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Apresentação
POR MUTUA MEHINAKO
Antigamente, antes da escrita chegar ao nosso mundo, os conhecimentos de cada
povo eram armazenados nos corpos dos mestres de conhecimentos, e eram principalmente os mais velhos que tinham experiências. Para você adquirir os conhecimentos de um determinado saber, precisava pagar ao dono com objetos de valor como arco preto, penas de arara, gavião real, canoa, panela de barro etc. Assim
poderia aprender uma parte de conhecimento. Pagar o conhecimento é importante porque, para nós, ele é vivo. Se aceita, espiritualmente tem que agradecer.

O interesse de fazer pesquisa foi motivado pela ida de vários pesquisadores não
indígenas nas nossas aldeias, que sempre vão pegar os conhecimentos para eles.
Então, agora poderemos ser também pesquisadores do nosso próprio povo. Este
projeto deu chance para cada um escrever e traduzir os pensamentos e conhecimentos entre culturas e línguas. Cada aluno teve o privilégio de explorar os conhecimentos de seus próprios povos, e de trazer um recorte de saber para a escrita. O
projeto deu um pontapé inicial, para cada um dos alunos começar a descrever sobre seu povo. Este é começo e novidade para nós todos. A pesquisa sempre revela
novidades. Sem pesquisa, não podemos ter novos conhecimentos revelados. Agora podemos apreciar os conhecimentos importantes que cada um contribuiu, para
o começo da nossa discussão. Vamos continuar fazendo este papel de pesquisador
nas nossas aldeias, pois sabemos que estes conhecimentos e as nossas formas de
fazer leituras do nosso mundo, são maiores. Portanto, digo, é começo para nós, alguns vão continuar explorando nossos saberes, incluindo a pesquisa nesta prática
de repasses de saberes que vem de geração para geração até o presente.

BEM VIVER NO XINGU

O curso de Gestão Territorial e Serviços Socioambientais do Xingu, promovido
pelo Instituto Socioambiental - ISA, foi preparado para o fortalecimento de lideranças atuantes e futuras lideranças, nos conhecimentos da polītica não indígena, visando a proteção dos nossos territórios. Foi quando o curso teve a ideia de
que cada aluno apresentaria no final dos três anos um Trabalho de Conclusão de
Curso - TCC, onde eles descreveriam um tema dos conhecimentos do seu povo,
comparando com alguns dos conhecimentos novos que estavam aprendendo.
Cada um teve a oportunidade de pesquisar o tema que gostaria de descrever,
apresentando dificuldades diferentes. Se a família não tinha aqueles conhecimentos, precisaria procurar outra pessoa para pesquisar. Escrever em português
também foi barreira que cada um enfrentou.
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Nota aos leitores

BEM VIVER NO XINGU

O conceito de formação, fio condutor dessa publicação, é substantivo e verbo
simultaneamente. A presença do ISA na Terra Indígena Xingu (conhecido por
Parque Indígena do Xingu até a conclusão do trabalho aqui sistematizado) vem
sendo permeada pela ideia de acompanhar a trajetória dos 16 povos que ocupam
esse território como protagonistas principais do seu próprio destino. A formação
a que nos propusemos compartilhar com diferentes representantes das sociedades
xinguanas trafega por seu amplo domínio: informação; preparação, educação, formatação, modelagem, prontidão, constituição, precisão, composição...
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Os xinguanos e seus parceiros do ISA mantêm há mais de 20 anos longas e sucessivas etapas de convivência direcionada a posicionamentos recíprocos diante
dos impasses que a sociedade não-indígena impõe a eles. Como lidar com questões que advêm de um sistema repleto de contradições, a começar na concepção de desenvolvimento que se estabeleceu no mundo capitalista e ocidental,
representado mais especificamente na região da TIX pelo crescimento indefinido
do agronegócio que vem corroendo a qualidade de vida dos índios? O Programa
Xingu, do ISA, tem o desafio constante de desconstruir as visões generalizantes
sobre nossa sociedade. Os aliados dos povos indígenas somos técnicos, intelectuais, idealistas e, com nossos interlocutores índios pensamos, questionamos,
retrucamos, contradizemos, formulamos e debatemos hipóteses. O ponto de
partida é colocar informação no centro da arena.
Se depender do dito progresso dos vizinhos da TIX, seu destino está ameaçado.
Se ficarem de braços cruzados, as lideranças das 16 etnias e seus pares serão cúmplices de uma tragédia anunciada, e não apenas vítimas. Não dá mais tempo de
esperar que o inimigo mude de ideia. A triste história que configurou o PIX deu-se
em um momento no qual, enfraquecidos por doenças e dispersão compulsória, as
sociedades xinguanas e outras que povoavam seu entorno, não tinham uma ferramenta importante para confrontar o invasor – o conhecimento de sua língua e a
informação do que estava em curso com suas terras. Superada a fase nefasta dos
primeiros contatos, outras se sucederam com mais ou menos traumas ao longo
dos últimos 50 anos; e parece que ainda há muito o que se enfrentar.
Assim, a formação reportada nesta publicação dirá respeito a seis módulos de estudos direcionados a que jovens lideranças refletissem sobre a história da Terra Indígena Xingu (consagrada como Parque Indígena do Xingu) e fizessem a partir daí
projeções sobre seu futuro. É, mais especificamente, o registro do trabalho de jo-

vens xinguanos interessados na dimensão política da Terra Indígena Xingu. Alguns
atuam como professores dentro das escolas de suas aldeias, outros participam de
discussões estratégicas promovidas por lideranças mais velhas no seio de suas comunidades; outros trabalham nas associações que atuam como porta-vozes de direitos e anseios das mesmas; e todos, de uma forma ou outra, participam nos fóruns
direcionados a formatar e avaliar políticas públicas específicas aos povos indígenas.
Vale observar que o grupo foi designado por suas próprias comunidades, e o único
critério de participação definido pelo ISA foi o de que as pessoas atuassem dentro da
TIX, junto a suas aldeias e fossem reconhecidas entre seus pares. Resulta que se alcançou a participação de apenas uma mulher ao trabalho, uma situação desconfortável
que não deixou de ser colocada em pauta em momentos adequados para se tratar
desse aspecto relacionado às estruturas de representação política das sociedades indígenas. Como anotado em um texto coletivo durante um dos módulos:
A “formação voltou-se para quem está na frente da gestão política da
TIX, interessado em se aprofundar mais no conhecimento em defesa do
território, para construir o melhor possível a nossa casa, pois o Xingu
está sob ameaça. Buscou alcançar compromissos entre os povos do Xingu, para a gente também apoiar outros povos que estejam precisando.”

Os apoiadores Fundo Vale e RainForest Noruega (RFN) confiaram na importância
da proposta e investiram na sua realização, viabilizada pela parceria com as associações étnicas da TIX, a Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX) e a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) CR-Xingu, em Canarana.

Boa leitura!

BEM VIVER NO XINGU

Os encontros bianuais deram-se entre 2011 e 2014, em módulos presenciais de 15
a 20 dias cada. Nos períodos intermediários a equipe do ISA orientava pesquisas
específicas associadas aos cursos, além de acompanhar trabalhos de sistematização
e outras atividades relacionadas ao calendário das festas. Participaram de todo o
processo 32 jovens xinguanos dos diferentes povos: Majugika (Kaju) Nafukua, Ayakanula Waura, Amutu Waura, Yamalui Kuikuro, Etsiri Mehinako, Yahu Mehinako, Ayato Kuikuro, Taliko Kalapalo, Tewe Kalapalo, Yawaritu Trumai Suia, Samuraia Kamaiura,
Jaluik Kamaiura, do Alto Xingu; Tukupe Waura, Karuwaya Trumai, Porompi Txicão,
Wayge Ikpeng, da região do médio Xingu; Aramut Kaiabi, Kuaywu Kaiabi, Tariaiup
Kaiabi, Wareaiup Kaiabi, Jywakatu Kawaiwete, Karin Juruna, Maiawako Juruna, Yabaiwa Juruna, Siranho Kaiabi, Kwariup Kaiabi, Mairyrū Kaiabi, Yarete Kaiabi, Twikang
Kaiabi, Makupa Kaiabi, do baixo Xingu; e Kawiri Suya e Yaiku Suya, do leste Xingu.
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Estrutura da formação
PARTE I. A PROPOSTA GERAL DA FORMAÇÃO
A metodologia: Ser “gestor”
•
Compreensão da história social e política da TIX Indígena do Xingu (PIX), e
das políticas de governo que ali incidiram
•
História crítica do pensamento europeu (leis da ciência e tecnologia; origem
do universo e da vida)
•
Cartografia participativa: mapeando os caminhos da autonomia
Processos paralelos à formação
•
O plano de gestão da Terra Indígena do Xingu (TIX)
•
O protocolo de consultas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
•
Os Serviços Socioambientais
PARTE II. A TRADUÇÃO COMO PROPOSTA METODOLÓGICA
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•
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•

Relações específicas dos povos xinguanos com o território (diferenciando
povos indígenas e os “brancos”)
Especialistas, colaboradores e equipe do ISA

PARTE III. TRADUÇÕES XINGUANAS
•
•
•

“Chamados para dentro”: o contato com os Kaiabi e a criação do PIX
Das transformações na origem às mudanças contemporâneas
Modos de vigilância Kisêdjê

PARTE IV. CADERNOS DE PESQUISAS AUTORAIS
Breve apresentação de cada pesquisa publicada
Apresentação de resumos comentados de cada pesquisa publicada pelos gestores territoriais formados. Os textos estão divididos em blocos temáticos:
•
•
•
•
•

Origens, dinâmicas culturais e políticas rituais na TIX
Pensando a juventude xinguana
Organização sociopolítica
Soberania alimentar na TIX
Territorialidades

Parte I. A proposta geral da formação
1. A METODOLOGIA: “SER GESTOR”
O trabalho que será exposto a seguir reuniu pessoas que já tinham tido alguma
experiência em gestão, ou seja, estiveram em posição de assessoria a projetos
nos campos da saúde, da educação ou do associativismo. Indicados por suas próprias lideranças, boa parte desses jovens podia ler e escrever com alguma fluência, uma vez que sua geração vivenciou o processo de formação de professores
(alvo de atenção do ISA por quase dez anos), que se conjugou ao aparecimento
das escolas no PIX entre o final dos anos 1990 e a primeira década dos anos 2000.
O trabalho propiciou que o grupo estabelecesse um campo de convivência
produtivo, que viesse a ter reflexos importantes na gestão da TIX; desejada por
todos, criou-se uma atmosfera de sintonia para promover trocas recíprocas de
conhecimento a partir do realce das diferenças; o intuito foi demonstrar a possibilidade de superarem, pelo menos naquele contexto, muitas dificuldades logísticas, políticas e culturais que tantas vezes servem de pretexto para a imobilidade
diante dos impasses trazidos pela convivência com os vizinhos não-indígenas.

Os povos indígenas em geral têm seus direitos continuamente tensionados, vêm
sendo mais e mais questionados sobre a necessidade de suas terras, de seus modos de manejo ou da importância de seus conhecimentos. Nesse sentido, instigamos os jovens do curso a entender os modos de pensar, viver e falar dos “brancos”, contrastando-se em suas diferenças a partir de uma visão crítica sobre os
“modos de falar” os quais, por muitas vezes tendem a adotar como se fosse uma
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Os povos do Xingu estão firmes no propósito de exercerem a gestão autônoma
da TIX sem mediações do Estado ou de organizações da sociedade civil. Isto significa, em outras palavras, encararem os atuais desafios da governança, amadurecendo suas formas de convivência entre os povos que hoje vivem na TIX. Para
tanto, sabem da necessidade de dominar ferramentas de conhecimento associadas ao exercício do planejamento, da administração e da política externa. Esta
última, em particular, os levou a projetar a necessidade de exercerem entre si o
diálogo sobre as suas próprias diferenças e a reflexão sobre os modos de conversar entre os povos representados no curso. Todos concluíram pela necessidade
de construir e zelar pela manutenção de um canal de diálogo e percepção mais
clara dos processos de traduções, fluindo para a gestão compartilhada dos assuntos transversais ou comuns a todos os povos que vivem na TIX.

