cauim" se realiza tarde da 

noite, na véspera da chegada dos cac;adores. As panelas sao trazidas 

de dentro da casa do dono, colocadas em seu colo, e esvaziadas 

pelos Mai e almas de mortos trazidas pelo pajé para ton1ar a bebi~a. 

O pajé narra urna festa de cauim invisível, onde os Mai e os mortos 

se atropelam em volta das panelas, bebendo até a saciedade. Este 

cauim místico é assistido pelas mulheres, que depois narram a seus 

inaridos o que disseram os visitantes celestes. O cauim alcoólico 

será, quando tomado no día seguinte pelos homens, definido como 

Mai demido pe, "ex-comida dos deuses". Esta é a mesma expressao 

que designa os mortos celestes, que foram d evorados pelos Mai ao 

chegarem ao céu e em seguida ressuscitados por estes. 

Horas antes da festa, os homens chegam da cac;ada. Perto da 

aldeia, esperamos retardatários e aguardam o cair da tarde. Todos 

en tao se banham, e poem-se a fabricar os terewo, cornetas espiraladas 

feitas de brotas de babac;u, de som grave e profundo. Prontos, 

seguem caminho, soando os terewo, que se ouvem de muito longe. 

As mulheres se apressam a banhar e se embelezar, e acendem as 

fogueiras. Ao chegar na aldeia, os homens se dispersam silenciosos 

e co1npenetrados, indo para suas casas. As carnes que trazem sao 

postas sobre moquéns ou jiraus para continuarem a assar. Logo se 

ouve o dono do cauim a convocar todos - em primeiro lugar o 

cantador-para urna prava da bebida que será servida. Cai a noite. 

As fa1nílias vao para seus pátios decorar-se; esta é a ocasiao em que 

os Araweté se apresentam mais enfeitados , sobretudo o cantador, 

com o diadema de penas de arara, a cabec;a emplumada, o rosto 

decorado com penas de catinga e resina perfumada, o corpo 

rebrilhando de urucum fresco: Mai herf, "como um deus". O do110 

do cauim , ao contrário, nao se pinta nem se enfeita; é um servidor 

dos convidados. 
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Por volta das nove horas o cantador se levanta em seu pátio, e 

comec;a a convocar os demais. Chama primeiro os marahay rehii , 

aqueles que danc;arao a seu lado, posic;ao combinada durante a 

cac;ada, e que cabe a alguns de seus apfhi-pihii, amigos cerimoniais 

(ver adiante). 

Após a chegada do cantador, que ocupa com sua família o lugar 

mais próximo a porta do anfitriao, as famílias vao-se instalando em 

esteiras a volta do pátio da festa. Aos poucos comec;a a danc;a, 

constantemente interrompida pelo dono do cauim, sua esposa e 

filhos, que servem cuias cheias de bebida aos danc;arinos. É ponto 
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de honra tomar de um só gole todo o conteúdo da cuia (meio litro). 

As panelas se esvaziam rapidamente, e vao sendo amontoadas num 

canto. Todos devem beber- exceto a família dos donos da bebida , 
que apenas serve. Diz-se também que paren tes próximos do casal 

anfitriao devem tomar pouco da bebida, sobretudo se dividem o 

mesmo pátio e plantam a mesma roc;a de milho. Esta norma sugere 

duas idéias: nao se <leve tomar cauim mastigado por urna parenta 
próxima, nem produzido com o próprio milho. 

A situac;ao atual de reuniao de todos os Araweté em urna só 

aldeia esconde urna oposic;ao que era fundamental na festa do 

cauim: o cantador deveria vir sempre de urna aldeia outra que a do 

dono do cauim. Esta festa reunía tradicionalmente mais de urna 

aldeia, e os homens das aldeias convidadas formavam o núcleo 

principal dos danc;arinos, entremeados por alguns amigos cerimoniais 

da aldeia anfitriao. O patrono do cauim encarnava a aldeia anfitria, 

o cantador as aldeias convidadas; os ce-residentes do dono da festa 

estariam numa situac;ao intermediária, danc;ando menos e tomando 

menos cauim que os convidados. Entretanto, os ca-residentes do 

casal patrono também saíam para cac;ar; como hoje, apenas o dono 

do cauim ficava na aldeia, para acompanhar a fermentac;ao. 

Voltemos a festa. Com o passar do tempo e das sucessivas 

rodadas de cauim, os danc;arinos vao-se embriagando, e algumas 

mulheres se animam a danc;ar. Os homens vomitam o cauim que 

lhes é implacavelmente servido; o chocalho do cantador, os 

chocalhos dos pajés (que podem estar, em diferentes locais do 

pátio, fechando o corpo de crianc;as pequenas para que seus pais 

possam beber sem prejudicá-las) , os cantos de uns e dos outros se 

misturam; ouvem-se gritos e risadas. Alguns comec;am a chorar 

desesperadamente, os mais velhos porque lembram dos filhos 

mortos, outros apenas balbuciam frases sem nexo. Quando se está 
bebado de cauim, dizem os Araweté, espigas de milho ficam a girar 
diantes de nossos olhos, entontecendo-nos. 



11 
" A cauinagem termina as primeiras luzes da aurora; poucos 

restam de pé. O cantador é sempre o último a se retirar do terreiro. 

Se ainda sobraram panelas de cauim, no dia seguinte a festa tem 

que continuar. No cair da tarde os homens se reúnem dentro da 

casa do dono, e ali ficam cantando e bebendo até que o sol se ponha. 

Só entao se transferem para o pátio, onde cantam até a última gota 

da bebida ser servida. Exaustos - nem todos aguentam esta 

segunda rodada -, dispersam-se; é o fim da festa. 

Durante a festa do cauim, ninguém come nada - nisto os 

Araweté se parecem mais urna vez com os Tupinambá, que 

chamaram a atenc;ao dos primeiros observadores europeus ( vindos 

de urna civilizac;ao onde se tomava vinho durante as refeic;óes) por 

jamais beberem enquanto comiam e vice-versa. No dia seguinte a 

festa , as mulheres dos cac;adores, lideradas pela esposa do cantador, 

vao até a casa da dona do cauim e lhe entregam parte da cac;a trazida 

por seus maridos. Esta carne é o kii'i pepikii , o "pagamento do 

cauim". O casal dono do cauim irá convidar, em seguida, todos os 

membros da aldeia para comer desta carne que receberam; o 

'pagamento' , como se ve, termina sendo repartido com aqueles 

mesmos que 'pagaram': sao razóes sociais que presidem a estas 

trocas alimentares, nao razóes meramente económicas. 

OS VALORES SIMBÓLICOS 
DA CAUINAGEM 

Por trás desta festa aparentemente confusa e tumultuada, 

existe urna série de associac;óes simbólicas importantes: o cauim é 

urna bebida carregada de significados. Em primeiro lugar, vejamos 

o papel do dono do cauim. Ele ocupa urna posic;ao f eminina: 

dedicado ao milho, nao sai para cac;ar, nao danc;a, nao bebe. Por 

outro lado, seu papel é urna síntese de dois estados masculinos 

típicos: o do pai de crianc;a pequena, e o de homem em trabalho de 

fabricac;ao de filho. Como o primeiro, ele nao pode ter relac;óes 
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sexuais, nem <leve sair da aldeia; como o segundo, ele "esquenta o 
cauim", cozinhando-o e zelando por sua fermentac;ao , como um 

homem <leve "esquentar o feto" por meio de cópulas frequentes 

com sua mulher, urna processo indispensável a boa gestac;ao. (Os 

Araweté, como a maioria dos outros povos indígenas brasileiros, 

sustentam que um só ato sexual nao é suficiente para a concepc;ao 

e a gestac;ao: o feto é literalmente "fabricado" por um aporte constante 

de semem paterno durante os primeiros meses da gestac;ao). 

Os Araweté nao trac;am paralelos explícitos entre a fermentac;ao 

do cauim e a gestac;ao. Mas há urna série de associac;óes entre estes 

dois processos. Em primeiro lugar, tanto a fermentac;ao quanto a 

gestac;ao se fazem através das mulheres e sao vistas como trans

formac;óes (heriwd) de urna matéria-prima: o semem masculino, 

substancia exclusiva da crianc;a (os Araweté acreditam que a 

mulher nao contribuí com nenhuma substancia na formac;ao do 

filho) , é transformado no útero materno; o milho cozido com água 

se transforma em cauim na boca da mulher que o mastiga. Por isso, 

aliás, urna mulher menstruada nao pode mastigar cauim, e se urna 

dona do cauim que estiver grávida abortar durante a fabricac;ao da 

bebida, esta <leve ser jogada fora. Os pais de crianc;as pequenas nao 

podem ter relac;óes sexuais nem tomar cauim: a crianc;a se encheria 

como semem paterno ou como cauim tomado, se engasgaría e 

morreria sufocada. 

Ve-se urna oposic;ao entre semem e cauim que reforc;a sua 

ligac;ao: o primeiro vai dos homens para as mulheres, mas o 

segundo vai das mulheres - que o mastigam, e que quase nao 

bebem - para os homens. A cauinagem é a única ocasiao onde as 

mulheres (ou o casal anfitriao, que ocupa urna posic;ao feminina) 

servem os homens. Cheios de cauim, os danc;arinos incham e 

dizem ficar barrigudos como as mulheres grávidas. Tem-se como 
um processo de "inseminac;ao artificial", onde o cauim surge como 

urna espécie de semem feminino. 
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Por seus efeitos entontecedores, o cauim é ainda comparado ao 

timbó, o cipó usado pelos Araweté como veneno de pesca. Diz-se 
que o cauim é um "matador de gente" como o timbó é um "matador 
de peixe": "na cauinagem ficamos como os peixes bebados como 
timbó". A compara~ao é boa, pois o timbó nao é veneno propria
mente, mas um narcótico: se os peixes nao forem capturados en

quanto tontos, reanimam-se e escapam. Este caráter de veneno ate
nuado do cauim de milho tem urna expressao proverbial: "o suco 

da mandioca brava nos mata de verdade, o do milho nao". 

Outra associa~ao do cauim é como leite materno: o leite é <lito 
ser o "cauim das crian~as". Por isso os pais de crian~a de peito 
devem submete-las a opera~ao de "fechamento do corpo" executada 

por um pajé: senao o cauim, este leite dos adultos, passaria para o 
corpo da crian~a e a matarla. Esta associa~ao entre o cauim e o leite 

se refor~a quando recordamos a posi~ao "nutriz" das mulheres 
<liante dos homens, durante a cerimónia. No te-se ainda que é 

comum as maes alimentarem seus bebes com comida previamente 
mastigada por elas - como o cauim o é. Semem feminino, veneno 
suave, leite azedo, o cauim é urna bebida que condensa diversas 

evoca~óes simbólicas. 
Finalmente, a principal referencia da cauinagem é a guerra. A 

ca~ada cerimonial que precede a festa é simbolicamente urna 
expedi~ao guerreira. O cantador, líder da ca~ada, é um guerreiro; 
um dos apelidos jocosos dados aos inimigos é ká'i náhi, "tempero 
do cauim" -is toé, aquilo que lhe dá sabor, que o anima. Is to evoca 

o fato de que a morte de um inimigo na guerra era sempre 
comemorada com urna grande cauinagem, onde o cantador era o 

guerreiro que matou o inimigo. 

•__,; 
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O PARENTESCO 

Como em toda sociedade nao-industrial, pequena e morfo
logicamente simples, a vida cotidiana araweté reserva as catego
rías e atitudes de parentesco um papel maior. As formas de coope
ra~ao económica, os arranjos residenciais, os alinhamentos políti

cos - tuda isto é fun~ao das rela~óes de parentesco, por 
consanguinidade ou afinidade, entre as pessoas. O casamento nao 

é urna simples uniao entre dais indivíduos, mas urna alian~a entre 
suas respectivas parentelas, que pode (e idealmente <leve) se 

consolidar por outras unióes matrimoniais entre estes grupos de 
parentes. Os Araweté se casam muito cedo, por volta dos doze 
anos para as mulheres, e dos quinze para homens; as unióes sao 

muito instáveis, até o nascimento do primeiro filho (o que se dá por 
volta dos dezesseis anos para as mulheres), quando entao se 
tornam sólidas e difícilmente se rompem sem ser pela marte de um 

dos cónjuges. Como nao se concebe a vida de urna pessoa adulta 
fora do~ estado de casado, difícilmente alguém fica solteiro por 
muito tempo: pessoas mais velhas, assim que enviuvam, costumam 
formar unióes com jovens parceiros do sexo aposto, que ainda 

nao atingiram a idade de casar com alguém de sua faixa de idade. 
É assim relativamente comum vermos homens de sessenta anos 
morando com meninas de dez anos, ou de mulheres de cinquen

ta anos com rapazolas de doze. Tratam-se de arranjos sobretudo 
económicos, onde o casal funciona como urna unidade de mora
dia, de produ~ao e consumo alimentar; mas os jogos sexuais 
nao estao excluídos. 

O termo genérico para "parente" é anf, que em sua acep~ao 

mais restrita denota os irmaos ~e mesmo sexo que ego; meus 
parentes sao meus di, meus "outros iguais", gente semelhante a 
mim. O termo para "nao-:-parente" é tiwa, cuja determina~ao 
genealógica mais próxima sao os primos cruzados de mesmo 
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sexo; os tiwa sao amHe, gente "diferente".4 Tiwa é um termo 
ambíguo. Ele traz urna conota~ao agressiva ou "picante", e nao se 
costuma usá-lo como vocativo para um outro Araweté. Ele indica 

urna ausencia de rela<;ao de parentesco, um vácuo que pede preen
chimento. Um tiwaé urna possibilidade de rela~ao: um cunhado ou 
um amigo potenciais. Os tiwa se tratam por nomes pessoais 
apenas. Tiwa é o vocativo com que os Araweté tratam os brancas 

cujo nome desconhecem; e é o termo de tratamento recíproco 
entre um ma-tador e o espírito ·do inimigo morto. Aplicado a nao
Araweté, ele particulariza a "rela<;ao" genérica negativa que há 

entre os bide e os awf. Chamar alguém pelo vocativo awf é impen
sável, pois awi sao seres "para matar" (yoka mi), comos quais nao 
se fala; chamar um inimigo de tiwa, assim, é criar este minimo de 

rela<;ao que reconhece ao outro a condi<;ao de humano (bide). 

A terminología de parentesco araweté é extensa, e se organiza 

segundo princípios bastante diferentes daqueles que subjazem a 
nossa forma de classificar os parentes. Basta aqui observar que os 
Araweté chamam de "irmao" "irma" "filho" "filha" "pai" "mae" , ' ' ' ' ' 
urna quantidade de pessoas que para nós seriam consideradas 
como primos, sobrinhos ou tíos, e as vezes simples parentes 
distantes. Em princípio, todas as mulheres classificadas como 
"mae", "irma" ou "filha" sao proibidas a ego do ponto de vista 

sexual e matrimonial; digo em principio, porque essa norma se 

4. "Ego" é como a antropología designa a posi\:aO a partir da qual se descrevem 
as rela\:óes de parentesco. Assím, os "irmaos de mesmo sexo de ego" significa: 
tomando-se urna pessoa qualquer como referencia, considerem-se seus irmaos 
de mesmo sexo que ela. "Primos cruzados" sao aqueles primos filhos dos irmaos 
de sexo oposto ao do parente de liga\'.aO, isto é: os filhos do tío materno (irmao 
da mae de ego) e os filhos da tia paterna (irma do pai) . Muitas sociedades 
humanas, entre elas os Araweté , distinguem radicalmente entre os primos 
cruzados e os "primos paralelos" (filhos de irmaos de mesmo sexo dos país de 
ego, isto é, dos irmaos do pai e das irmas da mae de ego). Os primeiros sao 
costumeiramente considerados como cónjuges ideais de urna pessoa; os segundos 
sao assimilados aos irmaos, e o casamento com eles é proibido . 
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" aplica com rigor apenas para as parentas mais próximas destas 
categorias, as primeiras delas sendo a mae, irmas ou filhas 'reais' -

aquelas consideradas como tendo gerado ego, ou tendo sido gera
das pela mae ou esposa de ego. O casamento com a filha da irma 
(a sobrinha uterina) é considerado permissível, e mesmo desejável, 
embora a maioria dos Araweté considerem que este tipo de uniao 
só é realmente apropriado quando se trata de urna "sobrinha" 

distante. O casamento coma sobrinha uterina, chamado de "casa
mento avuncular'' (do latim avunculus, "tío materno", pois se trata 

de urna uniao entre um tio materno e sua sobrinha uterina), é bastan
te comum entre os povos tupi-guaraní e caribe da América do Sul. 

Ao contrário da maioria das sociedades indígenas brasileiras, 
os Araweté nao consideram que todos os membros do grupo sejam 

aparentados; para urna pessoa qualquer, muitos dos demais 
moradores da aldeia do Ipixuna sao tiwa, nao-paren tes. A presen~a 
de tantos tiwa numa sociedade de duzentas pessoas se explica em 

parte pela separa~ao longa entre os grupos meridional e setentrional 
de Araweté, antes do contato; os tiwa eram em geral qualificados 
como iwi rowaña ti ha, "gente do outro lado da terra", isto é, de um 
outro bloca de aldeias. 

O ideal verbalmente expresso define os primos cruzados como 
os cónjuges por excelencia. O casamento com a filha do irmao da 

mae é chamado "casamento do iriwa, um pássaro que em um mito 
se casa com a filha da jararaca, seu tio materno; o casamento com 
a filha da irma do pai é o "casamento da harpia", conforme outro 
mito. É comum que os adultos estabele~am os cónjuges futuros das 

crian~as, emparelhando-as a seus primos cruzados. De 1983 a 
1991, observei que apenas um pequeno número <lestes casais 
chegou a se estabilizar; mas muitos dos primeiros casamentos se 

-deram entre primos cruzados. 

Outra forma de compromisso matrimonial é aquela onde um 
tío materno ou urna tia paterna reservam urna crian~a para futuro 
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cónjuge, pedindo-a a própria irma (mae da crian\:a) ou irmao (pai 
da crian~a). Estes casamentos (e aqueles os com primos cruzados) 
sao vistos como urna forma de se manterem juntos parentes 
próximos, ou mais precisamente como o resultado da liga~ao 
afetiva entre irmao e irma. "Desejam-se" (pita) os filhos dos irmaos 

de sexo aposto, para si mesmo ou para os próprios filhos - assim, 
dizem os Araweté, "nao nos dispersamos". Observa-se por fim urna 

tendencia a repeti~ao de alian~as entre parentelas, gerando redes 
de parentesco muito intrincadas. 

Nao conhe~o palavra especifica para "incesto". Há um termo 

que nao sei traduzir que qualifica unióes nao muito próprias, 
awide. Ele se aplica a casamentos entre irmaos distantes e a unióes 
entre tios e sobrinha reais. Menos adequados que os casamentos 

com tiwa, os casamentos awf de nao sao a rigor incestuosos. O 
incesto (que se descreye como um "comer" a mae, a irma, etc.) é 

algo muito perigoso: produz protúsao retal, e o casal morre de 
ha'iwii, definhamento que sanciona toda infra~ao cósmica; e pior 
que tudo, os inimigos se abatem sobre a aldeia. As aldeias de 
incestuosos, diz-se, costumam acabar tao crivadas de flechas 

inimigas que os urubus sequer conseguem bicar os cadaveres ... 
O tom das rela~óes interpessoais é bastante relaxado, e as 

posi~óes de parentesco sao pouco diferenciadas em termos das 
atitudes. Urna única rela~ao é definida como envolvendo "medo
vergonha" (ciyie), por definü;ao: entre irmao e irma. (Digo "por 

defini~ao" porque outras situa~óes envolvem "medo-vergonha" 
temporário e extrínseco. Assim, todo jovem que vai residir 
uxorilocalmente sen te-se constrangido <liante dos sogros, mas is to 
rapidamente se dissipa). Isto nao significa evita\:ao: irmaos de sexo 
aposto visitam-se frequentemente, demonstram grande estima 

recíproca, e sao o principal apoio de urna pessoa. Urna mulher 
recorre ao irmao mais que ao marido, numa briga com estranhos; 
quando estoura urna querela conjugal, sao sempre os irmaos de 
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" sexo oposto que acorrem a consolar os cónjuges. Esta solidariedade 

é respeitosa, e as brincadeiras de fundo sexual tao apreciadas pelos 

Araweté jamais tem por objeto um irmao de sexo oposto. 

O ataque de inimigos sobre urna aldeia tomada "mole" (time) 

e desprevenida sanciona outra falta grave as normas sociais: a 

hostilidade física ou mesmo verbal entre irmao e irma. Vemos 

assim que as infrac;óes simétricas da distancia própria entre irmao 

e irma - amor demais ou de menos, digamos - atingem a 

sobrevivencia do grupo inteiro, o que sugere a centralidade desta 

relac;ao na vida social araweté. 

Irmaos de mesmo sexo sao igualmente solidários, e sao os 

parceiros de trabalho mais comuns. A liberdade entre eles é 

grande, embora nao chegue nunca a camaradagem jocosa dos 

apihi-piha (ver abaixo). Irmas, sobretudo, sao extremamente unidas. 

Note-se contudo que a ordem de nascimento, marcada aliás na 

terminologia de parentesco, gera urna diferenc;a que se exprime 

como autoridade dos mais velhos sobre os mais jovens. 

As relac;óes conjugais araweté sao notavelmente livres, mas 

ambivalentes. O contato corporal público, erótico inclusive, é 

admitido, e quando as coisas vao bem os casais sao muito carinhosos. 

Por outro lado, cenas de ciúme sao frequentes. Os maridos de 

mulheres jovens sao muito ciosos, e vigiam de perto as esposas. 

Quando a uniao se consolida com o nascimento de filhos, sao as 

mulheres que passam a demonstrar ciúme, especialmente se mais 

velhas que o marido. A violencía física (nao muito violenta, na 

verdade) é comum entre casais jovens, e em geral as mulheres sao 

mais agressivas. Fora da relac;ao conjugal (e das raríssimas sovas 

dadas em filhos pequenos) nao há qualquer espac;o para a violencia 

na sociedade araweté, que nao se traduza imediatamente em 

choque armado. Por isso o casamento fica sobrecarregado, 
canalizando tensóes que nada tem a ver com ele. Isto responde, 

entre outras coisas, pela alta instabilidade conjugal. 
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A diferenc;a de idade entre os cónjuges é um trac;o comum nas 

sociedades tupi-guarani. Ela se acha também entre os Araweté, 

mas se tratam de unióes secundárias e temporárias, onde os velhos 

iniciam sexualmente meninas pré-púberes, e as velhas acolhem 

rapazes sem esposa disponível. 

Entre afins de mesmo sexo e gerac;ao, as relac;óes sao pouco 

marcadas. Nao há evitac;ao de qualquer espécie, nem solidariedade 

especial, como se observa em muitas sociedades indígenas. 

"Cunhados sao como irmaos", dizem os Araweté: saem para cac;ar 

juntos, podem ficar muito amigos, ou podem se ignorar. Como 

parte dos lac;os 

desolidariedade 

entre irmao e 

irma, eles estao 

entre os convi

dados mais fre

quentes ao pátio 

de urna pessoa. 

Note-se entre

tanto que o cos

tume de irmaos 

de sexo oposto virem consolar os cónjuges nas brigas conjugais 

traduz urna óbvia tensao latente entre cunhados de mesmo sexo, que 

nunca vi passar de admoestac;óes curtas mas veementes por ocasiao 

das brigas conjugais - onde, portanto, o marido da irma e a irma 

do marido fazem valer seus direitos fraternais contra os respectivos 

cunhados. Dois cunhados ou cunhadas podem ter relac;óes sexuais 

com urna terceira pessoa, mas nao podem entrar em relac;óes de 

amizade sexual cerimonial (apihi-piha) enquanto estiverem ligados 

como afins: partilha de cónjuges e afinidade se excluem. 

