
- . 

- - ~· -

• 

VOLUMES 30/ 31/ 32 1987/88/ 89 

SUMÁRIO 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA: 
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

N . GUIDON: Potencialidades dos eco
sistemas e complexidade so
cial: aplicação no estudo da 
pré-história do nordeste . . . . • 9 

lRMHILD WOST: A pesquisa arqueo16-
gica e etnoarqueol6gica na par-
te central do territ6rio Bororo 21 

MARIA CRISTINA M. SCATAMAC· 
CHIA E FRANCISCO MOS
COSO: Análise do padrão de 
estabelecimentos Tupi Guarani 3 7 

LUIZ M OTI: Conquista, aldeamento e 
domesticação dos indios Gue-
guê do Piauí: 1764-1770 . . . SS 

MARIA HILDA B. PARAISO: Os in
dios de Olivença e a zona de 
veraneio dos coronéis de cacau 
da Bahia . . . . . . . . . . . . . • • . . . 79 

OSWALDO M. RAVAGNANI: Aldea
mentos Goianos em 1750 - os 
Jesuítas e a mineração . . . . . . 111 

OSWALDO M. RAVAGNANI: Eu te 
batizo . . . em nome da servi-
dão (a catequese dos Xavante) 133 

JOHN M . ~IONTEIRO: De úidio a es
cravo . A transformação da po
pulação indígena de São Paulo 
no século XVII . . . . . . . . . . . . . 151 

MARIVONE M . CHAIM: Política in
digenista em Goiás no s~ulo 
XVIII . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 175 

EDIR P . DE BARROS: Política indi
genista, política indígena e suas 
relações com a polftica expan
sionista no II impéri em Ma-
to Grosso . ... ,. ........ . .. " 183 

EXPEDITO ARNAUD: O indio e a as
sistência oficial . A história do 
índio Sabino Apompés Tapaj6s 
Mundurukús ..... .... . ....• 225 

JURANDYR C . F . LEITE: Proteção e 
incorporação: a questão indí-
gena no pensamento político do 
positivismo ortodoxo . . . . . . . • 2SS 

ANTONIO CARLOS DE S . LIMA: Os 
museus de história natural e a 
construção do indigenismo • • . 277 

MIGUEL A. MENl::NDEZ: A presença 
do branco na mitologia Kawa
h iwa: história- e identidade de 
um povo Tupi . . . . . . . . . . . . 331 

ROBIN M. WRIGHT: Uma história de 
resistência: os heróis Baniwa e 
suas lutas . . . . . . . . . . . • . . • . . 3SS 

ANTONIO PORRO: Mitologia her6ica 
e messianismo na Amazônia 
seiscentista . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

RAFAEL J. DE M. BASTOS: Exegeses 
Yawalapití e Kawayurá da cria
ção do parque indígena do 
Xingu e a invenção da saga 
dos irmãos Villas Boas . . . . 391 

PAULO SANTILLI: Os filhos da nação 427 
DOMINIQUE T. GALLOIS: O discur-

so Waiãpi sobre o ouro -
um prof e tismo moderno . . . . 457 

BEATRIZ G . DANTAS: História de 
grupos indígenas e fontes es
critas: o caso de Sergipe . . . 469 

PEDRO AGOSTINHO: Para a consti· 
tuição de um fundo de do
cumentação histórica manuscri-
ta sobre índios do Brasil . . • 481 

BERTA G . RIBEIRO: Museu e Me
mória: reflexões sobre o cole
cionamento . . . . . . • . . . . . . • . . 489 

LUCY SEKI: Apontamentos para bi-
bliografia da língua Botocudo/ 
Borum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl 1 

COMUNICAÇÕES . . . . . . . . . . . . . • . . . 537 
NOTICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 549 
IN MEMORIAM . . . • . . . • . . • • . . • • • • SS9 
BIBLIOGRAFIA • . . . • . . . • . . • . • • . • • • 515 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 

ISSN 0034 • 7701 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



EXEGESES YAWALAPITf E KAMAYURÁ DA CRIAÇÃO DO PARQUE 
INDf GENA DO XINGU E A INVENÇÃO DA SAGA DOS 

IRMÃOS VILLAS BOAS* 

Rafael José de Menezes Bastos 
(Dept9 de Antropologia, Universidade Federal de Sta. Catarina) 

• 

INTRODUÇÃO 

A criação do Parque Nacional do Xingu, em 19611
, representa o ponto 

culminante de uma campanha política de grande envergadura2
• No plano 

interno, brasileiro, ela se fez com base na arregimentação de atores proe
minentes, oriundos dos mais diferentes campos sociais e pertencentes g 
agências, entidades, instituições - estatais e não-estatais -, assim como º 
grupos e círculos sociais, também dos mais diversificados. Desta maneira: 
aqui estão presentes, as Forças Armadas (a FAB, basicamente), o Servi· 
ço de Proteção aos fndios e o Conselho Nacional de Proteção aos 1ndios, 
a Fundação Brasil Central; o Museu Nacional, a Escola Livre de Sociologia 
e Política de São Paulo; a Imprensa (os "Diários Associados" e o Estado 
de São Paulo", fundamentalmente), círculos empresariais; a Sociedade 
Geográfica Brasileira, círculos artístico-intelectuais ,etc. No âmbito inter
nacional, ela assentou na adesão de atores e entidades também extremamen
te conspícuos e de várias origens, como, por exemplo, a American Anthro
pological Association e a Survival Internationa[:J. Observe-se que. esta 
campanha foi canalizada centralmente em torno de duas mensagens, o que. 

(*) - Trabalho apresentado ao GT "Hist6rio Indígena e do Indigenismo", no 
Encontro da ANPOCS realizado de 20 a 24 de outubro de 1986, em Campos do 
r ordão, São Paulo. 
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inclusive, a faz quase congruir com a própria campanha que resultou na 
indicação dos Irmãos Villas Bôas para o Prêmio Nobel da Paz: a conser
vação do meio-ambiente (flora e fauna) do território objeto e a proteção 
(física e sócio-cultural) dos grupos indígenas alí residentes, tudo englobado 
num cenário suposto como até então imutável, representando uma porção 
do Brasil pré-Cabralino4

• 

A articulação desse episódio da história do indigenismo brasileiro5 

com o seu passado imediato é extremamente significativa. Afinal, falida a 
"Idade de Ouro" deste indigenismo é que se instala o espaço paradoxal
mente paradigmática de sua imaginação: o Paraíso Xinguara! Note-se que 
o SPI, criado, no início do século, supostamente como reação humanitária 
ao avanço da fronteira nacional sobre os territórios indígenas - reação 
esta cuja eficácia pretendidamente se -baseava na excelência humanitarista 
mesma do "apostolado Rondoniano" e de seu prestígio e influência sobre 
a máquina do estado -, tinha um discurso claramente assimilacionista. 
Por outro ·lado, a retórica villasboasianá vai se caracterizar como no emi
nentemente "isolacionista", mudança se sinal que se, àe um lado, informa 
a recalibração de ideologias e práticas - e, tambéJ.V, a sua aplicabilidade 
a um caso específico -, de outro, aponta para a continuidade de um mes
mo eixo de referência no trato da coisa indígena: de telégrafo com fio 
ao avião. 

O presente trabalho pretende ser uma contribuição à história e à 
sociologia desse episódio - o da criação de Pqxin - do ponto de vista 
de seu impacto na órbita .indígena. Como estudioso do Alto-Xingu, sem
pre me surpreendo com o descaso, proporcionado pela Etnologia e pelo 
discurso indigenista correspondente, pela questão · articulatório-processual 
naquela área. Note-se que colados a este descaso sistematicamente se apre
sentam clichês como: pacifismo, equalização sócio"cultural, intertribal 
(quanto aos xinguanos), afluência, ·conservação sócio-cultural intertribal 
e interétnica (quanto, · respectivamente, aos xinguenses e caraíbas) etc. 
Interessantemente, junto a esses . clichês a etnografia da região é rica em 
menções a guerras - inclusive sob o nome de "feitiçaria" - e massacres, 
sistemas culturais hegemônicos, fome e penúria e, finalmente, a mudanças 
expressivas na pesca e agricultura nativas, ocasionadas pela introdução de 
manufaturados tais como ferramentas e outros apetrechos como anzóis, 
com, pelo menos - para não falar em produtividade - uma grande libe
ração de tempo . Sem dúvida alguma, a etnografia da área - assim como 
o seu próprio discurso indigenista - incorpora partes como se fossem 
mortas: escritas, quase não lidas ("in-inteligíveis")6 • 

Os depoimentos a seguir apresentados - dois de um con]unto de 
alguns dez, a serem reunidos e estudados em trabalho futuro - têm uma 
extrema relevância no sentido de uma história e sociologia do Alto-Xingu . 
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Não tanto enquanto veredictos - embora, sem dúvida alguma, tenham 
alto grau de consistência e, assim, de autoridade etnográficas. Note-se que 
ambas as narrativas são altamente compatíveis entre sí - bem como com 
as demais levantadas e com a etnografia da região - dos pontos de vista 
da vigência mesma dos acontecimentos que abordam: percursos geográficos, 
episódios, a.locações, cronologias etc. Mas não estou · aqui simplesmente 
para reificá-las e legitimá .. las como verdades. Não, basicamente o que aqui, 
agora, me interessa delas extrair é o que têm de divergentes, enquanto 
apreciações dos eventos que procuram enfocar, no centro dos quais está 
o que eu chamaria de invenção da saga dos -Irmãos Villas Bôas. Parte-se 
aqui do princípio de que a campanha política antes referida foi em última 
instância desenhada com base na forma de inclusão dos Irmãos Villas _Bôas 
no sistema social xinguense, articuladamente - é claro - com os seus 
nexos nacionais e internacionais. Ora, as apreciações aqui apresentadas -
Yawalapití e Kamayurá ~ não são construtos vazios, pelo contrário apon
tando para o cerne das relações sociais concretas que esses heróis - na 
vanguarda da Expedição ·Roncador-Xingu - estabeleceram com o sistema 
social pré-existente, condicionando-o no seu futuro. 