13

referência positiva de autoridade. Dessa forma, os estimulamos a ampliar criticamente seus arcos de alianças, percebendo como se relacionam com os modos de
vida estrangeiros.
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Valorizando o protagonismo desses jovens, também fez parte da metodologia
observar as trajetórias individuais dos participantes, o que geralmente se reflete no contexto das comunidades; pensou-se com densidade sobre as regras
de protocolo que lideranças tradicionais, jovens lideranças xinguanas e autoridades dos “brancos” estabelece(ra)m para se comunicar, observando como se
diferenciam ou contrastam. Em vários momentos encenamos episódios marcantes que inspiraram a dinâmica debate-diálogo. Selecionamos eventos polêmicos, divulgados nas mídias nacionais, como a construção da UHE Belo Monte;
e situações que dividem opiniões como a entrada de missionários evangélicos
em área indígena e a construção de novas estradas, entre outras. Buscou-se,
com isso, realizar um mergulho nos dilemas e contrastes das interlocuções, nas
traduções e nas transformações das relações sociopolíticas ao longo do tempo. Os participantes vivenciaram papéis sociais diferentes do que normalmente vivem, treinaram argumentação sob diferentes pontos de vista, analisaram
discursos de outras lideranças indígenas e, nesse caminho, exercitaram seus
próprios estilos e formas de atuação.
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Desenhamos o processo formativo conjugando a história recente do indigenismo dentro da TIX com aspectos relevantes como as mudanças climáticas, as alterações nos marcos legais na política e o entendimento de como os povos da TIX
estão inseridos nas regras do jogo do Estado democrático. Estávamos cientes das
lacunas de compreensão de questões bastante importantes nesses espaços políticos. Assim, fizemos um recorte voltado aos “princípios” que regem cada tema
tratado, como o surgimento da ideia das leis para a humanidade; a história dos
passos do indigenismo no Brasil e no território xinguano; a ideia e a visão geral
dos “brancos” sobre o tema do desenvolvimento e como isso se relaciona com o
das mudanças climáticas.
O atual momento da Terra Indígena Xingu vem se caracterizando por um forte
processo de transformação sociocultural. Uma parcela dos jovens que participaram do curso tinha a expectativa de que ele fosse reconhecido formalmente
pelo MEC e pela Secretaria de Educação do Mato Grosso. Para que pudéssemos
trabalhar os temas com maior liberdade, sem necessariamente submetê-los às
exigências de uma proposta curricular específica, como seria a do Ensino Médio ou de um curso técnico profissionalizante, optamos por não atender aquela
expectativa. Assim, trouxemos especialistas que dialogaram com tais questões

contemporâneas sem submissão a grades curriculares pré-definidas. A partir de
certo momento os cursistas foram entendendo a metodologia e se empolgando;
o processo foi adquirindo uma dinâmica que deu lugar às demandas colocadas
no decorrer do processo. Um fato que contribuiu para dar consistência ao fluxo
de informações foi a presença constante de todos os inscritos nos seis módulos.
Para estimular os debates recorremos a audiovisuais, encenações, leitura de textos formulados por lideranças indígenas, testemunhos de convidados indígenas
de outros territórios e, especialmente, .visita de gestores à Terra Indígena Sete de
Setembro do Povo Paiter Suruí em Cacoal-Rondônia, a partir da qual os xinguanos puderam entrar em contato com o primeiro projeto indígena de comercialização de carbono do mercado voluntário da Amazonia brasileira.
2. OS TEMAS E SEUS ENFOQUES
2.1. Compreensão da história social e política da TIX

•

As transformações da política interna do Xingu, desde os tempos do contato, até as hoje enfrentadas pela TIX;

•

As estruturas de liderança e organização de cada povo, anteriores e posteriores à conformação do Parque Indígena do Xingu (PIX);

•

A ocupação do alto Xingu e a integração dos diferentes povos à região; os
modos de vida dos povos antes de virem para o Xingu;

•

Os primeiros contatos de cada povo com “brancos”, seguidos da chegada
dos irmãos Villas Boas ao Xingu;

•

O processo de demarcação e de administração do Parque do Xingu em conexão com a conjuntura nacional e do mundo;

•

Como viver hoje entre formas de organização sociopolítica baseadas no parentesco e as formas de organização mais recentes, baseadas na cidadania?

BEM VIVER NO XINGU

Exploramos os eventos político-administrativos importantes da TIX em diversos
contextos e ao longo do tempo, buscando entender os desafios da gestão do
território do ponto de vista de cada povo das sub-regiões Alto, Médio e Baixo
Xingu, dando destaque à visão dos conhecedores e historiadores xinguanos
mais velhos.
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•

Como se formaram e se transformaram as políticas de governo que incidiram no passado e incidem atualmente na TIX?

•

Como as políticas indigenistas do governo foram diferenciadas para cada
um dos 16 povos?

•

Como é que diferentes povos se juntam atualmente dentro da TIX?

Essas perguntas motivadoras orientaram um olhar retrospectivo na história da governança da TIX, revelando a passagem de um processo inicial de tutela para o momento do surgimento das mais de 25 associações étnicas e o importante protagonismo
indígena. As conversas permitiram recuperar a trajetória de governança e identificar
quais aspectos devem ser afirmados e colocados em prática para se escapar dos vestígios da tutela e trabalhar no patamar da autonomia, o que exige maturidade para o
desenho de estratégias de tomada coletiva – e autônoma – de decisões.

BEM VIVER NO XINGU

2.2. História crítica do pensamento europeu sobre a origem do universo e da vida;
sobre os conhecimentos científico e tecnológico
•

A origem dos conceitos de “cultura”, “natureza”, “ambiente” e “propriedade”,
que estão na origem das leis dos “brancos”;

•

As ideias de propriedade e de propriedade intelectual;

•

A história do pensamento europeu sobre ciência, tecnologia, origem do universo e da vida;

•

Tipos de conhecedores nos sistemas de conhecimento científico em contraponto aos conhecedores dos sistemas indígenas de conhecimento;

•

As diferentes visões sobre o funcionamento do mundo e das relações entre
diferentes seres, críticas indígenas da relação entre sociedade e natureza tal
como remarcada pelos “brancos”.
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2.3. Modos de conhecimento, capacidades de transformação
“da natureza” e algumas consequências práticas
Procuramos identificar macropaisagens na TIX, relacionando vegetação com clima, solo, ciclo da água. Confrontamos os usos atuais da floresta, da água, e da
biodiversidade, pelos povos indígenas e pelos “brancos” no entorno da TIX.

•

Como se dá a caracterização das paisagens (floresta, campo, cerrado) pelos
“brancos” e pelos xinguanos?

•

Por que existe variação de paisagens na TIX?

•

Como os povos transformam as paisagens de jeitos diferentes, ou seja, há
diferentes capacidades de transformação “da natureza”?

•

Como lidar com as mudanças no entorno da TIX, que afetam diretamente
suas vidas nesse território?

Através de debates dos temas acima, chegamos a conhecer algumas leis que
existem para proteger o conhecimento dos brancos (baseadas nas ideias de propriedade, propriedade intelectual, autoria). Conhecendo a história por trás desses conceitos, entendemos por que estas leis não protegem o jeito indígena de
conhecer: pois não respeitam as suas noções de donos, nem as regras de cada
povo para bem usar e continuar aumentando esses conhecimentos.
A visão crítica de algumas leis dos brancos sobre território e proteção de bens
culturais permitiu ver as possibilidades que ainda existem de modificá-las.

•

Percepções xinguanas sobre o bem viver no Xingu e o futuro da TIX, trazendo exemplos de outras terras indígenas e de outros países;

•

As ameaças contemporâneas para a vida sustentável, na bacia do Xingu ou
no planeta Terra;

•

A importância do pensamento indígena para uma visão crítica do modo de
produção e consumo capitalista.

2.5. Cartografia sociopolítica participativa: mapeando os caminhos da autonomia
Esse módulo, executado com a colaboração de Juan Doblas, foi conduzido pela
questão fundamental: mapear para quê? Seguimos as seguintes premissas:
•

Focar em exemplos de trabalhos cartográficos;

•

Instrumentalizar em técnicas cartográficas variadas;

BEM VIVER NO XINGU

2.4. Serviços socioambientais prestados pelos povos indígenas e pela TIX
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•

Definir os temas de pesquisa cartográfica a partir dos interesses dos alunos;

•

Mapear coletivamente, por meio de práticas de campo, a partir do que os
jovens vissem de interessante nos percursos;

•

Não publicar os mapas; eles ficariam com os autores e poderiam ser usados
ou alterados conforme a finalidade do uso.

BEM VIVER NO XINGU

O ponto de partida foi discutirmos o que é a Cartografia enquanto ciência criada e utilizada pelos detentores de poder político - governos, Estados, grupos
estratégicos de inteligência e de poder econômico - que empregam as ferramentas da cartografia para conhecer e obter domínio político e econômico
sobre um território.
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Paralelamente a essa abordagem, relatamos como a ferramenta veio sendo
apropriada por outros grupos sociais nas últimas décadas do século XX, na
chamada cartografia social. A partir de mapas elaborados por indígenas, ribeirinhos e seus parceiros, exploramos a transformação da cartografia em uma
ferramenta de poder a serviço de pessoas e comunidades em conflito com
políticas de Estado (coniventes com a expropriação territorial imposta por empresas interessadas na exploração dos seus recursos naturais ou na expansão
do domínio territorial de seus negócios). O conhecimento da trajetória histórica da cartografia social se concretizou com a análise de expedições realizadas
pelos próprios povos da TIX ao longo dos últimos 15 anos.
Os jovens aprenderam a manusear os aparelhos de GPS, sinalizando áreas do
seu conhecimento e de interesse. No quinto módulo, todos aprenderam a colocar esses pontos e percursos no Sistemas de Informação Geográfica (SIG). De
forma coletiva e lúdica, foram mapeadas: as roças de uma aldeia, para determinar onde se precisaria abrir aceiros; plantas e árvores do seu interesse; os
equipamentos de uma localidade, as pegadas de certos animais etc.
Os mapas elaborados nos módulos não ficaram só no papel. Algumas dinâmicas de trabalho conduziram para uma “imersão cartográfica” em que a própria
sala de aula se transformava em um mapa construído coletivamente diz Juan
Doblas, facilitador do tema durante a formação. Utilizando o giz no próprio
chão da sala de aula, o mapa do PIX foi refeito e, nele, os jovens posicionaram-se nas regiões em que vivem e, ali mesmo, desenhavam as características territoriais localizando áreas de conflito de uso, áreas de pratimônio material, de
fiscalização, de recursos importantes entre outros. Essas dinâmicas dialogaram

com as questões do desmatamento, da necessidade de restauração das nascentes, de caracterização dos impactos da infraestrutura no entorno, das reivindicações territoriais indígenas, entre outras; todas as reflexões vieram compor as discussões de manejo acerca das regiões componentes do PIX, numa
espécie de ideias para o manejo que futuramente, dialogarão com aspectos
do Plano de Gestao da TIX. Práticas realizadas nesse sentido, possibilitaram
aos participantes um olhar sobre as particularidades de cada “parte” do PIX e
a integração entre elas.
A prática da cartografia durante essa formação resultou na criação, em 2015,
do Coletivo de Cartografia Sociopolítica do Xingu. Desde então, a agenda
de Fiscalização da TIX, liderada por ATIX e FUNAI, ganha novos parceiros. Já
aconteceram outras quatro oficinas de mapeamento sociopolítico, com foco
principal na produção de relatórios de monitoramento e fiscalização; e na preparação de expedições de verificação de limites.
3. PROCESSOS PARALELOS À FORMAÇÃO

Esses temas foram apresentados de maneira que os jovens pudessem entender
o que está em jogo com cada aspecto e, com as discussões amadurecidas, puderam participar da agenda real de debates ao lado de suas lideranças. Assim,
atuaram tanto como tradutores culturais quanto como assessores técnicos, na
compreensão dessa nova forma de gerir a TIX.
Foram apresentados outros planos de gestão de terras indígenas brasileiras e
suas respectivas formas de construção, todos regidos pela PNGATI - Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, gerida pela FUNAI.
3.1 O plano de gestão da TIX
Paralelamente ao processo de formação dos jovens, acontecia a discussão do
Plano de Gestão do Xingu por cada povo da TIX, em suas respectivas aldeias.
O debate envolvia tomadas de decisões internas bastante desafiadoras que demandavam maturidade para o acolhimento da diversidade de opiniões.

BEM VIVER NO XINGU

A formação de jovens aqui descrita foi planejada para convergir a outros assuntos estratégicos que vêm compondo a agenda política das associações étnicas da
TIX. São eles: os processos de elaboração do Plano de Gestão do Xingu; a construção de protocolos de consultas às comunidades xinguanas para fazer valer a
Convenção 169 da OIT; e os debates sobre serviços socioambientais da TIX.
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No contexto do curso, promovemos situações nas quais os jovens recebiam o
mesmo desafio colocado para as lideranças mais velhas: discutir ideias dentro de
um universo grande de interesses variados, para revertê-las em um plano de ação.
Embora boa parte dos jovens cursistas pudesse participar de forma qualificada,
em suas aldeias, na formulação das propostas, eles não chegaram a ser os protagonistas principais do Plano de Gestão, papel que coube às lideranças tradicionais e seus assessores. Tomamos o cuidado de não conduzirmos os planos de
gestão formulados durante o curso, isoladamente. O curso propiciou que os jovens se familiarizassem do conteúdo e da metodologia de trabalho para a formulação de um documento do porte de um plano de gestão, de maneira a permiti-los participar qualificadamente em sua execução, monitoramento e avaliação.