Entre afins de sexo oposto e mesma gerac;ao as relac;óes sao 

livres. A relac;ao de dois irmaos de mesmo sexo frente aos cónjuges 
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" respectivos é concebida como sendo de sucessao potencial: com a 

morte de um dos irmaos, é comum que o outro herde o cónjuge 

<leste. As relac;oes sexuais entre, por exemplo, um homem e a 

esposa de seu irmao sao semi-clandestinas, e no máximo tacitamente 

toleradas pelo irmao; caso se tornem conspícuas, um dos envolvidos 

termina propondo urna troca de cónjuges, o que é frequente. Esta 

relac;ao de equivalencia no tempo entre irmaos de mesmo sexo se 

opoe a partilha simultanea de cónjuges entre os apihi-piha. 

Entre as gerac;oes consecutivas, o quadro de atitudes é variado, 

dependendo da fase do ciclo de vida e da situac;ao residencial. Há 

pouca enfase em estruturas de autoridade baseadas na diferenc;a 

geracional. Entre pais e filhos concebe-se urna comunidade de 

substancia, e suas relac;oes sao afetivamente intensas. Há urna 

muito vaga idéia de que os filhos sao "coisa do pai", as filhas "coisa 

da mae", o que traduz apenas a identidade de genero e suas 

consequéncias económicas, pois a teoría da concepc;ao é patrilateral 

e a organizac;ao de parentesco cognática. 

Av.ida socialAraweté manifesta urna forte tendencia matrifocal, 

que rege as soluc;oes residenciais. O lac;o mae-filhos é mais intenso 

que o lac;o pai-filhos, e especialmente a relac;ao mae-filha. É dificil 

caracterizar com precisa o situac;ao pós-marital. Há algum desacordo 

quanto a norma. Os homens jovens dizem que o ideal é a 

virilocalidade; os mais velhos afirmam que tradicionalmente os 

rapazes tomavam residencia no setor ou na aldeia da esposa, e que 

só após o nascimento do primeiro filho é que podiam voltar a aldeia 

de origem (se conseguissem convencer a esposa).Inclino-me pelo 

parecer dos mais velhos, embora tanto eles quanto os rapazes 

estejam certamente exprimindo as normas do modo que mais lhes 

favorece. A uxorilocalidade é efetivamente um princípio conceitual 

básico para os Araweté. Ela é explicada, caracteristicamente, com 

argumentos psicológicos: as maes nao querem se separar das filhas, 

e ademais sogra e nora nunca se dao bem, sobretudo se moram na 
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mesma sec;ao residencial. .. Seja qual for a soluc;ao adotada, uxorilocal 

ou virilocal, o que se tem é sempre urna residencia conceitualmente 

matrilocal: o cónjuge de fora é definido como morando haco pi, 
"junto a sogra", e o de dentro como ohi pi, "junto a mae". 

A situac;ao real depende de vários fatores, notadamente do peso 

político das parentelas envolvidas, do número e composü;ao de sua 

prole, das alianc;as passadas ... Hoje em día, diz-se, nao importa 

muito a soluc;ao residencial, urna vez que se habita urna só aldeia. 

O fator que continua determinante é a alocac;ao da forc;a de 

trabalho; a uxorilocalidade é urna situac;ao essencialmente agrícola: 

o gen ro passa a trabalhar com o so gro, ou melhor, na roc;a de milho 

da sogra. Por isso, um casal-cabec;a de família extensa só permite 

a saída de urna filha para casar se conseguir reter um filho (atrair 

urna nora) , ou se casar mais urna filha , repon do o genro "perdido". 

A boa administrac;ao da família consiste em arrumar casamentos 

que mantenham o máximo número de filhos, de ambos os sexos, 

na unidade familiar de origem (e sobretudo na roc;a materna). 

Como isto é mais ou menos o que todos procuram fazer , o sistema 
deriva em direc;ao a uxorilocalidade. 

Nao há regras de evitac;ao entre afins de gerac;oes adjacentes, 

embora prevalec;a certa reserva, e urna comensalidade obrigatória. 

Conflitos entre sogro e genro sao raros, mas ocorrem, se o segundo 

se mostra negligente no trabalho agrícola (sobretudo na fase da 

derrubada). Já os casamentos virilocais sao em geral tensos na 

relac;ao com o casal mais velho; nos dois únicos casos em que as 

esposas tinham mae viva, os choques entre sogra e nora - na 

verdade entre as maes dos cónjuges - eram frequentes. 

Quando eu perguntava se um rapaz, ao se mudar de aldeia para 

casar, nao ficava intimidado e com saudades de casa, respondiam

me sempre que sim, mas que, além de se terem parentes na aldeia 

da esposa, logo se criavam lac;os de apihi-píha entre o recém-casado 
e os tiwa de lá. 
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AAMIZADE 
O casamento nao é objeto de nenhuma cerimónia, e a acelerada 

circulac;ao matrimonial dos jovens faz dele um negócio corriqueiro. 

No entanto, sempre que urna uniao se torna pública com a 

mudanc;a de domicílio de alguém, produz-se urna sutil comoc;ao na 

aldeia. O novo casal comec;a imediatamente a ser visitado por 

outros casais, seu pátio é o mais alegre e barulhento a noite; ali se 

brinca, os homens se abrac;am, as mulheres cochicham e riem. 

Dentro de alguns días, nota-se urna associac;ao frequente entre o 

recém-casado e 

um outro ho

mem, bem como 

entre sua mulher 

e a mulher <leste. 

Os dois casais co

mec;am a sau Jun

tos a mata , a se 

pintar. e decorar 

no pátio do casal 

mais novo. Está 

criada a relac;;ao de 

apfhi-pihii. 

A marca ca

racterística da re

lac;ao apihi-piha é 

a alegria: tori. Os 

apfhi-pihii (ami

gos de mesmo se
xo) mantem um 

convívio de cama

radagem jocosa , 
sem nenhuma co-
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notac;ao agressiva; eles oyo mo-ori, "alegram-se reciproca mente": 

· estao sempre abrac;ados, sao companheiros assíduos na mata, 

usam livremente dos bens um do outro. Quando os homens da 

aldeia saem para as cac;adas coletivas, as mulheres apihi-piha vao 

dormir na mesma casa. Na formac;ao da danc;a do cauim, é este o 

lac;o focal entre os homens. Os amigos de sexo oposto (a apihi e o 
apino) recebem o epíteto de tori pa: "alegrador". 

O cimento desta relac;ao é a mutualidade sexual. Os apihi-piha 

trocam de cónjuges temporariamente, segundo dois métodos: oyo 

iwi ("morar junto"), pelo qual os homens vao a noite a casa das 

apihi, ocupando a rede do amigo, e de manha retornam para as espo

sas; e oyo pepi ("trocar"), pelo qual as mulheres passam a residir por 

alguns días na casa dos apino. Em ambos os casos, porém, o quar

teto é sempre visto junto, no pátio de um dos casais. Os casais tro

cados costumam sair a cata de jabotis, tomando direc;oes diversas; a 
noite se reunem para comer o que trouxeram. Esta mutualidade 

sexual, assim, é urna alternancia, nao um sistema de "sexo grupal". 

O contexto privilegiado para a efetuac;ao da relac;ao é a mata, 

especialmente no período da dispersao das chuvas, quando pares 

de casais assim ligados acampam juntos. (No comec;o da estac;ao do 

mel, em setembro de 1982, as unidades mínimas de coleta quase 

sempre envolviam grupos de apihi-piha). Na mata, os casais 

trocados saem para cac;ar e tirar mel, reunindo-se a noite: "odia é 

da apihi, a noite da esposa". As expressóes "levar para cac;ar", "levar 

para tirar mel", "levar para o mato" evocam imediatamente os lac;os 

apihi!apino. Para saber se um homem era mesmo apino de urna 

mulher ( em vez de simples amante ocasional), o critério decisivo 

era este: "sim, pois ele a levou para o mato em tal ocasiao". A 

relac;ao é assim orientada - o homem leva a mulher a mata, 

domínio masculino. A mata, o jaboti e o mel sao os símbolos da "lua 

de mel" Araweté, que nao se faz entre esposo e esposa, mas entre 

apfhi e apino; nao envolve um, mas dois casais. 
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O ciúme esta por definic;ao excluido des ta relac;ao ~ ao contrário, 

ela é a única situac;ao de extra-conjugalidade sexual que envolve 

seu oposto, a cessao benevolente do cónjuge ao amigo. Mesmo 

entre irmaos, que tem acesso potencial aos respectivos cónjuges, 

há margem para ciúmes reprimidos e para desequilíbrios: um 

homem pode frequentar a esposa do irmao sem que este saiba, 

queira ou retribua. Já a relac;ao apihi-piha pressupoe a ostensivi

dade e a simultaneidade: é urna relac;ao ritual de mutualidade. 

O complexo simbólico da relac;ao apihi-pihá é absolutamente 

central na visao de mundo araweté. Ter amigos é sinal de maturidade, 

assertividade, generosidade, forc;a vital, prestígio. A apihi é 'a 

mulher', pura positividade sexual, sem o fardo da convivencia 

doméstica. E um apihi-pihá é mais que um irmao, em certo sentido; 

é urna conquista sobre o território dos tiwá, dos nao-p~rentes , 

estabelecendo urna identidade ali onde só havia diferenc;;a e 

indiferenc;a: é um amigo. 

A frequente associac;ao económica entre quartetos-de apihí

píhá nao envolve trabalho agrícola, para os homens (as mulheres 

podem ir juntas a ro_c;a tirar milho, pilá-lo, etc.) , mas a cac;a: a 

cooperac;ao agrícola supoe pertencimento a mesma família extensa 

ou setor residencial, o que nao pode ocorrer entre apihi-pihá. De 

qualquer forma, a província por excelencia da amizade é a mata no 

período em que o milho '~se oculta" (ti'f, como se diz também da 

lua nova). É clara a 'compensac;ao' entre a amizade e a uxoriloca

lidade: para o jovem recém-casado, o amigo é o contrário de um 

sogro, em cuja roc;;a ele deve trabalhar. Nas festas, os apino e apihi 

se pintam, enfeitam e perfumam mutuamente; quando se ve um 

quarteto profusamente decorado, com muitos brincos, a cabec;a 

emplumada de branco, o corpo brilhando de urucum, rindo e se 

abrac;ando, nao há dúvida: sao apihi-píhá. Cac;a, dan<;a, sexo, 

pintura, perfume, o mundo dos apihí-pihá é um mundo ideal. No 

céu, a relac;ao entre os deuses e as almas dos mortos é sempre repre-

m 
sentada pela amizade sexual. Os mortos se casam no céu com os 

Mai, tem filhos, vivem como aqui. Mas os cantos xamanísticos 

sempre poem em cena as almas acompanhadas de seus apino ou 

apihi celestes - como convém as ocasioes festivas. Um dos 

eufemismos para a morte de alguém alude a este caráter celestial da 

amizade: " iha ki otorí pá kati we" - "ele se foi, para junto de seu 
'alegrador'". 

Um casal pode ter mais de um casal associado como apihi-pihá, 

e nao há nenhum adulto na aldeia que nao chame pelo menos urna 

meia-dúzia de gente pelos termos da amizade. Mas estas relac;;oes 

se atualizam consecutivamente; é raro que um casal tenha mais que 

um só outro como parceiro ativo em um dado momento, devido a 

dedicac;;ao que a amizade exige. As relac;;oes nao sao transitivas: os 

amigos de meus amigos nao sao necessariamente meus amigos. É 

usual que dois irmaos, que nao podem se chamar pelos termos de 

amizade nem partilhar cónjuges, tenham casais de amigos em 

comum. Trata-se portanto de urna relac;;ao diádica e local, 

envolvendo os casais da aldeia numa rede que se superpoe a rede 

de parentesco. 

Recasamentos por viuvez ou divórcio suscitam a necessidade 

de se decidir sobre a renovac;;ao dos lac;;os de amizade. Se um mem

bro do quarteto morre, é considerado desejável que se reatualizem 

as relac;;oes, promovendo urna troca oyo iwi. 

Nao é incomum que as trocas temporárias de cónjuges terminem 

virando definitivas. Aí se diz em sentido próprio que os homens 

trocaram (oyo pepi) de esposas. A troca definitiva desfaz a relac;;ao, 

que perde o seu sentido· 

A terminología da amizade, afora os períodos de efetuac;ao das 

relac;;oes sexuais trocadas, tende a ser muito mais usada entre e 

pelos homens. A iniciativa da relac;;ao é masculina (mas as mulheres 

podem sugerí-la, ou resistir aos arranjos). As relac;;oes de amizade 

podem ser desativadas por conflito, recomposic;;ao matrimonial, 
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" desinteresse, e retomadas mais tarde. Urna amizade desfeita costuma 

ser cancelada terminologicamente, ou mantida por cortesía entre 

os homens; se ela apenas está em latencia, vigoram os termos e o 

tom geral das relac;;óes interpessoais. Apihi-pihit é o vocativo 

amigável típico, aquele que os Araweté empregam para os 

estrangeiros quando deixatn de chamá-los simplesmente de t~wa. 

E ele serve de conceito para toda "semelhanc;;a nao-familiar", ex

trínseca: lembro-me de um hornero chamando outro de "apihi-pihá 

de fulano", porque passava trazendo esteios de casa tao finos quan

to fulano o fizera havia pouco. Nao eram parentes, nao faziam a 

mesma casa: sua semelhanc;;a de gostos era, portan to, um "fenómeno 

apihí-pihit". É característico que seja este o termo a substituir o 

clássico "cunhado" ameríndio (e o nosso "irmao") como vocativo 

genérico: como modelo, isto é, de toda relac;;ao social. 

As relac;;oes a ti vas de amizade sao muito mais comuns entre casais 

jovens e sem filhos - aqueles, justamente, que estao em situac;;ao 

uxorilocal e na dependencia dos afins. Os quatro únicos casos de 

amizade ativa envolvendo casais mais velhos, em 1982-83, 

centraram-se no recasamento de um viúvo (que reativou urna 

relac;;ao e estabeleceu urna nova), e no casal "dono da aldeia", que 

se ligou sucessivamente a dois outros, ambos aliás na mesma relac;;ao 

terminológica com ele: os maridos eram "sobrinhos" do homem, 

as mulheres, irmas reais, eram "sobrinhas" da mulher. Estes dois 

últimos casos indicam que a amizade é um instrumento político 

importante: o líder da aldeia, ao estabelecer relac;;óes com casais 

situados em sec;;oes residenciais distantes da sua, 'extraía-os' dali e os 

incorporava ao seu pátio e equipe de excursao (era a estac;;ao do mel). 

A iniciativa nos dois casos veio do casal-líder. A diferenc;;a de idade, 
/ 

posic;;ao social e terminológica, e a vantagem da inic~ativa, entretanto, 

nao se traduziram em qualquer assimetria no comportamento dos 

quartetos: as relac;;óes de amizade sao simétricas por definic;;ao e na 

prática; seus usos políticos é que certamente nao sao inocentes. 
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Embora a relac;;ao de amizade envolva dois casais e se centre no 

acesso sexual ao cónjuge do amigo, os lac;;os entre parceiros de 

mesmo sexo sao os fundamentais; sao eles que persistem 

preferencialmente após viuvez ou divórcio, e que precisam ser 

reatualizados. O amigo de sexo oposto é sobretudo um meio de se 

produzir um apihi-pihit - e isto vale particularmente para os 

homens. Se um cunhado é o que nao se pode deixar de 'obter' ao 

se conseguir urna esposa, um amigo é o que se quer obter ao se ter 
relac;;óes com urna apihi. 

Os apihi-píha sao recrutados entre os tiwa, por definic;;ao: isto 

é, transformam em tiwit aqueles que assim se ligam. Irmao reais nao 

podem ser amigos. Os Araweté sempre me corrigiam, quando eu 

designava dois irmaos por apihi-piha por constatar que haviam 

trocado (definitiva e domésticamente) de esposas: "apenas aos 

tiwit é que chamamos apihi-pihit". Esta distinc;;ao é importante, pois 

um tiwa é o oposto de um irmao, mas quando um dos primeiros é 

tranformado em amigo, ele partilha de urna semelhanc;;a como 

irmao, o acesso lícito as respectivas esposas. 

Os lac;;os de amizade se estabelecem, via de regra, com pessoas 

que estao na fronteira do campo do parentesco: os amigos sao 

paren tes de afins, ou afins de afins. Quando parentes próximos nas 

categorias de tio materno, tia paterna etc. se tornam amigos, eles 
"viram tiwit". 

As relac;;óes de amizade interferem· na terminología de paren

tesco. Urna pessoa chama "sogro" e "sogra" aos pais de seu amigo 

de sexo oposto, e ",cunhado" aos irmaos <leste - o que nao tem 

nenhuma das implicac;;óes sociais da afinidade obtida por casamento. 

Do lado do amigo de mesmo sexo nao se dao mudanc;;as termi

nológicas; este lac;;o, o mais importante, é estritamente individual. 

Nas gerac;;óes seguintes surgem opc;;óes terminológicas importantes. 

Os filhos das amigas do pai de ego podem ser tratados de "irmaos", 
já que urna amiga do pai é urna hi ami, urna "mae outra"; dá-se o 



" mesmo comos filhos dos amigos da mae. Já os lac;os paralelos nao 
produzem em si mudanc;as, em nenhuma gerac;ao: um apihi-piha 

do pai, se nao tiver sido ao mesmo tempo apino da mae, nao será 
chamado "pai'', e vice-versa. Essa diferen<;a deriva do fato das 

relac;óes sexuais: chamo "sogro" ao pai da pessoa com quem tive 
relac;óes sexuais, "pai'' aquele que teve relac;óes com minha mae, 
etc. Se nao houvesse este bloqueio do cálculo terminológico, 
rapidamente todo mundo na minha gerac;ao viraría "irmao" e 

"irma", criando sérios problemas para o casamento. 

Há, enfim, duas rela<;óes centrais no mundo social araweté: 
entre irmao e irma, e entre amigos de mesmo sexo. A primeira se 

caracteriza pela solidariedade e respeito, e é o ponto de apoio da 
afinidade e da reciprocidade; a segunda pela liberdade e 
camaradagem, e é o foco da mutualidade. As relac;óes entre 

cunhados e irmaos de mesmo sexo sao pouco marcadas, mas 
parecem ocultar antagonismos latentes - como demonstra o 
apoio do irmao de sexo oposto nas querelas conjugais, e a compe

tic;ao e ciúmes velados que juntam e opóem irmaos frente as mes
mas mulheres. A relac;ao entre marido e mulher se opóe aquela 
entre irmao e irma por manifestar livremente os dois aspectos 

interditos nesta: sexo e hostilidade. J á a relac;ao entre amigos de 
sexo oposto é idealmente positiva (e, positivamente, ideal. .. ) : 
apino e apihi nao brigam, ou deixam automaticamente de estar 
nesta relac;ao. Finalmente, a "alegria" da amizade entre amigo e 

amiga se opóe ao "medo-vergonha" (respeito) entre irmao e irma. 

AS IDADES 
Produzir urna crianc;a é um trabalho lento, que exige cópulas 

frequentes e grande dispendio de semem, de forma a aquecer o feto 
e a formar pouco a pouco seu corpo. Todos os componentes poten
ciais da pessoa estao contidos no semem paterno. O genitor é 
concebido pelos Araweté como o que "faz" ou "dá" a crianc;a. A mae 

é um hiro, receptáculo ou continente desta substancia seminal, 
onde se processa sua transforma<;ao em crian<;a. 

Os Araweté, ao contrário do que sustentam outras culturas 
indígenas, nao consideram que o sangue menstrual desempenhe 

qualquer papel na concepc;ao humana. Quando eu observava a 
semelhanc;a física entre maese filhos, todos assentiam sem nenhuma 
.surpresa, dando-me urna explica<;ao gramaticalmente abstrata: a 
semelhanc;a se <leve ao fato de que o esperma vira crianc;a ohi ropi, 

"através (ao longo) da mae". Esta era a mesma razao aduzida para 

explicar porque urna pessoa <leve fazer abstinencia alimentar e 
sexual também quando um paren te pelo lado materno fica doente. 5 

Em suma, a teoría patrilateral da concepc;ao soma-se o reco
nhecimento bilateral da filiac;ao, dos interditos de incesto e da 
abstinencia por doenc;a. 

Embora o papel da mae seja visto como essencialmente passivo, 
é preciso cuidado em interpretar as idéias araweté. Em primeiro 

lugar, se o semem paterno está na origem do corpo e da alma da 
crianc;a, certas expressóes proverbiais atribuem ao leite materno a 

natureza de urna substancia afetiva muito importante. "Jamais 
esquecemos o leite tomado", dizem os Araweté; é assim que explicam, 
por exemplo, a dificuldade que temas filhas em deixarem suas maes, 
no casamento, e as visitas frequentes que o cónjuge que mora fora faz 

a sua casa ou aldeia natal. Em segundo lugar, a proveniencia de urna 
mesma matriz é mais frequentemente sublinhada, para afirmar 
fraternidade efetiva e afetiva, .que a comunidade de semente. Irmaos 
uterinos (filhos de mesma mae) se concebem como partes de um 

todo, como ocupantes sucessivos de um mesmo lugar: designam-se 
mutuamente como "pedac;o de mim", "o que me substituiu". 
Irmaos por parte de pai apenas, que tem em comum tu do o que f oi 

5. Os Araweté acreditam que existe um la~o de substancia entre os parentes, de 
tal forma que, se 'urna pessoa adoece, seus parentes próximos devem evitar 
praticar a~óes e ingerir alimentos que possam piorar seu estado. 



0 "<loado" pelo genitor, especificam sua condic;ao pela dif erenc;a das 

matrizes: hiro amfte pa re, "vindo de outro corpo (materno)", é 

como explicam que sao apenas irmaos agnáticos (por parte de pai). 

A biologia araweté sustenta que urna crianc;a pode ser formada 

pelo semem de mais de um genitor; isto é , mais de um inseminador 

pode cooperar ou se revezar na produ~ao de urna crian<;a. Recor

demos que as rela~óes de amizade apfhi-pihii póem urna jovem 

esposa em con tato sexual regular com do is homens. É considerado 

positivo, para a saúde de um bebe, que ele tenha sido formado por 

mais de um genitor: o número ideal parece ser de dois ou no má

ximo tres; mais que isto acarreta partos dolorosos, ou o bebe nasce 

com a pele manchada. 

As precauc;oes do casal envolvido na concep<;ao sao poucas, 

durante a gesta~ao, e algumas continuam após o parto. Nao devem 

comer anta, pois seu espírito pisotearía a barriga da mae; ou usar 

de milho cujo cesto de transporte se partiu; o homem nao pode 

comer femeas grávidas de animais. Nao devem ainda comer coxas 

de veado e mutum, o que enfraqueceria as pernas da crian<;a. Os 

homens devem tomar cuidado na mata, pois as cobras tentarao 

morde-los. 

O parto se realiza comumente na capoeira próxima a aldeia. O 

marido da parturiente pode assisti-la, "erguer" (hpl) a crianc;a e 

cortar o cordao umbilical. A placenta é enterrada no local do parto. 

Na maioria dos casos, porém, quem pega a crian<;a e corta o cordao 

é urna mulher, paren te da mae ou do marido. Idealmente, disseram

me, os meninos tinham o cordao cortado por urna mulher, as 

meninas por um homem. O cortador do umbigo (ipiri 'f ikii he re) 

tem um direito matrimonial sobre a crian<;a. A menina, em especial, 

se toma urna pessoa ipa't pi, isto é, "cuidada": <leve ser alimentada 

pelo futuro marido até a puberdade, sendo-lhe entao entregue. No 

caso dos meninos, seriam eles quem, mais tarde, proveriam suas 

futuras esposas de carne de ca~a. 



Nao cheguei a conhecer nenhuma crian<;a ipa'i pi. Mas há 
vários cortadores de umbigo que sustentam seu direito de reserva 
sobre o menino ou menina, e o tem reconhecido pelos pais da 

crian<;a. Em todos os casos que registrei, tratam-se de tios maternos 
ou tias paternas distantes. Esta prática de "criar" o cónjuge é 
comum a vários outros povos tupi-guarani (Tupinambá, 
Tenetehara, Wayapi, Tapirapé) . 