O xinguanista interessado no entendimento da ordem intertribal e 
interétnica do Alto-Xingu de imediato notará que os Kamayurá e Yawa
lapití - juntos com os Txukahamãe, da parte norte do Parque - desem
penham papel absolutamente fundamental nesse contexto, unidos ou sepa
rados . O que os depoimentos em comentários mostram é como tais papéis 
foram engendragos ao impacto da inclusão dos Villas Bôas na área, com 
base, seguramente, numa ordem pré-estabelecida. 

As narrativas adiante transcritas constituem-se em apreciações da 
face privada da invenção da saga dos Irmãos Villas Bôas, particularmente a 
Kamayurá sendo algo, por assim clizer, maledicente com relação a seu lado 
público, caracteristicamente heróico e apologético. O narrador Kamayurá 
é, desta maneira, especialmente pródigo no denunciar as contradições en
tre a pregação e a prática villasboasianas, tendo, ademais, a sensibilidade 
suprema de atingir este objetivo através da demolição sistemática do "mo
ralismo assexuado'' tão marcante da saga em toque. Atinge Takumã, 
assim, a metáfora talvez mais relevante desse discurso indigenista "iso
lacionista", em nenhum momento, no entanto, aderindo ao próprio "mo
ralismo" que critica, que lê como violento e sob a chave do "ciúme" mo
nopolizante7. Tal postura nativa é aqui tomada como exemplar do presente 
esforço sociológico e histórico - que, aliás, increve-se na perspectiva glo.; 
bal de todo um conjunto de estudos em cursos que, se não se satisfaz com a 
sacramentação de heróis, . seguramente também não se compraz com a sua 
crucificação anti-heróica .' Não, se trata aqui de endemoniar deuses, para 
outros, tão simplesmente, endeusar. Entendo que o conhecimento da ciên
cia é coagente, para longe estando, assim, tanto de um primado do sujeito 
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- ingenuidade suprema do sujeitado crítico, do end of century - quanto 
de um outro, do objeto - inocência maior do coisificado cândido, do 
f in-de-siecle . 

Os depoimentos a seguir foram colhidos, em 1981, num contexto de 
trabalho de campo relacionado com a preparação de minha dissertação de 
doutorado (Menezes Bastos, Ms). Coletados nas línguas nativas respecti
vas - a partir de solicitações expressas a seus narradores sobre "o tempo 
de chegada de Orlando" -, foram traduzidos ao Português de · contato 
da área8 por informantes bilíngües. Conforme registrado anterior~ente, 
eles; faz:_m parte de um elenco de cerca de dez narrativas congêneres, que 
merecerao - quando Deus mandar bom tempo - um estudo circustanciado. 
Abaixo, levanto alguns pontos que considero salientes paraJ uma sua aná
Iis·e9 . 

Uma das características tradicionais da Etnologia da área - alta
mente congruente com o discurso indigenista correspondente10 - é a de 
abordá-la nos termos, centralmente, da vigência de um sistema intertribal 
"frio", residualmente articulado com outras sociedades indígenas e, mais 
remotamente ainda, com a sociedade nacional - para não falar aqui de 
nexos internacionais . Desta maneira, haveria ali a " sociedade xinguana" 
- os aborígenes da "área do uluri"' -, composta de grupos tribais discre
tos, que, eventualmente, entram em contato (belicoso ou não) com índios 
"intrusivos", tudo num cenário de quase absoluto congelamento, onde o 
caraíba comparece sem comparecer . Segundo este ideário, a "comprenssão 
cultural" (Galvão, 1953) seria o meanismo básico dentro do sistema xin
guano, uniformizando sistemas culturais e práticas sociais (leiam-se tam
bém, econômicas e políticas) de grupos locais ("tribos") equivalentes. Os 
"intrusivos" vão e voltam dentro do sistema em toque, como acontecimen
tos não-estruturais. As mudanças ocorridas na órbita tecnológica, pela 
introdução de artef atos industrializados~ são invisíveis para este sistema de 
pensamento, que, por outro lado, neutraliza a questão básica _da terra, 
assim considerada como inesgotável . A manutenção de línguas "tribais" 
ininteligíveis entre sí - onde há pouco polilingüismo e não há língua 
franca - neste esquema aparece como algo também residual, nunca articu
lado com a vigência de uma "linguagem franca" ritual, eleita como o 
atestado máximo da "compressão cultural" e, assim, da xinguanidade. 
Para arrematar ete pequeno resumo - que, de forma alguma, tem a pre
tensão da exaustão -, a feitiçaria seria, entre os xinguanos, uma espécie 
de . "anti-religião", cuja "religião" seria a "pajelança", os dois sistemas 
sendo ligados ao político, mas a uma política que em nenhum momento se 
diz o que pode. 

O que os dois depoimentos mostram, a seguir, é que esta teoria é 
inadequada para dar conta da realidade que procura enf ocar, e isto desde 



Criação do parque ·indígena do Xingu 39.5 . 

o que . se poderia chamar de grau zero do modo de articulação vigente na 
região. Os grupos locais xinguanos - alguns deles quase como se fossem 
aldeamentos - são constituídos por f acções que os atravessam até a 
órbita xinguêsa, o que em alguns momentos os torna em unidades políticas 
quase insubsistentes. A demografia interna de cada um desses grupos é 
um fator preponderante neste sentido e isto não somente do ponto de vista 
de uma cronologia recente . A fricção intertribal ~ empurrada pela pres
são interétnica, responsável pela transformação da região em área de 
refúgio - está na base desse quadro, fricção esta, vez sua, alimentada 
pela disputa · territorial. Tomados· os rios da área como eixo de referência 
e seu. sentido norte-sul como vetor, aí está o nexo primordial do processo 
de xinguanização: nos pontos mais ao sul deste vetor, a formação Karib
Aruak proto-xinguana, exceções feitas aos Awetí (grupo invasor) e Nahtt
kwá-Matipúhy e Yawalapití (realocados). Quanto mais ao norte, menos 
xinguanidade: Tupi e Trumaí e, menos ainda, Suyá el Juruna. No extremo 
norte do sistema, os Kayapó Txukahamãe. Envolvendo a região, os Xa
vante e Karajá. Todos empurrados pelo avanço da fronteira brasileira. 
Este macro-quadro está,. minimizado, informado pelas duas narrativas, 
quando evidenciam a instabilidade daquilo que na área seriam "territórios 
tribais": a "fazenda" de Aritãna 2 é apropriada pelos Awetí. Os Ka
mayurá (historicamente provenientes do Suyá-Missu) ocupam o Morená 
e o Jacaré, na campanha de sua conquista e manutenção entrando em choque 
com os Suyá, Juruna e Trumaí, o que os leva a lpawu - onde se aliam 
com os Waurá - e, depois, ao Tuatuari. de onde - já nos anos 40 - . 
retornam a Ipawu, sua atual alocação. Observe-se que, nesses movimentos, 
os Kamayurá conseguem mais oµ menos conter os Suyá e J uruna - por 
sua vez, em fricção com os Txukaramãe -, cativando os Trumaí, xingua-

• nos mais recentes. 

Como resultado de toda essa beligerância - e não somente de epide
mias, como se quis crer -, os grupos locais da área em questão (inclusive 
os xinguenses) sofrem profundas perdas populacionais, alguns deles se 
extinguindo ou se inviabilizando como unidades locais-políticas . Isto, em 
alguns casos famosos e não famosos, gerou o que acima chamei de aldia
mentos. Entre os primeiros, anoto os Yawalapití, N ahukwá-Matipúhy. 
Entre os não, por exemplo, os próprios Kamayurá, historicamente incorpo
radores de contingentes dos mais diversos: Arupatí, Karayayá, Apyap -
passado mais remoto; e Y awalapi tí, J uruna e A wetí, recentemente . Nesses 
aldeiamentos, a ordem política é dominada por dramático faccionalismo, 
que encontra no xamanismo-feitiçaria sua linguagem por excelência, o que, 
no entanto, não se resolve no plano meramente local. Sem dúvida alguma 
que todo este quadro deve servir de base para uma reavaliação da questão· 
da etnicidade em todo o Alto-Xingu. 
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A imposição da pax xinguensis pelos Irmãos Villas Bôas - apaixona
damente dedicados à construção de campos de pouso na região, absoluta
mente estratégicos nacional e internacionalmente (linha Rio-Manaus-Miami) 
- significa a tentativa de congelamento desse quadro de beligerância siste
mática, o que apenas está gestualizado pelo estabelecimento do SPI. ante
riormente, no Batoví. No sentido do controle da disputa territorial, esta 
pax se faz basicamente em três esferas: abastecimento de manufaturados, 
sempre, no entanto, escassos; contenção da morbidade por doenças, especial
mente a malária constituindo, no entanto, um fator de grande dificuldade 
de superação; e generalização pan-xinguana do ritual inter-tribal, como tam
bém da etiqueta da xinguanidade. A aglutinação dos grupos locais em torno 
do Posto Leonardo e a instrumentalização generalizada da mão-de-obra in
dígena constituem pontos culminantes de um processo que encontra seu 
início nos tempos dos acampamentos para campos de pouso. 