BEM VIVER NO XINGU

3.2 O protocolo de consultas da OIT
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Outro processo paralelo focalizou o protocolo de consultas, diretamente ligadas
ao Plano de Gestão. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) estabelece o direito de consulta prévia, livre e informada dos povos ou comunidades afetadas por uma obra de infraestrutura, a fim de que opinem sobre
essa futura intervenção territorial. Ou seja, fica garantido o direito de os povos
indígenas participarem dos processos de decisão sobre o que está sendo planejado em suas terras, impactando-as positiva ou negativamente.
Uma ampla agenda de obras de infraestrutura no entorno da TIX impõe aos povos indígenas formarem opinião entre os diferentes grupos, tomando decisões
sobre aspectos compensatórios e mitigatórios dessas obras; e lutando para que a
consulta - nas interlocuções com governos - garanta boas condições de acesso a
informações sobre as propostas em pauta, boas traduções, espaços de discussão
livres de qualquer tipo de pressão, além de respeito aos processos internos de
tomada de decisão.
Para tanto, o curso contou a presença de representantes da Casa Civil que explicitaram a função e os propósitos do seu trabalho no governo brasileiro, ressaltando
a importância da construção de protocolos de diálogos para a negociação entre
as partes, sobretudo em se tratando do complexo exercício de tratar com um território multiétnico como o Xingu. Esse exercício rendeu dois momentos importantes: além da presença dos representantes do governo no Xingu, outro módulo
levou os alunos a Brasília, onde puderam novamente dialogar com membros do
governo federal com uma dimensão mais aproximada dos processos decisórios,
aprofundar um pouco mais a compreensão a respeito da dimensão de acordos

políticos em diferentes esferas e avaliar sua factibilidade. Assim lhes foi contextualizada a regulamentação de um acordo como o da Consulta Prévia.
4. OS SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS
Para esse tema contamos com a participação de Antônio Nobre, pesquisador do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que pôde apresentar com muita
didática e de modo bastante introdutório o que está em jogo quando se fala
em serviços socioambientais, elucidando os ciclos do carbono, das águas e das
chuvas e o papel das florestas e suas conexões com a regulação do clima não
só localmente mas em outras regiões do Brasil, tanto no ambiente rural quanto
urbano. Dessa perspectiva os jovens puderam compreender a importância do
território xinguano no contexto das mudanças climáticas, já que está inserido
em uma região que sofre tremendo impacto com a substituição da cobertura
florestal por pastos e monocultivos.

Esses debates devem ser retomados adiante, dada a importância evidente dos
serviços socioambientais prestados pelos povos da floresta (e dos serviços ecossistêmicos funcionais prestados pelas florestas), tanto para as populações urbanas como para toda a humanidade.
Em suma, foi por intermédio dessas discussões que o curso logrou explicitar de
maneira didática as relações entre sequestro de Carbono e aquecimento global,
os impactos deste aquecimento e das mudanças climáticas na sustentabilidade
das florestas e dos centros urbanos; a mútua dependência entre florestas e serviços de produção de água; entre mundo rural e mundo urbano. Dimensionaram
que são os biomas preservados pelos índios em suas terras que garantem a água
que vai gerar a energia de Belo Monte, irrigar a lavoura do agronegócio e movimentar empregos das indústrias.

1. Que veio a ser concluído, aprovado e publicado em 2016.

BEM VIVER NO XINGU

A abordagem desse assunto foi complementada com a visita do grupo aos Suruí de Rondônia, para conhecer o projeto de captura de Carbono (C) por eles
conduzido. Conseguiram então dimensionar melhor a viabilidade do pagamento por serviços ambientais proporcionados pela floresta mantida em pé.
Com mais clareza, puderam ajudar na tomada de decisão pelo adiamento de
adoção de qualquer política de sequestro de carbono até a definição do Plano
de Gestão do Xingu.1
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Outro rumo motivador no qual os debates se centraram foi responder o que é
e qual a importância da biodiversidade e das tecnologias da natureza. Ou seja,
como funcionam e se mantêm os serviços ecossistêmicos; qual a importância das
terras indígenas e da diversidade socioambiental nesses processos; bem como
quais as relações potenciais entre serviços ecossistêmicos e modos de conhecimento; ou as complexidades das relações entre sociedades-ambientes.
Colocar os povos indígenas como guardiães da natureza gerou a reflexão a respeito das mudanças nos modos de vida tradicional e das transformações ambientais, das múltiplas maneiras possíveis de se conhecer e de existir no mundo,
de ser diferente e assim permanecer, dos saberes tradicionais como patrimônio
da humanidade, etc. O exercício de pensar sobre esses temas foi deliberadamente provocado em rodas de prosa ao pé da fogueira, semelhante ao diálogo noturno na Casa dos Homens que se constituem em trocas informais necessárias à
formação das ideias antes de compartilhá-las nos espaços decisórios.

BEM VIVER NO XINGU

Foi dessa maneira que um conjunto de outros temas delicados se apresentaram e
exigiram tempo de discussão: A população da TIX vai crescer? As terras vão encolher? As pressões sobre seus direitos vão aumentar? Por que os “brancos” insistem
que os índios não precisam de grandes territórios?
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A complexidade das respostas não necessariamente conclusivas demonstrou
quão imperioso é trabalhar no desafio de traduzir para as lideranças indígenas
tantos aspectos intrincados da mentalidade e do modo de viver dos “brancos” e,
simetricamente, de traduzir para os brancos os modos de vida e de relação entre
os povos do PIX.

Parte II. Tradução como proposta
metodológica
O curso buscou despertar o esforço dos jovens de traduzir, ou seja, de entender como diferentes aldeias e povos vão se conectando, confrontando pensamentos e práticas de cada um, as vidas de uns afetando as dos outros: assim,
vão através de contínuas traduções se diferenciando (internamente no PIX e
dos brancos).
Os processos de tradução merecem atenção, já que muitas políticas públicas
tentam apagar as diferenças entre conceitos indígenas e os não indígenas,
nem imaginando que as autodescrições indígenas poderiam plenamente
prescindir dos nossos conceitos. E descrições em termos de conceitos que nós
“brancos” propomos, muitas vezes desconsideram os modos indígenas de produção dessas diferenças; aspecto infelizmente, também bastante comum em
muitas políticas públicas e projetos (Marcela Coelho no texto A cultura invisível, publicado na revista do IPHAN, em 2010).

Podem os “brancos” reconhecer essa coexistência fundante entre leis, povos e territórios distintos? Foi uma questão muitas vezes reapresentada pelos jovens. Podem os brancos passar a chegar aos territórios indígenas através
de outros protocolos, considerando diferentes os conceitos e as leis indígenas,
abertamente?
Como aventou Mauro Almeida: “Quando o diálogo entre as duas culturas chegar a ser do mesmo nível, vai ser preciso, ainda, sedimentar uma política de
respeito e reconhecimento como tal”. (Comunicação pessoal em 2014).

BEM VIVER NO XINGU

Aí esteve um dos grandes desafios do trabalho com esse grupo de jovens: alertar para melhor se posicionarem, ao buscar compreender outros modos de conhecer, entendimentos outros, dos modos de relação com a terra, com a soberania, com a propriedade, ligados a outros objetivos e desejos; sabendo que, em
certos contextos, essa atitude depende também de os próprios povos indígenas
re-centrarem seus saberes, modos de conhecer e suas próprias leis, suas conexões e responsabilidades por seus territórios (como discute Irene Watson, em
Aboriginal peoples, colonialism and international law. Raw law, em 2015).
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1. RELAÇÕES ESPECÍFICAS DOS POVOS XINGUANOS
COM O TERRITÓRIO (DIFERENCIANDO POVOS INDÍGENAS
DO PIX ENTRE SI E DOS “BRANCOS”)
A ênfase na produção conjunta de políticas, ou o desenvolvimento de mecanismos comuns de gestão territorial, às vezes, atropela a reflexão mais cuidadosa
sobre a diferenciação interna entre os povos e gerações; ou entre povos indígenas e “brancos”: em seus modos de estabelecer trocas, de se aliar ou confrontar
os outros.
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Nesse sentido, procuramos estar atentos, focalizando diferenciações nas teorias
da representação política, na formação de leis e regras, em relação aos usos da
terra/território/lugares, nos sistemas próprios de trocas, circulação de pessoas e
coisas, bem como dos modos de pensar, usar e ocupar a terra ao longo do tempo.
Ou seja, procuramos ajudar os jovens a ganhar mais clareza sobre suas especificidades nesses âmbitos, nos quais, justamente, produzem-se as relações – e diferenciações que verdadeiramente fortalecem as comunidades.
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Procuramos direcionar alguns debates para a inexistência de conceitos comuns
entre mundo ocidental e indígena, salientando que embora eles, muitas vezes,
adotem conceitos dos “brancos” para descrever sua realidade em temáticas como
religião, donos de lugares entre outros, os conceitos podem ser muito diferentes e
particulares. Conversamos sobre aspectos de suas relações com o território que
não se traduzem diretamente nem em “questões ambientais”, nem nos conceitos
de sustentabilidade, biodiversidade, zonas ecológicas, serviços ambientais ou
confinamento territorial. Buscamos falar tanto dos pressupostos por trás desses
conceitos que nós “brancos” usamos, quanto explorar mais a fundo a possibilidade ou não de existirem os mesmos conceitos para os povos ali representados.
Para acessar especificidades dos modos xinguanos de pensar o território, introduzimos debates focalizados na heterogeneidade por dentro de um território entre lugares sagrados e comuns; lugares mais ou menos conhecidos; lugares
com direitos de uso comuns ou não; analisando o que existe em territórios de
ocupação antiga e atual, seus usos. A discussão levou necessariamente a ponderações sobre como os sujeitos adquirem conhecimento e como são sensibilizados a respeito dos lugares - de águas, de floresta, de campo, de roças...
Outros debates focalizaram a maior ou menor mobilidade exigida para que cada
povo viva bem, assim como critérios para escolha dos lugares de abertura de
novas aldeias, atentando para quem e como se nomeiam os lugares; como pajés,

caciques ou famílias exercem sua liderança na escolha e nomeação de lugares; e
como tudo isso muda com o tempo. Outra temática trabalhada foram as migrações, também ligadas às guerras nos tempos mais antigos e mais recentes.
A explicitação das diferenças, de forma clara e mais aprofundada, tem implicações políticas importantes, empoderando os povos no diálogo com os “brancos”,
buscando melhorar o modo como os “brancos” se relacionam com as concepções
de territorialidade indígena, ou como enquadram as diversas relações entre índios e não índios.
Para facilitar esse processo de reflexão, criamos situações de tradução entre linguagens, tais como pesquisas artísticas (envolvendo teatro, trabalho com esculturas em argila, produções musicais e de aquarelas), propiciando reencontro desses dilemas/alertas de tradução.

O conjunto de pesquisas apresentado nos cadernos desta publicação mostra jovens que estão nesse caminho e nesse esforço, aliando o exercício da escrita à
compreensão de novos conceitos. Vale ressaltar que nosso percurso privilegiou
mais os debates orais aos trabalhos com textos, ainda que as pesquisas aqui publicadas indiquem o esforço de registro escrito.
2. ESPECIALISTAS, COLABORADORES E EQUIPE DO ISA
Na avaliação dos jovens, o resultado do curso foi muito positivo: eles apreciaram
os debates e se sentiram valorizados pelas oportunidades de conversas com conhecedores de diversas origens, cuja presença foi muito mais valiosa do que se
baseada em leituras.
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Nessa interface da arte com a reflexão sobre o lugar dos jovens como mediadores
de suas coletividades, as vivências permitiram que falassem muito, uns aos outros,
da história comunitária vinculada à história pessoal-familiar, de como chegaram
ali; dando testemunhos de como as comunidades vêem a importância dos trabalhos que realizam, das relações importantes que têm na comunidade, no seu
povo, e com o mundo dos “brancos”; buscando traçar um perfil das relações em
que se situam: em quais se veem, e em quais não se veem. Ao pensarem suas histórias, seus percursos nesses modos de sensibilização, experimentando diferentes
expressões e musicalidades, buscava-se facilitar, mais uma vez, a reflexão sobre
como distintas formas de conhecimento interagem entre si, e sobre as transformações e as opiniões dos mais velhos sobre os novos hábitos; realizando o levantamento de aspectos que ajudam até mesmo na formulação de seus projetos.
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Igualmente relevante foi o contato com os mais velhos. Os jovens entenderam
que precisam aprofundar-se, antes de tudo, no conhecimento dos mais velhos,
tanto para entender os diversos pensamentos e alcançar diálogos mais equilibrados entre o mundo ocidental e indígena; como para se tornarem melhores
tradutores dessa complexa relação, com maior clareza das diferenças e sabendo
comunicá-las.

BEM VIVER NO XINGU

Algumas lideranças tradicionais do PIX foram especialmente convidadas e mostraram abertura para participar desse tipo de processo formativo, que desafia a
reflexão sobre como são as coisas e os pensamentos no mundo indígena e no
mundo dos “brancos” (ver Parte III). Suas participações propiciaram momentos de
ricas reflexões e contrapontos ao longo dos módulos.
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Mairawê Kaiabi contribuiu com debates na parte da história do indigenismo, especialmente do período de convívio com Orlando Villas Boas; Tuyat Kaiabi trouxe
importantes contrapontos da cosmovisão Kaiabi ao debate sobre a origem das
paisagens sul-americanas, assim como sobre os ciclos hídricos amazônicos e o
equilíbrio entre águas terrestres e subterrâneas, além de percepções indígenas
associadas às mudanças climáticas que se evidenciam no Xingu nos últimos anos
por conta do processo de ocupação regional, desmatamento e fogo. Por força da
agenda interna da TIX e de outros acontecimentos, dificultando sua disponibilidade, as demais liderenças tradicionais convidadas não puderam vir.
André Baniwa e Benki Ashaninka foram os convidados indígenas de outros povos
com participações importantes, dando a conhecer o que já fizeram nas suas regiões de origem, e como estão lidando com questões hoje enfrentadas no Xingu.
Eles destrincharam repertórios interessantes para esses jovens gestores xinguanos.
Além disso, contribuições de estudantes indígenas em seus mestrados, doutorados e graduações na UNB complementaram as visões sobre as transformações que
o Xingu e seu território vivem, a partir do ponto de vista de suas participações no
ensino superior. São eles: Braulina Baniwa, Pautu Kamaiura e Makaulaka Mehinaku.
Temos clareza de que este processo só se viabilizou com a parceria da ATIX e de
todo esse conjunto de colaboradores-assessores, dentre todos os demais moradores do PIX e apoiadores em geral. Dentre os assessores indígenas, tivemos a
preciosa colaboracão dos Professores Korotowi Txicão e Mutua Kuikuro. Também
tiveram participação especial o sonhador de cantos Ntoni Kisêdjê, o pajé Tuiat Kajabi, a mestre nos alimentos de seu povo Wisio Kaiabi (esposa de Tuiat), o cacique
Ikpeng Melobo Txicão e o historiador Tomé Ikpeng, além dos experientes líderes
em políticas internas e externas, os conhecedores Mairawê Kaiabi e Kamani Suya.