Logo que nasce, a crian<;a é banhada em água morna. Seu pai 
lhe fura as orelhas, raspa os cabelos que ultrapassam a linha das 

temporas, e ela é entao "consertada" (mo-kati) por alguém 
experiente: achata-se suavemente seu nariz, afastam-se as orelhas 
para fora, massageia-se o peito para "abri-lo", afastam-se as so

brancelhas, ajusta-se o maxilar inferior, empurram-se os bra<;os 
e os dedos da mao na dire<;ao do ombro, apertam-se as coxas 
urna contra a outra, separam-se os cabelos úmidos com um 
pauzinho. 

Os pais entram em reclusao, passando a maior parte do tempo 
em casa e dependendo dos parentes para tarefas domésticas 
essenciais, como cozinhar e buscar água. Horas após o parto, eles 

devem tomar a infusao amarga da casca da árvore iwirara'i 

(Aspidosperma sp.) - a mesma que se toma na primeira menstrua
c;ao de urna jovem e quando se matou um inimigo na guerra. Esta 
medida parecería ter assim urna relac;ao com o sangue que se 

acumula no corpo nestes estados, e-que <leve ser purgado. Mas a 
explica<;ao aduzida pelos Araweté é diferente: toma-se o chá de 
iwirara'i para poder comer jaboti sem sufocarmos pela inchac;ao da 
glote. Trata-se do jaboti de patas vermelhas ( Geochelone carbonaría), 

carne proib!da aos país de recém-nascidos, mulheres na primeira 
menstruac;ao e matadores de inimigo. Todos os homens que parti
ciparam da concepc;ao do bebe devem tomar esta infusao, mas ape
nas o genitor principal - via de regra, o marido da parturiente -
segue rigorosamente as demais restric;óes. 

A mae, na noite subsequente ao parto, <leve submeter-se a 
opera<;ao imone, recondu<;ao de sua alma ao corpo, executada por 

um pajé. Todo trauma físico ou psicológico produz este perigoso 
descolamento entre alma e corpo. 

As restric;oes puerperais sao variadas, e sao sobretudo levadas 
a sério pelos pai de um primeiro filho . Elas sao mais rigorosas en

quanto o umbigo nao seca e cai; vao-se relaxando a medida que a 
crian<;a fica como "pesco<;o duro", em seguida comec;a a rir (a "ter 
consciencia", ika'akf, como dizem os Araweté), depois comec;a a 
andar. Seu término é imprecisamente marcado, e a consolidac;ao 

definita da crianc;a demora bem mais que este período de restric;óes 

de seus pais. 
Algumas das restri<;óes visam proteger os próprios pais, agora 

definidos como ta'i ña e memi ña, "donos de filho". Nao se devem 
expor demasiado ao sol e a lua, ou o "excremento dos astros" os 

enegrecerao; nao podem carregar água, andar sobre pedras ou solo 
áspero, ou certos espíritos da mata flecharao seus pés. A mais 

importante precauc;ao é tomada pelo pai: ele nao pode ir a mata 
enquanto o umbigo do filho nao seca, ou atrairá multidóes de 
surucucus,jararacas e jibóias, que o picarao ou engolirao vivo. lsto 
significa que o homem se ve impossibilitado de exercer a atividade 

que o define como adulto casado: a cac;a. 
Outras restri<;oes protegem o bebe: os pais nao tocam em 

espelhos e pentes, pois isto lhe causaria febres e dores; nao tocam 
em couro de onc;a, ou sua pele ficaria manchada. Evitam-se 
esforc;os que possam repercutir na crianc;a: carregar peso , pilar 

milho, derrubar árvores. 
As restri<;óes de ingestao de susbtancias sao mais numerosas. 

Os pais nao podem cozinhar, nem comer coisas muito quentes. A 

mae nao pode fumar, o pai só o faz a través de um chumac;o de 
algodao. A maioria dos interditos imediatamente em vigor após o 
parto, como o que incide sobre a carne de jaboti vermelho, visa 



" proteger a saúde dos país; os interditos de longa dura~ao , ao 
contrário, protegem a crian~a. Assim, a carne de vários animais só 

pode ser consumida por seus pais quando a crianc;a já comec;ou a 
"rir"; outras, só depois que ela comec;ou a andar. As femeas grá
vidas de animais nao sao comidas até que a crianc;a tenha uns tres 
anos (as mulheres grávidas podem come-las, entretanto). 

O consumo destas carnes proibidas, e certas ac;óes como 
cozinhar ou fumar, acarretariam o hapí, a "queima" da crianc;a. 
Trata-se de urna espécie de combustao interna que se mostra como 

febre, dessecamento e emagrecimento rápido do bebe. A idéia 
subjacente parece ser a de que o recém-nascido é um ser volátil, 
que <leve ficar longe do contato com coisas quentes. Nao se pode 

também pintá-lo de urucum, ou sua pele descascaría como se 
sapecada no fogo. 

O sexo e a cauinagem sao as proibi~óes mais estritas. Ambas as 
coisas só podem ser fe itas após a crian e; a comec;ar a engatinhar 
(dizem os pais) ou a andar (dizem as maes). Antes disto - e 

mesmo depois, se o pajé nao fechar o seu corpo-, ela morreria em 
meio a convulsóes e vómitos. A abstinencia sexual parece ser mais 

demorada para a mae que para o pai. Este, após alguns meses, pode 
procurar sua apf hi "para se esfriar". As a~óes da mae sao mais 
diretamente nocivas a crianc;a, que está sempre colada a ela; sao as 
maes que se preocupam em pedir que algum pajé feche o corpo de 

seus filhos. A r~zao disto é que elas os amamentam. Para o leite 
passa tudo que entra no corpo da mae - o semem inclusive. Pas
sa também, como vimos, o afeto: os homens sempre voltam a casa 

de origem, as mulheres se recusam a casar virilocalmente, "porque 
nunca se esquece o leite tomado". · 

Com duas semanas de nascidas, as crianc;as comec;am a comer 
cará, batata e banana mastigados pela mae. Mandioca, milho, 
outras frutas e carne só sao introduzidos na dieta quando elas já 
estao "prontas" (aye), is toé, quando já demonstram "consciencia". 

É entao que recebem o nome, e podem ser pintadas de urucum: já 
sao completamente humanas. 

A noc;ao de "ter consciencia" - traduc;ao mais geral do verbo 
ka'aki --define o grau de humanidade dos infantes. Ela nao se 
confunde como falar, pois lhe é cronologicamente anterior. Parece 

designar a capacidade da crianc;a responder a estímulos comunicativos; 
o principal sinal disto é o riso. Se um bebe morre antes de 
manifestar consciencia, mesmo seus pais o chorarao pouco. 

Por alguns anos a pessoa da crianc;a nao está inteiramente 
estabilizada. Sua imagem vital (i) desprende-se com facilidade do 

corpo, especialmente devido a cobic;a de Iwikatiha, o Senhor do Rio. 
Crianc;as até quatro anos sao frequentemente submetidas ao imone, 

quando o pajé traz de volta a alma errante e a consolida no córpo. 

Os pais evitam nova concepc;ao até que seu filho tenha alcanc;ado 
os 3-4 anos, tempo em que permanece mamando. Até, recorrem ao 

coito interrompido, único método anticoncepcional que me 
disseram praticar. O aborto é praticado por pressao abdominal. 
Mas filhos nao desejados sao, em geral, mortos após o parto. As 
razóes para o aborto ou o (raro) infanticídio sao várias: divórcio do 

casal durante a gesta~ao, fato pouco comum; . marte do marido 
neste período, gestac;ao em mulheres muito jovens, que teriam 

"preguic;a de amamentar" e de se submeter as restric;óes puerperais; 
filhos concebidos ou nascidos durante epidemias, especialmente 
se os pais tomaram medicac;ao ocidental (esta é a causa mais 
comum de abortos induzidos ou de infanticídios); deformac;oes na 

crianc;a; gravidez prematura em relac;ao a anterior; e mesmo querelas 
entre esposos, quando a mulher se vinga matando a crianc;a. 

Embora haja esta preocupac;ao em espacejar os nascimentos, 

ter filhos é um valor essencial. As crianc;as sao adoradas e mimadas 
por toda a aldeia; mulheres e homens disputam o privilégio de 
passear com o recém-nascido ao colo. Se urna mulher morre 
deixando urna crianc;a de peito, outras se incumbem de a amamentar. 



Dos tres anos em <liante, quando comec;am a ter autonomia de 

movimentos, as crianc;as sao referidas como ta'i oho, "filhotes 

grandes" , ou como "homenzinhos" e "mulherzinhas". Entre os 

sete e onze anos, os meninos sao classificados como piri aéi , "gente 

verde (nao-madura)". Nesta fase, saem para cac;ar e pescar nas 

redondezas, e acompanham os pais nas expedic;óes de cac;a. Come

c;am também a erguer suas casinhas ao lado das dos pais. Por volta 

dos doze anos, decide-se que é tempo de se lhes ·amarrar o pre

púcio; o penis já está "cheio" e a glande pode-se expor, o que é 

motivo de vergonha. 

Antes de portar o cordao, os meninos nao devem ter relac;óes 

sexuais. No entanto, desde cedo meninos e meninas brincam juntos, 

e as meninas mais velhas costumam iniciar sexualmente os meninos. 

De um modo geral, até a puberdade as meninas sao consideravelmente 

mais extrovertidas e ousadas que os meninos da mesma idade. 

A partir dos doze anos, os rapazes iniciam urna longa série de 

casamentos tentativos, com meninas de sua idade ou pouco mais 

velhas. Até os quinze anos, mais ou menos, relutam muito em casar, 

só o fazendo quando nao há um adulto disponível que possa tirar da 

casas dos pais urna menina em idade de menstruar. As meninas 

entao se mudam para as casinhas dos rapazes. Estes ensaios de 

casamento nao duram, em geral, mais que algumas poucas semanas. 

A partir dos quinze anos, os homens sao classificados como 

pira'i oho ("filho grande de ser humano") , termo que segue 

descrevendo todos os homens que ainda nao tem filhos casados. O 

segmen to mais jovem des ta categoría é turbulento e empreendedor; 

dele saem numerosos tenotii mo de cac;adas e expedic;óes de guerra. 

O segmento mais velho da categoria abriga vários pajés. Entre os 

quinze e vinte anos, os homens se engajam em casamentos mais 

sérios, mas nao menos instáveis que o dos meninos. Raros sao 

aqueles que nao tiveram pelo menos cinco esposas nesta fase . Eles 

se casam com moc;as de sua idade e com mulheres bem mais velhas. 

11 
Os homens entre trinta e cinquenta anos sao definidos como 

"maduros" (dayi). Nesta fase é que constituem família extensa, 

atraindo genros e saindo da situac;ao uxorilocal. Dali em <liante, sao 

"velhos" (tapinii). Os homens maduros sao um segmento influente, 

especialmente quando líderes de seto res residenciais e quando pajés. 

Os velhos araweté nao dispóem de poder especial, mas tampouco 

sao marginalizados. Em 1982, os dois homens mais velhos da aldeia 

ainda cac;avam, tinham grandes roc;as, e famílias que os apoiavam. 

Aya-rio, um <lestes anciaos (de uns 70 anos) ainda era um pajé ativo, 

mas cantava pouco; seus servic;os eram mais solicitados para o fecha

mento do corpo de crianc;as e casos de mordedura de cobra - opera

c;óes que nem sempre envolvem a presenc;a dos Mal. Meña-no, o 

outro, já fora "deixado pelos Mai", isto é, nao mais cantava. 

As meninas entre os sete e onze anos sao chamadas de kiiñi na'i 
oho, "mulher-crianc;a". Muitas delas sao entregues a um velho ou 

deficiente físico que nao consegue arrumar esposa adulta. Estes 

"criam" as meninas, iniciando-as sexualmente. Urna menina nao 

pode menstruar pela primeira vez 

na casa de seus pais, ou estes mor

rem de urna doenc;a mística (o 

oha'iwa) que atinge todo culpado 

de faltas ligadas a sexualidade. 

Assim, precisam arranjar marido 

logo. Acredita-se, por outro lado, 

que as mulheres só menstruam se 

previamente defloradas. 

As moc;as pré-púberes nao 

devem comer ovos demais, ou terao 

partos múltiplos; nem corac;ao de 

jaboti, veado e outras cac;as-pec;as 

que sangram muito - , senao sua 

menstruac;ao será abundante e 



m 
dolorosa. Sua liberdade sexual é considerável, bem como sua 
capacidade de iniciativa nestes assuntos. Quando ainda meninas, 
os pais nao interferem muito. Mas quando vao-se aproximando da 
puberdade, o controle sobre seu comportamento aumenta: as mo~as 
muito "andadeiras" (iata me'e) - aquelas que circulara em bandos 

alegres a noite, a procura de confusao -sao temidas pelos genros 
prospectivos; os jovens maridos sao muito ciumentos de qualquer 

rela~ao extra-conjugal fora do sistema da amizade apihi-piha. 
Da puberdade até os 30-35 anos, as mulheres estao na classe 

das kdñi moho, "mulheres grandes". Casando-se muito cedo, só 
vem entretanto a ter filhos aos 18-20 anos. A mudan~a de vida após 
o nascimento do primeiro filho é muito mais radical para a mulher 

que para o homem. Ela deixa de ser um apendice da mae, e se volta 
para a própria casa; deixa de pertencer ao bando turbulento de 

mo~as solteiras, passando a adotar um corportamento recolhido e 
voltado para as necessidades do filho . De objeto de ciúmes do 
marido, passa a ser quem controla suas aventuras. As "donas de 

crian<;a", mesmo jovens, sao respeitadas por todos, e a balan~a da 
autoridade doméstica pende sensivelmente para o lado feminino, 

após o primeiro filho. 
As maes sao muito ciosas de seus filhos, tomando seu partido 

cegamente, mesmo quando produzem estragos nas posses alheias, 
ou se comportam de modo intolerável a paz da aldeia. Por outro 

lado, sua autoridade sobre as crian~as nao é muito maior que a dos 
pais, e ambos estao sempre ocupados em tentar conteros filhos. 

Por volta dos 35 anos em <liante, as mulheres sao classificadas 

como adultas (Qt:li mo-hi re, "crescidas"), e após a menopausa co
mo "velhas". Mulheres de meia-idade possuem enorme influencia 
na vida cotidiana. Um setor residencial gira em torno da mulher 
mais velha, e é normalmente identificado por seu nome. Sao estas 

mulheres, mais que seus maridos, que disputara o destino pós
marital dos jovens casais. Irano-ro tocando a trompa terewo na volta da ca\:ada, 1981 



lriwopay-ro nu1n acamparnento de ca<;a, 1981 Tiwª'vi-no ílechando um trairao, 1991 
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Mo'inowi-do fa zendo ílcchas, 1982 lriwopay-hi , 1982 
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lapi'i-hi preparando o cauin1 doce, 1981 O pajé Kañi-paye-ro como aray e o charuto, 1982 



A dan~a do cauim alcóolico, 1981 

OS NOMES 
Cada araweté recebe um nome algumas semanas após o 

nascimento, e o portará até que lhe nas~a o primeiro filho . Esta 
regra é obrigatória para as mulheres. Os homens podem passar a 
ser denominados como "X-pihii", "companheiro de X (nome da 
esposa)", assim que se casam. Quando nasce o primeiro filho ou 
filha , o casal abandona seus nomes de infancia e assume no mes que 
fazem referencia ao nome da crian~a: "Y-ro" e "Y-hi ", "pai'' e "mae" 

de y (nome da crian~a). Assim, por exemplo, o jovem Ñapiri 
casou-se com a mo~a Kañi-ti; esta continou a ser chamada de 

Kañiti, ele passou a ser conhecido como Kañiti-piha. Nasceu-lhes 
um menino, que recebeu o nome de Karamira. O casal passou entao 
a ser chamado de Karamira-no6 e Karamira-hi; seus nomes de 

infancia nao podem mais ser pronunciados por ninguém. Depois 
que nasceu seu segundo filho , a menina Kañi-paka, os dois podem 
ser ocasionalmente chamados de Kañi-paka-ro e Kañi-paka-hi; 

mas em geral os país tendem a ser conhecidos pelo nome do 
primogenito, mesmo se este foi urna crian~a que morreu pequena. 

O primeiro filho é nomeado mais rapidamente que os filhos 

subsequentes; a escolha de seu nome é objeto de maiores cuidados, 
e sempre se pensa no nome que os país terao, ao se nomear a 

crian~a . De certa forma, o que se está realmente nomeando sao os 
país: os tecnónimos (termo que designa estes tipos de nomes 
pessoais que se referem ao parentesco da pessoa com outrem) sao 
considerados nomes mais "próprios" que os nomes de infancia. 

Urna vez obtidos estes tecnónimos que marcam o status de adulto 
(para os Araweté, ser adulto éter filhos) , os nomes de infancia se 
tomam "dolorosos de ouvir" . Curiosamente, entretanto, es tes 
nomes podem continuar a ser pronunciados, quando estao embu
tidos nos tecnónimos dos país: assim, por exemplo, Tapaia-hi é o 

6. O sufixo /-ro/ se pronuncia /-no/ após urna vogal nasal, e /-do/ após a vogal iJ/. 



" nome corrente da mae de lapi'i-do, um hornero cujo nome de 
infancia foi Tapaia (jamais pronunciado em sua presen<;a, e talvez 

desconhecido de todas as pessoas das gera<;óes mais jovens). 

A nominac;ao das crianc;as nao é objeto de nenhuma cerimónia 

especial, e nao há, como em muitas outras sociedades indígenas, 

nominadores pré-determinados por parentesco. A maioria dos 

nominadores das crianc;as sao pessoas maduras, em geral paren tes 

próximos de um dos país. O pai e a mae podem escolher por sua 

própria conta os nomes de seus filhos, mas isto é muito raro no 

caso, justamente, do primogenito: ainda jovens, os país se curvam 

a opiniao dos mais velhos, e especialmente dos próprios pais. Só há 

urna regra que <leve ser respeitada na escolha do nome: nao pode 

haver duas pessoas vivas com o mesmo nome. Isto se aplica aos 

nomes de infancia dos adultos, que mesmo abandonados por estes 

nao podem ser conferidos a crianc;as. Um nome precisa ser, ou 
novo, ou de alguém que 

já morreu. 

A onomástica araweté 

depende de tres critérios. 

Urna crianc;a pode ser no

meada "conforme um mor

to do grupo" (ptrowi'hane), 
"conforme urna divinda

de" (Mai de), ou "con-for

me um inimigo" (awf ne). 
Estes tres critérios de no

minac;ao nao devem ser 

confundiáos com as classes 
a que remetem os nomes. 

Isto é importante porque a 

maioria dos no mes araweté 

sao "nomes de deuses" ou 

11 
"nomes de inimigos", mas podem ter sido conferidos "conforme 

um morto,, , is toé, a intenc;ao da nominac;ao foi repor em circula<;ao 

o nome (de origem divina ou inimiga) de um parente morto. 

Alguns dos no mes conferidos "conforme um mor to" sao 

intraduzíveis; mas muitos tem significado: nomes de ancestrais 

míticos, de animais (pássaros, quase sempre), de plantas, de 

objetos, verbos, qualidades ... A maior parte dos nomes, porém, 

sao classificados como "nomes de inimigos" ou "nomes de 

divindades". 

O processo de reposi<;ao onomástica efetuado pela nomina<;ao 

"conforme um morto" manifesta urna intenc;ao afetiva e come

morativa. Nao se concebe nenhuma reencama<;ao de almas vía os 

nomes, nem se transmitem as relac;óes de parentesco do antigo 

portador do nome para a crianc;a nominada (como ocorre em ou

tros grupos indígenas). Um nominador de urna crian<;a escolhe 

nomes de pessoas que sao caras a si mesmo ou aos pais do bebe. 

Pode haver mais de um morto que portou aquele nome, mas a 

escolha é fe ita ten do-se em vista urna pessoa em particular. O que 

se repóe, ao se dar um nome de alguém morto a um bebe, é urna 

tríade, a crianc;a e seus país. Muitas vezes, o que se visa parti

cularmente é que voltem a existir os X-ro e X-hi, mortos mais 

presentes na memória do grupo que o X, que pode ser urna crian<;a 

falecida quando ainda era muito pequena. Este critério de nominac;ao 

é o mais frequentemente usado para a escolha do nome dos primo

genitos, e sao as mulheres mais velhas ou os homens enquanto 

chef es de grupos domésticos (pais e sogros dos pais da crianc;a) que 

o acionam preferencialmente. 

Os nomes dados "conforme um inimigo" também tem 

significados variados, mas sao quase sempre "nomes de inimigos": 

no mes pessoais ou tribais de inimigos míticos ou históricos (muitos 

trazidos por mulheres que estiveram cativas entre os Kayapó), 

palavras estrangeiras que os Araweté sabem nada terem a ver com 

, 1 



11 
"no mes pessoais, metáforas e frases tiradas dos cantos que 
comemoram a morte de inimigos na guerra ... Aquí se incluem 
vários nomes e expressóes em portugues - recordemos que os 
kamarií sao classificados como um tipo especial de awf, inimigo. A 
nominac;ao "conforme um inimigo" é mais frequentemente acionada 

pelos homens na qualidade de guerreiros - em geral, após um 
combate com os inimigos, os homens que se distinguiram na 
guerra sonham com os inimigos mortos a lhes revelarem nomes, 

utilizados entao para nomear os recém-nascidos. 7 

Os nomes dados "conforme urna divindade" refletem o variado 

panteao araweté. Praticamente todos os nomes de deuses celestes 
e subterraneos se encontram como nomes pessoais. Nao se usam 
porém os nomes dos espíritos terrestres, malignos. Os noines 

"conforme urna divindade" sao conferidos por homens maduros 
em sua qualidade de pajés. Todos os tipos de nome, e critérios de 

nominac;ao, podem ter origem em visóes dos pajés, que sonham e 
cantam a noite, extraindo <lestes sonhos e cantos nomes novos ou 
antigos. Mas os nomes "conforme urna divindade" sao inva
riavelmente conferidos por pajés. 

Após a morte, urna pessoa é mencionada por seu nome seguido 
do sufixo -reme, "finado" . Nos cantos dos pajés que trazem as 

almas celestes dos mortos a terra, estas sao nomeadas sem este 
sufixo de "finado'', que conota ausencia ou distancia. Os nomes de 
infancia dos mortos sao livremente mencionados, longe dos ouvidos 
de seus parentes próximos. 

Ao contrário de outras sociedades indígenas brasileiras, onde 
os nomes marcam posic;oes sociais e papéis cerimoniais, chegando 
quase a terem a func;ao de títulos, entre os Araweté os nomes ao 

7. Em alguns raros casos, es tes nomes revelados pelos espíritos de inimigos 
mortos podem ser "nomes de divindades" ou "nomes de mortos". Por isto é 
importante distinguirmos entre os critérios de nornina~ao e as classes a que 
pertencem os nomes, embora tanto os critérios como as classes se refiram as 
mesmas tres categorias: mortos, divindades, inimigos. 

mesmo tempo sao 
individualizantes
ninguém pode trazer 

o mesmo nome que 
outra pessoa viva, e 
muitas sao as pes

soas com nomes que 
nao f oram usados 

por ninguém no pas
sado - e curiosa
mente "impessoais" 

e relacionais. Note
se que o nome ma1s 
"próprio '' de urna 

pessoa, seu nome de 
adulto, é um tecnó
nimo, isto é, um nome que designa a relac;ao de paternidade que a 
pessoa tem com outra. A impressao que se tem é que os Araweté 
dao nomes as crianc;as para poderem chamar os país delas pelos 

tecnónimos ... De outro lado, a onomástica araweté recorre aoque 
poderíamos chamar de exterior da sociedade para obter os nomes: 
pois os mortos, os inimigos e as divindades representara, sob 
diferentes aspectos, aquilo que nao pertence ao mundo dos vi ventes 
araweté, o mundo propriamente humano. Deuses, mortos e inimigos 

ocupam o espac;o exterior do cosmos araweté - é de lá que vem 
os nomes. A identidade de cada araweté, assim, é determinada pelo 
exterior da pessoa de múltiplas maneiras: os nomes de infancia 
evocam o exterior da sociedade; os tecnónimos dos adultos referem

se a relac;ao da pessoa coro outra. 