Os índios Yawalapití - leia-se: primordialmente a banda Yawalapití 
do aldeamento Yawalapití -, juntamente com sua facçâo aliada Kuikúro, 
desempenharam papel absolutamente crucial no processo de imposição 
acima mencionado. A partir daí, saem da extinção como grupo local -
reconstituindo sua aldeia -· , alcançando o virtual controle sobre os recur
sos do Posto Leonardo, de cuja redistribuição, inclusive, se apossam. Suas 
relações com os Irmãos Villas Bôas podem ser lidas sob o prisma da gra
tidão e, assim, da eterna dívida, o que, no entanto, tende a perder valia na 
medida em que o monopólio sobre aqueles recursos seja ameaçado . A f a
lência da administração de Olympio Serra, do Pqxin, parece ter a ver com 
esta ameaça . 

De outro lado, as relações dos índios Kamayurá com Villas Bôas 
está marcada profundamente pela insatisfação mútua. Note-se que dos 
índios Kamayurá como um todo, mas também, e relevantemente, da f acção 
em torno de Takumã, filho de Kutamapy, o chefe Kamayurá que teve uma 
de suas esposas roubada por Leonardo Villas Bôas e seu futuro sucessor 
(Takumã) ameaçado de morte pelo mesmo. Observe-se que este episódio 
tem profundo impacto no mundo Kamayurá, o que deve ser examinado, no 
entanto, de maneira cuidadosa, em pelo menos duas dobras: a que refere 
aos contatos sexuais de Leonardo com Mawira - esposa de Kutamapy; 
e a relativa ao comportamento raivoso desse com relação aos índios . A retó· 
rica assexuada da pedagogia de contato dos Villas Bôas - e dos demais ca· 
raíbas alí presentes - com relação às índias os transformam, na visão indí· 
gena, nas próprias flautas yaku'i, isto em termos, inclusive, de uma "meta· 
foria" concreta: Leonardo se transforma nas flautas e sua casa no tapyy 
('casa das flautas'). Observe-se que para esses índios tais instrumentos 
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não devem ser vistos pelas mulheres que, no entanto, podem ouvir sua mú
sica. A não observância deste preceito acarreta, para a n1ulher, a sua des
socialização radical, punição que se concretiza quando ela é possuída por 
todos. Ora, a simples colocação, pelos índios, das referidas flautas na casa 
de Leonardo - desses já sabedores, de antemão, das constantes idas alí de 
Mawira -, representa, e não somente, seguramente, por ironia, a conde
nação de todo o af f a ire como por excelência as social. Ao que· penso, tal 
associalidade está relacionada com a falta de reciprocidade demonstrada 
pelo comportamento do herói: ele tem "ciúme" de Mawira com relação aos 
outros caraíbas e, mesmo aos próprios Kamayurá, "ciúme" este, aliás, ca
racterístico dos Villas Bôas no seu conta to com esse~ índios. O comporta
mento raivoso de Leonardo vai apenas arrematar esta apreciação Kamayurá 
quanto a seu ethos, semelhante a de um feiticeiro, aquele que, além de 
acumular, "fala mal". Para não mais detalhar, este episódio é apenas a 
marca da falência, para os Kamayurá, da retórica e prática villasboasianas, 
estes índios tendendo, a partir daí, a aprofundar cada vez mais suas' rela
ções com a F AB. Esta será para esses Tupis o que o Leonardo é para os 
Yawalapití. Observe-se que tal repartição poderia direcionar-se ao con
fronto entre esses dois grupos locais caso um providencial casamento não 
se fizesse, aquele entre o pai de Aritãna 3 (YL) com duas irmãs de Ta
kumã (KM) 11 

• 

A generalização do ritual inter-tribal - ben1 como da etiqueta da 
xinguanidade _.! é um elemento de decisivo interesse na hnposição da 
pax xinguGiisis. Note-se que tanto o Kwaryp quanto o Yawri - mas espe
cialmente este - têm nos episódios em torno da "luta livre" xinguana 
("uca-uca") .um de seus pontos culminantes, esta luta sendo feita, basica
mente, entre primos-cruzados entre sí ("outros"). Quanto ao primeiro 
ritual, provavelmente ele é de formação Aruak, a se julgar pelas letras das 
canções respectivas. O mesmo pode ser dito a respeito do Y awari, segura
mente de origem Trumaí-Kamayurá. De um lado, um rito proto-xinguano; 
de outro, xinguano recente. Ambos em torno da instituição da chefia, no 
primeiro caso, a efígie respectiva sendo remetida para a fertilização das 
aguas, no segundo, para a transformação do fogo. Explanações nativas 
apontam para o Kwaryp como um ritual de temporalidade mito-cosmoló
gica, original, e par·a o Yawari, de cronologia histórica. Enfim, dois ri
tuais em tudo por tudo completamentares, cuja generalização representa o 
congelamento mesmo das contradições existentes entre grupos locais e 
facções inter-tribais, canalizadas agora, somente, através do omplexo da 
feitiçaria-xamanismo. Quanto a este, note-se a prevalência pan-xinguense 
dos Kamayurá - nos termos do grupo de irmãos de Takumã -, o que, re
centemente, no entanto, foi rompido pela iniciação do chefe Txukahamãe 
k.aonz. 
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A forma de inclusão dos Irmãos V ilias Bôas no sistema social xinguen· 
se - aqui lida, fundamentalmente, nos termos de sua dobra xinguana -, 
sobre estar baseada no sistema pré-existente, implicou profundas mudan· 
ças neste. Mudanças estas que, tentativamente, são co~gruentes com a pró· 
pria figuração pública que a área passou a assu1nir no cenário nacional e 
internacional indigenistas e que resultaram na sua eleição como locus 
paradisíaco, paradigma paradoxal do discurso rondoniano, recalibrado 
como "isolacionista". Apesar da eficácia da "pacificação" villasbôasiana 
- afinal, os campos de pouso foram construídos -, as contradições internas 
do sistema tiveram continuidade, não mais agora em torno da terra mas, 
basicamente, de manufaturados industrializados. A partir da década de 
70, com a construção da BR-080 e o virtual cercamento do Pqxin. Pelo 
agro-business - correspondentemente com a obsolescência da tecnologi~ 
aeronáutica que tinham os campos de pouso da região como elementos estra
tégicos -, as contradições internas tenderam à agudização, forçando as 
sociedades indígenas a desenvolveren1 ali novas práticas econômicas (como, 
por exemplo, a fabricação de excedente de artesanato para venda direta 
em mercados urbanos) . Isto se, de um lado, representou a"' dessacralização 
do Paraíso Xinguara - e, assim, a derrocada da saga que o erigiu -, sig
nificou a viabilização da inclusão dos índios da área nas lutas políticas 
nacionais em pról de sua libertação. Muito interessantemente, ·a partir daí 
a vitrinização da área foi rejeitada, o avião foi aprisionado, peões foram 
mortos a bordunada, o que resultou na tomada, pelos índios, de todos os 
cargos adminstrativos do Pqxin . 

SOBRE A EXTINÇÃO E A RECOMPOSIÇÃO DA ALDEIA YA WALAPITI DO 
PARQUE INDIGENA DO XINGU E A CHEGADA À AREA DOS IRMÃOS 
VILLAS BôAS 
(Versão Yawalapití pelo pai de Aritãna 3) 

Eu não ví quando acabou Yawalapití antigo. Nós somos Yawalapití. 
Eu não sei muito bem como desapareceu antigo de Yawalapití. Eu nasci em 
Palusayupiti, onde está Mehináku agora. Lá era "fazenda" (roça) de 
Yawalapití. Então, lá meu tio materno foi, o pai de Kutsãni (uma - II -
das esposas do narrador - 1). Essa "fazenda" era de meu pai ( Aritãna 2 
- IV). Kuyakuyalí (VI) eu não vi mais. Ele (era) pai Mapi (VII). Mapi 
é primo cruzado de minha mãe (V). Ai, depois foi lá um cunhado meu 
(VIII). Quando ele foi lá, Yapãnapá (IX) e n1eu pai estão lá. Então, irmão 
de Mapi (VII'), então está lá também. Então, Yapãnapá, meu avô, levou 
irmão de Mapi até Kumapíti - onde Matipúhy (da) Funai (está) agora12, 

prá tomar atáya13
• De lá, (onde) tomou atáya - trouxe resto -, voltou 

(para) Palusayupiti. Aí, meu cunhado (VIII) levou ele prá Kamayurá 
(Ypawu, alí onde está fim da pista do avião). Ficou no Kamayurá, direto. 
preso (recluso). Aí ficou forte lá . Ficou preso, forte e gordo. E saiu prá 
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lutar no centro (páteo da aldeia). Todo mundo viu ele, forte e gordo. Aí, 
feiticeiro pegou raiz . Aí, começou amarrar raiz (para fazer VII' doente). 
Aí, ele (VII') morreu. Kamayurá falou que foi meu pai que matou. Mas 
não era não. Foi Kamayurá mesmo14

• Aí, os parentes do morto (dizendo 
Aritãna 2 como feiticeiro) deu kumútu15 prá Awetí, homem chamado 
Kayunumá (X). Aí, Kayunumá vem do Awetí até Kamayurá, pedir cara
bina 44 de Mariká16

