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Apresentação

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA DO POVO YUDJA

POVO YUDJA, DONOS DO RIO
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Os Juruna, como também são chamados os Yudja, eram um dos povos mais importantes do Rio Xingu, porque antigamente a nossa população era muito grande. Nossos antepassados eram os antigos habitantes das ilhas e penínsulas do
baixo e médio cursos do Rio Xingu, um dos maiores rios da Amazônia. Iya’xipa na
nossa língua significa “rio principal”. Yudja, na nossa língua, significa “dono do rio”,
porque na nossa história, os nossos ancestrais libertaram o rio, que antes ficava
preso dentro de um tipo de geleira ou caixa de gelo.
A nossa história está ligada à fundação da cidade de Belém. Em meados do século XVII, o resultado mais evidente dos primeiros cem anos de uma história marcada pelo aprisionamento, escravização, guerra e predação, foi o abandono de toda
a região do baixo Xingu pelos indígenas.
As terras dos Yudja e dos seus vizinhos foram invadidas pela sociedade envolvente. Nós sofremos todo o peso do avanço dos seringueiros e de outros povos
indígenas na nossa terra ancestral, principalmente os Kayapo.
Parte dos Yudja vivia em uma grande aldeia onde hoje se localiza a cidade de Altamira, no Estado do Pará. Então, há uns cem anos atrás, o povo Juruna fugiu da briga
com os Kayapo e com os seringueiros e se dividiu. A maior parte voltou para trás, descendo o rio. Um número reduzido de pessoas subiu o Rio Xingu, fugindo da briga, e
encontrou um outro grupo de Kayapo, chamado Xikrin. Eles não ficavam sossegados
e continuaram subindo o rio, até a região do alto Xingu, atual Parque do Xingu.
A guerra continuou, porque os Juruna vieram de longe para uma área que já era
ocupada por outros povos, como Trumai, Suya e Kamayura. Então aconteceram
as brigas entre os Juruna e esses povos. Essas guerras acabaram há pouco tempo,
quando a expedição Roncador-Xingu teve contato com estes povos. Nessa época, por volta de 1950, a população Yudja era de somente cerca de 37 pessoas. O
nosso povo quase desapareceu.
Através dos Juruna, outros povos xinguanos aprenderam a fazer canoa de um
tronco e o caxiri, a bebida fermentada de mandioca chamada maritxa ou iyakuha
na lingua Yudja. Os Yudja trouxeram outros alimentos para o Xingu, como o mi-