•_.; 
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AMORTE 
A rela<;ao entre a humanidade e os deuses, os Mal, é o eixo da 

religiao araweté. Os humanos e os Ma! sao ligados por relac;óes de 

afinidade - pois as almas dos mortos casam-se com os deuses -

e por um sistema ritual de oferendas alimentares. Os Mal podem 

(e finalmente irao) aniquilar a terra, fazendo o céu desmoronar. 

Toda morte tem como causa final a vontade dos Mai, que sao 

concebidos como, ao mesmo tempo, Araweté ideais e canibais 

perigosos. Entre as dezenas de espécies de Mai, cuja maioria possui 

nomes de animais, a mais importante sao os Mai hete ("deuses 

verdadeiros"), que transformam as almas dos mortos em seres 

imortais, após urna operac;ao canibal. Há ainda os Añi, seres sel

váticos e brutais que habitam a superfície terrestre, que invadem as 

aldeias e devem ser mortos pelos pajés. E há o temido Iwikatiha 

(Senhor do Rio), um poderoso espírito subaquático que rapta as 

almas de mulheres e crianc;as. 

Os peye (pajés) sao os intermediários entre os humanos e a 

vasta populac;ao sobrenatural do cosmos. Sua atividade mais 

importante é a conduc;ao dos Mai e das almas dos mortos a terra1 

para participarem dos banquetes cerimoniais. Estes banquetes 

cerimoniais sao festas em que alimentos produzidos coletivamente 

sao oferecidos aos visitantes celestes antes de serem consumidos 

pelos humanos. Os alimentos rituais mais importantes sao: jabotis, 

mel, ac;aí, guaribas, peixes e o mingau alcoólico (cauim) de milho. 

A festa do cauim é o clímax da vida ritual araweté, e combina 

simbolismos religiosos e guerreiros. O líder das dan<;as e cantos 

que acompanham o consumo do cauim é idealmente um grande 

guerreiro, que aprendeu as canc;óes da boca dos espíritos de 
. . . 
in1m1gos mortos. 

O canto é o núcleo da vida cerimonial. A "música dos deuses" 
cantada pelos pajés e a "música dos inimigos" cantada pelos 

guerreiros sao os dois únicos generos musicais araweté. Em ambas 

modalidades de canto, trata-se sempre de ouvir as palavras dos 

"outros", deuses e inimigos, citadas através de fórmulas retóricas 

muito complexas. 

Os mortos sao enterrados em caminhos abandonados na floresta. 

A morte divide a pessoa em do is aspectos antagónicos: um espectro 

terrestre associado ao corpo e aos espíritos Añi e urna alma ou 

princípio vital celeste associado consciencia e aos Mal. O espectro 

assombra os vivos enquanto o corpo se decompóe, até que retorna 

a aldeia natal do falecido e ali desaparece. Urna marte provoca a 

imediata dispersao da aldeia na floresta, dispersao que dura o 

tempo da decomposic;ao do cadáver. A alma celeste é morta e 

devorada pelos Mal ao chegar ao céu, sendo entao ressuscitada 

mediante um banho mágico que a tranforma em um ser divino e 

eternamente jovem. As almas dos mortos recentes vem 

frequentemente aterra nos cantos dos pajés, falar comos paren tes 

e narrar as delícias do céu. Após duas gerac;óes elas cessam seus 

passeios, pois ninguém mais na terra se recorda delas. A condic;ao 

de guerreiro é a única que torna desnecessária a transubstanciac;ao 

caníbal no céu; os matadores de inimigo, fundidos em espírito com 

suas vítimas, gozam de um estatuto especial no Além. 

OS PAJÉS 
Quem passar um tempo entre os Araweté nao deixará de se 

surpreender como violento contraste entre a vida diurna e no turna 

da aldeia. Durante odia, "nada acontece" - há, é claro, as cac;adas 

e pescarías, as tumultuadas refeic;óes coletivas, as intermináveis 

conversas nos pátios familiares ao cair da tarde, a eterna faina do 

algodao e do milho; mas tudo parece se fazer de um jeito descuidado, 

ao mesmo tempo errático e monótono, alegre e distraído. Toda 

noite, porém, madrugada adentro, ouve-se emergir do silencio das 

casas um vozear alto e solitário, ora exaltado, ora melancólico, mas 



sempre austero, solene e as vezes, para ouvidos estrangeiros, algo 

sinistro. Sao os homens, os pajés cantando o Mai maraka, a música 

dos deuses. Certas noites, tres ou quatro pajés cantam ao mesmo 

tempo, ou sucessivamente, cada um com sua própria visao - pois 

tais cantares sao a narrativa do Mai deca, a visao dos deuses. As 

vezes é apenas um: sempre comec;;.ando por um trautear suave e 

sussurrado, vai erguendo progressivamente a voz, cuja articulac;ao 

entrecortada se desenha contra o fundo chian te do chocalho aray, 

até atingir um patamar de altura e intensidade que se mantém por 

mais de urna hora, para ir entao lentamente decaindo as primeiras 

luzes da aurora - a "hora em que a terra se desvela", como se diz 

em araweté - até retomar ao silencio. Ocasionalmente (o que 

significa urna ou duas vezes por semana, para cada pajé em 

atividade), o clímax da canc;;.ao-visao traz o pajé para fora de sua 

casa, até o pátio. Ali, danc;a curvado, com o charuto e o aray, 

batendo fortemente o pé direito no chao, ofegante, sempre cantando 

- é a descida a terra das divindades e das almas dos mortos, 

trazidas por ele, o pajé, de sua viagem ao mundo celeste. 

Os Mai e os mortos sao música, ou músicos: maraka me'e. Seu 

modo de manifestac;ao essencial é o canto, e seu veículo é o peye, 

pajé. Um pajé é chamado Mai de ripa, "suporte das divindades", ou 

ha'o we moñfña, "cantador das almas". Nao há iniciac;;.ao ou "cha

mado" formais a pajelanc;a. Certos sonhos, se frequentes, podem 

indicar urna vocac;;.ao para pajé, especialmente os sonhos com 

onc;as e coma "Coisa-Onc;a", um Mai bastante perigoso. Mas mais 

que um ser que sonha, um pajé é alguém que fuma: peti a i, "nao

comedor-de-tabaco" ,8 é o modo usual de se dizer que um homem 

nao é pajé. O tabaco é o emblema, o instrumento de fabricac;ao e 

8. O verbo para "fumar" em araweté é "comer fumo". Há duas formas de se ingerir 
a fumai;a do tabaco: tragando , como se faz entre nós, e engolindo. Os pajés, que 
sao capazes de consumir um charuto de 30 cm. em dez minutos, engolem a 
fumai;a ao invés de inalá-la. 

de operac;ao do pajé. O treinamento para pajé consiste em um 

longo ciclo de intoxicac;óes por tabaco, até que o homem mo

kiyaha, "se fac;a translúcido", e os deuses "cheguem" até ele. 

O tabaco é onipresente na vida araweté - homens, mulheres 

e crianc;;.as fumam. Os charutos de 30 cm., feítos de folhas de tabaco 

secas ao fogo e enroladas em casca da árvore tauari, sao urna coisa 

social por excelencia. O primeiro gesto de recepc;ao a um visitante 

é a oferta de urna baforada no charuto da casa, aceso expressamente 

para isto, e após urna refeic;;.ao coletiva o charuto corre de mao em 

mao.jamais se pode recusar um pedido de tabaco, e jamais se fuma 

sozinho (exceto durante a pajelanc;a- mas aí se divide o charuto 

comos deuses). Mas se todos fumam, apenas alguns homens sao 

"comedores de fumo"- os pajés. A fumac;a de tabaco é um dos 

principais instrumentos terapeuticos dos pajés: ela é soprada sobre 

picadas e machucaduras, e também serve para recuperar os desfale

cidos. No téu os Mal sopram tabaco sobre os mortos para revive-los. 

Ao lado do fumo, o emblema principal do pajé é o chocalho 

aray. Todo homem casado, como vimos, possui um aray. Ele pode 

ser usado por "nao-comedores-de-tabaco" (nao-pajés) como 

instrumento para pequenas curas, e para acompanhar os cantos 

noturnos de homens que, mesmo sem serem considerados peye, 

veem de vez em quando os Ma1 em sonho. Isto significa que todo 

homem adulto é um pouco pajé. Ser peye nao é um papel social ou 

urna profissao , mas urna qualidade ou atributo de todo adulto, que 

pode ser mais ou menos desenvolvido. Alguns homens realizam 

este potencial mais plenamente que outros, e sao estes que sao 

conhecidos como peye. 

O aray é o instrumento transformador por excelencia. "Dentro 

do aray" ou "por meio do aray" é a explicac;ao lacónica e auto

evidente para qualquer indagac;;.ao sobre como, onde e porque se 

realizam as operac;;.óes de ressurreic;ao e metamorf ose narradas nos 

mitos, ou o consumo espiritual dos alimentos pelos Mai quando 



"estes vem a terra comer nos festins oferecidos pelos humanos, ou 

as operac;oes terapeuticas de reassentamento da alma e fechamento 

do corpo executadas pelos pajés. O aray é o receptáculo de forc;as 

ou entidades espirituais: as almas perdidas de crianc;as e mulheres 

sao trazidas de volta dentro do aray até a sua sede corporal, por 

ocasiao do tratamento chamado imone, frequentemente realizado 

pelos pajés. 

Com tal equipamento -tabaco, chocalho-, o pajé araweté 

está habilitado a realizar diversas operac;oes de prevenc;ao e cura, 

que sao semelhantes as terapeuticas típicas da América indígena: 

fumigac;ao com tabaco; sopro resfriador; suc<;ao de substancias ou 

princípios patogenicos (empregada nas mordidas pec;onhentas e 

na extrac;ao das "flechas" invisíveis que certos alimentos contem); 

e as operac;oes de fechamento do corpo e de reconduc;ao da alma. 

Os maiores pacientes dos pajés nestas duas últimas operac;oes sao 

as crianc;as pequenas e as mulheres: as primeiras porque ainda tem 

a alma mal-assentada e o corpo aberto; as segundas porque sao o 

objeto principal da cobic;a dos espíritos extratores de almas ( vários 

espíritos terrestres tem este poder maligno) e dos Mal. 

O pajé, se é um comedor de fumo e um "senhor do aray" (outro 

modo de se o designar), é porque is to o capacita a ser um suporte 

dos Ma!, que cantam por sua boca. Cantar a "música dos deuses" 

é a atividade mais frequente dos pajés, independendo de situac;oes 

de crise ou de doenc;a. Nao há homem adulto que nao tenha 

cantado ao menos urna vez na vida; mas sao peye apenas aqueles 

que costumam cantar quase toda noite. 

A música dos deuses é a área mais complexa da cultura araweté. 

Única f onte de informac;ao sobre o estado atual do cosmos e a 

situac;ao dos mortos no céu , ela é o rito central da vida do grupo. 

"O pajé é como um rádio", os Araweté costumam explicar para os 

brancos. Com isto estao dizendo que ele é apenas um veículo, isto 

é, que o sujeito da voz que canta está alhures, nao dentro do pajé. 

O pajé nao incorpora as divindades e mortos, ele canta-con ta o que 

ouve <lestes. Um pajé encena ou representa os deuses e os mortos, 

mas nao os encarna: a pajelanc;a araweté nao é urna possessao. Um 

pajé tem consciencia do que cantou durante seu "transe", e sabe o 

que se passa a sua volta enquanto está cantando. 

As músicas dos deuses nada tem de sagradas ou esotéricas. 

Após terem sido cantadas por um pajé, podem ser repetidas por 

qualquer pessoas, e muitas vezes viram sucessos populares. Só 

quem nao pode repetir um canto é, precisamente, o pajé que o 

cantou pela primeira e única vez. 

UM CANTO DE PAJÉ 
A complexidade essencial do canto dos pajés reside em seu 

regime enunciativo. A música dos deuses é um solo vocal, mas 

linguisticamente é urna polifonía, onde falam diversos personagens, 

em diversos registros citacionais. Ela é a narrac;ao da palavra alheia. 

Típicamente, há tres posic;oes enunciativas: um morto, os Mai, 

o pajé. O morto é o principal enunciador, transmitindo ao pajé o 

que disseram os Mai. Mas o que os Mai disseram é quase sempre 

algo enderec;ado ao morto ou ao pajé, e referente ao morto, ao pajé 

ou a eles mesmos. A forma normal da fraseé assim urna construc;ao 

dialógica complexa: o pajé canta algo dita pelos deuses, citado pelo 

morto, referente a ele pajé, por exemplo. Há construc;oes mais 

simples, onde o pajé canta o que conversam os deuses a respeito 

dos humanos em geral, e outras mais intrincadas, onde um morto 

cita a outro o que urna divindade está dizendo sobre um vivente 

(que nao o pajé) , etc. 

Eis aqui, em traduc;ao livre e apresentac;ao simplificada, um 

Mai maraka cantado por Kañi-paye-ro na madrugada de 26 de 

dezembro de 1982, fruto de inspirac;ao nao vinculada a qualquer 

cerimónia, mas que se desdobrou em um tratamento imone da 

esposa, que tinha dores no peito. A gravac;ao <leste canto foi 



analisada e comentada por diversos Araweté durante os longos dias 
c~uvosos de janeiro de 1983; sem sua ajuda eu nao teria entendido 

quase nada. As frases entre aspas duplas sao enunciadas por 
mortos; as entre aspas simples, pelos Ma1; as sem aspas, pelo pajé. 

1 

(1) "Por que voce empluma a grande castanheira?,, 

(2) "Por que os deuses estao emplumando a grande castanheira, 
Modida-ro?" 

(3) "Por que os deuses solteiros emplumam a face da castanheira?,, 

( 4) "E is aquí os deuses, a emplumar a face da castanheira, 
Arariña-no" 

(5) "Eis aquí os deuses emplumando a grande castanheira". 
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(6) "Eis aqui os deuses emplumando a face da castanheira, ei-los! )) 

(7) "Por que assim fazem os deuses, emplumando a grande 
castanheira? ,, 

(8) (Forte, alto) "Cá estao os deuses, cá estao, emplumando a face 
da castanheira, cá estao, cá estao os deuses ! " (bate o pé repetidamente) 
(9) "Porque deseja sua filha, disse o deus, por isto ele disse: -
'vamos emplumar a grande castanheira!,,, 

(10) "Foi isto que disse o deus: - 'as pessoas nao comeram a coisa,, 
disse o deus ... ,, 

(11) "Por que fazem assim os deuses? Por que disseram:- 'vamos 
emplumar a grande castanheira'?" 

(12) "Eis aquí, veja os deuses emplumando a face da castanheira, 
Modida-ro!" 

(13) " - 'Acenda meu charuto jogado fora', disse o deus,, 

(14) "Eis aí os deuses a emplumar a face da castanheira, veja, 
Arariña-no" 



,, (15) (Forte, batendo o chocalho sobre o peito da esposa) "Eis aqui os 

deuses emplumando a grande castanheira, ei-los! " 
(16) "Eis o que os deuses disseram: - 'vamos emplumar a grande 
castanheira', eles se entredisseram" 

(17) "Porque desejam a nossa filhinha, por isto os deuses disseram: 
- 'vamos emplumar a grande castanheira"' 

(18) Por que fazem assim os deuses, emplumando a face da 
castanheira?" 
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(19) "Por que voce empluma a face da castanheira, de manha?" 
(20) "Por que voce empluma a face da castanheira?"; "- 'Acenda 

o meu charuto abandonado', disse o deus" 
(21) "Por que voce empluma a face da castanheira?"; "Por desejar 

nossa filhinha, disse o deus a si mesmo, Arañña-no" 
(22) "Por que os deuses ficam assim, a errar suas flechas nos 
grandes tu canos?" 

(23) "Por que voce, deus, empluma a face da castanheira?"; " -

'Ande, passe sua filhinha para mim', disse o deus" 
(24) " - 'Por sua causa, realmente, se emplumara as castanheiras"'; 
" - 'Nao fui servido de coisa alguma', disse o deus" 

(25) "Por que os deuses solteiros emplumara assim a face da 
castanheira, Modida-ro?" 

(26) (Forte) "Por que os deuses emplumam assim a face da 
castanheira?"; " - 'Vou devorar o finado Kañi-paye-ro', disse o 
deus" 

(27) (Forte) Assim o deus me levará, para cozinhar-me em sua 
grande panela de pedra ... 

(28) (Forte) "- 'Comeremos o seu finado pai', os deuses disseram 
repetidamente"; Vao cozinhar-me em sua panela de pedra, disseram 
os deuses 
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(29) (Forte) Enfim, mais urna vez os deuses vao-me devorar do 

outro lado do céu - eis o que disseram 
(30) -'Pe~a a sua filhinha', disse o deus, - 'para nós dois irmos 

flechar os grandes tucanos', disse o deus 
(31) "Por que voce unta de urucum a.face da castanheira?" 

(32) (Forte, batendo o pé) "Cá estao os deuses, untando comple

tamente a face da castanheira" 
(33) "Por que os deuses iluminara (acendem) assim a face da 

castanheira, Yowe'i-do?"; - 'Ande, passe sua filhinha para mim!' 
(34) " - 'Eeeh! um comedor-de-pequenos-jabotis espantou os 
grandes moneme!', disseram os deuses"; " - 'Nossa futura comida 

fez debandarem as grandes juritis', disseram os deuses" 
(35) " - 'A plumagem das grandes araras-canindé-eternas,dos 

monene', disseram os deuses"; - 'Ande, vamos flechar os grandes 

tucanos! ' 
(36) Eeh ! Quanto aquilo de 'passar filha para mim', que disseram 
os deuses; para mimos deuses (desnecessariamente) disseram (tal 

coisa) 
(37) - 'Nada me foi oferecido, ande, (de) pequenos-jabotis para 

mim ! ', disse o deus 
(38) "Por que voce empluma a face da castanheira?" 

(39) " - 'Eeh! Nossa futura comida fez debandarem as grandes 
juritis ! ,,, 

( 40) "Por que voce empluma a grande (árvore) iciri'i ?" 
( 41) Por vontade de levar mulher para ca~ar, o deus empluma a face 

da castanheira ... 
(42) "Porque voce unta (de urucum) a face da grande iciri 'i ?" 

(43) Por que os deuses acabam o meu tabaco? 
(44) " - 'Nossa terraéperfumada', disseo deus;-'Assim que tiver 
untado a grande iciri'i, perfurmar-nos-emos um ao outro (coma 

resina da árvore)', disse o deus" 
(45) "Por que os deuses emplumam a face da castanheira?" 
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ANÁLISE 
A enunciadora principal nao é nomeada em momento algum 

- é Kañipaye, urna filha do pajé que morreu com dois anos de 
idade em 1978. Ela se dirige, conforme um esquema de pergunta 

e resposta que marca toda a can<;áo, aos deuses, ao pai, a um "avó" 
morto (Medida-ro) , e a um irmao de seu pai, Arariñá-no - ou a 
alma des te homem, que estaría no céu junto com o pajé. Além da 
menina, fala seu "pai" (irmao de seu pai) morto, Yowe'i-do, que só 
será nomeado no verso 33, mas que já fala no verso 17. Este 

personagem, como o outro morto interpelado, tem parentes 
próximos na sec;ao residencial do pajé. 

Todas as frases do bloco 1 sao enunciadas pela menina morta. 
A primeira é urna interpela<;ao a um Mal. Só se saberá que se trata 
de urna alma, e da filha do pajé, a partir do verso 9; até lá nenhuma 

marca indica que nao é o pajé que está enunciando. A imagem focal 
·é a de urna grande castanheira celeste sendo decorada com a 
plumagem branca da harpía pelos deuses, que assim fazem sua 
"face" (folhagem) brilhar a distancia. Os deuses fazem isto porque 

estariam "irados" (e'e) coma morta, isto é, ardendo de desejo por 
ela. Nao cheguei a entender a rela<;ao entre o ato de emplumar a 

árvore e este sentimento. A imagem associa dois temas canónicos 
no discurso sobre o céu: as castanheiras (árvores mais altas da 
floresta) e as harpías. 

O bloco 11 foi introduzido após urna pausa, e trouxe um 
aumento do volume vocal e da intensidade afetiva do canto: ela 
marca a chegada dos deuses a terra. A situac;ao enunciativa se 
complexifica. Os versos 6 a 8 sao acompanhados da batida de pé, 
que indica a presenGa dos enunciadores na terra. Quem diz estes 
versos, aparentemente, ainda é a menina morta, ou urna espécie de 
síntese pajé-filha. O verso 9 é <lito pela menina, e se refere a ela 
mesma: os deuses dizem (a voce, pajé) que desejam sua filha (eu, 

que falo) , disseram que é por desejar sua filha que emplumam as 
castanheiras. O verso 10 interpola outro motivo da ira dos Mal. A 
menina diz que os deuses disseram que "nao comeram a coisa" -

isto é, que nao haviam ainda sido chamados a comer jaboti. A 
época, iniciavam-se preparativos para as ca<;adas coletivas de 
jaboti, mas nenhum peyo (banquete coletivo onde se oferece 
comida aos deuses) fora ainda feíto. O canto dirige assim urna 

mensagem a aldeia. Os versos 11e12 sao enunciados pela menina. 
O primeiro é urna interrogac;ao genérica; o segundo, urna 

interpela<;áo dirigida a Modida-ro. O verso 13 traza menina trans
mitindo ao pai o que o deus pediu a ele - que acendesse o seu 

charuto. Este é um gesto de cordialidade, sugerindo que o pajé 
deve oferecer seu charuto aos Mai (o "meu charuto" é na verdade 
o charuto do pajé). Neste momento do canto , o charuto de Kañi

paye-ro havia-se apagado, e sua esposa teve de acende-lo. O verso 
apresenta urna construc;ao em abismo: o pedido dos deuses é um 
pedido do pajé a esposa por intermédio da filha. O verso 14 é 
semelhante ao 12. O verso 15 foi enunciado enquanto o pajé batia 

o aray sobre o peito da esposa, fechando seu corpo após ter 
reassentado sua alma. A frase seria dita pela menina; seria ela, 
entáo, que trazia a alma: "ohí mone", "carregava (a alma de) a 

própria máe", foi a interpreta<;áo que me deram. 
O verso 16 traz a menina citando ao pai o que disseram os 

deuses. O verso 17 póe em cena outro enunciador. Quem dizque 
os deuses disseram desejar nossa filhinha nao pode ser a menina, 
nem os deuses. Trata-se aqui de urna construc;ao semelhante a do 

verso 9, que indica que o enunciador é Yowe'i-do, falecido irmao 
do pajé. Esta interpretac;ao é retrospectiva, e depende da nomeac;ao 
desta pessoa no verso 33; até lá, reinava ambiguidade. Os comen
tadores foram unanimes em declarar que a expressao "nossa filhi

nha" nao era urna frase dírigida pelo pajé a sua esposa, como eu 
pensava. Com a possível exce<;áo dos versos 6 a 8, o pajé nao está 
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(' em posic;ao de enunciador aquí. Ele cita citac;óes: diz o que sua filha 

ou irmao dizem que os deuses disseram. O verso 18 devolve a 

palavra a menina. 

No bloco 111, o número de "vozes" e a intensidade emocional 

atingem seu clímax. Há um confronto direto entre os deuses e o 

pajé, e este irá falar por si algumas vezes. O verso 19 é a interpelac;ao 

usual da menina aos deuses, que sublinha ser dia no céu, e alude 

ao brilho da castanheira na luz da manha. A primeira parte do verso 

20 repete o 19; a segunda repete a situac;ao do 13: novamente o 

charuto do pajé se apagara. O verso 21 traz duas vozes e dois 

destinatários: primeiro, a menina interpela o deus; em seguida 

Yowe'i-do retoma o que dissera no verso 17, mas falando agora para 

outro irmao. O verso 22 é interpretado (pelos ouvintes) como urna 

pergunta da menina aos deuses, a respeito de outros deuses. O 

verso 23 traza pergunta-motivo, na primeira parte; em seguida, a 

transmissao de urna ordem dos deuses dada ao pajé, referente a 

própria enunciadora, a menina. A primeira parte do verso 24 é a 

palavra direta dos deuses, dirigindo-se a menina; a segunda parte 

traza menina citando para o pai o que reclamamos deuses: que nao 

se lhes deu nada, isto é,jabotis. Note-se que a interpolac;ao do tema 

dos jabotis assimila este alimento a filha do pajé: ambas as coisas 

sao exigidas pelos deuses aos homens. O verso 25 retoma o tema 

dos Mal solteiros-jovens, portanto, que cobic;am a filha jovem do 

pajé Capós o banho ressuscitador, as crianc;as martas se tornam 

adolescentes) . 