• Então, parentes (do morto) veio até Palusayupíti, 
prá queimar casa do morto. Meu pai não está aí não. Aí, (os parentes) 
disse: "Aritãna 2 tem que vir, ver comida (polvilho), prá não queimar". 
Era só para enganar ( Aritãna 2) . W arãnáku (XI) estava muito jovem ainda. 
Sariruá (XII) também . Minhas irmãs também. Eu e Kuya'ukumálu (l') 
nem vimos papai. Aí, meu pai e suas esposas (Katsatsú V incluída) -
como foram chamados - foram. Aí, quando chegou em Palusayupíti, es
tava Kamayurá e Awetí já lá . Não sei se está certo. Me contaram assim. 
Aí, quando chegou lá, pessoal (Kamayurá e Awetí) acusou: "foi você que 
matou rapaz". (Disse, então). Aí, papai: "eu não sei fazer feitiço. (Além 
do mais), este rapaz era o tio materno de meus filhos. Eu sou casado com 
irmã dele . Não posso matar o tio materno dos nossos filhos"17

• Aí, depois 
da discussão, ele (IV) está sentado no pynykáti18, só fumando . Ele (IV) 
está falando a Awetí está com arma. Aí, depois, Awetí - (que) ia saindo 
fora - deu tiro bem nas costas dele19 • (Disse, entao, Aritãna 2:) " Ô, meu 
neto, · por que que você me deu tiro assim"? E mostrou cinco dedos prá 
Awetí2º. Aí, Yawalapití voltou prá aldeia (para) avisar prá o pessoal de 
meu pai21

. Aí, Awetí tocou fogo na casa dele (IV). Aí, pessoal dele (IV) 
pegou ele e . deixou debaixo de urucum, prá não queimar. Ele morreu de
pois. Aí, os filhos e sobrinhos (paralelos e cruzados) dele (IV) chegaram. 
Awetí e Kamayurá já tinha fugido. Aí, os filhos e sobrinhos (idem) bota
ram ele na rede e levaram prá Yuyá e enterraram lá. Aí, eles ficaram em 
Yuyá . Aí, Awetí foi lá também. Quer matar W arãna~u . Quer acabar 
Yawalapití. A wetí tinha muito nesse tempo. Aí, Awetí chegou no Yawa
lapití bem cedo. Foi escondido atrás das casas . W arãnáku saiu fora. Aí, 
Awetí deu tiro nele, com 44 de Mariká. Bala não pegou não . Passou bem 
fino (perto da) cabeça. W arãnáku levantou e, com seu pessoal, pegou 
flecha . Foram atrás de A wetí fugiu caindo22

• Aí, Yawalapití continuaram 
lá. De lá, foram prá W atsiupíti!3

• Aí, ficaram em W atsiupíti, onde Kui
kúro está agora. Saíram mesmo de Yuyá e foram prá · W atsiupíti. Aí que 
ficou (o) pai de Kutsãní (II). Aí, mudou prá Kumapíti, onde agora (está) 
Matipúhy. Aí, ficou , ficou, ficou . Lá, foi (um homem) Kuikúro buscar. 
Nome dele: Arihutuá (XIII). Foi buscar Warãnáku e seu pessoal. Arihu
tuá é primo de meu pai. Eu (1) fiquei mesma no Kumapíti, onde tem 
Matipúhy de Funai . De lá, voltaram prá Palusayupíti. Ficaram lá, ficaram. 
De lá, pessoal dividiu mesmo. Eu ·fui prá W atsiupíti. Irmã minha, prá 
Mehináku, com marido (Mehináku}. Aí, fiquei no Watsiupíti, (residindo) 
com pai de Kutsãni. Fiquei, fiquei . Lá, meu tio materno, Kuikúro, veio me 
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buscar. Nome dele: Tawia (XIV). Ele me levou e nunca mais eu vi 
pessoal de cá (Kamayurá, Mehináku). Eu fui prá Kuikúro com o tamanho 
de Awmarí (mais ou menos 12 anos - XV). Só falava Yawalapití. 
Quando eu fui prá Kuikúro, todas as irmãs e meu tio materno (pai de 
Kutsãni) foi prá Mehináku . Eu fiquei rapaz lá (no Kuikúro) . Minha 
mãe casou lá. Lá furaram minha orelha. Aí, lá mesmo resolveram . pagar 
(vingar) meu pai, com Awetí. Deram pagamento prá Kuikúro. Eles vieram 
até Palusayupíti e viram gente (Awetí) lá. Homem Kuikúro, - nome 
dele: Kamaluwé - viu Ayrá (Awetí) procurando piquí lá, com pessoal 
dele. /(amaluwe voltou pro esconderijo e contou (para os outros Kuikúro). 
Então, eles (os Kuikúro) passaram (se pintaram de) carvão. Aí, Arihutuá 
(XIII) foi na frente, prá enganar Ayrá. (Lá chegando XIII, disse a) mu
lher de Ayrá: "papai está chegando" . Arihutuá encontrou Ayrá e (o) cum
primentou. (Houve muitos cumprimentõs). Ayrá com arma, conversando 
com Arihutuá. De repente, entraram os outros Kuikúro. Aí, Ayrá segurou 
arma, Entrou Kuikúro tudo. Por último, Ahurarí. Aí, Ayrá foi cumpri
mentar. (Disse) Ahurarí: "nós veio procurar nosso sobrinho, Warãnáku''. 
Só prá enganar, (pois) Warãnáku já (se mudara para) no Kuikúro. 
W arãnáku veio com os · Kuikúro. Ele está no. mato,. escondido. (Dizem os 
Kuikúro: "nós viemos procurar nosso sobrinho". Ayrá: "está lá no Ka
mayurá" . (Kuikúro:) "não". (Ayrá:) "então, no Waurá". (Kuikúro:) 
"não". (Ayrá:) "Mehináku". (Kuikúro:) "em nenhum lugar". (Ayrá:) 
"ele está lá, no Awetí". (Kuikúro:) "nada". Aí, começou "esquentar". 
Kuikúro tomou arma de Ayrá e empurrou ele no chão. (Os Kuikúro 
eram os seguintes:) Tamaluwé, Watahú (pai de Tabá~), Muritsapá (che
fe dos Kuikúro), Arihituá, Anurawí . . . (e outros). Aí, pai de Tabáta'" 
flechou. Muritsapá também. Aí, Ayrá morreu. Carregaram ele até o fim 
do caminho reto25

• Depois, foram embora. Chegaram lá no Kurisehu, to
maram remédio26 . Aldeia Yuyá acabou. Não tem mais ninguém. Aí, os 
Kuikúro chegaram . Eu cresci, depois. Já furei orelha. Logo vem Nilo 
Veloso. Ele vem com Náhu21

• Nilo chegou, voltou e foi embora. Eu fui, 
com Náhu, com Nilo at6 (rio) Batovi. Chefe caraíba, lá no Batoví, chama 
Olimpio28 • Foi Náhu, eu mesmo e Luís Kuikúro. Luís (é) primo (cruzado) 
de Náhu. Nome esse, ele tomou no Batoví. Nome mesmo, Kylawi. Nome 
caraíba de Náhu, José. Aí, chegamos no Batoví. Aí, irmã minha, nome 
Kuta (?), não deixou eu ir (para) Cuiabá. Trouxe eu de volta pro Mehináku. 
Ai, ficou no Mehinákú, ficou, ficou. Aí, Sariruá foi buscar (1) prá Kuikúro . 
Aí fui prá Kuikúro. Ficou ... (por bastante tempo). Aí, chegou caraíba, 
Orlando. Vem com Nilo. Náhu e Luís ficou 2 anos (bastante tempo) em 
Cuiabá. Demorou um pouco e chegou Orlando e Nilo. Aí, Kuikúro soube 
(que) chegou caraíba. No Kuikúro, de repente, do rumo do Kalapálo, 
(ouve-se) grito de Kuikúro Yumú. Chegou todo suado e vem contar ca
raíba está lá. Aí, Kuikúro pergunta a Yumú. Kuikúro chama caraíba (de) 
apapálutapa19 • (Diz Kuikúro:) Apapálutapa (é) muito barbudo, vocês pre·ci-
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sam ver eles. Quando caraíba chegou lá no Kavintau - aldeia de Kalapálo; 
agora chama Yahu'i -, lá no Kalapálo, ele está dando muita coisa prá Kala· 
pálo: rapadura, anzol, faca, anzol. Kuikúro quer ir. Aí, de manhã, foram. 
Foi chefe Afukukaka com pessoal. Foi Náhu, com ele, e Luís. Ficaram lá 4 
(alguns) dias, depois voltaram. Aí, chegaram de lá na aldeia, trazendo muito 
presente, que Orlando deu: rapadura, faca, anzol, linha . Aí, Náhu estava 
junto. Aí, Orlando disse prá Náhu: "se alguém viier, (que seja) solteiro, eu 
vou levar comigo" . Eu ouvi isto e fiquei com medo. Lua, lua (passaram-se 
duas luas). Luís convidou eu prá ver apapálutapa. Luís foi de canoa. 
Eu e Náhu foi de pé. Orlando está no Kalapálo, no Yaku'i. Chegamos 
lá de tarde. Conversamos com Orlando (Náhu como intérprete). Náhu 
disse prá Orlando: "esse (I) não é Kuikúro não. l?. Yawalapití. Tudo Yawala
pití acabou (aldeias). Não tem mais aldeia. Tem (pessoas Yawalapití) no Kui
kúro, no Mehináku, Kamayurá, Awetí". Eu não entendia nada de língua ca
raíba. Aí, depois, Náhu me disse: "Orlando quer segurar você. Você com 
ele". Eu fiquei (com) um pouquinho de medo e vergonha. Náhu ficou lá co
migo 3 dias. Depois, Náhu foi pro Kuikúro. Aí, quando Kalapálo tem Qua
rupe30, manda convidar Kuikúro e Nahukwá, (este último) misturado com 
Matipúhy. Não chama outro tribo: antigo é muito longe31 • Aí, eu con
tinuei com Orlando. Duas luas, avião chegou lá. Avião peq\leno, teco-teco. 
Piloto: Gilberto. Nesse avião, Nilo foi embora32 • Ficou Orlando, junto 
com Cláudio, Leonardo, Bastião, Ayres~Cunha. Trabalhadores: 5. .~í, 
ficou lá. Três luas, já bem no meio das chuvas. Orlando desceu (os rios) 
e me chamou. Eu não tinha vontade de sair com Orlando. Tava . (com) 
µiui.ta saudade ,de meu pessoal. Minha mãe e minha tia paterna .iá tinha 
morrido. Irmão meu mais moço morreu quando eu estava .com Orlando. 
Aí, nós descemos . Bem no porto Kuikúro velho, nós encontramos Sariruá 
pescando (Sariruá estava morando com Kuikúro) . Lá mesmo a gente dor
miu. Aí, Sariruá me perguntou: "onde você vai?" Eu disse: "eu vou com 
eles". De noitinha, eu pedí a Orlando prá ir no Kuikúro, buscar beijú. 
Orlando diz que não: "nós temos comida aqui". Aí, ele disse: "quando nós 
(formos) fazer campo lá, você vai de avião". Eu contei (isto) prá Sariruá. 
Sariruá foi embora, com presente de Orlando: fósforo, linha. . . Aí, nós 
viajamos. Estava chovendo. Quando chegamos mais prá baixo - onde 
agora está Kuikúro -, nós almoçamos. Aí, Orlando pergunta (pelo rio) 
Kurisehu. Onde boca dele. Eu não sei. "Onde Ti pá-Ti pá?"$ Pouco mais 
prá baixo. Nós descemos até porto (atual) de Kal~pálo. Vimos pescador. 
Era Takuní, pai de Pirakumã, com sobrinho dele, i"vfawunãhã, pai de Takará 
todos Kamayurá) .. Nós encostamos. · Eu não entendo (naquela época) 
Kamayurá. Orlando também. Nós fomos prá Kamayurá, no Tuatuari34