lho, o cará, a abóbora, a melancia, a cana, banana, abacaxi e o mamão. Foi através
dos Yudja que os Kayapo aprenderam a fazer arco e flecha e a dormir em rede.
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Atualmente, parte do povo Juruna vive no Parque Indígena do Xingu, localizado
no Estado do Mato Grosso. A aldeia principal é o Tuba Tuba, localizada no Município de Marcelândia, no Mato Grosso. Na nossa aldeia temos a escola de ensino
fundamental Kamadu, de 1a a 4a séries e os professores somos nós mesmos. Na
nossa escola, preservamos a cultura e os costumes como: histórias, conhecimento próprio, sabedoria dos mais velhos, remédios tradicionais, danças, músicas,
festas e outros.
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Migrações do
Povo Yudja
na Bacia do
Rio Xingu, do
século XVII até o
século XX. Bacia
Hidrográfica do
Rio Xingu, nos
Estados do Mato
Grosso e Pará.
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FORÇA DA POLÍTICA YUDJA NA TERRA INDÍGENA DO XINGU
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Este projeto focaliza a organização sócio-política do povo indígena Yudja, conhecido como Juruna, da família linguística Juruna, tronco Tupi, que habita a
Terra Indígena Xingu, localizada ao norte do estado de Mato Grosso, próximo
à rodovia 322-MT, antiga BR-080. A comunidade Yudja está distribuída em
sete aldeias ribeirinhas situadas na região do baixo Xingu, na bacia hidrográfica do Xingu: Aldeia Tuba-Tuba, Pakayá, Parureda, Pak-samba, Pequizal,
Mupadá e Kamïĩ. As aldeias Yudja são aldeias ribeirinhas. A maior delas é a
aldeia Tuba-Tuba que tem escola central, Unidade Básica de Saúde e a sede
da associação. As matas que rodeiam nossas aldeias são de transição entre
cerrado e floresta amazônica.
As comunidades Yudja têm aproximadamente 397 pessoas, que mostram força
da política, cultura e história, mantendo a língua Yudja viva. As aldeias são próximas e o acesso é pelo rio, podemos chegar de canoa.
Cada aldeia possui um representante e as decisões comunitárias são discutidas
por toda a comunidade e definidas pelo Cacique principal do povo Yudja, que
mora na aldeia Tuba-Tuba. As nossas atividades atuais demandam cada vez mais
a nossa presença na cidade, mesmo assim conseguimos manter a nossa cultura,
ensinando para os nossos filhos artesanato, fazer canoa, caça e pesca, cultivo da
roça, música e instrumentos musicais, a nossa língua, dança e regras de convivência segundo os nossos costumes e tradição.
A economia do povo Yudja é baseada na agricultura de subsistência, pesca,
caça e extrativismo. Para as novas necessidades, temos a economia alternativa
(comercialização de sementes, mel, artesanato e alimentos da aldeia para a
merenda) e serviços prestados para a Secretaria de Educação do Estado do
Mato Grosso, FUNASA e SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina).
A associação Yarikayu tem um papel importante na política indígena regional,
participando de eventos, desenvolvendo atividades de fiscalização, diálogo com
proprietários de terras que fazem limite com a Terra Indígena do Xingu e no desenvolvimento e execução de projetos.
Nos últimos anos, os professores Yudja têm se preocupado em registrar sua língua,
histórias e criar formas de preservá-las. Juntamente com lingüistas, educadores e
antropólogos, têm sido iniciados projetos de documentação da língua e dos co-

nhecimentos Yudja, como por exemplo o projeto que foi realizado em 2006 com o
ISA – Instituto Socioambiental – uma ONG. Nesse projeto, foram gravadas muitas
músicas pertencentes à rica tradição do povo, em um registro quase completo.
OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA (JUSTIFICATIVA) DA PESQUISA

REUNIÃO E PESQUISA (METODOLOGIA)
Como metodologia de pesquisa, chamamos a comunidade da aldeia e explicamos
a importância da pesquisa para todo o povo Yudja. Pedimos aos interessados em
fornecer informações sobre a organização do povo Yudja, que se manifestassem.
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Este projeto de pesquisa tem por objetivo compreender a organização sócio-política do povo Yudja, registrando e focalizando apenas como se organizavam antes do
contato, em comparação com a organização atual. Este estudo é importante para
conhecer e aprofundar mais meu conhecimento sobre como o povo se organizava
antes do contato, quem decidia, quem eram as principais lideranças na comunidade e qual era o papel de cada uma. Fazer um comparativo, entre a organização do
povo Yudja antes do contato com a organização atual, também é importante para
aplicar na sala de aula, para aprendizes conhecerem a cultura do seu próprio povo
e assim respeitarem os caciques, os donos das festas e as pessoas mais velhas.
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Reuniões no centro da aldeia Tuba-Tuba

Avisamos que as entrevistas aconteceriam no pátio da aldeia com participações
das lideranças atuais e dos mais velhos que têm conhecimento sobre a organização sócio-política do povo Yudja antes do contato. E foi planejada a pesquisa com
questões para a conversa:

ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA DO POVO YUDJA

O papel do cacique antes do contato
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Como era realizada a escolha e o que precisava para se tornar um cacique?
Qual era o papel do cacique antes do contato?
Na ausência do cacique, quem tomava as decisões?
Em que momento as mulheres participavam das reuniões?
Organização do pajé e do raizeiro
Para se tornar um pajé, o que precisava?
O pajé pode ser raizeiro?
Quais festas eram realizadas e como eram organizadas?
Quem eram os donos das festas e por que eram os donos?
E continuei com a pergunta sobre os guerreiros
Quem eram os guerreiros e como eram escolhidos?
E perguntei novamente sobre a forma de organização
da comunidade na atualidade
Qual a forma de organização da comunidade na atualidade?
A reunião de pesquisa foi finalmente realizada no dia 15 de março de 2013 na
aldeia Tuba-Tuba com uma entrevista com o cacique Sadea Juruna, que tem 60
anos de idade, com presença dos outros caciques. A reunião aconteceu às oito
horas da noite no centro da aldeia, com participação de 32 pessoas, incluindo jovens e as crianças. Para esta pesquisa, planejei utilizar aparelhos como gravador,
máquina fotográfica e filmadora. As perguntas foram feitas na língua materna.
Depois da entrevista, transcrevi partes na língua materna e partes na língua portuguesa. Antes de iniciar a entrevista, eu expliquei novamente a importância da
minha pesquisa para a comunidade, e depois da explicação comecei a entrevistar
o cacique, sobre os temas seguintes.

Entrevista com cacique Sadea Juruna
no centro da aldeia

CACIQUE SADEA JURUNA: O povo Yudja se organizava assim, o cacique era escolhido pela comunidade em uma reunião entre si, e nessa reunião essa pessoa
era indicada com unanimidade: a pessoa era aquela que tinha conhecimento, que
tinha sabedoria, que dominava bem a cultura do seu povo como língua, história
e política do povo Yudja. Assim, para assumir o seu cargo de cacique ou tomar
sua posse, reunia novamente a comunidade para tratar de como ele poderia fazer
uma festa de comemoração de que ele é a autoridade. Então ele, junto com a
comunidade, tomava uma decisão e organizava uma cerimônia. Ajudava na preparação de alimentos como caças, peixes e outras comidas... Depois de juntarem
comidas, eles convidavam caciques das outras aldeias para participarem da cerimônia de posse. Junto com outros caciques, ele se pintava para seu discurso.
Assim, quando terminava de se pintar, ele era acompanhado pelos outros cacique até a casa de centro da aldeia onde faria seu primeiro discurso publicamente.
No uso da sua palavra, agradecia aos outros caciques e às comunidades presentes. Dizia assim:
“A partir de hoje eu assumo a minha carreira de cacique e a responsabilidade
como autoridade, lutarei pelo nosso direito, vamos acreditar que somos o povo
verdadeiro da natureza, vamos valorizar e preservar o que é nosso, por exemplo:
território, costume, ritual, crença, festa e pintura” ...
Quando terminava o seu discurso, autorizava o famoso caxiri...
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KARIN: Como é realizada a escolha do cacique e o que precisa
para se tornar um cacique?
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Pintura do século XX retratando o dia a dia do povo Yudja

Organização ritual Yudja atualmente
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...comidas e a festa, e o povo comemorava. Assim acontecia uma cerimônia de
posse de cacique.
Naquela época, todo mundo obedecia ou respeitava o cacique, que era considerado como principal do povo, orientava seu povo e tomava decisão sobre alguns
assuntos importantes relacionados a ele.

Tinha os momentos dele realizar seu trabalho e atividade comunitária como: roça
e festa. A festa era mais importante na época para o povo Yudja, porque durante
a festa se aprende muitas coisas, canto, história, as palavras desconhecidas que
apareciam nas músicas etc... O cacique, desde que assumia seu papel, tinha seu
plano escrito mentalmente. Quando queria executar as ações planejadas, chamava a comunidade no centro da aldeia e explicava o assunto. Assim as atividades
eram informadas para a comunidade.