O verso 26 traza ameac;a que estava por trás de todo o jogo de 

pedidos, perguntas ~ respostas: o Mal, nomeando o pajé e já lhe 

designando como "finado" (-reme aposto a seu nome), avisa que 

vai devorá-lo. Quem diz "disse o deus", e quem cita assim o nome 

do pai, é sua filha . Por dupla interposic;ao o pajé se auto-nomeia, 

e como morto antecipado. Este verso e os seguintes foram can

tados em tom mais grave, com voz forte e entonac;ao macabra. 

O verso 27 traz pela primeira vez a voz do pajé como sujeito: é ele 

quem diz que será devorado. O verso 28, na primeira parte, póe a 

filha do pajé citando os deuses: eles devorarao seu "finado pai"; a 

segunda parte traz novamente a voz do pajé. Assim também o verso 

29: o pajé cita os deuses, e alude as numerosas ocasióes em que se 

defrontou com este perigo. O "outro lado do céu" é o avesso do céu 

visível, o patamar dos Mal. 
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O verso 30 trazo pedido que, se aceito, garantirá a incolumidade 

do pajé no céu. O Ma!, citados aqui pelo pajé, manda que este 

convenc;a a filha a ir com ele "flechar tucanos", metáfora para 

"levar ao mato", por sua vez um eufemismo para relac;oes sexuais. 

Os versos 31e32 trazem de novo a menina falando. O tema da 

pintura da castanheira com urucum introduz um tema olfativo , as 

fragrancias celestes. O verso 32 f oi acompanhado da batida de pé. 

Como no verso 15, a construc;ao deítica ("eis aquí", etc.) manifesta 

a presenc;a aqui e agora dos deuses, e gera urna espécie de 

interferencia cósmica, visto que os deuses estao aquí mas ao 

mesmo tempo no céu, untando a castanheira: duas imagens 

coabitam na tela da voz do cantor. O verso 33, na primeira parte, 

é urna pergunta da menina a Yowe'i-do; a fulgurac;ao da castanheira 

é produzida magicamente pelos deuses, em sua ira-desejo. A 

segunda fraseé urna citac;ao literal do que os deuses estao dizendo 

para Yowe'i-do. O verso 34 é enunciado pela morta, que cita o que 

comentam os deuses, agitados e alertas: um humano ("comedor

de-pequenos-jabotis") está-se aproximando , esua presenc;a assusta 

os pássaros da capoeira que circunda a aldeia dos Mai. A expressao 

"nossa futura comida" é um motivo clássico - era assim que os 

Tupinambá chamavam seus cativos de guerra ... O pajé, entao, está 

agora entrando na aldeia celeste. O verso 35 é <lito pela menina, que 

cita os deuses a convidá-la para cac;ar tucanos, araras e cotingas, 

aves cuja plumagem é usada nos brincos, e se constituí em presente 

dos cac;adores as suas namoradas. 

O verso 36 é decisivo no enredo. Citando o que lhe disseram os 

deuses, o pajé comenta que tal pedido é desnecessário. A glosa dos 

ouvintes era esta: "Kañi-paye-ro disse para os Mal: 'podem levar 

Kañi-paye, ela nao é mais minha, é de voces, nao vim pegá-la de 

volta nao ... "' O verso é urna espécie de resumo elíptico do que se 

passou no céu. Duas idéias centrais estao aquí expostas: a morta 
pertence aos deuses, nao a seu pai; mas os deuses reconhecem no 
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pajé um poder sobre sua filha, e ele <leve por isto reiterar a cessao 

dela aos Mai- o que lhe garante a incolumidade no céu. 

Há urna outra barganha subjacente, sugerida pelos 

comentadores, mas que é explícita em outros cantos. A canc;ao 

envolvía o imone (reconduc;ao) da alma da esposa do pajé. Ora, a 

permanencia da filha morta no céu é a contrapartida (pepi ka ) do 

retomo da alma de sua mae, liberada pelos deuses. A grande 

maioria das operac;oes ímone poem em cena mortos; nao só porque 

as almas dos mortos atraem a alma dos vi ventes, mas porque o pajé 

parece jogar com este "toma lá dá cá" frente aos deuses: fiquem 

com quem está realmente morto , e devolvam-nos quem está vivo. 

Durante urna forte tempestade elétrica em fevereiro de 1988, 

ouvi este mesmo pajé apostrofar violentamente os Mal: ele estava 

quieto em seu canto comendo cotia, se os Ma! insistissem em 

trovejar e mandar raios perigosos, ele subiría e tomaría Pocihe de 

volta (urna outra filhinhaque lhe morrera há umano). "Kañi-paye

ro está furioso com seu genro", comentaram-me ... 

Estamos chegando ao fim do canto. O verso 3 7 é urna solicitac;ao 

arrogante dos deuses ao pajé, que acrescentam a demanda da filha 

um pedido de jabotis; o cantor ci~a aquí diretamente. Do verso 38 

ao final alternam-se enunciados ditos pela menina, frases dos 

deuses e do pajé. A árvore icirí'i dá urna resina muito perfumada, 

usada pelas mulheres. O verso 41 é a constatac;ao genérica e 

conclusiva do pajé: ele responde a pergunta-tema do canto. Nao se 

trata mais de sua filha apenas, mas das humanas em geral. O "levar 

para cac;ar" é fazer amor. O verso 43 prepara o fim do canto: os 

deuses consun1iram todo o charuto do pajé; sua inspirac;ao está 

terminando. No verso 44 ten1os um último vislumbre da cena 

celeste: a menina diz ao pai o que os deuses dizem a ela, sobre o 

perfume que impregna o próprio chao que pisam. 

·~ 
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HAVENDO-SE COMOS BRANCOS 
Con vi ver comos Araweté é urna experiencia fascinante. Poucos 

grupos humanos, imagino, sao de trato tao ameno, e convívio tao 

divertido. Amigos da proximidade corporal, de urna informalidade 

por vezes avassaladora, absolutos no dar e no pedir, amantes de

senfreados dos prazeres da vida, de língua solta e riso constante, 

sempre me pareceu que noc;óes como as de regra, norma e medida 

eram algo inapropriadas para descreve-los. Toda sua longa história 

de guerras, mortes e fugas, e a catástrofre demográfica do 'contato', 

se nao se apagam da memória araweté, nunca chegaram a diminuir 
seu ímpeto vital e alegria. 

Ao chegar no Ipixuna pela primeira vez, pareceu-me que os 

Araweté nao erguiam nenhuma barreira entre eles e os poucos 

brancos que o cercavam; nao se protegiam atrás de nenhuma 

fachada simbólica, nao se recusavam a nenhuma modalidade de 

intercambio entre 'eles' e 'nós'. Ao contrário: o mais difícil, para 

inim, sempre foi resistir ao poder de succ;ao ou seduc;ao exercido 

por eles no sentido de me transformar em um dos seus. Sociedade 

radicalmente aberta, seu desejo radical do outro a levava, seja a 

querer a todo custo ser como ele (isto é, nós), seja a puxá-lo (isto 

é, a miln) para dentro de si. É certo que esta abertura dos Araweté 
derivava, e1n parte, de sua pouca experiencia comos brancas -

hoje eles já nao se mostram tao tolerantes com nossa estupidez 

como em 1981 -, de urna percepc;ao ainda nao tnuito clara do 

tamanho da a1neac;a que os envolvía. Mas creio que ela se enraíza 
n1ais fundo , en1 um movimento essencial de seu modo de ser. 

Viver comos brancas do Ipixuna, em 1981-83, nao era muito 
fácil. Mesmo que o sis tema Posto/aldeia, ali, fosse mais tranquilo 

do que já pude observar em outras áreas e situac;óes, a interac;ao 
entre índios e brancas se fundava e1n urna série de mal-entendidos 

culturais, em expectativas estereotipadas e em demandas contra-
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ditórias. Era muito comum, entre os funcionários do Posto, a emis

sao professoral de juízos em meu benefício, quando eu havia acaba

do de chegar, sobre o 'caráter' típico dos Araweté: que eram pregui

c;osos, que passavam fome por descuido e imprevidencia (e no en

tanto a populac;ao era visivelmente bem nutrida), que nao eram soli

dários entre si, que só falavam e pensavam em sexo (o que, se nao dei

xa de ter sua pontinha de ve~dade , era sublinhado por ser um dos 

únicos assuntos onde a vida dos índios interessava aos brancas); e 

assim por <liante. 

A partir <lestes juízos, produzia-se toda urna modelagem do 

contato. O fato de que os Araweté nao entendiam (entao) o 

portugues autorizava um curioso comportamento dos brancos: 

eles eram tratados como nao-pessoas; podía-se falar de cada um 

deles na sua presenc;a, criticar seu comportamento ou aparencia 

abertamente. Ora, mesmo sem entender a língua em que eram 

desprezados, os Araweté eram perfeitamente capazes, pelo tom e 

muitas vezes pela mímica grotesca, de perceber o sentido das 

observac;óes feitas. Havia toda urna série de procedimentos de 

'infantilizac;ao' dos índios, pequenos ritos de degradac;ao, como os 

exames médicos em público, censuras sobre a 'pouca higiene' de cer

ras práticas tradicionais, o costume de se lhes por apelidos pejo

rativos. De um modo geral, os índios eram sempre vistos como um 

estor\'.70. Só ouvi serem elogiados pelo temperamento cordato, 

alegre e (deveras!) paciente. 

Esta atitude dos brancos do Posto lpixuna <liante dos índios 

variava significativamente, de acor

do com a personalidade de cada 

funcionário ou visitante; os Araweté 

vieram a conhecer brancos, da Funai 

ou nao, gentis e educados. Mas na 

verdade tudo isto nao era apenas 

urna questao da 'má vontade' ou da 



brutalidade <leste ou daquele funcionário. Havia um sistema; este 

era o modo de articulac;ao entre índios e brancas. Um modo que, 

no fim das con tas, terminava por colocar os índios no devido lugar: 

o lugar dos dominados. Estes, por seu lado, embora com maior 

discrec;ao , também aproveitavam a barreira linguística para 

debochar dos brancas, também lhes punham apelidos, imitavam as 

gargalhadas suas posturas corporais. Participavam assim com 

entusiasmo do sistema de comunicac;ao vigente no Posta, em que 

os brancas criticavam os índios, gritavam com eles, humilhavam

nos, e os índios fingiam que nao entendiam, encenavam propo

sitadamente os comportamentos que geravam as censuras - e 

terminavam conseguindo o que queriam: querosene, urna caixa de 

fósforos , pólvora. Tuda isto era cotidiano, e sempre igual: a 

redundancia dos jogos absurdos entre índios e brancas bem 

indicava a distancia que era preciso superar, para que se 

entendessem; e a moldura ritual do desrespeito semi-jocoso garantía, 

afinal, o precário equilíbrio entre estranhos, inimigos potenciais, 

abrigados a manter relac;oes de estreita proximidade física e de 

interdependencia económica. 

Os Araweté dependiam entao, como dependem ainda ma'is 

hoje, de urna série de bens e servic;os oferecidos pelo Posta: que

rosene, sal, fósforos, panelas, roupas (para os homens), sabao, pi

lhas, lanternas, facas, machados, facoes, ferramentas, tesouras, pen

tes, espelhos, ac;úcar, óleo de cozinha, espingardas, munic;ao e re

médios. Durante a fase aguda da epidemia de gripe de 1982, quando 

o milho estava apenas comec;ando a 

amadurecer, dependeram também de 

alimentos importados. As canoas que 

utilizavam eram fabricadas por bran

cas, ou por índios Asuriní contrata

dos pelos brancas; a partir de 1987, co

mec;aram eles mesmos a construí-las. 
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O grau de dependencia de cada um <lestes itens é variável, e os 

Araweté, povo de tecnología simples e alta capacidade de 

improvisac;ao , sabem passar sem quase todos eles, se necessário 9 

- embora a introduc;ao das armas de fogo tenha ocasionado 

modificac;oes importantes na disponibilidade da cac;a e nas suas 

técnicas de obtenc;ao.Mas o que me espantou, porém, foi a rapidez 

(entre 1981 e 1983) com que a maioria <lestes bens foram in

troduzidos e adotados. Até marc;o de 1982, as contraprestac;óes 

araweté se resumiam a alguma carne de cac;a e algum milho, para 

a alimentac;ao dos brancas do Pasto. Naquela data, tentou-se a 

implantac;ao de urna 'cantina reembolsável', coma introduc;ao das 

armas de f ogo e um aumento considerável de bens importados -

e a obrigac;ao dos índios produzirem 'artesanato' para financiar 

estas importac;oes. A cultura material araweté é sóbria e simples, e 

poucos de seus itens eram capazes de obter boa colocac;ao no 

mercado (controlado pela Funai) . O sistema da 'cantina' terminou 

fracassando. Quando estive no Ipixuna em 1988, constatei que os 

Araweté continuavam entregando esporadicamente 'artesana to' para 

a venda, mas que isto nao cabria o custo dos bens que consumiam. 

A dependencia dos Araweté em relac;ao aos medicamentos e 

estilos de cura ocidentais é bastante grande, sem ter chegado a 

abolir os métodos de cura tradicionais. Mas eu podía observar, em 

1981-83, urna solicitac;ao excessiva de medicamentos, e urna 

intensidade de demanda de atenc;ao dos servic;os do enfermeiro 

(e de todos os demais brancas) que extrapolava de muito as 

necessidades reais ou imaginárias dos índios, revestindo-se assim 

9. Pude testemunhar esta capacidade de improvisa<;ao araweté um.a vez que saí 
para cortar folhas de babac;u com um rapaz. Ao passarmos por um poc;o do 
Ipixuna, vimos a água fervilhando de tucunarés - e nós apenas com dois 
facóes ... Enquan to eu maldizia nossa imprevidencia, meu companheiro olhava 
a sua volta. Rapidamente cortou um galho flexível de urna arvoreta, arrancou um 
metro de cipó - fez um pequeno arco - ; talhou lascas afiadas no talo de urna 
folha de baba<;u - fez várias flechinhas. Em menos de cinco minutos estava 
aparelhado para flechar os tucunarés; voltamos para casa com tres belos peixes. 
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" de urna dimensao político-ritual. Se isto foi visto com nitidez no 

caso das atenc;oes médicas, deveu-se em parte a crise provocada 

pela grande epidemia de 1982, cu jo desenrolar assisti; esta epidemia 

mergulhou os índios numa dependencia muito grande <liante dos 

kamara (nao esquec;amos que nesta época, fazia apenas seis anos 

que um terc;o do grupo havia morrido por doenc;as 'civilizadas'). 

Mas eujá havia observado urna situac;ao análoga em 1981, durante 

urna fase de boa saúde do grupo. Sobretudo, tal complexo de 

dependencia ritual de be ns e servic;os kamara se manif esta em 

várias outras áreas da vida que nao a dos achaques físicos. É a 

mesma atitude que parece subjazer a rapidez de adoc;ao de toda 

urna parafernália tecnológica e simbólica kamara, a um certo 

mimetismo entusiasmado de tudo o que vem <leste mundo. Nada 

disto parece ter mudado substancialmente dez anos depois, quando 
de minha visita mais recente ao Ipixuna. 

Esta dependencia, porém, é muito ambígua; este mimetismo 

tem algo de sutilmente desafiador, esta hiper-solicitac;ao dos 

brancos tem um caráter de teste ou prava constante a que somos 

submetidos. O que está em jogo nisto tudo, o que se elabora, com 

a extroversao característica dos Araweté, é o conceito da dif eren(a 
entre eles e nós. 'Querer ser como os brancos' - tal é a impressao 

que tu do is to dá a um olhar desavisado- nao excluí absolutamente 

o inverso, o querer que os brancos sejam como eles. Se nao há 

dúvida que o entusiasmo araweté por objetos de origem 'civilizada' 

se explica em larga medida por sua maior eficácia técnica (ou pelo 

menos por sua maior eficácia imediata), <leve-se notar por outro 

lado que o consumo de objetos kamara pelos Araweté é antes de 

mais nada um consumo de símbolos, é um modo de estabelecer urna 

relac;ao , nao comos objetos dos brancos, mas comos brancos en
quanto sociedade diferente da sua. A solicitac;ao de bens e servic;os 

dos brancos que vivem no Ipixuna é o modo araweté de domesticar 

os brancos , de controlar e portanto de inverter subjetivamente a 

dependencia objetiva em que se encontram. Nada disto significa, 

em suma, que os Araweté estejam "perdendo sua cultura", por 

desejarem espingardas, panelas ou atenc;oes médicas ocidentais. 

Ao contrário , tudo isto é parte de um movimento e um momento 

essenciais de sua cultura: elaborar e domesticar a situac;ao histórica 

em que se encontram. Sua capacidade de resposta, contudo, 

depende das condic;oes político-económicas de confronto com a 

sociedade nacional: há limites para o poder de 'deglutic;ao' da 

sociedade araweté; nem todos os kamara sao domesticáveis. 

OS ARAWETÉ HOJE 
Em meados de 1988, os Araweté e o chefe do Pasto (Benigno 

Marques, hoje diretor da Administrac;ao da Funai de Altamira) 

descobriram e apreenderam urna grande quantidade de mogno que 

havia sido derrubada em suas terras por duas madeireiras . O 

mesmo aconteceu na área vizinha, dos Parakana. Após urna nebulosa 

negociac;ao da Administrac;ao da Funai em Altamira com estas 

madeireiras, os Araweté e os Parakana - isto é, o P.I. Ipixuna e o 

P.I. Apyterewa - acabaram recebendo em janeiro de 1989 urna 

razoável quantidade de dinheiro a guisa de 'indenizac;ao' pela 

madeira roubada (ver no Apendice, "Cronología do contato"). 

. Embora a maior parte do dinheiro tenha sido confiscada pelo 

Governo Collor em marc;o daquele ano, os tres meses em que ele 

esteve disponível foram suficientes para urna mudanc;a radical nas 

condü;oes do sistema Posto/aldeia. Por um lado, várias melhorias 

importantes foram feitas no equipamento do Posto Indígena: nova 

enfermaría, motores para transporte e gerac;ao de energia, a aquisic;ao 

de um barco com alta capacidade de carga, ferramentas, etc. Por 

outro lado, os Araweté passaram a ter um acesso bastante amplo a 

urna quantidade de mercadorias que antes eram de obtenc;ao 

difícil, demorada e em pequenas quantidades. Proliferaram as 

espingardas, panelas, machados, lanternas, pilhas, roupas, tabaco ... 



" A partir de meados de 1989 a situac;ao comec;ou a piorar, com 
o confisco da caderneta de poupanc;a 'dos Araweté'. Nesta época, 
um médico italiano, Aldo Lo Curto, encantou-se pelos Araweté e 

passou a investir na área alguns dos recursos que levanta em seu 
país de origem, por meio de palestras e exposic;oes sobre os índios 
brasileiros. Is to permitu a contratac;ao de urna enfermeira e de urna 

professora, e a compra de alguns equipamentos para o posto. Mas 
a manutenc;ao da pauta de consumo do grupo, elevada após a entra
da do dinheiro da madeira, permanecen um problema. Com a aguda 

recessao do período Collor, e especialmente como desmonte da 
máquina administrativa federal, a Funai mergulhou em urna 
situac;ao de insolvencia quase absoluta. Com isto, os Araweté fica

ram reduzidos a ajuda de Lo Curto e a arranjos de emergencia entre 
a chefia do P. l. Ipixuna e a Funai de Altamira. Comec;aram a faltar 
alguns itens essenciais, como remédios, combustível e munic;ao. 

Esta f oi a situac;ao que encontramos em 1991 , quando visitei o 
Ipixuna após tres anos e meio de ausencia, junto coma equipe do 
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CEDI. O P.I. Ipixuna estava sem receber praticamente nada. A 
Administrac;ao da Funai estava insolvente, com <lívidas da ordem 

de Cr$ 60 milhoes na prac;a de Altamira, e os Araweté reclamavam 

amargamente da situac;ao de penúria em que se viram mergulhados. 
Nao havia combustível, os equipamentos quebrados nao podiam 

ser consertados, os doentes nao podiam receber atendimento 
especializado em Altamira. 

Os Araweté estavam perplexos e irritados com o súbito fim de 
um dinheiro que tinham por infinito. Nestas condic;oes, nao nos 
surpreendeu ouvir algumas pessoas especularem com a possi
bilidade de permitir a entrada de madeireiras em suas terras. Tais 

especulac;oes surgiram no meio de conversas sobre a provável nova 
invasao da madeireiras Peracchi e Maginco-as mesmas responsáveis 
pelo roubo de mogno em 1988 - na área Araweté. Quando 

alertávamos nossos interlocutores para os problemas que urna 
entrada de madeireiros poderla causar, e para o caráter precário e 
transitório da riqueza obtida com a venda de madeira, alguns 

retorquiam que "há muito mogno, ele nao acabará". 
Em suma: embora se possam compreender os motivos e 

urgencias que levaram a Funai a decidir pela venda da madeira 
ilegalmente derrubada nas terras Araweté e Parakana, e embora se 
possam avaliar os benefícios que o dinheiro auf erido - a inda que 
confiscado em sua maior parte-trouxe para os Araweté, é f orc;oso 

concluir que vender a tal madeira nao foi urna boa idéia.10 No 
contexto atual, em que a Funai se mostra falida e além disto com 
pouca capacidade de resistir a pressao dos invasores área do 

10. Acrescente-se que há fortes evidencias de que parte do dinheiro dos Araweté 
Coi desviada pela Funai de Altamira para atender a necessidades de outros Postos. 
Assim, embora a versao oficial fosse a de que o dinheiro recebido como 
'indeniza~ao' das madeireiras pertencia aos Araweté, ele foi na verdade usado 
como se pertencesse a Funai, e empregado como lhe convinha. Copiamos um 
rádio enviado do P.I. Ipixuna a Funai de Altamira em 08.02.90, onde o chefe do 
Posto informa: "indios revoltados desvío recursos comunidade para cobrir 
despesas dos Xikrin". 
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·Xingu-Bacajá, o problema é óbvio: os Araweté correm o risco de 
cair nos bra\'.OS das madeireiras, em busca daquilo que a Funai nao 
lhes pode of erecer: recursos. E diante das madeireiras, com tu do 
que elas podem trazer de epidemias, devasta\'.ªº ecológica, chanta
gem económica, e provável violencia física, deve-se infelizmente 
temer pelos Araweté. 

MOGNO: NOVO PAU-BRASIL, VELHA RAPINA 
• Já foram destruídos 41.500.000 hectares de florestas na 
Amazonia Legal: isto equivale a mais do que um e meio estado 
de Sao Paulo. A explorac;ao predatória de madeira é urna das 
principais causas desta devastac;ao. 

• O mogno é a madeira brasileira mais cotada no mercado 
internacional (o mogno em pé vale U$ 60/m3 no Pará; após 
serrado, vale U$ 545/m3 no exterior) . Ele está distribuído de 
modo descontinuo na Amazonia, em manchas esparsas na flo
resta. Após o esgotamento do magno por grandes companhias 
madeireiras, que abrem estradas e destroem a mata - para 
cada árvore de mogno derrubada, cerca de 28 árvores de ou
tras espécies sao aingidas e aproximadamente 1450 m2 de flo
resta sao danificados-, o terreno está aberto para a penetrac;ao 
de fazendas que consolidam o desmatamento e a destruic;ao. 