: 

prá cá da boca. Rebocamos canoa. Kamayurá, puxou (com outra canoa). 
Foi: . Orlando, Cláudio, Leonardo e eu prá aldeia. Também Bastião, tele· 
grafista. Na aldeia Kamuyurá tem grande fila. No meio (desta), Kutama· 
py (XVl)35

• Tinham dito a Orlando (que) Mariká (era) chefe de Kamayurá . 
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No Kamayurá, tem minha prima Maputsa. Mamãe dela, Apiwaru. Ma· 
putsa casou com Makurawa, mas· não tem filho. Mapi, Mapukakay, Yaka· 
wãnã . Tudo Yawalapití no Kamayurá. Então, eu conversei com Yawa
lapití . Eu disse prá Mapi: "quem é chefe?" Mapi: "aquele alto ali" (Ku
tamapy). Aí, Orlando foi lá cumprimentar. W ahu está lá, Awmari, 
Eweká, Kutsarapy . Cunhado (XVII) tá menino ainda (tamanho mais ou 
menos 14 anos) . Tapi'iry, igual . Orlando não levou nada prá aldeia. 
Orlando disse: "vamos lá na boca do Tipá-Tipá buscar presente". Já era 
muito tarde. Mulherada juntou muita batata prá Orlando. 5 sacos de 
batata. A gente dormiu na boca (do Tuatuari). Kamayurá chega bem ce
dinho na boca. Com ele, vem Yawalapití (residentes no Kamayurá) . Pes
soal está querendo f aquinha, anzol, bala de 44. Aí Orlando dá rapadura, 
anzol, anzol pequeno, linha de algodão . Kamayurá (fica) muito contente. 
Aí, (Orlando) deu 3 machados, um prá cada chefe. Cada chefe também 
ganhou 5 balas . Aí Takuní pediu prá mim prá falar prá Orlando prá (Taku
ní) ir com ele. Orlando não aceitou. Eu disse prá Orlando que era melhor 
Takuní ir, prá me ajudar . Descemos. Fomos até Yaupep - onde antes fi
cava a F AB - e almoçamos . Ainda ·vamos passar no Y akaré . Chegamos 
tarde no Morená . Kamayurá só que conhecia prá lá36

• Nós procuramos 
(local) prá acampar. Nada . Descemos pouquinho, até onde agora Para 
Sar. Aí, achamos. Ficamos lá. Aí, outro dia, procuramos outro lugar. 
Entramos pelo Ronuro. Aí, voltamos pro mesmo lugar. Pro acampamento 
de novo. Aí, voltamos de novo, pro Ronuro. Nada . Aí, voltamos, chega
mos de tarde no acampamento . Quando nós chegamos aí, tem pessoal 
Trumaí, (os) primeiros que (não Kamayurá foram lá, no acampamento, no 
Morená. Tá todo mundo enfeitado, Trumaí. Tem colar, tem brinco ... 
Aí, junto com Trumaí, estava minha irmã. Nome: Kururá . (Prima cruzada 
de 1), ela casou com Pykoho, depois com Ayru'i (homens Trumaí) . Aí, 
quando ela me viu, ela chorou. Muito tempo que não via . Desde o tempo 
de (eu) pequeno . Aí, amanhã bem cedo, fomos procurar lugar, prá fazer 
campo, posto . Aí, nós fomos até Já em baixo. onde Kayabí agora mora. 
Nós encontramos lá borduna . Antigo, (de) quando Suyá vem matar o pai 
de Yawapá87

• Aí, nós ia passando e eu ví borduna enfiada (no chão). 
Fomos até lá: Orlando disse: "não mexe nisto". Então lá, (onde) estava 
borduna, pegamos borduna, entramos no caminho, procurando, gritando 
prá índio brabo . Suyá tá no Suyá Missu. Nada (gritos sem resposta). 
Antigo Suyá, quando vem brigar com Kamayurá, com Waurá, ele, aprende 
Mawurawa, Yamurikumã . . . 88 • Aí, depois descemos, fomos até Diaua
ru m39 . Eu ví muito coqueiro lá . Não paramos . Era muito tarde. Só de
mos uma volta. Voltamos de lá. Quando barco deu a volta. eu não ví 
mais (não me apercebí?) . Pensei que estava continuando . Tinha lua . 
Ouando lua estava entrando (nascendo)40