CACIQUE SADEA JURUNA: Olha, só o cacique podia tomar uma decisão para
resolver problema da sua comunidade. Toda noite, na lua clara, orientava seu
povo ou contava uma história ao redor da fogueira com a participação de toda a
comunidade, homens, mulheres e crianças. E para definição de alguns assuntos
importantes naquela época, o cacique conversaria com quem era cacique.
O cacique era o chefe de todos e comandava a aldeia:
dono da festa, chefe dos
guerreiros, chefe dos caçadores e dos pescadores. Uma
festa era escolhida numa reunião com a presença de todas as comunidades; assim,
todo mundo ficava sabendo. Assim acontecia naquela
época com o povo Yudja.
Os Yudja não queriam que
outros povos invadissem o seu território de origem, por isso ocorria guerra. Eles
guerreavam contra outros povos, em busca de materiais necessários para seus
usos, como terra ou alimentos, que eles precisavam para suas sobrevivência.
KARIN: Na ausência do cacique, quem tomava as decisões?
CACIQUE SADEA JURUNA: Na ausência do cacique, quem o substituía era o
filho dele, que fazia o mesmo papel do pai e era considerado como autoridade
com mesmo poder. Aquela pessoa que tem mesmo poder era indicada para ser
cacique. Se, um dia, o cacique não quisesse mais ser cacique por alguns motivos,
ele assumiria automaticamente.
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KARIN: Qual é o papel do cacique antes do contato?
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KARIN: (depois de tudo que ele explicou, eu perguntei sobre as mulheres) Em
que momento as mulheres participavam das reuniões?
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CACIQUE SADEA JURUNA DISSE O SEGUINTE: Tinha momentos certos para
as mulheres participarem das reuniões. Participavam só quando eram umas reuniões sobre festa, plantio, caçada, pescaria, limpeza da aldeia, oficina de algumas
confecções de artesanatos. E também ajudavam a organizar os eventos, pois faziam farinha, assavam peixes, mingau, pereba e caxiri. Elas também faziam reunião só das mulheres, sobre alguns trabalhos comunitários como plantio da roça
ou fazer seus artesanatos de cerâmica, tecelagem e outros... Assim era organização das mulheres naquele período.

Organização das mulheres Yudja hoje em dia

KARIN: (perguntei sobre organização do pajé) Para se tornar um pajé,
o que precisava?
CACIQUE SADEA JURUNA: O pajé não era escolhido nem pela comunidade,
nem pelo cacique. A própria pessoa, individualmente, usa as ervas poderosas
para se tornar um pajé, sem ninguém perceber. Ela passa por vários processos
para ser bom pajé, ou bom conhecedor do mundo espiritual. A pessoa não era
ensinada para preparação de erva poderosa, pois já sabia culturalmente o seu
preparo. O remédio, depois de aplicado, orientava a pessoa sobre as regras e
como poderia seguir para não contrariar seu próprio poder. Depois de cumprir
todos os procedimentos, ela era autorizada a socorrer a vida dos pacientes.
Não era o pajé que promovia uma festa ou cerimônia de oferenda pela vontade
dele. O pajé era mandado pelo espírito que cuidava dele e que pedia para ele
fazer uma oferenda. Conforme pedido, o pajé repassava o recado para o cacique
e a comunidade. E o cacique, junto com a comunidade, promovia a festa.

KARIN: (depois que ele explicou isso, eu perguntei sobre o papel do raizeiro)
O pajé pode ser raizeiro?
CACIQUE SADEA JURUNA: Sim, o pajé pode ser raizeiro, porque seu espírito
ensina sobre o remédio do mato para tratar o paciente. Porém, existiam pessoas
que só trabalhavam com raiz, que tinham conhecimentos sobre as boas raízes
para ser caçador.

CACIQUE SADEA JURUNA EXPLICOU: Os remédios eram aplicados nos olhos,
nos braços, nas pernas. Assim faziam: quando nascia lua nova, combinavam com o
cacique e a comunidade um dia de
passar os remédios nas pessoas. E ficava combinado que, no dia seguinte, iriam buscar remédio no mato.
Traziam, os remédios eram preparados por eles e, no final da tarde,
eles passavam nas pessoas pedindo a força da lua, dizendo: - Lua,
olha ele. Assim ele se transformaria
em bom conhecedor do próprio
remédio, da história, e um bom caçador no futuro. Dizia outra palavra a cada um
que ele chamava. Assim nossos conhecedores transmitiam seus conhecimentos.
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KARIN: Como eram usadas essas raízes? Como eles se organizavam
para aplicar nas pessoas?
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Caça e caçador Yudja