• Das últimas grandes reservas brasileiras de mogno, as mais 
cobic;adas estao nas áreas indígenas. Sao inúmeros os casos de" 
roubo de madeira e de resistencia indígena a esta depredac;ao. 
Em outros casos, porém, <liante da pressao e do aliciamento de 
seus líderes pelas madeireiras - algumas vezes com a 
cumplicidade da Funai -, grupos indígenas passaram a 
permitir, através de acordos ilegais e economicamente lesivos 
aos índios, que o mogno seja explorado em suas terras. O 
número de povos indígenas que se tornaram vítimas da 
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corrida ao "ouro verde" vem aumentando assustadoramente. 
Estima-se que somente no Pará, nestes últimos dois anos, o 
mogno retirado ilegalmente dos territórios indígenas responde 
pela maior parte da explorac;ao total daquele estado. Hoje, a 
fronteira predatória do mogno está na regiao do Xingu, após 
ter devastado o vale do Araguaia nas décadas de 60 e 70. 

• A regiao do Xingu-Bacajá, onde vivem os Araweté, Asuriní, 
Parakana e Xikrin está invadida por grandes companhias 
madeireiras. As principais sao a Exportadora Peracchi, a 
Madeireira Araguaia (Maginco) e a Impar/Masa. Elas já 
invadiram a área dos Parakana e dos Araweté repetidas vezes, 
e conseguiram aliciar os líderes dos Xikrin para permitir a 
extrac;ao de mogno em sua reserva. A falta de fiscalizac;ao por 
parte do Ibama, a timidez (as vezes complacencia) e carencia 
de recursos da Funai tem funcionado como um verdadeiro 
incentivo ao saque realizado pelas madeireiras. 

Há quatorze anos em sua aldeia atual, os Araweté estao consi
derando a possibilidade de se transferir para um novo local. Após 
tantos anos de uso, aterra nos arredores da aldeia está reduzida a 
urna vasta capoeira; as ro\'.aS estao a urna distancia considerada ex
cessiva pelo grupo, e a ca\'.a anda cada vez mais difícil. Pude notar 
urna diminui\'.ao significativa na quantidade e frequencia de carne . 
na dieta, entre 1981 e 1991. No que concerne os produ tos vegetais, 
minha impressao é que houve um aumento do consumo de man
dioca, em detrimento do milho; isto pode-se explicar parcialmente 
pelo esgotamento das terras propícias ao cultivo deste produto, 
mais exigente que a mandioca. 

Outro motivo que subjaz a esta inten\'.aO de mudan\'.a da aldeia 
é o crescimento populacional, e o consequente aumento das ten
sóes e conflitos internos. A estrutura social araweté se acomoda di
fícilmente a urna situa\'.aO de concentra\'.ªº populacional tao elevada: 
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tradicionalmente, as aldeias abrigavam 40-60 pessoas, e se espa
lhavam por um vasto território. O trauma do con tato e a atra<;ao do 
posto permitiram a manuten<;ao de urna única aldeia de 1981 até 
hoje; mas a situa<;ao come<;a a mudar. Algumas famílias construíram 
casas em suas ro<;as, para ali se transferindo durante as semanas de 

derrubada da ro<;a ou de plantio do milho. Um grupo de famílias 
construiu um "anexo" da aldeia do outro lado da pista de pouso, 
ainda dentro do alcance visual do Posto, mas conceitualmente dis

tinto da aldeia principal. 
Pude notar urna fragmenta<;ao, ainda mais forte que a vigente 

desde o contato, da autoridade política interna. Em 1981-83, os 
títulos de ta ña e de tenota mó correspondiam a urna relativa 

eminencia de seu portador ; agora ti ve a impressao que o taña goza 
de menor visibilidade, e que o papel de tenota mó está perdendo sua 
fun<;ao unificadora. A emergencia de alguns jovens adultos com 

razoável domínio do portugues e da cultura nacional pode estar 
contribuindo para esta dispersao do poder e da influencia no plano 
coletivo. De modo geral, está-se assistindo ao amadurecimento da 

gera<;ao que tinha cerca de 5-10 anos na época do contato, e a 
progressiva transferencia de responsabilidades para ela, sobre tu do 
no que diz respeito a intera<;ao com o Posto e os brancos. 

Caso venha a se dar a mudan<;a de aldeia - ou antes, quando 

ela vier a se dar -, nao é impossível que se ergam assentamentos 
menores que o atual. A tentlencia parece ser a da fragmenta<;ao do 
grupo em duas ou tres unidades menores. Algumas das se<;óes 
residen.ciais da aldeia ganharam urna grande consistencia demo

gráfica e sócio-política, tomando-se capazes de servirem como 
matriz para a implanta<;ao destas aldeias menores. 

Na ocasiao de nossas visitas de 1991-92, ouvimos várias vezes 
o entao administrador da Funai de Altamira emitir um conceito 
que frequentemente se encontra na boca de muitos dos responsá
veis pela política indigenista oficial: os Araweté estariam "mal-
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acostumados", viveriam numa "redoma", precisavam ser mais 
rapidamente "integrados". Precisavam "trabalhar" , sustentar suas 
necessidades de consumo, entrar em contato mais direto coma 

sociedade envolvente. Embora em geral este tipo de juízo seja urna 
mal-disfar<;ada maneira de advogar a pura e simples extin<;ao das 
culturas indígenas, compreende-se que mesmo pessoas menos 
antipáticas aos índios possam eventualmente sustentá-lo. Afinal, 

porque deveriam os Araweté receber 'de gra<;a' objetos e servi<;os 
kamara? Até quando, de qualquer modo, esta situa<;ao pode se 

manter - nao teriam eles que ir .'se preparando' para se 'auto
sustentarem'? 

Nao há dúvida que os Araweté estiveram, ao longo <lestes 
quinze anos, mais isolados que os Asuriní ou os Xikrin, por 
exemplo, do contato com regionais. Isto nao foi o resultado de urna 

política específica da Funai, mas essencialmente o fruto do acaso: 
rio de navega<;ao difícil, despovoamento das margens do Xingu nos 
anos 80, falta de interesse económico na área até recentemente, 
existencia de recursos básicos no Posto .. . Houve também, é claro, 

urna inten<;ao, por parte dos administradores de Altamira e do 
Posto, de proteger os índios de um contato cujas consequencias 
para a saúde do grupo seriam destrutivas. E foi justamente esta 

'redoma' que levo u os Araweté a se recuperarem demograficamente 
e a manterem íntegra sua organiza<;ao social e cultural. 

O exemplo dos Asuriní é eloquente. Este grupo, vizinho dos 

Araweté, mudou sua aldeia para as margens do Xingu há algum 
tempo atrás. Isto nao parece ter melhorado em nada a vida do 
grupo; as condi<;óes de salubridade de seu sítio atual sao paten
temente piares que as vigentes, por exemplo, no P.I. Ipixuna. Nao 

podemos garantir que a prolifera<;ao de urna quantidade de agentes 
da sociedade nacional no P. l. Koatinemo- funcionários da Funai, 
missionários católicos, professores, missionários protestantes 
fundamentalistas disfar<;ados de professores ou enfermeiros -
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es teja servindo de modo ,.muito palpável para a tranquilidade e o 
bem-estar da ainda reduzida popula<;ao Asuriní. Nao podemos 
tampouco avaliar em que a maior acessibilidade de Altamira para 
os Asuriní estaria realmente beneficiando o grupo. 

A popula<;ao araweté ainda é majoritariamente monolingüe. 

Os jovens nascidos pouco antes do contato, ou depois dele, 
dominam o portugues em grau variável, mas em geral a proficiencia 

nesta língua é pequena. O domínio de conceitos e aspectos 
fundamentais da cultura envolvente - dinheiro, Estado, 

propriedade, ta bus sexuais, divisao do trabalho, miséria, domina\:ªº 
- é extremamente precário. Isto nao significa que os Araweté nao 
estejam, pouco a pouco, ganhando experiencia e competencia na 
cultura envolvente. A convivencia comos funcionários do Posto e 

suas famílias difunde a língua e a cultura regional; várias técnicas 
e habilidades novas vao sendo incorporadas ao repertório do grupo 

(nata\:ao, constru<;ao de canoas, conserto de motores, novos 
cul tígenos); o contato com antropólogos e ou tros visitan tes lhes dá 
notícia do mundo além do Xingu; a participa<;ao em conferencias 

promovidas pelo CIMI e em encontros indígenas como o de 
Altamira/89 lhes dá urna perspectiva ínter-étnica; as viagens a 
Altamira para tratamento médico - perigosas e penosas como sao 
-vao paulatinamente enriquecendo a experiencia araweté do mundo 

dos brancos. Este processo de adapta<;ao lenta e gradual a tal mundo 
vem se realizando a medida dos acontecimentos, e das necessidades 
do grupo; acelerá-lo, sob qualquerpretexto, poderla estar atendendo 
a necessidades de muita gente - mas nao as dos Araweté. 

Para que este processo se fa<;a- em condi<;óes favoráveis, é 
necessária a implanta<;ao dé um programa consistente de ensino do 
portugues (que, a meu ver, deveria se concentrar nesta fase no 
aperfei<;oamento do portugues oral). Tal programa de ensino deve 
ser formulado com grande cautela e sensibilidade. Em particular, 
sou veementemente contrário as tentativas de se introduzirem 
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missionários evangélicos fundamentalistas no P.I. Ipixuna sobo 
pretexto desta necessidade de 'alfabetiza<;ao' e/ou sob a capa do 
eterno fe tic he do 'ensino bilingüe'. · 

Tal referencia aos missionários nao cai do céu. Ela deriva de 
acontecimentos que tiveram lugar em Altamira há pouco tempo. A 

organiza<;ao ALEM (Associa<;ao Linguística Evangélica Missio
nária), de orienta<;ao fundamentalista, vem insistentemente procu
rando ingressar em todas as áreas indígenas do Médio Xingu desde 
pelo menos 1987. Tiveram sucesso no caso Asuriní e Parakana,

onde conseguiram introduzir missionários que atuam oficialmente 
como enfermeiros ou professores. NosAraweté, houve urna tentativa 

em 1991, quando o entao administrador regional da Funai quis 
levar um missionário para o Ipixuna, "para avaliar a situa<;ao da 

tribo no ambito da educa<;ao". Nao conhecemos as razóes que leva
ram ao adiamento desta opera<;ao de reconhecimento evangélico, 
mas de toda forma ela nao se deu. O atual administrador de 

Altamira é contrário ao ingresso de missionári<?s nos Araweté; por 
ora, eles estao a salvo <leste flagelo. 

A última coisa de que os Araweté precisam é de um missionário 
que, sobo pretexto da alfabetiza<;ao ou do 'ensino bilingüe', venha 

retirar, de forma particularmente 
pérfida, a tal redoma inexistente: os 

Araweté precisam de fato aprender 
a falar portug~es, mas nao para dizer 
aquilo que os missionários querem 
que eles digam. De resto, a com

petencia dos missionários da ALEM 
na área da educa<;ao indígena é 

nula, servindo mal para acobertar a 
inten<;ao de destrui<;ao sócio-cul
tural dos povos visados por esta 
organiza<;ao. 
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0 Já em 1988, quando a Funai teve a infeliz idéia de assinar um 
convenio coma Convenc;ao Batista Nacional (urna das organizac;óes 
que sustenta a ALEM) que previa o envio de dois missionários ao 
Ipixuna, fui forc;ado a protestar, escrevendo urna carta a Presidencia 

do órgao indigenista e a Associac;ao Brasileira de Antropología, 

onde afirmava: 
"Os Araweté nao tem qualquer benefício a esperar da presenc;a 

des te tipo de agencia religiosa em sua vida. Eles precisam de muito 

pouco - da demarcac;ao de suas ~erras , de apoio na área de saúde, 
e de um mínimo de protec;ao económica. Certamente nao carecem 
de dou trinac;ao religiosa, disfarc;ada ou nao por um assistencialismo 
supérfluo. A cultura araweté é íntegra e forte , alegre, original e 

imaginativa. Este nao é um povo desesperado, culturalmente 
desmoralizado, composto de pessoas doentes, alcoólatras, famintas 

e amedrantadas-até agora. Além disto, os Araweté nao acreditam 
que, por serem índios - e por serem homens - devam se sentir 
culpados. Eles nao tem, portanto, a mínima necessidade de consolo 

espiritual, particularmente de um 'consola' patemalista, autoritário 
e messianico que acha ser preciso destruir valores coletivos para 
fabricar bons cristaos, e entristecer os homens para formar bons 

cidadaos. "11 

Em suma: o fato de que os Araweté nao incomodam ninguém 
parece incomodar algumas pessoas. Há pressóes para acelerar seu 
contato coni a sociedade nacional e para 'desindianizá-los' 

deliberadamente. 
E o consumo pelos Araweté daqueles objetos industrializados 

que hoje reputam indispensáveis a seu modo de Vida? Por que nao 
poderiam eles, por exemplo, vender a madeira de seu território -
até o presente, a única riqueza dali cobic;ada pelos brancos -para 
se auto-sustentarem? Em primeiro lugar, porque experiencias 

11. Esta carta foi publicada na íntegra em Aconteceu Especial nº 18 (Povos 
Indígenas no Brasil 1987188189190), Cedi-SP, p.345. 
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recentes tem demonstrado que as condi<;oes atuais de explorac;ao 
e comercializac;ao de madeira na Amazonia nao sao de molde a 
beneficiar os grupos indígenas. Ao contrário, elas provocam danos 
ecológicos, seu retorno financeiro é pequeno comparativamente 
ao lucro gigantesco dos intermediários ou exportadores, e emgeral 
elas tem provocado urna crise sócio-cultural aguda nos povos que 

se envolveram nesta aventura. Em segundo lugar, pelo simples fato 
de que os Araweté ainda nao dispóem de um conhecimento 

adequado das práticas e 
conceitos da sociedade 

nacional que lhes permita 
controlar a explorac;ao e 
comercializac;ao da ma

deira. Finalmente, porque 
ainda está muito longe de 
ser certo que a explorac;ao 

auto-sustentável de madeira de lei na Amazonia seja ao mesmo 

tempo ecologicamente inofensiva e economicamente viável. 
O que os Araweté precisam é de tempo. Nossa sociedade, que 

provocou a morte de pelo menos um tet<;o de sua populac;ao, que 
lhes introduziu de modo desordenado e irresponsável a urna 
quañtidade de objetos nao-produzíveis localmente, que os confi
nou em um território de onde nao mais poderao sair sem pór em 

risco a própria sobrevivencia física e cultural - e que ainda nao 
lhes garantiu o usufruto exclusivo <leste território -, tema obri
gac;ao de assegurar aos Araweté o tempo e as condic;oes que f orem 
necessárias para que eles mesmos definam os termos de seu 

intercambio conosco. 

•_,; 
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POPULA~ÁO 

DADOS CENSITÁRIOS DISPONÍVEIS 
CENSOS: 

• Dia 27.07. 76: 27 pessoas chegam ao Posto da Funai no Ipixuna (inf. 
Lisboa, 1992) 

• Diário joao Evangelista de Carvalho QEC) 04.09.76: .44 pessoas na 
aldeia próxima ao Posto 

• Censo JEC de mar~o 1977 (Müller et al., 1979: 24): 120 pessoas 

• Censo JEC de "meados de 1977" (Arnaud, 1978: 10-11): 119 pessoas 
(59h/60m) 

• Censo JEC de 11.05. 77: 129 pessoas (6lh/ 58m) 

• Censo JEC de 17.06. 77: 120 pessoas (62h/58m) 

• Censo JEC de 11.10. 77: 117 pessoas 

• Censo Funai de 14.03. 78: 121 pessoas 

• Censo Funai de julho de 1978 (Müller op.cit.: 25): 122 

• Censo Müller de meados de 1979 (op.cit.: 28): 133 pessoas (7lh/62m) 
• Censo Funai de 02.01.80: 136 pessoas (66 h/70 m) 

• Censo Funai de 25.04.80: 138 pessoas (66 h/72 m) 

• Censo EVC de junho de 1981: 130 pessoas (62h/68m) 

• Censo EVC de abril de 1982: 136 pessoas (63h/73m) 

• Censo EVC de fevereiro de 1983: 136 pessoas (64h/72m) 
• Censo Funai de 19.12.83: 139 pessoas 

• Censo Funai de dezembro de 1985: 153 pessoas 

• Censo Funai de 03.11.86: 160 pessoas 

• Censo Funai de 16.06.87: 162 pessoas (85 h/ 77 m) 

• Censo EVC de fevereiro de 1988: 168 pessoas 

• Censo Funai de 15.12.89: 181 pessoas (91 h/90 m) 

• Censo EVC de 04.04.92: 195 pessoas (92h/103m) 

• Censo Lo Curto-Funai de setembro de 1992: 205 pessoas (9Sh/110m) 

§Os censos Funai foram obtidos nos registros do P.I. Ipixuna; os censos 
JEC (exceto quando citados por terceiros) foram obtidos da mesma fonte , 
ou de seu diário manuscrito 

• ' 

• 
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COMPOSl~ÁO DA POPULA~ÁO EM 09.09.92: 

' ~ ' .. ,•;) 

Faixas etárías Homens · Mulheres 

00- 05 17 35 

06 - 10 18 12 

11 - 15 6 13 

16 - 20 11 11 

21- 25 4 7 

26- 30 7 7 

31- 35 4 5 

36-40 6 5 

~ 

41-45 7 7 

46- 50 5 4 

51- 55 7 1 

56- 60 1 1 

61- 65 2 1 

65- o 1 

Totais· 95 110 

§ 40% da popula~ao tem menos de 1 O anos 
§ 60% da popula~ao tem menos de 20 anos 

' ·· ' . 
~ 

Totais % 

52 25,37 

30 14,63 

19 9,27 

22 10,73 

11 5,37 

14 6,83 
. 

9 4,39 

11 5,37 

14 6,83 

9 4,39 

8 3,9 

2 0,98 

3 1,46 

1 0,49 

205 100 
. 



• 
DADOS DE MORTALIDADE E NATALIDADE 

[N.B. Estes dados nao permitem o cálculo de taxas de mortalidade, 
natalidade ou f ertilidade, mas apenas médias simples]: 

MORTALIDADE E NATALIDADE PÓS-CONTATO: 

1977 4 9 

1978 12 2 

1979 s 1 

1980 6 14 

1981 9 1 

1982 6 6 

1983 4 1 

1984 11 s 
1985 11 1 

1986 7 2 

1987 12 8 

1988 8 3 

1989 13 s 
1990 10 6 

1991 8 1 

1992* 15 2 

Total 141 67 

Média 8,8125 4,1875 

*até 09.09.92 

• 
MORTALIDADE INFANTIL PÓS-CONTATO: 

Aquí se levam em conta: (a) os óbitos de pessoas nascidas após 1977 e os 
óbitos de crian~as de menos de 5 anos mortas entre 1977 e 1982; (b) 
exclusivamenie os óbitos de pessoas nascidasapós 1977; (c) exclusivamente 
os óbitos de crian~as de O a 1 ano a partir de 1977 inclusive (i.e. também 
as de crian~as de O a 1 ano nascidas antes do contato e mortas em 1977 e 
1978) 

1977 4 6 o 2 

1978 12 2 2 2 

1979 s 1 o o 
1980 6 12 10 3 

1981 9 1 1 1 

1982 6 s 5 s 
1983 4 1 1 1 

1984 11 5 s 4 

1985 11 o o o 
1986 7 2 2 1 

1987 12 6 6 6 

1988 8 1 1 o 
1989 13 4 4 4 

1990 10 3 3 3 

1991 8 o o o 
1992* 15 1 1 1 

Totais 141 so 41 33 

% (100) 35,46 29,08 23,40 

*até 0'9.09.92 



• 
"MORTALIDADE PRÉ-CONTATO: 

• De urna amostra de 262 pessoas falecidas antes da fixa~ao no Posto 
Indígena em 1977, esta é a distribui~ao dos óbitos (N.B. Tratam-se de 
pessoas falecidas no período aproximado de 1945-1977. As mortes por 
causas "naturais" - doen~as nao-devidas ao contato, acidentes - est.ao 
provavelmente sub-representadas, pois a amostra se concentra no período 
mais próximo de 1977): 

I • 

Categorias Mortes Nº óbitos % 
1 .. 

Doenr;as 

Causa ignorada 53 20,23 

Epidemia Xingu 76 73 27,86 

lnimigos 

Kayapó 69 26,33 

Parakana 13 4,96 

Ka mara 10 3,82 

Asuriní 2 0,76 

Desconhecidos 23 8,78 

1 

. . ; 

. ' 
Esptritos 4 1,53 

Acidentes 15 5,73 

Totais 262 100 

§ Os pelo menos 73 mortos entre a apari~ao nas margens do Xingu 
e a fixa~ao no Alto Ipixuna representam 36,5 % da popula~ao araweté da 
época (estimada em 200). 
§ Os números referentes a mortalidade devida a inimigos incluem pessoas 
raptadas e/ou desaparecidas durante ataques; cerca de 45% dos mortos 
da amostra estao nesta categoría. 

• 
CRONOLOGIA DO CONTATO ARAWETÉ 

• 1969- O ca~ador de peles ( 'gateiro') José Darwich , o "Zé do Indio", 
que operava no Jatobá e lpixuna, estabelece rela~óes amistosas com os 
Araweté e leva por duas vezes alguns rapazes do grupo até as margens do 
Xingu. Is to chama a aten~ao da Funai. 
• 1970 - Come~am os trabalhos da frente de atra~ao da Funai, chefiada 
pelo sertanista Antonio Cotrim Soares. 
• janeiro-fevereiro de 1971 - Cotrim encontra um grupo de Araweté 
vivendo em urna aldeia com 13 casas; tratava-se provavelmente de urna 
antiga aldeia dos Asuriní tomada pelos Araweté. 
• Maio de 1971- Os Asuriní sao 'contatados' pelos padres Karl e Anton 
Lukesch no Igarapé Ipia~ava. Cotrim deixa a frente do Ipixuna e vai 
para lá. 
• 1972-O sertanista Raimundo Alves passa a chefiar a Frente de Atra~ao 
do lpixuna. 
• Agosto de 1973 - Primeira expedi~ao de Raimundo Alves. 
• Novembrode 1973-Alvesencontra 11 homenseumamulhercomsua 
filha na mata; nao lhe é facultado o acesso a aldeia. 
• Novembro-dezembro de 1973 - Constru~ao do 'Posto Velho' nas 
margens do lpixuna, cerca de 100 km distante de sua foz. A aldeia (na 
verdade, urna das aldeias) Araweté estava situada a 8 km do Posto. Encon
tros esporádicos com os índios. 
• julho de 197 4-Visita de 28 índios ao Posto. O acesso a aldeia continua 
interditado aos funcionários da Funai. 
• Janeiro de 1976 - Ataques dos Parakana. Os Araweté fogem para as 
margens do Xingu, seguindo o cursos dos igarapés jatobá e Bomjardim . 
• Maio de 1976-0s Araweté sao localizados no Furo do Tamanduá, no 
'beiradao' do Xingu, por funcionários da Funai e do CNEC. 
• Maio de 1976-0 sertanistajoao E. Carvalho assume a chefia da frente. 
Encontra no dia 29.05 cerca de 50 
índios na localidade Sao Miguel, 
na margem direita do Xingu, entre 
a foz do Jatobá e do Bomjardim. O 
grupo estava acampado junto as 
ro~as dos Srs. Edílson e Antenor, 
camponeses que residiam numa 
ilha em frente. Os índios rapida
mente adoecem, vítimas de gripe e 

, 



• 
de conjuntivite infecciosa transmitida por 
um filho pequeno do Sr. Edílson, que ia regu
larmente visitar os Araweté em companhia 
de]. E. Carvalho. 
• 09.07.76 a 27.07.76 - Autorizado ou 
instruído pelo Chefe da Ajudancia da Funai 
em Altamira, Salomao Santos, o sertanista 
Raimundo Alves e seu auxiliar Francisco de 
Assis Monteiro convencem os índios a 
empreenderem urna caminhada pela mata, 
da margem do Xingu até o Posto Velho, no Alto 
Ipixuna. Seguem o curso do Igarapé Jatobá, 
'varando' de seu alto curso até o lpixuna. 
Dezenas de índios morrem no caminho, por 
muito fracos, desnutridos e desorientados pela 
conjuntivite, que lhes impede de enxergar. 