, nós lhegamos no Awara'i (abai
xo do Morená). Aí, quando a gente passa no Awara'i, nós viu fogo lá no 
M orená, de note . Do porto do A wara'i dá prá ver bico de M orená. At 
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Orlando pergunta: "quem fez fogueira, será Kamayurá?" Eu (respondí): 
Hnão Orlando, este é Juruna". Eu estou pensando que a gente tá descendo 
mas estava subindo prá acampamento. Quando estava chegando, Orlando 
dá tiro prá cin1a. Aí, Piauí, caraíba que ficou no acampamento, deu tiro 
também . Estava chovendo porisso que eu não ví (a mudança de rumo). 
Aí, chegamos· no acampamento. Comemos. Orlando me disse: "tem ma
caco cozido prá você" . Takuni está com a gente. Aí, nós comemos lá, ma
caco. Takuní está com Kutsap(J. Comemos juntos. Então, Wakukumã 
já tinha chegado no acampamento. Ele (Kamayurá) com (sua) mulher 
(hoje já falecida) e com Tãmahet (primo cruzado ·de Kutamapy). Pai de 
Wakukumã (é) irmão de Kutamapy41 • Aí, Wakukumã foi cumprimentar 
Orlando, eu. Ele me perguntou: "onde vocês foram?" (Eu): "Fomos pro
curar índio brabo". (Wakukumã:) "Acharam?" (Eu:) "Não, só borduna". 
Aí, Bastião ligou rádio e ele (rádio) falou que vai agora chegar avião. 
Então, quando foi 10 horas, amanhã, nós viu avião, bem baixinho, em 
cima de Kuluene. Deu volta e jogou garrafa. Lá dentro tem bilhete . Aí, 
Orlando foi buscar. Leu. Me disse: "então, prá baixo que tem aldeia an
tigo índio brabo, lá (no) Awara·'i. Avião vai sobrevoar". Aí, rápido nós 
pegamos barco, atrás do avião. Todo mundo desceu: Orlando, Cláudio ... 
Aí, chegamos no Awara'i. Ficamos lá, avião sobrevoando. Aí, nós vimos 
casa velha, esqueleto dela, 3 (3 casas). Entramos um pouquinho prá fren
te e saímos no limpo (campo) . Orlando e Cláudio gostou. Aí, nós volta
mos. Só olhamos lá. Voltamos pro acampamento. Aí, nós avisamos prá Tru
maí: "nãs vamos mudar prá Awara'i. Vocês te!!'l que ir na frente , primeiro". 
Quando foi meio dia, descemos. Fazer acampamento. Ficamos lá. Tinha 
três lonas grandes. Fizemos barraca . Trumaí está lá, com nós. Pai de 
Aruyawi (homem Trumaí) era chefe de Trumaí. NOme dele, Aluari. 
Irituary está aí, com ele. Ayuru'i também. Mak urawa Trumaí (não o 
Kamayurá) também, Yanãhi, Walí, Mayu'a, Yã'ukãnu . O irmão de Aruya
wi - que Kayabí matou -, que chama Yawaritu também está. Ahahí 
também está. Kayulu menina (mãe de Y nukula) . Aruyawi é ainda bem 
menino. Irmão de Amatsi não tem ainda ( Ararapy e outros ainda não ha
viam nascido) . Quando estava no Awara'i, Kamayurá chegou no Morená, 
procurando nós. Deu tiro . Ninguém escutou. ~ muito longe do Morená 
pro Awara'i. Aí, Kamayurá tá procurando nós. Subiram Ronure . Nada. 
Aí, desceram. Encontraram, primeiro, acampamento. Então, amanhã cedo, 
Kamayurá foi procurar nós. Quem foi: Mapukakay, Yakawãnã, dois 
Yawalapití (Kamayurá residentes). Aí, quando foi assim 9-10 horas, aí 
chegaram os dois, lá no novo acampamento. no Awara'i. Eu cheguei do 
trabalho . Todo mundo está trabalhando no campo (de pouso do avião). 
Eu cheguei direto prá banhar. Aí, a gente encontrou lá. (Yawalapití:) 
"ô, sobrinho, estamos procurando vocês": (1:) "Nós mudamos prá cá. 
Nós tamos aqui": Aí, Yawalapití conta sobre tiro (que deram antes, mas 
não foi ouvido pelos do acampamento). (1:) "Ninguém escutou não". Aí, 
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eles voltaram, prá avisar Kamayurá. Chegaram lá de tarde. Quando foi de 
tarde, quando voltou esses dois que foi lá, de tardezinha está chegando 
Kamayurá no acampamento. Depois que chegou tudo Kamayurá no acam
pamento, os Trumaí mudou pro lado . Kamayurá está com um pouco de 
inveja de Trumaí. Isto eu me lembro muito bem. Nós estava abrindo 
o campo prá avião . Quando está capinado (mais ou menos 70 metros), 
aí o velho Mariká falou prá mim: "olha, sabe onde é lugar bonito? Lá nós 
passou, lá (no) Yakare. Lá bonito, limpo (campo), não tem mato. Tem 
muito piqui, mangaba e pedra". Aí, eu falei com Orlando. Eu só pouqui
nho caraíba (língua de) sabia. Orlando, pouquinho Kuikúro. Tudo mis
turado. Quando eu falou isto, foi Orlando, Cláudio, Leonardo e Mariká 
e vieram ver lugar. Eu fiquei no acampamento. Chegaram lá, Cláudio 
viu · ca1npo bonito, faz logo picada (para) fazer campo de avião. Aí, eles 
chegaram no acampamento. Eu. perguntei: "como é, lá é bonito? Perto 
da água. Aqui é longe da água". Aí, Orlando logo falou: "vamos mudar 
prá lá. Tem que avisar pessoal aí: Kamayurá, Trumaí. Prá ir na frente, 
amanhã cedo". Aí, pessoal veio: Kamayurá mais Trumaí. Atravessou rio, 
entrou (em) outro canal. Lá Trumaí conhece. f: terra de Trumaí. Entra
ram lá prá aldeia Trumaí, (que se) chama Kawãni wãni42 • Aí, Kamayurá 
ficou tempo lá ainda, morando lá, fazendo comida com roça de Trumaí. 
Aí, junto com Orlando, veio velho Mariká, mulher dele, genro. Vieram 
dormir na boca do Nari'a. Outro dia cedo, viajaram de novo. Chegaram 
no Yakare. Direto fazer acan1pamento. Alí, lugar de atáya. Porisso muito 
caro. Caraíba acabou tudo43

• Aí. fizemos logo casinha, três44
• Botamos 

lona em cima. Aí, Kamayurá ficou 5 (alguns) dias no Trumaí. Depois, 
chegaram no Y akare . Começamos fazer campo de novo: capinamos, tira
mos lixo . Quando ainda não está pronto, veio avião. Nunca mais vi 
este avião: dois asas. Aí, avião 'desceu . Não me lembro piloto. Esse é 
primeiro avião que foi lá. Kamayurá tem medo. Depois avião foi embora . 
Voltou de novo, ninguém tem mais medo. Outra vez, já acostumou. Quan
do ficou muito tempo Kamayurá lá, pai de Tepori (XVIII) faz Quarupe. 
Aí, (Kamayurá) foram pro Ronure (pescar para o Kwaryp) . Aí, quando 
estava lá, o sol ficou mestruado (aclipsado). Isto só aconteceu quando 
eles (os Kamayurá) (estavam) no Morená. De lá, assim mesmo, chegaram 
no Yakare. Aí, pai de Tepori veio falar com eu prá Orlando mandar peixe 
dele rápido, de motor (para a aldeia Kamayurá). Aí, eu fui falar com 
Orlando, prá ele levar peixe e prá ele aproveitar (para) ver Quarupe. Veio 
Orlando, Cláudio, Leonardo, três trabalhadores e eu (para ) ver Quarupe. 
Aí, trouxe peixe. Veio pai de Tepori com Orlando. Pessoal Kamayurá 
veio cedo . Quando foi três horas da tarde, chegamos no Tipá-Tipá. Aí, 
fomos na aldeia. Orlando tá vendo pessoal dançar. Ainda não tem festa 
mesmo. Só urua, dança45 • (Enquanto isto), eu e três trabalhadores foi 
cortar palha de buriti, de barco . De tarde, voltamos . Orlando, Cláudio 
e Leonardo ficou na aldeia. Aí, eu fui avisar prá Orlando que nós chegou 
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Aí, todo mundo foi pro acampamento. Antes, pai de Tepori tinha combi
nado com ela prá não deixar mais eu ir com Orlando. Eu não sabia disto, 
tava cortando palha com trabalhador. Aí, quando eu fui atrás da casa, 
Tepori veio falar com eu prá não voltar prá Orlando. Mãe de Maputsa 
também falou. Ela (é) Yawalapití . Está no Matipúhy agora, Maputsa. 
(Tepori:) . "Meu pai quer que você fique". (Eu:) "Eu não quero casar. 
(Sou) muito menino. (:E:) muito cedo". Aí, eu estava lá atrás da casa, 
com ela, ·Tepori. Quando foi de tardezinha, nós foi prá casa. Quando 
estava entrando na casa, veio tribo A wetí na aldeia Kamayurá. Aí, todo 
mundo gritou. Costume antigo. Quando gritou, eu pensei que era prá 
mim: "Eu já estive aqui antes. Por que estão gritando prá mim?" (pen
sou. 1). Aí, eu disse (para Tepori): "Eu vou embora". Aí, Tepori foi com 
eu até canoa, no porto. Aí, descemos os dois prá Y akare. Aí, nós desce
mos. Fomos dormir lá na boc~ do Tipá-Tipá . Aí, (no) outro dia, viemos, 
descemos. Quando foi cedo, mais ou menos 10 horas, nós chegou no 
Yakare . Orlando tá no campo. (Orlando:) "Você já casou," (Eu:) "Já, 
mulher veio comigo". (Orlando:) "Está inuito bem. Fui eu que falei com 
pai dela prá você casar com filha dele". Porisso que até agora eu sempre 
penso (em Orlando. Ele fez casamento. Me tirou do Kuiyúro. Quando 
meu mãe e pai morreram, eu fiquei sem pai. Porisso eu acho Orlando 
meu pai. Eu penso muito nele. Quando foi de tarde, chegou W akukumã 
com esposa. Ele estava me procurando e (a) Tepori. W akukumã gritou 
do outro lado . Irmão de Tepori (XVII) está com Orlando e levou canoa 
prá Wakukumã. (Wakukumã:) "Nós (estamos) preocupados com vocês. 
Agora, meu pai" (XVI) mandou chamar você". (Eu)"Tá bom, nós vamos 
amanhã". Aí, eu fui me despedir de Orlando: "vou embora amanhã, prá 
aldeia". (Orlando:) "Tá". Deu presentinho: bala, camisa e mais umas 
coisinhas. Aí, eu fui embora. Fui chegar de tarde no Tuatuari. Aí, 
começou festa (K1varyp), luta, treino . Pai de Tepori arran.iou tudo prá 
mim. Antigo, só campeão usa faixa vermelha. Menino (adulto jovem), 
faixa azul. Aí, Orlando foi lá. Foi me perguntar onde morava antigo 
Yawalapití. Eu disse: "por aqui no Tuatuari, aldeia Yuyá. Aí, Orlando 
diz que vai mandar buscar Yawalapití que está no Kuikúro. Aí, Orlando 
mandou chamar: Sariruá, Jlyf ayrapu. W arãnáku ficou ainda no Kuikúro. 
Veió também irmã velha dele (de XI), que está agora no Mehináku. Aí, 
eles chegaram aqui no Tipá-Tipá. Aí me disseram: "vamos procurar al
deia velho". Nós achou . Abrimos roça lá. Eu estava ainda no Kamayurá. 
Kamayurá ajudou muito. Mandioca de Kamayurá. Trumaí também. (En
o_uanto isto) , roça (dos Yawalapití) está crescendo. Aí, também Sariruá 
ficou no Tipá-Tipá . Mayrapu também . Aí. vem tempo de Quarupe. 
Pai de Tevori faz Quarupe. Chama Waurá e Kuikúro. Aí, depois da festa, 
flicamos lá mais um pouquinho. Depois, nós vem prá aldeia 'novo de 
Yawalapití. Mandioca já está grande. Eu ainda não foi prá Yawalapití-: 
Sempre só visitando. Pouquinho dias e volto46 . Aí, eu mudei (para a aldeia 
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Yawalapití) . Aí, Orlando e Cláudio pensa fazer outro posto. Eles veio 
prá cá e mandaram avisar Yawalapití. Agora W arãnáku já está no · Yawa
lapití . Aí, Orlando mandou avisar Ya\valapití. Tapi'iry47 mostrou ca
minho prá Yawalapití, a pé. Aí, pessoal foi la. .i\.í, todo mundo veio 
prá cá . (Orlando:) "Mandei chamar vocês (para) fazer outro campo" . 
As casas eram do outro lado da pista. Aí, começou fazer campo. S6 
Yawalapití . Kamayurá não. Waurá não. Ninguém ajuda. No fim, Awe
ti ajudou um pouquinho. Kayabí ajudou: Cirilo, Moroní e Tawá. Quan
do (o campo) pronto, aí Cláudio diz: "Vocês podem ir prá aldeia. 
Prá comer". Aí, pessoal foi embora. Aí Orlando diz prá Yawalapi
tí: "agora esta pista é de vocês . Não é de caraíba. É de vocês. Vou 
fazer posto . É de vocês"48