Ao longo da formação, o ISA contou com vários colaboradores internos. Cristina
Velasquez e André Villas Boas coordenaram a programação e o planejamento,
execução e animação dos módulos, durante todo o processo formativo. André
Villas Boas trouxe a temática histórica da TIX, contextualizada na história político-econômica regional e mundial; e, no debate final, apresentou resultados do Plano de Gestão da terra indígena. Renato Mendonça e Marcelo Martins contribuíram com reflexões e na logística de vários módulos. Rosana Gasparini, Angelise
Nadal Pimenta e Flora Cabalzar colaboraram na construção pedagógica e temática; e no acompanhamento de pesquisas. Flora e Cristina fizeram o acompanhamento antropológico dos quatro primeiros módulos, contribuindo bastante para
o seu desenvolvimento metodológico, numa importante triangulação com a antropóloga Marcela Coelho.
Entre os convidados não-indígenas privilegiamos pessoas já com experiência entre xinguanos, favorecendo uma conversa mais fluida e uma comunicação mais
tranquila em português, respeitada como a segunda língua desses jovens.

O cineasta Kamikia Kisêdjê, da AIK Produções, formado pelo Coletivo Vídeo nas
Aldeias, tem tido um papel expressivo na produção de audiovisuais no território
xinguano e junto a outros povos. Ele apoiou o curso ao lado do jovem Arewana
Yudja, que colaborou com toda a produção e organização dos registros - uma
memória viva dos depoimentos, narrativas e diálogos estabelecidos durante o
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Entre não-indígenas, Marcela Coelho, antrópologa e professora da UNB, contribuiu
nos três primeiros módulos; a linguista Bruna Franchetto, no primeiro; os biólogos
Natália Ivanauskas e Geraldo Moisemann, no segundo. No terceiro módulo, tivemos a presença do pesquisador e sócio do ISA Antonio Nobre, ao lado da liderança
Benki Ashaninka do Acre. André Baniwa esteve conosco no quarto módulo, compartilhando sua experiência com o protagonismo indígena na gestão pública. Por
sua vez, Juan Doblas iniciou um trabalho fundamental voltado à cartografia sociopolítica, desde o quarto encontro do grupo. O advogado do ISA à época, Raul Valle;
o professor da UFPR advogado e sócio do ISA, Carlos Marés; a coordenadora de
Políticas Públicas do ISA, Adriana Ramos; o antropólogo e coordenador do Centro
de Trabalho Indigenista, Gilberto Azanha, contribuíram com o contexto da política
indigenista e das mobilizações indígenas, acompanhando-nos no quinto módulo.
Este, realizado em Brasília no momento do Acampamento Terra Livre - Mobilização
Nacional Indígena organizada pela APIB, assim como a viagem de campo aos Suruí
de Rondônia, em 2015, materializaram o anseio dos jovens de imergir em outras
perspectivas e regiões, trocando experiências com povos que também enfrentam
o desafio de concretizar seus próprios planos de gestão territorial.
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processo. Além de conduzir a maior parte dos registros audiovisuais e fotográficos do percurso de três anos, Kamikia também organizou e produziu, com os
demais participantes, um jornal virtual sobre temas centrais em discussão na TIX,
como a presença do turismo e da evangelização no Xingu, entre muitos outros.
Esse jornal virtual circulou na forma de DVD no território xinguano.
Ao longo da formacão, os jornalistas do ISA, Sara Nanni, Christiane Peres e Leticia
Leite cobriram, em diferentes momentos e de maneira complementar, diferentes
partes da formação dos Gestores Territoriais do Xingu, ilustrando com imagens e
pequenos vídeos cenas desse processo formativo:
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/indigenasdo-pix-aprendem-ferramentas-de-geoprocessamento-para-monitoramentoambiental
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/indigenas-dopix-se-reunem-para-debater-plano-de-gestao-territorial
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https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/diauarum-sera-asede-da-conclusao-da-1a-formacao-em-gestao-territorial-no-xingu
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https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/indigenascomemoram-conclusao-da-i-formacao-em-gestao-teritorial-do-xingu

Parte III. Traduções xinguanas
O aprofundamento nos conhecimentos elaborados em suas comunidades,
por diferentes caciques, especialistas e lideranças das regiões do leste, alto,
médio e baixo Xingu, foi um dos fundamentos da metodologia da formação,
focada nos desafios da tradução. O bom tradutor ajuda a refletir sobre os
diferentes pensamentos, a entender as diferenças e a explicá-las; dedicando-se a observar como se relacionam, e a ver como as diferenças os ajudam a
entender melhor essas relações.
1. “CHAMADOS PARA DENTRO”: O CONTATO
COM OS KAIABI E A CRIAÇÃO DO PIX
Durante o segundo módulo, Mairawê Kaiabi expôs seu olhar histórico-crítico
a respeito dos propósitos dos irmãos Villas Boas ao negociarem a pacificação,
e da importância das coisas e da escrita dos “brancos” no tempo da criação do
PIX. Segundo nos contava no segundo módulo:

“Na parte da relação entre os próprios índios, de pegar outros índios que não eram da mesma tribo e trazer para conversar, também era interessante, mesmo! … Ia ter muito contato com branco
no rio Teles Pires, e Orlando era muito cuidadoso nessa parte: a
gente não poderia ver branco, porque trariam doenças e mexeriam com nossas famílias. Então viemos para cá em 1961, quando
começou a ideia de criar Parque e puxar mais gente para a TIX do
Xingu. Os Suya estavam entrando em contato, sendo chamados
para dentro, na pacificação. A gente também estava entrando.
Nossas primeiras aldeias aqui eram no rio Arraias. Nossa aldeia
de chegada foi uma clareira só de 50 x 50 m, uma entradinha da-

BEM VIVER NO XINGU

“Na nossa história e maneira de ver mais completa dos Kawaiwete, quando o branco chegou junto e apareceu para os índios, ele
não chegou por terra ou por rio, mas lá de cima. E nesse dia em
que apareceu para a gente, aconteceu um barulho estrondoso, e
o vimos assim tão poderoso, conhecendo-o com toda sua força.
Não foi só na hora em que viram Orlando Villas Boas, no momento do contato, que começamos a falar da força do branco, respeitando-os (como parente ou chamando de pai). Foi a história mais
antiga que nos levou a conhecer o branco”.
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qui para a pista, que tinha uns 400 m. Chegamos e construímos
aldeia mais para baixo, pois essa parte (do atual Diauarum) era
mais para os Suya e outros”.
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“Na política do cuidado dos Villas Boas, eles falavam muito mais
com o pessoal idoso. Eram mais próximos dos caciques, sempre
com uma conversa muito dura para ficarmos longe dos brancos.
Eu não fazia parte dessa conversa, pois eu era um menino de uns
dez anos, e só passava escutando, mas eu ouvia essa história... Só
sei que, naquele tempo, não acontecia reunião grande como hoje:
eu não me lembro, eu não vi. A primeira e única grande reunião
para conversar sobre política, que eu vi, foi no Leonardo, quando
os Ikpeng chegaram. Aí sim, todo mundo de baixo foi lá conhecer
a chegada deles, e foi muito bonito. Mas Orlando ainda falava
mais com as lideranças, conversava mesmo somente com eles...”.
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Mairawê chegou ainda criança à TIX Indígena Xingu, vindo da região do rio Teles
Pires, no Pará, onde os Kaiabi eram pressionados por seringueiros e outros invasores de seu território tradicional. Ainda jovem, começou a assessorar Orlando
e Cláudio Villas Boas na administração da TIX. Posteriormente, foi protagonista
na organização do trabalho de fiscalização das fronteiras da TIX, além de ser o
principal idealizador e fundador, em 1995, da Associação Terra Indígena Xingu
(ATIX), na qual atuou por mais de dez anos como presidente. Durante esse período sempre se preocupou em desenvolver uma articulação política entre os povos
da TIX. Hoje, assume um papel de conselheiro e orientador das novas gerações
de lideranças. É uma das lideranças prestigiadas entre todos os povos da TIX.
A criação do Parque Indígena do Xingu, nos anos 1960, foi uma ação de ordenamento territorial do Estado brasileiro que, à época, expandia as frentes
colonizadoras do Centro-Oeste e da Amazônia. O Parque correspondia a um
espaço de privilegiada proteção, tanto para as etnias que ali viviam tradicionalmente - os alto xinguanos -, quanto para aquelas que viviam ameaçadas nas
circunvizinhanças da atual TIX e que foram levadas para o Parque pelos irmãos
Villas Boas, algumas debilitadas ou com drástica redução populacional e à beira
da extinção. Várias dessas etnias foram confinadas a partir de então a territórios
muito menores do que os que habitavam tradicionalmente, liberando seus territórios de ocupação tradicional.
Várias lideranças atuais consideram “Parque” uma categoria de área protegida,
uma unidade de conservação que não os representa, e referem-se a seu ter-

ritório como Terra Indígena do Xingu, hoje ocupada por 16 diferentes povos.2
Segundo os jovens, “sem esse território, não teríamos o que contar para filhos e
netos, e seríamos ainda mais discriminados pelos brancos... A gente entende que,
sem terra, não somos nada, porque é ela que garante vida... Nesse território é que
a gente tem chance de viver assim, cada povo organizando seus jovens para cantar, aprendendo e nos encontrando nos rituais ou fazendo esses cursos: porque
existe terra, porque somos ligados no território, porque somos pessoas ligadas
pelo ambiente… Esse é o território grande e importante onde moramos, onde
todas as etnias vivem, onde rios e matas alimentam a gente com peixe e caça...
nossos remédios ou recursos para artesanato, onde plantamos nossas roças... Um
território que os mais velhos deixaram para a gente… Hoje o território é um limite
reservado para a gente morar, entre 16 etnias com suas línguas e culturas, com o
qual a gente tem chance de seguir, como uma casa onde preservamos histórias e
modos de viver diferentes... Como terra reconhecida pelo governo por estar ocupada por nós desde antigamente: homologada, demarcada e protegida por quem
vive aqui (pessoas, animais, plantas)”. (Texto coletivo produzido no 2° módulo).
2. DAS TRANSFORMAÇÕES NA ORIGEM ÀS MUDANÇAS CONTEMPORÂNEAS

“Temos trabalhado com origem da água para nós, e origem da água
para os brancos. A gente começa, e logo vem a questão: ‘- Qual é o
certo?’ Nesse exercício, é importante mostrar que água no conheci-

2. O sul da TIX compreende a chamada área cultural do Alto Xingu ou “Área do Uluri”, no alto rio Xingu. No
médio Xingu ficam os Trumai, os Ikpeng e os Kawaiwete (ou Kaiabi), no âmbito de atuação do Posto Pavuru. Ao norte e leste, região do Posto Diauarum, estão os Suya, Yudja e Kawaiwete. Parte do povo Kawaiwete
foi trazida para dentro dos limites do PIX na década de 1960, em função do risco de desaparecimento e
desagregação social provocado pelo contato com seringueiros e garimpeiros em seus territórios originários. O território Panará, por sua vez, foi atravessado pela Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), deixando-os à beira da extinção. Transferidos para o PIX, moraram ali por duas décadas sem se adaptar. Em 2001,
obtiveram a homologação da Terra Indígena Panará, com partes preservadas do seu antigo território. Já
os Kisêdjê, que estão na região desde o século XIX, retomaram o controle do rio Wawi, sob protestos de
fazendeiros em 1994 e, em 1998, homologaram a TI Wawi adjacente ao PIX a leste, região do rio Suiá-Miçu
e tributários, ocupada por eles historicamente e a partir de onde realizavam incursões guerreiras contra
os altoxinguanos (Almanaque 50 anos PIX, 2011). Nos Cadernos de Pesquisa que adiante apresentamos,
Karin Yudja conta a história das migrações do povo Yudja desde o abandono da região do baixo Xingu, em
função de confrontos com seringueiros e com os Kayapó, até ocuparem regiões da TIX (Terra Indígena do
Xingu). Porompi descreve trajetórias Ikpeng até quando são transferidos do alto rio Rorowalu para o PIX.
Jywakatu e outros Kawaiwete argumentam sobre o que motivou a migração de seu povo para o PIX. Karu
Trumai também focaliza migrações Trumai para o alto Xingu na época de Karl von den Steinen.
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Mutua Kuikuro nos esclarecia como tem trabalhado os desafios da tradução na
escola Kuikuro, exemplificando com o dilema da origem da água:
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mento científico dos brancos é uma coisa; enquanto água é outra
coisa no conhecimento indígena! Não é a mesma coisa. Por exemplo,
na origem da vida para os brancos, bicho é uma coisa que depende
de processos biológicos. Mas bicho para outros povos é outra coisa,
é outra forma de gente. Por isso, a tradução é interessante: coloca as
duas origens lado a lado, e discute as diferenças entre esses dois pensamentos, sobre o que são os bichos; ou sobre qual é a origem da
água. Que bicho - ou água - é as duas coisas ao mesmo tempo, mas
elas precisam ser explicitadas em suas diferenças”.
A formação instigou a documentação de conexões ou contrastes entre os mais
variados modos de conhecer. Com orientação dos mais velhos, propusemo-nos a
olhar para os fundamentos e transformações das relações entre povos no tempo,
de seus modos de falar e de seus modos de pensar. Tuiat Kaiabi nos orientava:
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“Hoje estamos querendo fazer pesquisa, mas quem já está adiantado, já sabe pela história; já sabe como é e realiza o que quer fazer, e
faz e explica sem precisar entrevistar os velhos, pois já sabe as coisas
que quer apresentar… usando sua experiência”.
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Ele contou que “na origem kawaiwete, os rios nunca secavam”. Falou da existência, com a nomeação das coisas do mundo - água, montanhas, ar - pelo transformador (ver box). Alertou-nos ser importante mostrar esses saberes:
“... para cientista não-indígena poder comparar com nossa visão. Falamos aos companheiros brancos. Eles têm que respeitar cada madeira de beira de rio, porque nossos transformadores vieram plantar
isso aí. O verdadeiro dono da floresta, espírito mama‘e está olhando
e sabe que a gente é que tem direito de usar essa floresta, porque nossos transformadores já a tinham feito, primeiro, para os povos indígenas. E quando branco fala: ‘Eu que fiz. Eu que plantei. Eu que sou
dono verdadeiro’, ou quando dizem que a gente está apenas ocupando uma terra que é deles... falamos o contrário, porque conhecemos:
porque nosso transformador é quem fez a gente aqui. O transformador do branco os fez lá do outro lado do mar…”