Vários sao abandonados para morrer; crianc;as subitamente órfas sao 
mortas por parentes desesperados. No dia 27.07, chegaram ao Posto com 
os sertanistas 27 índios. No dia 29 de setembro, sessenta e seis índios 
chegam ao Posto. No dia 6 de dezembro de 1976, chegam ao Posto dois 
índios da aldeia do Jatobá (composta de pessoas que voltaram para lá -
sítio de um dos sub-grupos araweté- por ocasiao da caminhada, prefe
rindo nao seguir até o Posto), informando de um ataque dos Parakana em 
que morreram tres pessoas. Este ataque terminou por reunir todos os 
Araweté em pequenos acampamentos torno do Posto da Funai. 
• Agosto de 1977 - A índia Kanopia-hi é levada para Belém para 
tratamento de um abcesso: morre no hospital, por choque anestésico. Seu 
marido e filho vao a Belém ver o corpo com]. E. Carvalho. 
• 21.09.77 - Ataque Parakana no Posto Velho, sem vítimas. 
• Nove·mbro de 1977"-Joao Carvalho percorre com alguns índios parte 
da trilha seguida na caminhada de julho. Encontra quarenta corpos ao 
longo do caminho. Os dados atualmente disponíveis indicam um total de 
73 mortos ou desaparecidos entre a chegada ao Xingu e a chegada ao Posto 
Velho; a maioria (pelo menos 66) morreu na caminhada de julho. 
• Novembro 1977-Mudanc;a dos Araweté e do Posto para o sítio atual, 
cerca de 30km a cima da boca do Ipixuna. Erguem-se duas aldeias, a maior 
junto ao Posto, a outra cerca de 200 m río abaixo, na outra margem. 
• Outubrode 1979ejaneirode 1980-Tentativasda Missao NovasTribos 

de entrar no lpixuna, abortadas 
pela Funai. 
• Outubro de 1981-A aldeia do 
outro lado do Ipixuna se junta a 
aldeia do Posto. Pela primeira vez 
em sua história toda a populac;ao 
araweté está reunida em urna só 
aldeia. 
• Marc;o de 1982 - Primeira 

• 

distribuic;ao de espingardas aos Araweté, como parte da tentativa de 
implantac;ao de urna 'cantina reembolsável' pela Funai. 
• 23.02.83 de 1983 -Ataque parakana: o chef e do Posto, Eliezer Gomes 
da Silva, é flechado. 
• 24.04.83 - Novo ataque parakana; duas moc;as e um menino sao 
flechados. Os Araweté contra-atacam, e matam um homem. 
• Man;;o de 1984 - Os Parakana sao definitivamente 'contatados' pela 
Funai e instalados no P.I. Apyterewa, no Rio Bomjardim. 
• 1986- Comec;am as atividades clandestinas de duas grandes madeireiras 
em terras dos Araweté e Parakana, só detectadas em marc;o de 1988 
(ver adiante). 
• Outubro-novembro de 1987 - Resgate dos Araweté que, perdidos há 
mais de 35 anos do restante do grupo, tinham sido capturados pelos 
Kayapó-Xikrin do Cateté em setembro de 1987: lwarawi, um homem de 
cerca de 60 anos, suas duas filhas Pidi-hi (c. 30 anos) e Mita-ña-kañi-hi 
(c. 25 anos), e o filho desta última, Itape-oho-peha (c. 6 anos). O marido 
de Mita-ña-kañi-hi e outro filho seu foram mortos pelos Xikrin. O marido 
de Pidi-hi havia morrido de doenc;a, pouco antes do ataque xikrin. 
• 16.05.88 - lwarawi morre afogado na boca do Ipixuna, em acidente 
com urna canoa pilotada por um funcionário da Funai. 
• 23.05.88-Encontro dos Araweté com 16 madeireiros que exploravam 
clandestinamente mogno na área. 
• 25.07.88 - Alguns araweté, cac;ando, encontram um acampamento e 
urna pista de pouso de madeireiros. Caracteriza-se a situac;ao cujos 
primeiros sinais haviam sido descobertos em marc;o de 1988, na área 
Parakana: as madeireiras Peracchi e Maginco, após terem aberto urna 
estrada de 240 km partindo da cidade-serraria de Tucuma, ao sul, em 
direc;ao as cabeceiras do Bacajá, construíram quatro pistas de pouso 
dentro das áreasAraweté e Parakana, dali retirando urna grande quantidade 



de- mogno. A Funai, com a ajuda dos índios, apreende a madeira 
derrubada que ainda nao havia sido retirada das áreas - cerca de 7.500 
m3 de mogno (e mais 1.500 m3 que as madeireiras alegaram terem sido 
derrubados fora dos limites das A.I.). 
• 11.11.88 - Após negociac;ao com as madeireiras, a Funai obtém urna 
'indenizac;ao' equivalente a U$ 14 7 ,000 pela madeira apreendida nas duas 
áreas, que acabou sendo levada pelas empresas infratoras. Na verdade, a 
Funai vendeu as madeireiras o mogno que elas haviam extraído ilegalmente: 
como o prec;o médio de 1 m3 de mogno em pé no Pará é de U$ 60, a madeira 
apreendida valia pelo menos U$ 450,000. Pode-se dizer que as empresas 
fizeram um grande negócio, portan to. Do total da 'indenizac;ao', cerca de 
U$ 10,000 foram retidos pelas madeireiras a título de pagamento pela 
'demarcac;ao' (abertura de urna picada ao longo da fronteira leste) da A.I. 
Parakana-Apyterewa - elas se ofereceram para realizar este servic;o, 
alegando nao saber que estavam em terras indígenas. O restante foi 
igualmente dividido entre os Araweté e Parakana e depositado em janeiro 
de 1989 em duas cadernetas de poupanc;a, geridas pela Administrac;ao da 
Funai em Altamira. 

' . 

• Setembro-dezembro de 1988 - Missionários protestantes tentam 
ingressar no Ipixuna. A Convenc;ao Batista Nacional firma convenio com 
a Presidencia da Funai, o qual preve o envio de dois missionários para a 
área. A Administrac;ao Regional de Altamira dá parecer contrário. 
• 21.03.90 - O dinheiro dos Araweté é confiscado pelo Plano Collor. 
• 21.05.90 - Dois casos de tuberculose diagnosticados. 
• 1990-1992-Missionários da Alem (Associac;ao Linguística Evangélica 
Missionária) tentam entrar na área Araweté. 
• Novembro de 1991/Marc;o de 1992 - Voltam os sinais de atividade 
madeireira clandestina nas terras dos Araweté. A madeireira Maginco 
tenta comprar o assentimento dos Parakana com barcos cheios de 
mercadorias. Esta e outras companhias madeireiras (Peracchi, INP N 
MASA) comec;am a operar na área dos Xikrin do Bacajá como assentimento 
do chefe da tribo, em troca de favores e mercadorias. A madeireira 
Peracchi tenta obter a cumplicidade da Funai na explora~ao de mogno nas 
quatro áreas indígenas da regiao Xingu-Bacajá (Asuriní, Araweté, Parakana 
e Xikrin). Descoberto um garimpo clandestino nas terras dos Parakana -
o gerente do garimpo amea~a a Funai com urna invasao maci~a da área, se 
esta tentar retirá-lo de lá. 
• Fevereiro de 1992 - Dois rapazes araweté visitam Sao Paulo e Rio de 
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janeiro coma equipe do CEDI. 
• Marc;o de 1992 - Benigno Pessoa Marques, chef e do Posto do Ipixuna 
durante sete anos (1984-1991), assume a Administrac;ao da Funai em 
Alta mira. 

• Outubro-novembro de 1992- Exposil;ao "Araweté: visao de um povo 
tupi da Amazonia" no Centro Cultural Sao Paulo. 
• Novembro de 1992: o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), como apoio 
do CEDI, decide ingressar na justic;a contra a ac;ao das madeireiras nos 
territórios araweté e parakana. 

ALGUNS DEPOIMENTOS SOBRE O CONTATO 
EXTRATO DE ENTREVISTA CONCEDIDA PELO 
TRABALHADOR DA FUNAI FRANCISCO DE ASSIS 
RIBEIRO A EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO, 
NO P.I. IPIXUNA, AOS 20 DE MAR~O DE 1991: 

EVC- Entiío voces encontraram QS Araweté lá no 
beiradao, na boca do ]atobá? 
FAR - No Jatobá, na roc;a do Edilson. Aí quando 
chegou com um mes mais ou menos que nós 
estávamos lá, aí o pessoal que estava conosco veio ~ 

embora tudinho. Ficou só eu e seu Raimundinho lá, que era sertanista e 
eu como auxiliar dele, só nós dois. 
EVC - O ]oao Carvalho 12 nessa época também ficou lá no beiraddo? 
FAR - Ficou, mas só que ele passou poucos dias e foi embora, retornou de 
novo prá fora. Aí ficamos lá, sem condic;óes de sair de lá. Aí, nesse entre, 
tinha essa família que morava lá, o Edilson. Aí por intermédio de 
conhecimento lá comos outros aí comec;aram, pega essa ... lá prá onde eles 
estavam, inclusive esse menino que comec;ou essa doenc;a lá, essa 
conjuntivite, foi um menino chamado Ruela, por isso ficou esse menino 
aqui por nome de Rueira13

, que sempre ele era ligado com eles. Aí esse 

12. O sertanistajoao Carvalho, responsável por atra~óes anteriores de diversos 
grupos tupi, que esteve urna vez no "beiradao" em maio de 1976, e cerca de sete 
meses no Posto do lpixuna, após a caminhada de julho de 1976. Carvalho deixou 
urn diário manuscrito de seu período entre os Araweté que é a principal fonte de 
informa~ao sobre o grupo em 1976-77. 

13. Hiwera, rapaz araweté hoje com cerca de 18 anos, passou a ser conhecido 
pelo nome <leste menino branco que frequentava o acampamento araweté na ro~a 
de seu pai, e que transmitiu conjuntivite aos indios. 



menino um día esta va doente e f oi pro meio deles, aí ficou .... Esse menino 
morava na ilha em frente, 15 minutos a travessia. O pai dele [Edilson] 
morava na ilha, mas a ro~a era na terra {firme]. 
... Aí ficamos lá e quando estivemos lá na base de um mes e pouco, aí o 
Salomao14 foi e falou se eu me atrevía a varar do Jatobá pro Ipixuna sem 
passar no beiradao do río, aí nós falamos que varava, fazia vara~ao. Agora, 
antes disso também teve, nós trouxemos dois índios que foi o lapi'i-do e 
o, nesse tempo ninguém sabia o nome dele, chamava de Arapiraca 

[Ararfñd-no]. 
EVC- Lá no beiradao comos índios estava só voce ... 
FAR - Só eu e o Raimundinho. Aí conseguimos fazer a vara~ao. Viajamos 
o primeiro dia, no segundo día eles come~aram a adoecer. A primeira 
família que ficou foi a do Arapiraca, ele com a mulher e os filhos, que ele 
tinha muito menino, o Arapiraca, muito menino, e aí ficou. Aí eu viajei 
assim um meio dia e voltei lá donde eles estavam. 
EVC- la voce mais o Raimundinho na frente? 
FAR - Eu na frente e o seu Raimundinho atrás, cortando, cortando, 
cortando e eles atrás de nós, todo mundo. Subimos o Jatobá, que mais ou 
menos a gente sabia essa confronta<;ao aí, porque fica só o jatobá e entre 
esse aqui [o Ipixuna] e entre ele o gateiro15 varava, dizia prá nós que era 
perto aí. Aí nós subimos o Jatobá, tres dias de viagem a pé, aí com tres dias 
nós pegamos um afluente .... aí nesse meio come~ou todo mundo adoecer, 
aí todo mundo já come~ou a ficar prá trás, foi ficando prá trás, prá trás, prá 
trás, aí tinha vez qué eu ainda conseguía voltar, chamar o que estava mais 
melhor e continuava prá frente. Aí quando foi nos dez dias, aí já estava 
faltando muitos, aí a gente já, porque nós nunca pudemos conferir esses 
indios, nunca teve urna realidade da gente dizer assim 'tem tantos índios 
aquí' calculadamente, porque a gente só fazia um cálculo, de a base de uns 
600 ou mais, só isso que a gente fazia um cálculo, pela quantidade de 

gente.16 

14. Salomao Santos, chef e da Ajudiincia da Funai em Altamira e responsável pela 

Frente de Atra~ao do Ipixuna. 

15. Assis se refere ao "gateiro" (cai;ador de felinos para vender a pele) José 
Darwich, o "Zé do Indio", que fez os primeiros con tatos coro os Araweté em 1969 
e que após o contato foi contratado temporariamente pela Funai como mateiro. 

16. Esta popula~ao estimada por Assis é enormemente exagerada. A populai;ao 
total dos Araweté a época do contato nao devia ser superior a 200 e poucas pessoas. 

' 
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EVC - Aí voces Joram varando. No caminho voces acampavam? 
FAR - Acampava. Acampava todo mundo junto, viaja va pouco, a gente 
viajava até 3 horas da tarde e ai a gente acampava para eles ca~ar a bóia e 
tal. E todo mundo já ia se baqueando muito, todo mundo já doente, 
gripado, todo mundo com febre. Mas o que deu mais foi só "dor d'olhos" 
[conjuntivite] mesmo, a febre nao foi tanto, foi só o "dor d'olhos". [Os 
índios] nao enxergavam, trancou, trancou tudo. Eu quando dava de 
manha cedo me levantava, ai antes do café a prime ira coisa era pegar esses 
menino pequeno e levar lá para a beira da grota e passando água, o olho 
amanhecia trancado, inchado, passando água até quando descolava os 
olho deles, aí nós viajava. 
EVC- Nessas alturas já tinha gente que estava ficando para trás, náo é? 

FAR - Já, nessas altura já estava ficando muita gente, de cinco días em 
<liante que nós conseguimos viajar já foi ficando a metade, metade, a gente 
já tinha mais ou menos a base de conhecer as familias e tal, aí eles já foram 
ficando, a metade. Ai os outros, naquela agonía de chegar 'Nao, vamos 
embora que eles vero, eles vem devagarzinho aí no caminho', nós 
conseguimos ... toda vida, até que chegamos. · 
EVC - Eles ficavam para trás porque nao enxergavam? 
FAR- Eles ficavam prá trás porque nao enxergavam mais, a "dor d'olhos" 
trancava a vista deles. Ai quando foi que nós chegamos no Jatobá, ai ficou 
o resto do grupo maior que vinha com nós. [ ... ] É, e esse menino aquí, 
como é o nome desse rapaz aqui, Moneme'i-do, todo dia ele chamava para 
nós ir atrás dos outros no caminho, ai o encarregado da Frente mesmo 
[que] era o seu Raimundinho, e o Mano Velho17, diziam que eles vinham: 
'nao, o caminho está pronto, vamos esperar que eles vem', nesse meio 
tempo, nós já estava com um mes e quinze días que estava com eles lá, 
esperando esses outros e ninguém chegava, ninguém chegava. Aí foi que 
esse Cauerú [Kaweri, hoje chamado Mo'inowi-do.] e Monemeidó foram lá 
donde nós estava e chegaram lá convidaram, pelejaram para nós ir, ai eu 
sempre querendo ir, querendo ir mas esperando pela vez dele, porque ele 
[Raimundo Alves] era o sertanista ... ai ele nao foi, aí os dois indios foram, 
os do is indios foram ... Ai quando f oi com meio dia eles toparam com os 
outros, os que estavam ainda vivos, chegaram por último, aí eles chegaram 
lá e contaram a situa~ao, aí os outros formaram aquela pressao e vieram 
com eles. Mas ai todo mundo chegou magrinho, rapaz. 

17. Raimundo Alves, chefe da Frente de Atrai;ao do lpixuna, e António Lisbóa 
Dutra, o "Mano Velho", atendente de enfennagem. 
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RESUMO DE ENTREVISTA FEITA PELA EQUIPE 
DO CEDI EM 10.04.92 COM ANTONIO LISBÓA 
DUTRA, ATENDENTE DE ENFERMAGEM DA 
FUNAI : 

Lisboa le trechos de seus diários para a equipe do 
CEDI: no dia 27/07/76, chegaram ao posto do 
Ipixuna Rai.mundinho, Assis e 27 índios, "doentes 
como o diabo, com febre, com conjuntivite. [ ... ] 
Deixa que essa conjuntivite eu me lembro benzinho. Nós tava hospedado na 
casa do seu Edilson, que era um seringueiro. Entao ele tinha dois garotos de 
aparencia boa, bem alvos. A casa do seu Edilson era do outro lado dorio e 
todo dia de manhazinha nós ia pra lá onde tava os índios. Aí, os menino do 
seu Edilson tinha um, ele tava jantando e eu disse assim: seus dois garotos 
sao até bem parecidos, tá bom deles estudarem, agora eu dou mais por este 
porque esse a qui parece que é assim mais ... Aí ele disse: assim nao! é por
que ele tá doente dos olhos. Aí eu digo: ah! meu deus. E o J oao de Carvalho 
levava ele pra lá todos os dias. Foi só a conta. Mas só empestou. Com 24 
horas, pronto! Deu a conjuntivite em tudo. Ficou mesmo comos olhos 
tudo encamado, nao enxergava nada. Rapaz, esses índios pra tomar remé
dio era a maior luta do mundo, de jeito e qualidade. Era urna luta. Preci
sava ojoao de Carvalho dar urna faca, um machado. Aívoce dava e botava 
o colírio. Aí quando era no outro dia pronto, tava comos olhos mais ou 
menos aberto, bom, quase bom." 
Nunca fizeram uma conta de quantos índios eram, segundo Lisboa, porque 
havia esse grupo próximo da casa do Edilson, mas havia outro, mais adiante, 
a uma ou duas horas de viagem, dentro da mata "lá em cima. Depois f oi pre
ciso juntar, porque sempre era costume deles mesmo, sempre eles nao tava 
tudo junto nao. Mesmo na aldeia braba, primitiva deles, eles partía, sem
pre praqui, pracolá. Acho que é pra ficar melhor a alimentac;ao." 
A chegada da caminhada; chegaram os da frente. Vieram os demais na trilha. 
Sobre o grupo que vinha atrás: "aí o escangáio foi feio, aí foi que houve 
morte. Tudo comos olhos tapados. Nao podía fazer nada. Teve muitos, 
como o Eribupairú [Iriwo-pay-ro] - os outros agora contam tudinho 
direitinho - um garoto filho dele, com uns dez anos, deitado aí, pois só 
fez deixar aí o menino. E desses assim que eles deixou doente aí, só 
arquejando, foi muito. Tanto crian~a como adulto." 
Quem voltou na mata depois de meses,foi]oáo Carvalho, contando as ossadas. 
"Tinha gente que tinha armado a rede, morreu dentro da rede, tava só os 
ossos dentro da rede." 

11 
Opiniáo de Lisboa sobre a 'pacifica(iio': "Foi muito mal feita essa pacifica<;;:áo. 
Pacificac;ao nao porque foram eles que sairam. Foi a convivencia lá e o 
transporte deles. Devia ter sido mais gente. O rancho nao tinha. O 
Raimundinho saiu de lá com rancho, urna besteirinha de nada, urna 
coisinha. Ele mais o Assis. Até o Raimundinho me disse, nao sei com 
quantos dias disse: Assis, rapaz eu nao aguento mais. Vamos deixar eles 
aí por con ta de Nossa Senhora e de Deus e eu vou me embora. Pode deixar. 
Vamos ver se nós vamos chegar." 

Sobre a situa(áo de saúde no contato: "Depois que eles chegaram lá no pos to 
[após a caminhada], o que deu mesmo, infincado, foi a malária. Foi duro! 
Puta que la pariu. Mas rapaz era demais. Tinha dia de eu dar oito soros. 
Por mes era 40, 50 índios, que clava febre. la sempre dez, quinze caixas de 
soro. Nos comec;o a malária era boa. Bastava voce dar Hepavitan com 
Aralem e pronto! Mas depois que acostumou, pronto, nao foi mais nao, foi 
duro. Era soro infincado! Também erasó: malária e gripe. Masa gripe fora 
demais. E esses índios lá pra gripe é um problema, é um problema. Quando 
dá gripe é perigoso. Porque dá falta de ar em tudo, em crianc;a e tudo. A 
gripe lá é urna despesa grande. É preciso remédio muito. Rapaz deu urna 
gripe lá urna vez, tao grande seu menino, que foi preciso pedir remédio, 
acabou o estoque. Aí a Ajudancia aquí mandou foi eritromicina, quatro 
caixas. Todo antibiótico, expectorante, eritromicina, tomaram tanto, 
tanto, que os adulto diziam: nao quero mais nao. Ficou enjoado de tomar 
tanto remédio". , 

EXTRATO DO RELATÓRIO DO SERTANISTA 
JOÁO EVANGELISTA DE CARVALHO AO 
PRESIDENTE DA FUNAI, SEM DATA, REFERENTE 
AO PERIODO 28.08.76 A 16.01.77: 

"A procura de mais índios saímos de nosso acam
pamento dia sete de novembro [ 1976] em compa
nhia do servidor Assis, o mateiro José Darwich e 
dos indios MEAN O velho chef e [Meñá-no,f alecido 
em 1991] , APITER [Apite, hoje Kiiñí-nerii-hi] sua 

-~ 
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. ' ~ 

«1 
filha de oito anos e TOUDI [Toiyi], por volta das dezoito e trinta quando 
estávamos acampados chegaram as índias KAUIDIMI [Kawiayi-hi] seu 
filho EDJU [Eyi, hoje Yorotlima-ro] de cinco anos, e KUNIBDMI [Kdñi-, 

bedf-hi, falecida em 1987], que segundo as mesmas iriam conosco até a 
aldeia para trazer: URUKU, KUIA e ALGODAO. No dia seguinte prosse
guimos viagem e por volta das quinze e trinta, quando atravessávamos 
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"um ac;aizal, deparamos com rastros de índios, todos ficaram admirados, 
como ambas eram viúvas18 falei que eram seus futuros maridos que as 
procuravam, como o Assis e José iam fazendo caminho na nossa frente e 
que pretendíamos retomar pelo mesmo caminho, notei que todos os 
índios haviam ficado para trás, mas logo o MEANO me chamou e 
comunicou que as duas mulheres iriam voltar naquela hora, nao concordei 
devido ao adiantado da hora e expus os perigos, podendo serem atacadas 
por onc;as, pois as mesmas nao conduziam nenhum ferro, mas sugeri que 
iríamos procurar água para dormir e no dia seguinte sairiam bem cedo e 
facilmente alcan-c;ariam nosso acampamento, o que foi aceito. Entretanto 
notei que esta-vam preocupados pois passaram a noite quase que sem 
dormir, sempre falando nos rastros e de quem seria, eles sabiam que nao 
existia gente de sua tribo por aquelas bandas, por isso suas preocupac;oes, 
visto que nao conduziam suas armas. Pela manha prosseguimos viagem e 
as duas índias e o garotinho retornaram com destino as suas aldeias. Como 
nosso matei-ro, o José que se dizia conhecedor daqueles matos se 
desnorteou, passamos seis dias sem saber por onde andávamos pois nem 
os índios conheciam, só no final desse dia é que reconheceram um igarapé, 
onde pernoitamos. Nessas alturas já estávamos sem farinha, pois 
calculávamos que a viagem fosse feíta em cinco dias. No sétimo dia, por 
volta das dez e trinta comec;amos a encontrar vestígios de índios bem 
recente, os índios nao identificavam, mas por volta das dez e trinta, digo 
doze horas encontramos seis barraquinhos onde os índios teriam 
permanecido alguns días, entao os índios nossos companheiros [ disseram] 
que só poderia ser o TEMEKONO e KUNIMARADNO [Temeki-no, 
falecido em 1979, e Kañi-mara-no] e deram outros nomes só que nao 
quiseram seguí-los, alegando o MEANO que quería ir buscar sua patrona 
[pati:a, cesto onde os homens araweté guardam plumas e outros objetos 
preciosos] que havia deixado próximo as margens do Xingu, e para 
chegarmos ao local, gastamos mais dois días de viagem, onde dormimos 
duas noites, para que o MEANO descansasse um pouco e arrumasse sua 
patrona visto que havia dado cupim e avariou quase todos seus enfeites e 
plumas de pássaros, nela existente, enquanto isso, o José foi a residencia 
de seu pai as margens do Xingu e que fica apenas tres horas de viagem. 
Em nosso retorno tomamos o caminho que foi feíto para o nosso 
acampamento na Frente do lpixuna, logo nas primeiras horas de viagem, 
os índios iam informando lugares onde haviam falecido índios, mas só por 

18. Seus maridos haviam morrido na caminhada de julho <leste ano. 
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volta das dez horas encontramos o primeiro cadáver de urna crianc;a do 
sexo masculino e que seu nome era TOROTI, e existía apenas o cranio, 
visto que o restante havia sido devorado por onc;a, mas aconteceu que 
depois que atravessamos o igarapé Jatobal Uatobá] , e comec;amos a subir 
um seu afluente do qual desconhecemos o nome, sentimos a maior 
tristeza, pois encontramos mais dezesseis ossadas, sendo todas de adultos. 
Como os índios nao nos acompanhavam muito satisfeitos, isso porque 
queriam ir até as margens do Xingu, alegando que estavam cansados e que 
embarcados seria melhor digo, mais fácil, com muito diálogo conseguimos 
que nos acompanhassem fazendo ver que tudo estava seco e era impossível 
a viagem por canoa e mesmo naquela localidade nao possuíamos 
embarcac;ao, por esse motivo nao queriam prestar muita informac;ao, 
embora soubessem inclusive os nomes dos falecidos. As primeiras ossadas 
estavam cobertas de palhas bem amarradas para evitar que os animais 
mexessem, mas logo depois do segundo acampamento dos índios, os 
ossos estavam expostos a margem do caminho, outros que morriam 
debaixo dos tapiris, esses eram derrubados sobre o corpo, o que isentava 
dos urubus. No dia seguinte encontramos mais quinze ossadas sendo que 
cinco das quais eram mulheres onde tinham _duas redes armadas em dois 
tapiris e urna em um ac;aizal, sendo que as ossadas estavam próximas, isto 
nos faz entender que devido seus estados de saúde, foram abandona
das a própria sorte e que posteriormente vieram a falecer. Também 
encontramos ossadas junto as mesmas, estava seu jamaxin com sementes 
de cará, mamao e uruku, além do terc;ado, machado faca e arco o que dá 
entender que iam com a intenc;ao de formar aldeia, por conseguinte 
abandonando as antigas, que nao sabemos o motivo. Notava-se que os dois 
índios que nos acompanhavam estavam sem querer dar inf ormac;ao de 
onde se encontravam as ossadas, mas como a APITER já estava bem 
humorada ia nos mostrando os locais onde encontrava-se urna ossada 
identificando-a tanto assim que no terceiro dia de viagem nos mostrou seis 
ossadas sendo dois homens e duas mulheres e duas crianc;as femininas, e 
no último dia já bem próximo de nosso acampamento nos mostrou mais 
um casal como filhinho, isso a menos de duas horas de nosso acampamento, 
isso prova que se fóssemos mais distante, teríamos encontrado mais 
v1timas. Achamos entretanto que o número de óbitos infantil deverá ser 
bem maior que dos adultos, isso porque os índios aqui existentes, falam 
de seus filhos que morreram em viagem e nao vimos nem urna ossada ou 
sepultura. Em tudo, digo, em todo esse mar de tristezas por que passamos, 
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"isso, porque jamais pensei em encontrar tantos esqueletos humanos, pois 
ternos a impressao que se tivesse havido um pouco de interesse pela Chefia 
da Frente, digo, um pouco de interesse da parte da Chefia da Frente, teria 
sido evitado no mínimo cinquenta por cento dos óoitos, mas como nem 
todos procuram cumprir com seu dever em zelar pela causa indígena 
como a sua própria pelo menos, aconteceu esses desastres, é como 
podemos classificar." 