• Eu não entendo bem (naquele tempo) o que 
é .posto. Depois que pista ficou pronta, posto mudou prá onde está agora. 
Orlando ajudou muito eu. Me.us parentes tudo morreu . Orlando ajudou 
bastante . Até agora eu lembro Orlando. Só fiquei triste com ele, foi ele 
fez a novela (sobre) meu filho49 . Aí, eu fiquei muito triste . 

SOBRE A CHEGADA DOS IRMÃOS VILLAS BôAS AO ALTO-XINGU 
(versão Kamayurá por Takumã) I 

Suyá briga com nós. Mataram pai de Totom (111)50
• A gente morava 

lá: Yawaratymap51
• Tem Juruna no meio (de) nós que pensou que foi 

Txukahamãe )que matou pai de Totom)52
. Tapi'iry (V) estava assim (mais 

ou menos 12 anos). Então Tapi-iry fugiu. Suyá não pegou ele não. Ele 
fugiu , de noite. Dez Kamayurás fugiu. Mataram um, capitão. Aí, fugiu 
tudo (os Suyá). (Nesse tempo) Kamayurá (na aldeia de Yawaratymap) 
tem pouco. Têm só quatro casas . Juruna tá matando nós . Aí, Tapi'iry 
chegou. f ndio foi embora. 1ndio brabo foi embora53

. Então, aquele velho 
c~1e morreu (Mariká) - VI) foi falar com meu pai (VII). (Mariká:) "Co
mo é que nós vamos fazer, buscar corpo do pai de Totom?'''. (Kutamapy:) 
"Eu não vou . Porque não tenho flecha . Você vai, com. seu pessoal. Cha
ma J utuna, dois. Chama aquele maraka'yp · (W ahu - VI 11)54 e aquele" 
(o pai de Makariat, /XJ55

. Aí, (pessoal) tá juntando flecha prá ele(s) . 
Arma (carabina 44) só tem dois . Meu pai tinha . Mas não tem nem bala 
prá ele . Aouele velho (Mariká) também tinha. Tem só pouquinha bala 
prá ele56 . Então, aquele (outro) ·velho (Tawapy - XI), mataram (-no) 
também, (os) Suyá. Morreu também. Morreu dois. Aí, eles (os Kamayurá) 
foi buscar morto. Bem cedo, chegaram lá. Tá tudo amassado, cara. Bor
duna. Tudo cabeça amassado. Aí, enterraram ele (os mortos) lá . Aí, 
(disse) aquele velho (Mariká:) "como é que nós vamos fazer?". Juruna 
também pergunta . Tem dois (Juruna). Ele (um dos Juruna) chama Tikwa
Tcyp. Irmão dele chama I1iwaií. Então, aquele Tikwakyp, Juruna (disse:) 
"Vamos fugir claqtii Se:-lno · rxttkahamae vem acabar com a gente". En· 



Criação do parque .. indígena · do . ·xingu 407 · 

tão, queimaram casa. Ficou só casa de meu pai. Queimou tudo casa. 
Juruna falou: "aqui não pode. Quando eles (os invasores) ver rastro de 
nós. . . Tem que mudar daqui". Então, nós foi (para) lá. Lá na ponta 

·desse caminl10 nosso (o da entrada formal da aldeia atual), Yyaraku'ioa
taip57. Aí, velho (Mariká) falou também: "não, aqui não". Então, nós 
foi (mudou-se a aldeia) lá prá .onde está Posto (Leonardo) agora. Nós . 
fiquemo lá. Aí, meu pai ficou assim pensando: "puxa, como é que nós 
vai comer agora?" Eu tava assim tan1anl10 de Kapima (XII ~mais ou me
nos 12 . anos). Aí, nós fiquemo lá, lá no Tuatuari, na boca, mais prá cá. 
Dez .(pessoas) Kamayurá foi pro Awetí. Fugiu prá lá (quando da guer
rilha com os Suyá). Meu pai ficou. Tipahy (?) ficou. Marido dessa 
(W ahu?) ficou . Aquele . velho ( M ariká) ficou . T awapy ficou 59 • Aí, Trumaí 
ficou com medo, aí ficou com nós também58 • Aí, meu pai pensou: "vamos 
trabalhar roça". Aí, meu pai fez roça, forçando. Quem tem machado? 
Aquele velho (Mariká), só (ele) tem machado. Quem tem foice? O pai 
(XIII) de Enoa (XIV). Primeiro, meu pai forçando (fazendo força), cor
tando (limpando terreno para fazer roça). Depois, pessoal vai emprestan
do (as ferramentas de metal). Vai emprestando, emprestando. Fazer roça. 
Nós não tem nem casa. Só dessa casinha de folha de banana. Não é de 
banana, não. ~ de banana do mato. Banana brabo. Ficou lá. Sem comida. 
Não tem comida. Pai de Kurimatã (XV) já morreu. Aí, nós fiquemo lá. · 
Aí, meu pai ficou pensando. Aí, falou pro pessoal: "eu vou pro Mehináku, 
ficar lá". (Aí, pessoal pergunta:) "Por que que você vai deixar nós?". 
Yawalapití não tirÍha. Yawalapití tava lá (no) Kuikúro. Quem tava lá: 
cunhado (XVII): Sariruá, irmão dele que morreu (Warãnáku) e Mãyna'u 
(?), (que) n1orreu também. Só quatro Yawalapití lá. Mapukayáka (e)' pai 
de Mapukayáka tá no Mehináku. Aí, nós foi prá lá. Pro Mehináku. Eu, 
meu pai, Mapulú - man1ãe, né? (VII') - e marido da irmã de Kurimatã. 
Foi lá. Trumaí também foi. Marido de Y ahuy (?) também. Eu. . . Então, 
assim nós chegar no Mehináku. Mehináku tinha oito casas. Aí, chegar 
no Mehináku. Aí, nós fiquemo lá um mês. Aí, Kamayurá foi buscar nós, 
o pai (XVIII) de Kãnutari (XIX). (Este disse:) "Nós vem buscar vocês. 
Tá na hora de queimar roça". Aí, Mehináku arrumou comida prá nós. 
Arrumou também anzol. Aí, Mehináku falou: "esse anzol é difícil. Você 
não sabe como é caraíba?". Ele (Mehináku) não quer dar anzol. Meu pai 
trocou (adquiriu dos Mehináku) facão e machado. Trocou (ofereceu em 
troca) por canoa. Meu pai deu canoa para o outro. Ficou com facão e 
machado. Aí, nós vem prá cá. Aí, nós cheguemo no Tuatuari. Quando 
nós cheguemo, aí queimar roça. Queimemo roça. Aí, Mariká velho vem 
aqui. Só ficou casa de meu pai. Aí, vem aqui. Depois voltou prá lá. E 
diz: "Olhe, não tem nem rastro. Kawaip60 não voltou mais". Aí, meu pai 
(para Mariká): "não, nós vamos ficar aqui mesmo, agora. Vamos ficar 
aqui". (Mariká para Kutamapy:) "Agora, roça nossa não tem ·mais. Por· 
co comeu tudo". (Perguntam-se mutuamente:) "Como é que nós vamos. 
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fazer?" (Kutamapy:) "Vamos agüentar tudo isso". Aí, fiquemo lá (no 
Tuatuari). Plantemo mandioca. Rama (de mandioca) (como se conse
guiu), gente foi lá no Awetí, quebrar mandioca, trazer rama. Então, 
'frumaí voltou também para aldeia (no Tuatuari). Fiquemo lá. Aí, Mariká 
velho falou pro meu pai: "eu vou pro Batovi. Procurar munição prá mim". 
Aí, meu pai: "pode". (Mariká:) "Eu não vou demorar, não. Assim, 
vinte dia". Aí, (Mariká:) foi. Tawapy foi. l(utsurapy (XX) foi. Ka
wi (XXI) foi. Foi prá lá, buscar munição. Aí, ficou lá dois mês, prá. 
lá. Aí, chegou Totomáis61