“Na origem kawaiwete, os rios nunca secavam” Por Tuiat Kaiabi
Os transformadores, fazendo a terra, pensaram: Como transformar a água?
Eles transformaram toda a terra e rios do Brasil, firmando um pedaço de
barro e falando: “Quero fazer um braço de rio”... Terminado de falar, vem
um trovão fraquinho e abre-se a terra, fazendo o canal de caminho do rio.
Quando ele se vira para olhar, já tem um igarapezinho. Então ele põe mais
barro e fala: “Transforma”, criando rios, cachoeiras e pedras; cada córrego e
rio que existe, o Xingu, o Teles Pires, o São Felix do Araguaia, todos... A origem dos rios está num local de origem central chamado morro de Jabuti,
conhecido por quem já andou no rio Teles Pires no Pará. Ele está lá até hoje,
com muita riqueza de fruta e variedade de madeiras.

Depois que transformaram rios, transformaram as árvores. Até então a
terra era aberta, sem nada, nada, nada. Ele fala: “Myauiup vai transformar
a cobertura de árvores do Brasil”. Pega barro e diz “Isso vai ficar para sempre”, como uma história que não poderia acabar. Ele botou barro e falou:
“O barro vai virar árvore; olha só, o primeiro será o ipê”. Era época da seca,
mês das flores. Fechou os olhos e a terra virou árvore. Quando abriu, já
tinha ipês. Depois pegou galho do ipê e falou: “Esse vai virar jatobá”; “ Esse
vai virar samaúma”; “Esse galho de samaúma vai virar goiabinha do mato,
que vai servir de lenha, mas o fruto não servirá para pessoas comerem,
apenas para peixes comerem os da beira do rio”.
Esses nomes de madeira não foram colocados à toa…. Colocando nome,
passavam a ter modos de uso: “Isso vai virar maratata’u, que vai servir para
qualquer passarinho que chegar”; “Isso é galho do jatobá”. Para galho de
maratata’u, que existe na terra preta, ele falou: “Essa árvore vai virar outra
madeira, amoreira”. E fala: “Bem na beira do rio também vou colocar fruta
para o pacu, para qualquer animal e para qualquer peixe”; e “o que é do
brejo não vai servir para plantar na seca, porque vai morrer”.
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O transformador falou: “Isso vai ficar na história de um povo”, “Os caminhos dos rios já estão todos abertos. Quero ver agora onde as águas vão
correr”. Como transformador, ele vê e faz como pensou em fazer, para ninguém mais no futuro ter sede. Fez vários rios e a grande ‘lagoa’ para onde
eles correm. Fez rios que nunca secariam porque, ao desaguar nessa água
do mar, retornariam (pelo subterrâneo) subindo de novo do outro lado (a
cabeceira): não fosse isso e os rios já teriam secado.
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Como os povos hoje na TIX focalizam suas relações com os “brancos”?
Conforme conversamos, o conhecimento do branco faz coisas que
parecem muito poderosas - como computadores, avião, foguete,
TV. Por tudo o que traz de interessante, pode nos levar a pensar
que esse conhecimento é mais avançado, ou mais verdadeiro.
Mas talvez o conhecimento do branco não seja tão forte assim.
Ou seja fraco e não funcione bem para algumas coisas. Por exemplo, o branco, com seus conhecimentos, não consegue conservar
um lugar bom para viver, como o Xingu. Seu conhecimento não
serve para um lugar ficar saudável, para viver bem como se vive
no Xingu. O conhecimento científico do branco parece servir apenas para um mundo do jeito do mundo do branco.” (Marcela C.
de Souza).
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Hoje, os jovens também identificam fragilidades dos modos de conhecimento dos “brancos”:
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“Na agronomia na escola do branco, estudamos usos do agrotóxico, que não é bom aplicar aqui. É valorização das coisas da
cidade. São perigos que estão afetando as pessoas (daqui) que estudam na cidade... Não posso usar tudo o que aprendi... Na minha
reflexão, é arriscado adotarmos parte destes conhecimentos dos
brancos”. (Waige Ikpeng)
Na vida contemporânea, a adoção dos modos de vida dos brancos (instituições, alimentação, sistemas de saúde e educação, comunicação, transporte)
é atraente. Durante o processo do curso, investiu-se no alerta pelo equilíbrio.
Reconhecendo as enormes mudanças nos tipos de problemas enfrentados
os jovens foram orientados, por algumas lideranças mais velhas, a refletirem
sobre uma série de situações - de tradução - que vivem hoje, em reuniões,
dialogando com assessorias, desenvolvendo projetos comunitários ou em
pesquisas; pensaram também nas formas de sentar com os mais velhos para
ampliarem as possibilidades de diálogo com eles. Escrevem alguns alunos:
“É preciso entender os conhecimentos dos brancos, mas sem nos
deixarmos influenciar demais, para que eles não venham atropelando nossos próprios conhecimentos”.

“Fazer os brancos entenderem o modo do pensamento indígena
exige grande esforço. Para enfrentar esse desafio, temos que seguir praticando nossos conhecimentos, vivendo sua dinâmica.
Com esse conhecimento profundo, nunca teremos dificuldade de
falar dele, entre nós ou com os brancos.”
O processo educativo se pautou na importância de escutar as gerações mais
velhas para aprimorar e diferenciar melhor as próprias conexões e responsabilidades atuais sobre os territórios, e assim construir melhores planos de
gestão. Porque esses caminhos envolvem relações muito complexas, entre
povos, com governos, mundo científico e outras, que precisam ser melhor entendidas. Esse foco pautou os esforços de muitas das iniciativas de pesquisas
indígenas que agora publicamos.
3. MODOS DE VIGILÂNCIA KISÊDJE
Dando apoio a vários módulos da formação, Ntoni Kisêdjê explicita a importância
do monitoramento contínuo da qualidade das relações entre os povos do PIX e
seu entorno:

Antes o Xingu não era assim. A gente conhece: morava por aqui, andava por aqui, e a mata era inteira e boa. Mas agora todo mundo
sabe que estão acabando mesmo. Andando para cá ou para lá, a
gente encontra desmatamento... Por isso que, na nossa aldeia, a gen-
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Vejo os brancos correndo para acabar com nossas coisas, mesmo.
Com isso... quero que vocês fiquem firmes estudando e aprendendo,
para ver se a gente consegue ajudar nossos direitos; falando com os
brancos, para ver se eles respeitam a gente. Todo mundo tem que ficar firme nessa batalha... Nós, Kisêdjê, toda noite e todo dia em nossa
aldeia, a gente discute mais isso: os problemas que acontecem com
a gente e que vêm apertar a gente. Lá a gente não fica tranquilo.
Toda noite a gente discute… contando o que brancos estão fazendo e como podemos agir. De manhã também. De dia, quando acaba
de chegar dos trabalhos, a gente se junta e não para de falar sobre
isso. Todo dia e toda noite reunindo, conversando, trocando ideia de
como podemos nos defender dessas coisas... Todos estão vendo os
brancos, cada vez mais, aproximando do nosso território do Xingu,
cada vez mais chegando com ameaças, de desmatamento, de plantação, de rodovias.
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te fala com jovem para, quando estuda e aprende alguma coisa, e vai
querendo aprender as coisas do branco e querendo ser branco, isso
a gente coloca: para eles não pensarem nessas coisas, para a gente
continuar valorizando nossa cultura, para continuar tendo força…
Na nossa comunidade, estamos falando de como a gente vai enfrentar essas autoridades dos brancos. Estamos nos preparando para falar com eles, pensando como a gente pode agir com essas pessoas...
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Estou falando forte para dar força para todos vocês, para vocês continuarem, não se dividirem, pensando em lutar todos juntos, vendo
se conseguem alguma coisa para defender nossa terra para nossos
netos, para o futuro que vai vir... Esse é o conselho que nossos mais
velhos sempre deram para a gente, jovens e pessoal adulto. Essa política sempre está sendo aplicada por parte da aldeia, e todos os dias,
na casa dos homens, é o que dá força na gente: aconselhar com essa
fala forte. Nossa política é a de, numa hora dessas, ter sempre alguém
falando no pátio; e, escurecendo mais um pouco, ter as mulheres falando com a gente; e assim também de madrugada, e de manhã.
Essa é nossa política... (Ntoni Kisêdjê avalia o 4° módulo, em junho
de 2013).
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Ainda criança, a mãe de Ntoni foi trazida do alto Xingu pelos Kisêdjê, pelos conhecimentos que detinha, na arte cerâmica e em outras tecnologias, casando-se
depois com um Suya. Ntoni é, portanto, primo do cacique Aritana Yawalapti e
irmão do cacique Kisêdjê Kuiussi. Seu filho Winti Kisêdjê foi presidente da ATIX
no período em que ocorreu essa formação, tendo papel político central entre seu
povo e no território.
É morador da aldeia Ngôjwêrê, na Terra Indígena Wawi, localizada a leste da TIX,
reconquistada pelos Kisêdjê, e onde vive a maior parte da sua população. Ntoni
Kisêdjê deu bastante apoio ao curso, como apoia também a formação de agentes
de saúde realizada pela Escola Paulista de Medicina (Departamento de Medicina
Preventiva da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo
- EPM/UNIFESP).

Parte IV. Cadernos de pesquisas autorais
A metodologia focada no diálogo e na tradução amadureceu a confiança do grupo e a manifestação bastante livre dos pensamentos. Ao longo dos três anos,
atravessamos diversas áreas de conhecimento, com diferentes ênfases, sempre
focalizando as expectativas dos jovens: como viam sua atuação política, suas
ações junto a seus povos, suas traduções nos debates intergeracionais e com o
entorno. Estimulava-se relacionarem diferentes trajetórias e visões de mundo,
vivenciadas, imaginadas ou futuras. Ocorreram, ainda, vários seminários de pesquisas para debater coletivamente suas experiências e o modo como gostariam
de relatá-las como propostas de pesquisa.