FONTES DE CONSULTA SOBRE OS ARAWETÉ 
PROCESSOS DA FUNAl/ BRASÍLIA 
• Proc. Funai/BSB/3832178 • Proc. Funai/BSB/0707179 • Proc. Funai/BSB/5499/79 
• Proc. Funai/BSB395 l/85 • Proc. Funai/BSB/143/91 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E OUTROS TEXTOS DESCRITIVOS 
PRODUZIDOS POR/ PARA A FUNAI 
• "Relatório da penetrat;ao nas áreas de incursao dos Asuriní ao coordenador da Base Kararao Cel. Pedro 
da Silva Rondon". Antonio Cotrim Soares, Altamira, 06.12.70. [Descreve contato comos Araweté]. 
• "Base Kararaó: relatório geral das frentes de penetrat;ao, lª fase: setembro/novembro". Cel. Pedro da 
Silva Rondon, Altamira, 08.12.70. 
• Relatório de Antonio Cotrim Soares ao coordenador da Base Kararao ( Cel. Pedro da Silva Rondon) 
sobre as atividades na frente de trabalho no decorrer da 2ª penetrat;ao na área do lgarapé Ipixuna. 
Altamira, 18. 02.71. 
• "Relatório ao chefe da Base Kararao". Antonio Cotrim Soares, Altamira, 20.10.71. 
• "Base de Kararaó: Relatório do encarregado da Frente de Atrat;ao do Igarapé Ipixuna, sertaista 
Raimundo Alves". Altamira, 10.12. 73. 
• "Relatório da Frente de Atra~ao do Igarapé Ipixuna - Sertanista Raimundo Al ves". Altamira, 
15.07.74. 
• "Relatório Frente Atra~ao Ipixuna" - sertanísta Joao Evangelista de Carvalho, s/d. Referente ao 
período de 20.08.76 a 16.01.77. 
• Diário da Frente de Atra~ao Araweté, por Joao Evangelista de Carvalho. Cobre os períodos: 26.05. 76 
a 06.06.76 e 27.07.76 a 15.01.77 (1° diário); 17.03.77 a 04.07.77 (2° diário); 01.09.77 a 17.11.77 (3° 
diário). 
• "Segundo relatório do Projeto de Recuperat;ao dos Asuriní do Koatinemo". Proc. Funai/BSB nº 44 73/ 
78, Regina Müller, julho de 1979. [Este relatório versa sobre a situat;ao dos Araweté.J 
• "Eleit;ao das Areas Indígenas Koatinemo-lpixuna-Bacajá (Grupos Indígenas Assuriní- Araweté
Xik~n)". ~elatório ~o GT criado. pela Por-taria Funai/627 /E de 15/10179, assinado por J. Jayme Mancin, 
Reg1na Muller, Salomao Santos, José Batista da Silva e Raimundo Alves. 
• :Relató~~ ~édico: índios Araweté, P.l.A. lpixuna". Frederico Ribeiro, lpixuna, junho de 1981. 
• O temtono araweté: relatório encaminhado a Funai em cumprimento a solicitat;ao do órgao (rdg 
769/DG0/82) para proceder eleit;ao da A.I. Araweté". Eduardo Viveiros de Castro Rio de Janeiro 
20.05.82. ' ' 

• "Proposta de demarca~o das A.l. Asuriní do Koatinemo, Araweté, Parakana e Xikrin": relatório 
encan_iin~do a CVRD e a Funai por Lux Vidal, Eduardo Viveiros de Castro, Antonio Carlos Magalhaes 
e Regina Müller, 18.11.85. 

• 
• "Relatório de viagem ao limite este da reserva indígena Araweté - missao conjunta DFU/DPI", 
assinado pelo engenheiro florestal Ricardo Luiz da Silva Costa/4ª SUER-FUNAI, 18.04.89. 
• "Relatório Geral sobre acompanhamento, supervisao e apoio técnico, dos trabalhos de abertura de 
picada (linha seca) Leste dos pontos 03 e 04 da Area Indígena Araweté, no Município de 5ao Féliz 
do Xingu". Flávio Ohashi, Chef e da Divisao Fundiária/4ª SUER-FUNAI, 24.04.89. 
• Informat;ao nº 003/SRN-89: localizat;ao de explorat;ao de madeira nos limites da A.l. Araweté, 
assinada pelo engenheiro florestal Ricardo Luiz da Silva Costa/4ª SUER-FUNAI, 11.05.89. 
• "Relatório sobre a atuat;ao do médico voluntário itinerante Aldo Lo Cuno e da psicóloga Sara 
Azevedo, também voluntária, nas áreas indígenas do Mato Grosso e Médio Xingu, durante os meses de 
fevereiro e mar~o de 1992". Belém, 18.03.92. 
• "Urna nova proposta pedagógica para os índios Arawetés". Sarah Azevedo, Rio dejaneiro, 30.03.92. 
• "Informe sobre duas viagens aos Araweté (A.I. Araweté/lgarapé lpixuna), Administra~ao Regional de 
Altamira". Eduardo Viveiros de Castro e Carlos Alberto Ricardo, Rio dejaneiro, s/d (maio de 1992). 
• "Relatório odontológic~ do Dr. Franco Talamona (Itália) e Cinzia Ferri (ltália)". Belém, 17.08.92. 

OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
• Planta de delimita~ao da A.I. Koatinemo-lpixuna-Bacajá. Funai, 03.12.76. 
• Mapa em escala 1:250.000: "Areas Indígenas Koatinemo-Ipixuna-Bacajá, Grupos Indígenas Assurini
Araweté-Xikrin". Funai, 2ª DR/PA, 1979. Proc. Funai/5499/79. IMapa anexo ao Relatório do GT criado 
pela Portarla Funai/627/E de 15.10.791. 
• Portarla Funai/627/E de 15/10179, que constitui GT para definit;ao da A.I. Bacajá e estudos para 
interdit;ao das A.I. Araweté e Asuriní. 
• Projeto Integrado dos Araweté (Funai/DGPC): redigido por jeronymo luisello Teixeira Vianna e 
Nadir Neri Vieira, a partir da lnstrut;ao Técnica Executiva nº 009/81-DGPC (26.01.81) as5inada por 
lvan Zanoni Hausen. 
• Memorial descritivo de delimitat;ao da A.l. Araweté/lgarapé Ipixuna. Funai, 05.04.84. Area aprox: 
985.000 ha. 
• Planta de delimitat;ao da AJ. Araweté/lgarapé Ipixuna. Funai, 26.04.84. Area aprox: 985.000 ha. 
• Informe Técnico nº 86/CTI/MIRAD, de 29.09.86, por Rita Heloísa Almeida: sobre a A.I. Koatiemo e 
a proposta de demarca~ao contínua das terras Asuriní, Araweté, Xikrin e Parakana.' 
• Carta 003/Presi/414/86 (Funai, 28.10.86): Presidente da Funai submete a apreciat;ao dos membros 
do GT Interministerial criado pelo Decreto 88.118/83 a proposta para demarca~ao da A.l. Araweté. 
• Informe Técnico nº 104/CTI/MIRAD, de 02.11.86, por Rita Heloísa de Almeida: Sobre a proposta de 
delimitat;ao da A.l. Ipixuna-Araweté. 
• Convenio nº 005/88 de 16.09.88, firmado entre Funai e Conven~o Batista Nacional. Sua cláusula 2ª 
12º menciona o envio de 02 missionários para a A.1. Araweté. Este convenio foi objeto da Portaria 
Executiva nº 1645/4ª SUER, de 30.11.88, enviada a ADRA. Esta portarla foi objeto do Parecer nº 003/ 
ADRA/4ª SUER/FUNAI/88, do administrador Antonio Pereira Neto (11.12.88). 
• "Antecedentes do processo de explorat;ao da madeira nas Areas Indígenas Araweté e Apiterewa". Sem 
data (1992), assinado por Regina Célia Fonsesa Silva, Chefe da DFU/ADRBEL. 

DOCUMENTOS LEGAIS SOBRE O TERRITÓRIO 
• Parecer nº 132186, do GT lnterministerial criado pelo Decreto 88.118/83, reuniao de 05.11.86: aprova 
a delimitai;<lo da A.I. Araweté. 
• Portaria Presidencia da Funai PP/4101, de 30.12.87 (D.O.U. de 21.01.88): interdita a A.l. Araweté/ 
lgarapé lpixuna. 
• Despacho Presidencia da Funai nº 27 de 08.11.91 (O.O.U. de 18.11.91): aprova relatório de 
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... delimita~ao da A.l. Araweté/lgarapé Ipixuna e encaminha processo de demarca~o ao Ministério da 
justi<;a [confonne Parecer nº 014/CEA/91, de 11.09.91, de Otília Ma. Correa E. Nogueira] 
• Portaría do Ministério da justi<;a nº 00254 de 28.05.92 (O.O.U. de 29.05.92): delimita a A.l. Arawetd 
Igarapé Ipixuna (Proc. Funai/BSB/2394191) para fins de demarca~o. 
• Despacho Presidencia da Funai nº 17 de 25.06.92 (O.O.U. de 07.07.92): aprova relatório de 
delimita~o da A.I. Trincheira Bacajá (1.655.000 ha., 710 km penmetro) e encaminha processo de 
demarca~o ao Ministério da Justi<;a [confonne Parecer nº OHVCEA/92, de 12.06.92, de Gilberto 
Azanha]. 

MATÉRIAS JORNALiSTICAS OU DE DIVULGA~ÁO CULTURAL 
• "Sertanistas encontram indios de olhos verdes, pele e cabelos claros". jornal do Brasil, 17.07. 74. 
• "Artesanato mostra que índios pertencem a na<;ao tupi". jornal do Brasil, 23.07. 74. 
• "Técnicos explicam pele clara ipixuna". jornal do Brasil, 18.10.74. 
• "Os últimos Tupi da Amazonia". Regina Müller, Revista Geográfica Universal, 71, 1980: 26-43. 
[Republicado em Atualidade Indígena, 21, 1981] 
• "Indios Parakanas flecham sertanista". O Liberal, 25.02.83. 
• "Chefe de Posto é flechado". Correio Bra.ziliense, 25.02.83. 
• "A vingan<;a dos índios no Xingu". O Liberal, 01.03.83. 
• "Vingan<;a, amone de 2 índios na vale do Xingu". O Estado de Sao Paulo, 01.03.83. 
• ulndios matam índios. Ataque de represália". Folha Metropolitana (Guarulhos), 01.03.83. 
• "Cr$ 12 milhoes para chegar aos Parakana". O Uberal, 02.03.83. 
• "Sertanista tentará acalmar animo dos índios Araweté". A Provfncia do Pará, 02.03.83. 
• "Funai encontra sérias dificuldades para atra~o de parakanans". Diárío Popular, 02.03.83. 
• "Vingan<;a, a morte de 2 Cndios no Vale do Xingu". Ga.zeta de Noticias, 02.03.83. 
• uMuita cautela para a atra~o dos parakanas". O Liberal, 20.04.83. 
• "Auaretes decapitam um parakana em represália". Tribuna da Imprensa, 26.04.83. 
• "Luta de indios faz 4 mortos". Notícias Populares, 26.04.83. 
• Indios fica com cabe\a de índio como troféu da guerra de tribos". jornal do Brasil, 27.04.83. 
• "Conflito de indios". Folha da Tarde, 27.04.83. 
• "Funai esclarece briga de indios Parakanan". Tríbuna da Imprensa, 27.04.83. 
• "Simplesmente um dássico". Luiz Eduardo Soares, jornal do Brasil (Caderno 'Idéías'), 04.10.86. 
[Resenha do livro de E. Viveiros de Castro, Araweté: os deuses canibais] . 
• ·" Araweté, os can ibais exemplares". M. Carneiro da Cunha, Folha de Sao Paulo, 02.11.86. [ Resenha do · 
livro de E. Viveiros de Castro, Araweté: os deuses canibais] . 
• "O tempo do jaboti". Eduardo Viveiros de Castro, Tempo e Presen~a nº 329, abril de 1988: 8-10. [Re
publicado em Aconteceu especial 18 (Povos Indígenas no Brasil 1987188189190 - Cedí), 1991: 344-46.I 
• "Impacto de usinas é imprevisível" e ulndios sofrem com novas hidrelétricas". Lianajohn, O Estado 
de sao Paulo, 25.10.88. 
• uo provável fim das popula<;óes indígenas do Xingu", O Liberal, 04.12.88. 
• "Xingu sob fogo cerrado." Carlos Fausto, Boletim da~ Brasileira de Antropología, 6, 1989: 39-40. 
• "Invasao por convenio - Os Araweté precisam de topógrafos e nao de missionário." Eduardo Viveiros 
de Castro, Aconteceu especial 18 (Povos Indígenas no Brasil 1987188189190 - Cedí), 1991: 345. 
ITranscri~o de carta do autor ao Presidente da Associa~o Brasileira de Antropologia, de 17.01.891 
• "Parakana: madeireiras fazem o servi<;o da Funai." Carlos Fausto, Aconteceu especial 18 (Pavos 
Indígenas no Brasil 1987188189190- Cedí), 1991: 339-340. 
• "Indios araweté do Pará veem televisao pela primeira vez" e "Araweté esperam demarca<;ao de 

reserva". Leao Serva, Folha de Sao Paulo, 19.04.92. 
• uverdes tentam salvar mogno da Amazonia". Leao Serva, Folha de Sao Paulo, 10.05.92. 
• "Madeireira 'seduz' índios em sede da Funai". Leao Serva, Folha de Sao Paulo, 12.05.92. 
• "Mogno da Amazonia". Cartas dos Leitores, Folha de Sao Paulo, 05.06.92. 
• "Os bichos dos índios". Leao Serva, Folha de 5ao Paulo, 04.07.92 (caderno "Folhinha"). 
• uExplora<;ao do mogno". Carta dos Leitores, Folha de Sao Paulo, 16.07.92. 
• u Araweté". Signe Howell & Espen Wrelhe, sobre texto de Eduardo Viveiros de Castro, in: I urf olkenes 
regnskog / Peoples of the raínforest (Efe, Chewong, Araweté), pp. 40-47. Catálogo de urna exposi~o no 
Museu Etnogdfico de Oslo. Oslo: Etnografisk museum, Institutt og museum for antropologi. 
• "Arawaté, Chewong, Efe". Signe Howell & Espen Wa:lhe, Program (SV-Fakultets Markeríng 1992), 
Oslo: 12-13. 
• "l urfolkenes regnskog". Signe Howell & Espen Wrelhe, Apollon, Tídsskrift fra Universítetet í Oslo, nr. 
411992 - 3. árgang: 10-13. 
• Araweté: visao de um povo tupí da Amazonia. Eduardo Viveiros de Castro e Carlos Alberto Ricardo, 
Catálogo de exposi<;ao multimeios, Centro Cultural Sao Paulo (08.10 a 08.11.92). 5ao Paulo: CEDI/ 
Secretaria Municipal de Cultura de Sao Paulo, 1992. 
• "A cren<;a, os sonhos e a tragédia dos Araweté. Leila Kiyomura Moreno,jornal da USP ano IV nº 233, 
26.10 a 01.11.92. 

DOCUMENTA~ÁO VISUAL 

A RQU IVOS FOTOGRÁFICOS: 

• Fotos CNEC (s/a, 1976), Renato Delarole 
(1979), Eduardo Viveirosdec.astro(l981-1992), 
Carlos Alberto Ricardo (1991-1992), Vicente 
Kubrusly (1992) e Murilo Santos (1991-1992) 
no Arquivo de lmagens do CEDI-SP. 
• Fotos de Eduardo Viveiros de Castro (1981 a 
1992), Carlos Alberto Ricardo (1991-1992) e 
Murilo Santos (1992) no Instittut og museum 
for antropologi / Etnografisk museum, Oslo. 

V i PEO: 

• "Araweté: visao de um povo tupi da Amazonia" (20 min.). Dire~o e fotografia de Murilo Santos, 
CEDI-SP, 1992. 

BIBLIOGRAFIA 
• ARNAUD, Expedito 
1978 - "Noticia sobre os índios Araweté, rio Xingu, Pará". Boletim do Museu Paraense Emílio Gcrldi, 
N.S. Antropologia, 71: 1-20. [Baseado nos diários e infonnac;óes pessoais de joao Carvalho.] 
1983 - "Mudan<;as entre os grupos indígenas Tupi da regiao Tocantins-Xingu (Bacia Amazónica)." 
Boletim do Museu Paraense Emílío Gcrldi, N.S., Antropología, 84: 1-50. [Republicado in Arnaud, O índío 
e a expansao nacional. Belém: Edi~oes CEJUP, 1989, pp. 315-3641. 
• AZEVEDO, Sarah, A. Lo Curto, l. MOLINAR!&: D. Novelli 
s/d - Studio dei sistemi eritocitari ABO, CDE, Kell e LEA nella tribú di indios Araweté del Brasile. 
Canzo: inédito, 12 pp. 
• BALÉE, William 



: 

1990 - "Evidence for the sucessional status of liana forest (Xingu River Basin, Amazonian Brazil)." 
Biotropica, 22 (1): 36-47. 
1986 - Relatório fmal: pesquisa etnobotanica entre quatro grupos Tupi-Guarani, 1984-86. Belém: 
inédito, 65 pp. 
1987 -The adaptation to culture in Amazonia. Belém: inédito. 0-52). 
1988 - "Indigenous adaptation to Amazonian palm forests." Príncipes -]oumal of the Palm Society, 
32 (2): 47-54. 
1989 - "Cultura e vegetai;ao da Amazonia brasileira." In: Neves, Walter (org.), Biología e ecología 
humana na AmazÓ11ia: avalia(clo e perspectivas. Belém: Museu Paraense Emilio Greldi (pp. 95-109). 
1989 - "The culture of Amazonian forests." Advances in Economic Botany, 7: 1-21. 
1992 - "Peoples of the fallow: a historical ecology of foraging in lowland South America." In: Kent 

· Redford &: Christine Padoch (orgs.), Conservation of Neotropical Forests: Working from traditional 
resource use. New York: Columbia University Press (pp. 35-57). 
• BALÉE, William & Denny MOORE 
1991- "Similarity and variation in plant nanies in five Tupi-Guaraní languages (Eastem Amazonia)." 
Bulletin of the Florida Museum of Natural History, Biologícal Sciences, 35 ( 4): 209-262. 
• COMBES. Isabelle 
1986- "Etre ou ne pas étre. A propos d'Araweté: os deuses canibais d' Eduardo Viveiros de Castro." 
]ournal de la Société des Américanistes, LXXII: 211-220. 
• MILTON, Katharine 
1991- "Comparative aspects of diet in Amazonian forest-dwellers". Philosophical Transaction of the 
Royal Society of London, B (1991) 334: 253-263. 
• RIBEIRO, Berta . 
1981 - "Histórico do contato do povo Araweté." Porantim, 34, ano IV, novembro 1981: 14-15. 
1983 - "Araweté: a india vestida." Revista de Antropología, 26: 1-38. 
1984-85 - "Tecelas tupi do Xingu." Revista de Antropología, 27-28: 355-402. 
• TEIXEIRA, Cláudia Silva & Eduardo VIVEIROS DE CASTRO 
1992 - Fitoftsionomia da Area Indígena Araweté-lgarapé lpixuna, Médio Xingu, Pará (Estudo 
Preliminar). Rio de janeiro: CEDI-PIB, inédito, 41 pp. 
• VIVEIROS DE CASTRO~ Eduardo 
1984-85 - "Os deuses canibais: a morte e o destino da alma entre os Araweté." Revista de Antropología, 
27-28: 55-90. 
1986 - "Escatología pessoal e poder entre os Araweté". Religiclo e Sociedade, 13 (3): 2-26. 
1986 - f\raweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor I ANPOCS, 7 44 pp. 
1988- "Os Araweté". In: L. Ayer dos Santos e L. Andrade (orgs.), As hidroelétricas do Xingu e os povos 
indígenas. sao Paulo: Comissao Pró-lndio, pp. 179-184. 
1992 - From the enemy's point of view: hunuinity and divinity in an Amazonian society. Chicago: The 
University of Chicago Press, 407 pp. 
• VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo&: Lúcia M. M. de ANDRADE 
1988 - "Os povos indígenas do Médio Xingu". In: L. Ayer dos Santos e l. Andrade (orgs.), As 
hidrelétricas do Xingu e os povos indígenas. sao Paulo: Comissao Pró-Indio, pp. 135-145. 

'-....• 

• 

j 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



sucess1v.os 

! 


	000
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	112 tttt
	113__230_6_2.4
	115__230_6_2.4
	117__230_6_2.4
	119__230_6_2.4
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	192
	999