KARIN: Qualquer um poderia ser raizeiro? Ou eles eram escolhidos?
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CACIQUE SADEA JURUNA: Raizeiros eram os filhos das pessoas que tinham
conhecimentos sobre mato. Eles não eram escolhidos, recebiam esses aprendizados das suas famílias durante seu crescimento, principalmente durante a reclusão, quando raízes e ervas eram aplicadas diariamente.
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KARIN: (eu perguntei novamente ao cacique) Quais festas eram realizadas,
como eram organizadas e em que período aconteciam?
CACIQUE SADEA JURUNA: Naquela época, as principais festas que aconteciam
eram: festa de centro da aldeia (kuataha de abïa), festa da flauta Taratararu, festa
da flauta Pïreu xinxin, festa Kïriwai e festa do Pajé. A festa Kuataha de abïa geralmente acontecia depois da roçada. Para realizá-la, o cacique, que organizava a
festa junto com a comunidade, fazia reunião explicando que era momento de
fazer a festa (naquela época eles cumpriam o calendário). Na reunião, eram escolhidas as pessoas responsáveis como dono(a) da festa e quem seria o chefe dos
caçadores e dos pescadores.

A pessoa responsável pela pesca e pela caça é escolhida

O dia do início da festa era marcado, e a festa começava quando chegava esse
dia. Eles cumpriam a data combinada. Assim eram divididas as tarefas entre as
pessoas, para juntar os alimentos. O dono ou a dona da festa combinava para
buscarem mandiocas para fazer polvilho, farinha, mingau e caxiri. As mulheres
participavam mais na preparação de alimentações. Depois de tudo pronto, o cacique mandava seus mensageiros, para convidarem as comunidades das outras
aldeias. Assim elas ficavam sabendo da notícia da festa.

KARIN: Quem eram os donos das festas? Por que eram os donos?

Porém, todo mundo acompanhava e ajudava na organização de um evento.
KARIN: (eu continuei as perguntas) Quem eram os guerreiros e como
eram escolhidos?
RESPOSTA DO CACIQUE SADEA JURUNA: Os guerreiros eram as próprias pessoas da comunidade que se chamavam de guerreiros. Esse grupo tinha seu chefe,
escolhido pelo cacique em uma reunião dos guerreiros. Ele comandava os guerreiros e só ele podia tomar uma decisão na hora da batalha. Enquanto
ele não mandasse ou pedisse para
fazer uma vingança, ninguém poderia fazer nada; se alguém fizesse
algo fora do combinado, não teria
sentido para a cultura.
Eles se preparavam, faziam muitas
flechas, bordunas, usavam muitos
remédios, treinavam antes de ir
atacar seus inimigos. Os remédios que usavam eram para ficarem fortes e bons
de flechas. Assim, era o modo como os guerreiros se organizavam naquele tempo.
KARIN: (perguntei finalmente para o cacique) Qual a forma de organização
da comunidade na atualidade?
CACIQUE SADEA JURUNA: Hoje em dia a nossa organização está ficando cada
vez mais diferente do que era antes, não estamos mais contando histórias no
centro da aldeia como antes acontecia. Isso mudou quando chegou a escola e
associação. Hoje podemos eleger ou indicar uma pessoa como diretor da escola,
presidente da unidade executora, presidente da associação, ou para ser cacique
da aldeia, numa reunião da associação. É diferente do que acontecia no passado.
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CACIQUE SADEA JURUNA: Os donos das festas naquela época eram os(as)
filhos(as) das pessoas consideradas como autoridades: cacique, pajé, guerreiro, dono da festa, historiador e raizeiro... Os filhos deles que dirigiam a festa.
Como os pais, eram considerados os que tinham poderes, não era qualquer
um que deveria ser dono(a) da festa. Essas pessoas tinham muitos conhecimentos sobre cultura.
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Por exemplo: quem organiza a reunião da associação e da escola? É o presidente
da associação, o diretor da escola e a comunidade. Quem organiza uma reunião
para a realização de uma festa? É o cacique, a associação e a escola junto com a
comunidade. Quem toma uma decisão? É o cacique? Quem manda na comunidade? É o cacique. A política e a organização da comunidade estão mudando com
a chegada de novas tecnologias como rádio, comunicação, televisão, computador, internet, motor e outros equipamentos. Tudo isso fez mudar o nosso jeito
de organização. Hoje em dia a briga do povo está na ponta da caneta, papel e
computador, que substituíram arcos, flechas e bordunas.