Nas pesquisas, cada um optou pelo tema no qual se sentisse confortável. Mantendo maior ou menor incidência sobre assuntos debatidos no curso, todos refletem
a intencionalidade da formação, de fortalecimento de suas trajetórias individuais
embasadas nos conhecimentos de seus povos; de aprimorar conexões e diálogos
com saberes e instituições dos “brancos”; de relacionar a diversidade das experiências históricas e modos de vida dos povos do PIX. Adotando a pesquisa como
desafio de tradução, no sentido específico aqui enfatizado, de trazer questionamentos sobre seus saberes, sobre como comunicá-los para fora, os jovens fizeram
as conexões que lhes pareceram importantes, entre diferentes mundos.
Para cada um, a pesquisa teve uma importância diferenciada: ficar mais à vontade no planejamento e organização da pesquisa - comparar, analisar o que pesquisou, elaborar conclusões; relacionar-se com os debates ocorridos durante os
módulos; documentar e registrar os conhecimentos dos mais velhos.
Para muitos, as pesquisas serão retomadas em outras situações. Enquanto vários
jovens relutaram em publicar e expor histórias ou saberes protegidos, priorizando uma circulação restrita a suas aldeias (especialmente Taliko Kalapalo, sobre as
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Assim sendo, as pesquisas publicadas nos Cadernos Autorais relacionam-se com
atividades que cada um dos jovens já desenvolve (nas áreas da saúde, do associativismo, da educação, da liderança de aldeias, ou combinando uma coisa e
outra). Elas revelam que os jovens se animaram em rever o que trazem do mundo
não-indígena para conversar em suas comunidades seja na forma e no conteúdo. Foram se conscientizando do quanto essa relação entre múltiplas culturas e
modos de pensamento - ocidentais e indígenas - pode mudar com um domínio
maior e fortalecido dos próprios saberes.
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plantas medicinais), a maioria optou por divulgar seus trabalho nesta publicação.
Para estes, predominou o uso do português, por opção e não por imposição, já
que nosso princípio foi sempre de valorização das diversas línguas da TIX. Ayakanukala Waura e Yamalui Kuikuro escreveram os trabalhos em suas línguas, com
tradução para o português.
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Todos esses jovens têm firmes discursos políticos, ainda que distinta familiaridade com a escrita de longos textos. Nesse sentido, muitos contaram com apoio de
diversos revisores, indígenas ou não, em releituras, resumos ou sínteses, explicações e alguma reorganização de textos. Um agradecimento especial a Makaulaka
Mehinaku, na revisão das pesquisas de Ayakanukala Waura e de Amutu Waura;
Wary Kamaiura, pela revisão da pesquisa de Jaluik Kamaiura; e a Flora Cabalzar,
no conjunto.
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Esses jovens pesquisadores são ou podem tornar-se importantes lideranças nos
mais diversos projetos em que atuam com suas comunidades. Todos, sem exceção, delinearam a rica dinâmica dos encontros e dos saberes construídos. Ayato Kuikuro, Taliko Kalapalo, Tewe Kalapalo, Yawaritu Trumai Suia, Wayge Ikpeng,
Aramut Kaiabi, Kuaywu Kaiabi, Kwariup Kaiabi, Kawiri Suya e Yabaiwa Yudja não
tiveram tempo ou optaram por não finalizar textos escritos para essa publicação
em particular, mas seguiram sempre juntos inscrevendo e inspirando o “estilo de
luta” xinguano!!
1. RESUMO COMENTADO DAS PESQUISAS
Os Cadernos de Pesquisa que compõem a publicação estão organizados de acordo com as principais temáticas privilegiadas pelos jovens, tal como os resumos
a seguir:
•
•
•
•
•

Origens, dinâmicas culturais e políticas rituais na TIX
Pensando a juventude xinguana
Organização sociopolítica
Soberania alimentar na TIX
Territorialidades

ORIGENS, DINÂMICAS CULTURAIS E POLÍTICAS RITUAIS NA TIX
AYAKANUKULA WAURA
A história do povo Waura, do surgimento do remédio e de estilos de luta

“Antigamente, surgiu a história do remédio e do estilo de luta, um
tipo de esporte praticado pelos povos dos peixes e dos animais. Os
peixes eram convidados do Sol (Kamo) e Lua. Animais eram anfitriões. A princípio, eram esses os povos que habitavam o planeta.
Tocaram flauta de noite, até o clarear do dia, quando os lutadores
se pintaram e foram se apresentar em fila, formando um círculo no
centro da aldeia...
O sol e a lua começaram a chamar os campeões dos animais, que são
a onça pintada com seus irmãos e o tatu-canastra, para enfrentarem
os campeões dos peixes, que são são o cará, o carazinho, o peixe-elétrico, sucuri, mussum, trairinha, bicuda, peixe-cachorra e pintado...”

YAMALUI KUIKURO MEHINAKO
Hagaka etihuntepügü (surgimento da festa Jawari)
Yamalui vem trabalhando com documentação linguística e transcrição das narrativas kuikuro. Tem um grande preparo para seguir nessa documentação dos
estilos de fala, respeitando a estrutura e o ritmo dos discursos mais tradicionais e
cerimoniais, sobretudo dos mais velhos, mas não só. Participou de muitos cursos
e treinamentos para documentação colaborativa da língua Kuikuro no âmbito do
Prodoclin (Projeto de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, em parceria do Iphan com o Museu do Índio/RJ). Dessa forma, revela-nos o modo de narrar
a origem da festa Jawari, os modos de agir dos animais ali presentes, ou dos que
conduziram o percurso original de vários dos rios regionais, como o Kuluene, o
Kurisevo, e até o Araguaia.
“– O que vocês querem? - perguntou o avô.
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Nessa primeira narrativa, Ayakanukala anima os jovens a cuidarem das práticas
de luta huka-huka, fonte de conhecimento desde a origem, quando muito se
aprendia de outros povos, como hoje. Como dar condições para um jovem se
tornar grande lutador? Respeitando os donos das ervas, os lugares específicos
onde eles vivem, e todas as restrições, dietas e regras de uso que colocam para
se ganhar força física e espiritual, formar o corpo e ter estilo de luta... A pesquisa
encoraja tais práticas em todas as suas vertentes: nesse contínuo processo entre
usar e conhecer as ervas e seus donos, seus lugares ou ambientes certos, respeitar as regras de arranhar e tomar os remédios a partir da reclusão, buscando
tornar-se campeão de luta no Kuarup.
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– Queremos festa Jawari - responderam os netos.
Então o avô avisou a todos que a festa Jawari começaria no final da
tarde… mas já começando a flechar os netos. Ao matar um deles com
a flecha mais perigosa, o outro vingou: deu o troco e acertou o avô!
Todos olharam bravos para ele, pois tinha matado o dono da água e
chefe de todas as estrelas que estão no céu…
Quando os dois irmãos voltaram no Morená depois da festa, tiveram
que fazer alguns rituais para quebrar as panelas e guiar o caminho
das águas, que agora não tinha mais dono! Assim, Hagaka (a festa
do Jawari) surgiu.
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Kwarup é longo, Jawari dura só quinze ou vinte dias. Quem enterrou
um parente, convida as outras etnias: um pássaro lança a primeira
flecha, acauã, seguido da onça preta, onça pintada, ahua... ”
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Homenageia-se os líderes falecidos, com Kuarup e Jawari. Tudo pensado, ajeitado e dado aos antepassados dos Aweti, Trumai e Kuikuro: que têm os cantos
completos, e os mais belos cantos da madrugada.
IAHU MEHINAKU
Origem do pequi
“Quando os pássaros eram gente, um grande chefe - traído por suas
esposas com o bicho d’água, que saía do lago atendendo ao chamado delas… - foi avisado desses feitos pelo próprio avô cotia. Diante
disso, vingou-se.
O primeiro pé de pequi, na origem dos tempos, nasceu no local onde
elas enterraram o bicho d’água, morto ao serem flagrados pelo grande líder. Nesse dia, as mulheres fugiram deixando suas antigas aldeias
sem mulheres e sem flautas. Levaram consigo as flautas sagradas, que
só os homens tocavam e elas nem podiam ver. Iripiyulakuma não gostou nada disso e mandou tomar delas sua flauta. Assim elas voltaram
e o chefe mandou realizar a primeira festa do pequi…”
As flautas roubadas pelas mulheres estão ligadas aos ciclos de vida e de aprendizados da pessoa, às restrições ou controles sobre as coisas da cultura, ao ma-

nejo da fertilidade. Ou seja, a distribuição de capacidades e habilidades diferencia homens e mulheres (capacidades - por exemplo - de procriar filhos, produzir
alimentos, manejar ciclos menstruais, promover reprodução de todos os seres).
Parte fica sob controle dos homens, parte sob controle das mulheres, mas circulando entre eles. Menstruação e flautas são fontes de poder de uns e outros:
quando bem cuidadas podem criar; descuidadas podem destruir e ser perigosas
para seus corpos e culturas. Os homens procuraram rapidamente recuperá-las…
Os povos do alto Xingu, protegê-las (documentando, inclusive).
AMUTU WAURA
Origem da tatuagem e as tatuagens feitas hoje em dia
Todas as pesquisas, dentre outras argumentações, pensam as novas dinâmicas
de controle dos conhecimentos, pelos povos da TIX. Homens e mulheres compartilham essas práticas - do cacicado - de modos diferenciados, e se revezam
na narrativa de Amutu. Homens ou mulheres cacique, quando saem da reclusão
apropriadamente tatuados, são reconhecidos como quem pode cuidar do povo,
conduzir seu pessoal, como pessoas respeitadas que se distinguem ritualmente
como membros do cacicado, desde a origem dos tempos.

Mas… por que haveria hoje tantos jovens tatuados?
Estariam respeitando as regras para serem tatuados?
Estariam brincando com essa tatuagem?
Amutu mostra ser necessário documentar a sabedoria dos caciques e respeitar os
modos das tatuagens, para aumentar os poderes dessas lideranças tradicionais.
JALUIK KAMAIURA
Origem Kamaiura e acontecimentos no Morena:
o kwaryp, a luta huka huka e o jogo de bola
Os lugares de origem dos povos do alto Xingu são inúmeros: lagoas, sítios sagrados...
No Morena vivem Mavutsinin, os gêmeos sol e lua, e acontece a origem do Kwarup
que, desde então, encerra o período de luto de uma família por um chefe falecido.
Jaluik apresenta - algumas vezes reapresenta - narrativas sobre essa sequência
cerimonial e a origem da luta Huka-Huka. Também explica detalhes do jogo de
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Até hoje, ao menos alguns dos filhos e filhas de caciques têm que ser tatuados, para
passar de geração em geração. Depois a comunidade construirá a casa do cacique…
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bola tradicional dos Kamaiura, uma disputa entre povos que cai em desuso com
a entrada do futebol nas aldeias.
A luta Huka-Huka, por sua vez, continua com vigor no Kwarup e em outras festas,
além de ser muito conhecida na mídia - enfatiza Jaluik mostrando sua boa familiaridade com a internet.
Ele mesmo mantém um blog onde publica bastante, além de interagir com a
literatura e etnografias sobre seu povo. Esses processos o inspiram a pensar nos
aprendizados que sempre se deram entre os povos do PIX através de trocas que,
mais e mais, aceleram e se intensificam. Fala das inovações nas pinturas corporais, daquelas mais respeitadas e de uso mais restrito (em geral pelos mais velhos,
homens ou mulheres; ou exclusivas às moças em reclusão), às de importância
mais cotidiana, usadas por todos, em quaisquer festas.
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MAIRYRŪ KAIABI
Origem das peneiras Kaiabi
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Mairyrū Kaiabi tem interesse pessoal pelos desenhos das peneiras, e optou por
escutar novamente a história do surgimento dos grafismos das peneiras Kaiabi,
contada por Kawintai Kaiabi, da aldeia Aiporé. Como apresentação escrita, preferiu transcrever essa história, tal como já documentada no Livro das Peneiras Kaiabi.
“Parte das viagens Kawaiwete pelo mato antigamente eram também expedições guerreiras. Conta-se que, numa delas, restou um
único guerreiro a caminhar sozinho pelo mato, em uma saga rumo
a sua antiga aldeia onde deixara esposa e filhos. Caminha sozinho
até o rio das canas bravas, Xingu, onde busca alguém de confiança
para atravessá-lo até a outra margem… o urubu, um mutum, um camarão enorme… ninguém inspirava tranquilidade, até que confiou minimamente - no jacaré. Alcançando o outro lado, seguiu andando
por dias e noites, até conseguir informação sobre o rumo a tomar. Foi
à meia-noite quando ficou olhando para o sapão, que virou-se para o
rumo da aldeia dele e falou o nome do rio onde ela ficava, afastando-se em seguida sem falar mais nada. Bem cedo, ele partiu no rumo
indicado, que foi como o GPS dele.
Chegando onde viviam as cobras grandes, entrou numa grande casa
onde elas o cercaram… Dali de dentro ele avistou os desenhos das
peneiras, que queria pegar. Nesse intuito, ele teve que ensinar para

as cobras o nome de todos os bichos (nomeava os que poderiam vir
a salvá-lo das cobras, mas elas comiam cada um deles). Foi só com o
canto do gavião que as cobras liberaram a saída da casa. Ele conseguiu fugir - sim, com uma peneira - e, finalmente, voltar.
Assim o povo Kaiabi descobriu os desenhos das peneiras que até hoje
fazem. Além disso, esse homem descobriu a cana brava,usada para
fazer flecha; a cera para colar flecha; a taquara para a ponta da flecha... Assim aconteceu essa história”.
SIRANHO KAIABI
Meu projeto é realizar a festa Jowosi
Siranho acredita que o momento exato da festa corresponda à principal oportunidade para desvendar os rituais do mundo Kawaiwete contemporâneo. E tem
se envolvido muito com a realização da festa Jowosi, que deixara de ser feita por
muito tempo entre os Kaiabi

A formação permitiu que os jovens se vissem melhor em suas diferenças. Segundo Siranho, sobre as performances rituais dos diversos povos xinguanos:
“Vejo que a festa kaiabi é totalmente diferente da de outros povos.
Ver como eles organizam festa, vendo muitas filmagens, na casa dos
parentes ou nesse curso mesmo, está deixando eu ver parentes que
não conhecia; e a gente vê que Kaiabi é diferente mesmo… Essa festa
Jowosi não depende de safra de mandioca e pequi, como as festas do
pessoal do alto Xingu.
Em 2002, na Ilha Grande, fizemos inauguração da aldeia nova, para
onde estávamos mudando. Realizamos a festa e produzimos um CD
com a música, ainda sem muita pesquisa sobre o motivo e as etapas
da festa. Mas ali que fui entender como realizar a festa. Ali que come-
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Em entrevista a ele, o pajé Tuiat esclarece que essa festa é ocasião para o guerreiro presentear o cacique com a cabeça do inimigo, havendo hoje a possibilidade
de se pegar - por exemplo - marimbondo por cabeça do inimigo: possibilidade
já vivenciada mesmo pelos mais antigos… Tuiat é grande incentivador de que
se realize as festas, mais e mais. Debatem também sobre os modos possíveis de
realização da iniciação dos jovens nos dias de hoje, se com ou sem reclusão, tatuagem, jejuns, etc.
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çou o interesse que tenho agora, de ser o dono da festa, responsável por ver mesmo como a gente faz.
Alguns acham que fazemos pesquisa só para contar para os outros
como os velhos entendem. Eu faço pesquisa para realizar uma festa… Eu aviso que estou querendo realizar mesmo a festa, que não
pergunto só para pegar informação”.
OSMAR KAIABI
Entrevista sobre origem, história e realidade da música Y-AFU iane maraka
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Osmar também fala da retomada dos rituais Kawaiwete, em cantos e danças
que recomeçam a ser mais frequentes na TIX e além. Em entrevista para Osmar, o pajé e liderança Tuiat (mesmo consultado por Siranho em sua pesquisa)
ensina profundezas dessa realidade, como a amplitude dos saberes, práticas
e políticas que os pajés, como ele, sustentam: ele, particularmente, sonhou
essas festas, animando todos os Kawaiwete a dançarem e a cantarem “nossa
música Y-afu”.

44

Sonhou. Porque, nos tempos antigos, Mait, o criador, havia partido com essa
música. Mas isso só deu vida e maior ressonância a essa cerimônia que hoje
ganha visibilidade e contemporaneidade na terra; segundo Mait.
“Eu trouxe essa música para o céu, porque lá na terra meu trabalho
não estava rendendo. Depois que eu vim para o céu, meu trabalho
ampliou, ficou maior: e eu já fiquei três anos cantando aqui no céu.»
Sendo a vida ritual sempre muito importante no contexto intercomunitário e
interétnico da TIX, as festas Kawaiwete são revisitadas pelos pajés de hoje que
continuam vendo essa música levada por Mait, na festa Y-afu que prossegue
tanto na maloca no céu como também envolvendo a todos os Kaiabi da TIX.
WAREAIUP KAIABI
Origem (Apiaka) da tatuagem Kawaiwete
Acontecem várias formas de troca na TIX, tanto nos casamentos, como nos rituais e, mais antigamente, nas guerras entre povos, comuns até a primeira metade do século passado... Ware explora aqui relatos sobre as tatuagens aprendidas de inimigos de guerra Apiaka, capturados quando “a tatuagem era feita
depois da guerra e o tatuado ganhava o nome do desenho da tatuagem”…

Wareaiup começa a registrar seu estudo das técnicas e restrições (comportamentos
e alimentos) ligadas à prática da tatuagem de antigamente e também fala de outros
Kawaiwete que se interessam hoje por essa prática. Desde a origem da tatuagem e
até hoje, muitos desenhos foram criados, e pelo menos 70 padrões de rica beleza
estão apresentados na pesquisa de Wareaiup. Entre os jovens da formação, havia
apenas um Kawaiwete tatuado! Mas, desde lá, houve grandes mobilizações para fazer circular esses saberes e tatuar novamente jovens e crianças na idade apropriada.

PENSANDO A JUVENTUDE XINGUANA
MAJUGIKA KAJU NAFUKWA
As gerações e o modo de vida dos jovens Jagamu

Kaju complementa a trajetória dos Nafukwa com um relato focado em sua família nuclear, desde que deixam a aldeia Kalapalo Aiha, passando a viver - segundo
conta - tão isolados, que ele passa a ter medo e vergonha das pessoas. Ele cita a
grande proximidade de sua mãe: “sempre andava com ela catando pequi”... e a
dispersão da família após o seu falecimento. Essas circunstâncias o levam, ora de
volta aos Kalapalo, vivendo com o avô; ora para junto do tio, na aldeia Nafukwa; ou
mesmo desejando, ainda naquele tempo, poder viver com a tia, entre os Kuikuro...
Em tratamento de um grave acidente no hospital, “começa a conhecer a cidade”
aos 11 anos; com uma passagem pelo Embu das Artes aos 17 anos… dentre ou-
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Assim como nas pesquisas de vários outros jovens (Karu Trumai; Karin Yudja, Porompi Ikpeng; Jywakatu Kaiabi, Paulo Porompi Txicão), Kaju apresenta a trajetória
histórica do seu povo Nafukwa, Carib, partindo de seu território originário e a ele
retornando. Dos aprendizados em seus percursos, com espíritos e outros seres
e povos, remarca terem estado desde tempos mais antigos misturados com os
Kalapalo; conta das aquisições com os Bakairi; dos rumos que tomam - ocupando e abandonando aldeias em função de confrontos com inimigos ou da busca
por novos produtos. Assim chegaram longe, muito longe, até a “raiz da chuva”
ao sul, e até o litoral, a leste. Impelidos à mobilidade, juntando-se a outros povos
pra enfrentar inimigos ou “brancos” escravizadores, os antigos sonharam, com o
tempo, retornar ao lugar de origem onde os primeiros moraram. Trata-se de uma
história que só pode ser bem contada pelos mais velhos, remarca, pois são eles, e
os pajés, quem melhor nos informa para entendermos os dias atuais… São também eles os que mais se preocupam em ver que, hoje em dia, não se conta mais
a história do povo para as crianças…
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tras, e, nesse meio-tempo… “quando na aldeia, sentia falta da cidade; quando na
cidade, sentia falta da aldeia”... São inúmeros os acontecimentos até o contrato
com a Seduc para dar aulas na aldeia Nafukwa, iniciando-se na política indígena.
Com quase 20 anos, prosseguia no Ensino Médio “para entender melhor de política também do branco” encarando “dificuldades, racismos, e o trabalho pesado”…
Foi quando “saíram muitos jovens indígenas atrás dos sonhos…”, tempo em que
começou a participar da formação!

ORGANIZAÇÃO SOCIOPOLÍTICA
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KARIN YUDJA
Organização sociopolítica dos Yudja
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Karin conta a história das migrações do povo Yudja desde o abandono da região
do baixo Xingu, em função de confrontos com seringueiros e com os Kayapo,
até ocuparem regiões da TIX (Terra Indígena do Xingu). Como pesquisa, propõe
uma entrevista com o cacique Sadea Juruna durante uma reunião comunitária,
aqui relatada. Conversam sobre como seu povo se organizava antes do contato:
quem eram as principais lideranças e o “papel ou função” de cada uma. Pretende
aprofundar comparações entre a organização do povo Yudja antes do contato e
atualmente: o “jeito de tomar decisões” ou “de escolher os líderes” traduz a iniciativa das lideranças antigas, sua capacidade de organizar trabalhos coletivos
e festas (das mulheres também); o jeito de transmitir saberes especializados e
capacidades entre pais e filhos ou parentes próximos.
“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… 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… 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.”
UARETE KAIABI
Como se forma um Wyriat Kawaiwete. E pensamentos
e experiências dos Wyriat jovens

O principal objetivo das pesquisas é encontrar maneiras de aprofundar alguns
aspectos de seu conhecimento próprio, colocando-o em conexão com os conhecimentos novos que se aprendem em várias situações da vida, nos cursos
também… Por isso, comparamos diferentes conhecimentos sobre a origem
do mundo… mas também diferentes conhecimentos sobre a organização das
aldeias e sobre como cada povo conheceu e passou essa história para as gerações seguintes; como as lideranças jovens se aproximam dessas amplas sabedorias de seus pais e avôs, analisando e explicitando como demostravam
e transmitiam o modo próprio do seu povo se organizar, organizar as festas,
organizar as comunidades...
O que as lideranças tradicionais kawaiwete - wyriat - enfrentam durante sua vida
política? Não se pode ser um chefe de comunidades hoje, se não se tem o conhecimento do jeito de ser chefe wyriat antigamente. Uarete começa a descrever os modos de liderar dos mais velhos, preocupado com a transmissão desses
saberes sobre a organização política dos povos antigamente. Essa, segundo ele,
tem que ser uma preocupação constante dos wyriat jovens, quando se faz frente
para abrir uma aldeia nova; ou se aplica o modo de chefiar uma festa cerimonial,
de organizar a participação coletiva em trabalhos e festas; sabendo receber, sabendo resolver conflitos… para chegar a ser respeitado pela comunidade.

Tukupe nos mostra como todos os seus interesses políticos como jovem liderança de hoje o dispersam da concentração na pesquisa, da definição de um roteiro
de base, de avançar no plano ou programa de pesquisa. Mas seu espaço de pesquisa vai se definindo com sugestões da comunidade, com sua curiosidade contínua (diz ser cotidianamente pesquisador, conversando com pai, mãe, avós), na
troca de ideias nessa formação… E se pergunta: Como, entre tanto agito da vida
comunitária e da vida política na TIX de hoje, é possivel buscar tranquilidade
para pesquisar? Conta da atuação dinâmica que tem hoje em várias frentes e
formações… participando de encontros nacionais, da formação de agentes de
saúde, de expedições com alunos da escola, de políticas eleitorais… Nesse contexto, pergunta: Como, em meio a tudo isso, aproximar-me mais dos velhos para
seguir com seus ensinamentos? Pois, “enquanto os velhos forem nos deixando,
nós iremos deixando o caminho do cacique”. Como era a organização sociopolítica de nossos povos antes do contato? É importante conhecê-la para respeitar
os caciques, donos das festas e pessoas mais velhas. Essa é a preocupação com
as futuras chefias, que não se afastem desse caminho.
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TUKUPE WAURA
Entre a política e a pesquisa da organização da chefia Waura: trajetória
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SAMURAIA KAMAIURA
O processo de construção da Casa Verdadeira
Como se planeja a construção de uma casa tradicional Kamaiura?
Arquitetos kamaiura têm repassado conhecimentos de geração em geração, com
uma riqueza de detalhes que impressiona os mais jovens. Esse interesse motivou
o filho do cacique Kotok Kamaiura, Samuraia, a desenvolver seu trabalho: entender os diferentes modelos de casas tradicionais, a do Rato, a da Cotia e outras,
analisando como são, bem como suas diferenças. Como outros jovens, Samuraia
enfrenta o desafio de construir sua própria casa ao longo da passagem para a vida
adulta, e de aprender muito com lideranças mais velhas. Precisa conhecer melhor
as histórias contadas por seu falecido avô Takumã, um dos mais importantes pajés
Kamaiura do Alto Xingu e por outros arquitetos de seu povo, para poder narrar sua
própria história, construindo sua casa, trilhando seus caminhos. A pesquisa sempre ajuda a ter mais claras as diferenças entre os modos indígenas, e os dos “brancos”, de conhecer; e de ensinar, aprender, transmitir e proteger conhecimento.
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SOBERANIA ALIMENTAR NA TIX
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TARI KAIABI
Fazendo a roça com os Kawaiwete (o centro de pesquisa e multiplicação da roça)
Tari Kaiabi conta como há alguns anos vem pesquisando os produtos da roça.
Ouvindo as preocupações de seu pai, Tuim Kaiabi, vem acumulando aprendizados. Ao entrevistar parentes das aldeias Kwaruya e Tuiarare, entendeu melhor
a história das roças e da conservação das sementes, diferenciando variedades
kayabi das que vêm de outras etnias ou dos não-indígenas da cidade; sinais indicadores das épocas (de fazer roça, de derrubada, queimada, do sequenciar plantios ou organizar mutirões, etc.); regras específicas do crescimento das plantas na
roça, cultivo e armazenamento do amendoim e do kumana. Na formação, sistematizou uma parte destes saberes. Tari transformou sua pesquisa em um projeto,
apoiado pela Fundo de Pequenos Projetos Ecossociais do Instituto Sociedade,
População e Natureza (ISPN), com recursos do Fundo Amazônia (BNDES), que
tem sido relevante para o seu povo, com quem vem, desde então, realizando um
conjunto de ações práticas: levantamento de produtos e sementes para plantio
na roça aberta para o projeto; documentação de processos, contribuindo para
a valorização dos conhecimentos Kawaiwete e para a criação de um Centro de
Pesquisas Kawaiwete.

PAULO POROMPI TXICÃO
Transferência dos Ikpeng ao PIX (Ikpeng Areptowonpïn Xingu Txina)
e proposta de Guias de Plantas (Irwa Mïran Ikpeng Ïna) valorizando sistemas
de classificação ikpeng
Porompi explica a importância dos saberes ikpeng no percurso de suas trajetórias,
desde as mais antigas, pela floresta, procurando novos lugares - quando ainda
não sofriam pressões extrativistas ou do desenvolvimento das cidades - até quando foram transferidos do alto rio Rorowalu para o PIX, à revelia de alguns; e já em
trajetórias mais recentes. Revela os saberes ikpeng focados em diversos aspectos:
diferenciação entre áreas florestais na região que atualmente ocupam na TIX; a diversidade de paisagens e espécies relacionadas; os seus sistemas de classificação…

Relata como têm conduzido o plano de gestão territorial participativa e um etnozoneamento ecológico baseado em valores Ikpeng. Esse trabalho é foco dos
agentes de manejo ambiental ikpeng, que contribuiram muito nessa pesquisa
de Porompi. As práticas tradicionais indicam usos sustentáveis dos lugares e recursos, e suas potencialidades; mas também mostram fragilidades ligadas as mudanças nos modos de vida. Para enfrentá-las, as comunidades devem ser reunir
e decidir por exemplo, quanto desmatar para roças, ou como ajudar a recuperar
lugares degradados. Preocupado com a fragmentação das paisagens e desejando valorizar os sistemas de classificacao ikpeng, Porompi propõe e inicia aqui,
a elaboração de um guia de plantas de diferentes ecossistemas, suas formas de
manejo e de fortalecimento das plantas medicinais.
YAIKU KISÊDJÊ
Clima diferente para o povo Kisêdjê. Indicadores de mudanças climáticas
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Mostra como está animado com a descrição desse conhecimento ikpeng e com
as avaliações diagnósticas dos usos florestais; especialmente os desmatamentos excessivos em áreas de florestas primárias (ou seja, as consequências do uso
intensivo das áreas de terra vermelha e mata alta, inviabilizando a abertura de
novas roças ali). Analisa também o uso um pouco descuidado do fogo na abertura de novas roças, em função do crescimento da população. Mostra os desequilíbrios no cultivo de várias plantas ligadas ao sistema de segurança alimentar
ikpeng (envolvendo fragmentação dos ambientes, perda de plantas medicinais,
etc); e conta como estão lidando com a recuperação das capoeiras cansadas, para
reequilibrar o uso dessas áreas. Autor de importante registro fotográfico das paisagens ikpeng, apresenta também uma série de fotos de Jesco Von Puttkamer, de
1965, ilustrando a expedição de contato e a transferência dos Ikpeng para o PIX.
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Yaiku tem refletido sobre como seu povo observa os sinais da natureza, em transformação nos últimos anos. Essas mudanças têm tido efeitos diretos em seu calendário produtivo e cultural, bem como na forma de manejar suas terras, plantas
e o mundo Kisêdjê. Nesse texto, introduz seu interesse de pesquisa:
“Minha pesquisa foca na questão climática. Gosto de ver a natureza
assim, como árvores e flores. Muitas vezes a gente quer fazer uma atividade e fica com alguma dúvida: Como anda a época desta planta?
Em que época chove? Quando chove muito e cresce o rio? Eu gosto
de ver isso. Por isso eu me interesso em pesquisar mudança climática.
Para entender os acontecimentos na natureza, e as mudanças - nas
épocas dos plantios, dos peixes e das águas do rio.”
Yaiku menciona também o quanto os plantios de soja, bastante próximos das
terras Kisêdjê, têm influenciado e exigido novos cuidados com o manejo do fogo.
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TERRITORIALIDADES
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JYWAKATU KAIABI
Entrevistas sobre a chegada do povo Kawaiwete no Xingu
Um dos alunos mais jovens da turma, Jywakatu recebeu, ao longo da formação,
apoio dos demais participantes Kawaiwete para buscar um tema de pesquisa
que retratasse parte de suas preocupações em relação a seu povo. Chegou a pensar em outros temas, mas o que mais lhe chamou a atenção foi entender como
os Kawaiwete chegaram à TIX Indígena Xingu; como foi, para seus parentes, ter
que fazer esta escolha por deixar sua região de origem e seguir “viagem” a um
local desconhecido. Jywakatu sempre quis entender como se deu essa migração.
Por meio de entrevistas e conversas com os amigos e parentes cursistas - Kwareiup Kaiabi (filha do pajé Tuiat Kaiabi), Makupa e Osmar Kaiabi -, foi entendendo alguns detalhes. Por exemplo, que não foi apenas a chegada de Cláudio os
chamando para vir para o Xingu que motivou a migração ou mesmo a vinda de
Prepori: os Kawaiwete já estavam em forte movimento de dispersão naquele momento, por conta de uma série de acontecimentos e motivos.
Ainda que essa atração para virem para o PIX tenha sido muito forte, com o argumento de que “tinha terra demarcada e muita ferramenta” ou de que “se ficassem,
todos morreriam”, muitos resistiram. Os entrevistados citam as famílias pioneiras

que vieram para o Xingu; a chegada inicial no Manito e o grande acampamento
no Capivara; o desejo e as tentativas de muitos, de voltar; a importância de reunir
relatos das famílias que vieram aos relatos daquelas que lá resistiram (hoje no
Tatuí e Rio dos Peixes): “tem muita história bonita pra ouvir deles”. Kwariup conta
detalhes da chegada de seu avô Prepori ao Xingu, como “grande cacique que
enfrenta as coisas”, e de seu retorno para, novamente, chamar outras pessoas que
ainda sofriam nas mãos dos seringueiros no Teles Pires, naquele tempo.
MAKUPA KAIABI
Entrevistas sobre a política futura do povo Kawaiwete (PIX, Kururuzinho – PA e
Tatuí, no Município de Juára - MT)
Makupa propõe uma metodologia de pesquisas via entrevistas. Compartilha
conversas que tem feito com lideranças indígenas e políticos não-indígenas. Promete dar continuidade a essa prática!

Makupa indica o quanto a política futura do povo Kawaiwete da TIX tem ligação
muito forte com as decisões a respeito da população e do território Kaiabi fora da
Terra Indígena do Xingu.
TWIKANG KAIABI
Entrevistas sobre o cocar Kawaiwete (e comercialização de arte plumária)
Twikang Kaiabi fala da entrevista que fez com o cacique Kanitai Kaiabi, da Aldeia
Aiporé, sobre os tipos de cocares e as mudanças na forma Kawaiwete de fazê-los
e usá-los, desde que foram transferidos para o PIX. Segundo ele: “Estamos hoje
utilizando mais o modelo dos parentes que são do Alto Xingu”. Kanitai anota:
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Várias entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, sendo depois resumidas (atenção, boa parte delas feitas há mais de três anos!). Outras foram relatadas
resumidamente sem gravação. No conjunto, Makupa introduz questões importantes sobre a política da TIX, dos conselhos de saúde (como muda a representatividade desde o conselho local até o distrital, por exemplo), dos territórios kaiabi
ancestrais, entre os quais alguns vêm sendo loteados pelos “brancos”... Fala da
atual política de alianças entre os Kawaiwete do Xingu, do Kururuzinho no Pará,
e do Tatuí, no Município de Juára (MT); da luta contra a construção de barragens
em território Munduruku no rio Teles Pires; e de outras ‘atualidades’ das políticas
municipais, fruto de conversas com vereadores dos municípios do entorno da
TIX, girando também em torno de projetos em votação no Senado Federal sobre
o Estatuto das Sociedades Indígenas, a PEC 215.
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“Antigamente... existia uma mala de índio que era especial, muito importante para nós; dentro dela guardavam-se essas penas…
Quando morria uma pessoa da aldeia, era o momento de usá-las,
jogando-as em seguida para serem enterradas junto ao corpo”.
Twikang reflete sobre a importância dos cocares; e sobre as leis atuais criadas
pelos “brancos” para proteção da natureza, envolvendo controle de caça e pesca,
dentre outros. Observa como a proibição da venda de arte plumária nas cidades
gera conflitos entre o Ibama e os povos indígenas, revelando que algumas leis
precisam ser melhor pensadas.
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KARIN YUDJA A ilha Adjiha TÏHATÏHA: um lugar sagrado
MAIAWAKO JURUNA Visões de um jovem yudja. Ervas medicinais e respeito aos
direitos territoriais da TIX
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Desde o final dos anos 1990, os Yudja vêm se interessando pelo mapeamento das
suas trajetórias desde o baixo e médio rio Xingu, de onde vieram há mais de 50
anos. No final dos anos 1990, aprovaram o projeto Identificação de Sítios e Histórias Ancestrais dos Povos Kaiabi, Yudjá, Kisêdjê e Panará, realizando, em 2003,
uma expedição à Terra Indígena Capoto/Jarina, que ocuparam durante muitos
anos. Desde aquela época, planejaram visitar outras aldeias e lugares onde moraram seus conhecedores mais velhos, nas circunvizinhanças da TIX. No âmbito
daquele primeiro projeto, pelos anos 2000, também os Kisêdjê e os Kaiabi fizeram expedições (os primeiros, dirigiram-se ao rio Suiá Missu, identificando vários
sítios históricos pertencentes a seu povo; os Kaiabi, ao rio Teles Pires).
Nessas duas pesquisas, Karin e Maiawako mostram como têm dado continuidade aos projetos de expedições Yudja. Segundo Maia, como é mais conhecido,
para realizar a pesquisa e “aumentar o conhecimento sobre as plantas medicinais,
seguimos esse método: fizemos uma viagem à cachoeira que fica na região do
Capoto-Jarina, para buscar as ervas que não tem no Xingu. Viajamos com uma
pessoa que conhece muito bem as plantas medicinais tradicionais, e entrevistamos quem ainda tem essa sabedoria sobre as ervas”.
Karin, nessa pesquisa na Ilha Adjiha TÏHATÏHA, queria conhecer e compreender a
história de um lugar sagrado:
“Para desenvolver a minha pesquisa, fiz reunião com a comunidade,
contei que ia fazer uma expedição para a região da Cachoeira e que
iria levar alguns alunos... Lá chegando, Yamaradi pediu para Tarinu

contar sobre o nome do lugar, e por que o chamaram de Adjiha Tïhatïha. Kuyarewa pediu para que eles contassem porque esse lugar é
sagrado e se tem túmulos dos antigos nessa Ilha. Kumadiwa pediu
que contassem mais sobre o falecimento do Pajé. Yanukawa quis entender mais por que as pessoas não podem gritar ou falar alto aqui
nesta ilha.”
KARU TRUMAI
Os Trumai historicamente
Fecha essa coletânea de pesquisas o trabalho de Karu, atravessando quase todos
os temas já trabalhados. Focaliza as migrações Trumai para o Xingu na época de
Karl von den Steinen; descreve uma parte das trocas culturais ocorridas ao longo
do tempo, analisando o que incorporam de outros povos xinguanos, e como seguem se diferenciando deles pela situação de sua língua, pela alimentação, e na
participação nos Kwarup (os Trumai não os realizam).
Karu nos alerta para uma situação delicada, apresentando um diagnóstico geral
da situação dessa população que cresce muito atualmente, mas que está bastante espalhada pelas aldeias de outras etnias, o que é bastante problemático para
o urgente fortalecimento da língua Trumai. Mostra-nos que construiu o texto
gradativamente, ao longo de dois anos, passando pelos diversos interesses de
pesquisa que iam chamando sua atenção: organização do povo Trumai; os ofícios
e as habilidades referentes aos papeis de cacique, de mestre de guerra, cantor,
dono da festa, raizeiro, bezedor e parteira; as regras na organização e preparação
da festa Jawari (a descrita na pesquisa de Yamalui Kuikuro); sentidos do luto para
seu povo; os costumes dos Trumai pre-xinguanos há mais de 200 anos...
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SOBRE AS PESQUISAS
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Esse conjunto de textos nos permite acompanhar a preocupação dos jovens com
as mudanças que observam, em suas vidas e através da memória dos mais velhos.
Durante a formação, tivemos a oportunidade de olhar para elas também com a ajuda da arqueologia, da linguística, da história registrada nos documentos escritos.
Acompanhando esses que são, antes de tudo, roteiros de pesquisa que podem se
aprofundar mais e mais, atravessando livremente as diferentes temáticas, acessamos os roteiros históricos dos povos da região, desde os Aruak, que ocupavam
tradicionalmente a região do alto Xingu, até a chegada dos Karib, seguidos dos

Tupi e, finalmente, os Trumai. Pudemos observar diversos roteiros de origem e
circulação de conhecimentos, com transformação de várias festas, lutas e jogos;
ou das próprias estruturas de chefia, cacicados, e da ocupação territorial. Os jovens entrevistaram diversos conhecedores mais velhos. Os historiadores Ntoni e
Tuiat estiveram muito presentes e acessíveis nos vários módulos.
Sobretudo, os jovens xinguanos continuam a dizer: « ainda tem muita coisa faltando! » Ou, “agora que estou aprendendo mesmo” (sobre essa festa, esse sistema
de manejo, esse saber especializado…), sentindo que o texto já produzido ‘não
satisfaz’. Que essa publicação possa vir a estimular esses processos de retomada,
continuidade das pesquisas, participação e aprendizados.
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As políticas rituais, territoriais e de conhecimentos se mesclam. Ao lado dos diagnósticos culturais e linguísticos, todas as pesquisas ajudam a compreender essas
realidades e a reagir às preocupações, sejam elas com a soberania alimentar, com
o aumento dos incêndios florestais, seja com as coisas dos “brancos” (desde os
tempos da origem, até a expedição de Karl von den Steinen, passando pela criação
da Terra Indígena do Xingu, até os dias de hoje); inúmeras pesquisas procuraram
comparar como eram as coisas antes e depois do confinamento nesse território.
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Hoje, os jovens reconhecem que estar próximo dos mais velhos - quando praticam e falam dos seus conhecimentos – é tão importante quanto aprender muitas
coisas dos “brancos”, que é bom estarmos todos atentos ao fato de que conhecimentos mudam o jeito de viver de um povo, das aldeias. Experiências como fazer
cursos, ou morar um tempo na cidade, mudam uma pessoa e uma comunidade… Os assessores falaram muito desse dilema:
“No contato com conhecimento e coisas dos brancos, tem que tomar o mesmo cuidado que um pajé toma nas viagens para outros
mundos. Quando você viaja para outros mundos, é muito perigoso
aceitar, por exemplo, as comidas que te oferecem. Pensando nisso, é
importante, nessa comunicação, tomar cuidado para não ser levado
para o outro mundo!”
Os jovens continuam a conversa:
“Se me forçam a participar de alguma coisa dentro da minha cultura,
não vou aprender... Por interesse de participar daquele momento, de conhecer melhor e de passar para as outras pessoas é que eu tenho que ir e
ouvir cada liderança, cada historiador contando o que está se passando”.
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