• Totomáis, Nilo (Nilo Vellozo). Então, Mariká 
contou tudo (lá no Batovi) prá ele(s), que índio tá brigar com nós. Aí, en
tão, Nilo, Totomáis, vem com eles (con1 Mariká e os outros, no Batovi) 
prá ver a gente. Aí, ele(s) vem. Ele(s) vem com caraíba. Aí, ele (Mariká) 
deixou (os caraíbas) prá lá. Não sei aonde ele deixou. Aí, Mariká vem. 
Chegou no Tuatuari. Aí, falou: "tem caraíba (que vem prá cá, ver nós". 
(Aí, perguntam a Mariká:) "Como chama ele?" (Mariká:) "Totomáis, 
Nilo, tem (um) bocado prá nos ver" . (Respondem:) "Vamos esperar ele". 
Aí, esperemo ... Aí, dez dia chegou Nilo. Chegou Nilo. Chegou lá ... 
Aí, vem tudo atrás dele: Mehináku, Awetí, Kuikúro .. # . Aí, ele (Nilo) 
pergunta capitão: "quem é capitão?" Aí, meu pai falou: "eu (sou capi
tão". Aí, Totomáis falou: "cadê Kuwuluwi?". (XXII) (Aí, meu pai falou:) 
" Kuwulu1vi morreu. Eu sou filho de Kuwuluwi"62 • (Totomáisi pergunta:) 
"Cadê Awayu'i (IV)?". (Meu pai responde:) "Suyá matou ele". (Totomáis:) 
"Porque vocês fica aqui?". (Meu pai:) "Por causa de índio". Pessoal não 
ainda nem Português sabia. Quem conta (traduz) prá ele (os caraíbas): 
Kãmiriwé, Nahukwá. Ele (Kãmariwé) aprendeu lá no Cuiabá. Sempre 
ele vai prá lá. Então, Kãmariwé vai contar prá ele. Ele (Kãmariwé) (é) 
capitão, amigo de meu pai, amigo meu. Amigo meu. ~ capitão. (Então, 
Totomáis:) "eu quero conhecer terra de vocês". (Meu pai:) "Por que 
que você quer fica aqui?". (Totomáis:) "Eu quero conhecer terra sua". Ama
nhã amos prá lá". (Meu pai:) "Mas não temos comida". Totomáis:) 
"Nós temos comida". Aí, meu pai foi falar com pessoal prá levar caraíba 
(em Y awaratymap) . Aí, nós vem. Dormimos onde está posto . Deixou 
tudo canoa lá. Aí, nós vem caminhando . Trazendo carga de caraíba. 
Muita coisa . Pessoal ficou lá (no Tuatuari) também. Vem Bacaeri tam
bém. Um Bacaeri. Então, nós foi. Ficou lá. Aí, caraíba (chegando lá) 
pergunta: "por que que vocês saiu daqui. Vocês tinham que ficar aqui". 
Então, Kãmariwé vai dizer prá ele. Então, eles (caraíbas) quer dormir 
lá. Cinco dias. Aí, ele ficou cinco dias. Então, ele chamou meu pai (Nilo): 
"você tem ferramenta?". (Meu pai:) "Não tem, não". Então, ele pegou 
facão, (caixa) de papelão. Deu prá meu pai. Machado também, caixa. 
Nilo. Aí, meu pai pegou facão, machado. Aí, t~ilo Velozzo pergunta se 
está (alguma coisa) faltando. Meu pai diz (que) faquinha tá faltando, prá 
nós. Aí, Nilo Velozzo pegou dois caixinha. Depois, deu colar (missanga) 
prá mulherada. Não tem ainda panela. Ele botou (na) cabaça. Aí, Ka· 
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mayurá (fica) alegre . Depois, Nilo Velozzo dá camisa. Anzol. Nilo Ve
lozzo ensina nós (como) botar linha (no) anzol . Não tem nem anzol ainda. 
Depois, deu linha . Não é dessa de nylon, não. Cordão. Prá pescar. 
Tsaráre vem também. Capitão de Kalapálo63 • Ele ficou com ciúme. Por
que Nilo deu muito prá nós. Aí, depois, Nilo falou prá meu pai: "você 
pode ficar aqui. lndio não volta mais . Ano que vem eu venho outra vez 
aqui . Ver vocês". Nilo não quer que Kamayurá abandone aldeia (de 
Yawaratymap). (Kutamapy diz que concorda). Então, pessoal quer mais 
facão. Pessoal rouba. Então, foi embora. Lá onde está posto, Nilo quer 
dar mais facão. Ele botou meu nome: "agora, você (é) Nilo''. Aquele 
Totomáis botou nome de Totom, até hoje. Totom tava assim, como filho 
de W awara (mais eu menos dois anos) . Aí, quando vai abrir caixa, não 
tem mais facão. Só te1n bainha. Aí, Kamayurá pensa que Nilo Velozzo 
vai bater (em) nós (com as bainhas dos facões roubados). Aí, Kamayurá 
fugiu, com medo. Mas ele (Nilo) não ficou brabo, não: "pode pegar" ... 
Nilo Velozzo vem aqui. . . Ele vem um ano. Depois, outro ano, ele vem 
também. Aí, Nilo Velozzo vai embora amanhã. Tudo Kamayurá vai no 
onde está agora posto, prá ver. Aí, ele (Nilo) pegou gravador, muito 
grande. Bateria. Ninguém sabe disso. Não conhece. Pessoal ficou com 
medo. Tá pensando (que é) tataaruwiap, quando fala alto, aí explode64 • 

Aí, Nilo Velozzo pegou microfone. E foi perguntando a meu pai como 
chama ... 65 . Aí, depois chamou Kãn-zariwé. Pergunta a mesma coisa. Aí, 
depois, nós ouvimo~. Todo mundo pergunta (surpreso com a gravação): 
por quê?". E (todo mundo) fica pensando (maravilhado) . Aí, depois, 
(Nilo) foi embora. Embarcou. (De) canoa. Foi pro Batovi. Kuikúro, 
Mehináku, Awetí foi tudo com ele. Foi embora. Aí, outro ano, ele vem 
Nós tava ainda lá. Aí, Nilo Velozzo falou (para meu pai): "você tem que 
voltar prá lá". (Yawaratymap). Aí, ele deu munição prá meu pai, caixa. 
(Disse Nilo:) "Quando índio vem ~brigar com vocês, você pode brigar tam
bém". Outro ano, ele não vem ver Kamayurá, não . Foi Kuikúro, Náhu, 
que disse que Kamayurá ia matar ele. Então, ele não vem. Tá com medo66 • 

Aí, (passados anos), ele (Nilo) não voltou mais. A gente ficou lá (no Tua
tuari), com medo de índio. Aí, depois, Orlando apareceu no Kalapálo. 
Aí, Mehináku foi lá, ver Or]ando. Aí, Mehináku conta prá meu pai (sobre) 
caraíba: "tem avião, este que está passando em cima de nós. Isso é caraí
ba" . Mehináku diz: "não é bicho, não. ~ gente"67

• Nós tem medo (de 
avião). Tawapy viu avião no Batovi. Ele já conta prá gente: "é camihão, 
é (de) gente, caraíba'~. Aí, .Orlando ficou lá (na região Kalapálo) muito 
tempo. Não vem aqui, não. Depois, desceu. O Kuluene. Desceu, desceu, 
desceu. . . Eu tava pescando. . . O pai de Kãnutari também. . . Aí, Orlando 
vem. Vem de motor. Nós escutemo motor. E fiquemo perguntando (es
pantados): "o que é isto?". Aí, nós viu ele. Ele .entrou no Tuatuari. E 
encontrou o pai de Apekyt (XXIV). A gente tá com medo: "será que ele 
vai matar nós?". Aí, nós rememo, até chegar lá (na boca do Tuatuari). 
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Aí, nós cheguemo lá. Encontrar caraíba. Tem muito caraíba. Aí, cunhado 
(XVII) vem com ele. Pai de Aritãna3. Aí, ele (Orlando) faloú com meu 
pai, com Mariká velho. Cunhado conta que eles vem trabalhar campo. 
Cunhado tá contando . Prá meu pai. Cunhado ainda não tá casado com 
Tepori (I'). Ela (Tepori) estava mãnga'uhet68

• Aí, cunhado tá contando 
prá meu pai . . . Trabalhar campo . Avião desce . Orlando diz pro meu 
pai: "eu vou lá no Morená". Aí, Orlando foi. Dormiu lá na boca do 
Tuatuari. Aí, Orlando dá bala prá meu pai. Prá Mariká. Prá Tawapy .. 
Aí, nós demos batata prá ele. Prá Orlando. Aí, Kutsapy (XXV) foi com 
Orlando. Pai de Kãnutarf também foi. Aí, foi os dois. Outro dia, W aku
kumã desceu (XXVI). Aí, depois, nós descemos tambén1. Foi tudo, não 
ficou ninguém. Mariká levou nós. Lá pro Morená. Nós procuremo ele 
(Orlando) no Morená. Não está. Aí, a gente procura ... Orlando tá lá 
embaixo, no Awara'i. Aí, nós foi tudo lá. Foi lá. Trumaí também foi 
lá. Trumaí tinha ainda muito. Aí, foi lá (para) conversando (com) Or
lando. Aí, pessoal dele tá trabalhando no campo. Aí, Kamayurá disse: 
"nós. viemos trabalhar com vocês". Aí, a gente foi. Af, nós vê caraíba: 
O lavo, · Saraiva. . . Juca, morreu. Aí, ficou lá. Aí, éhegou Makurawá, 
Trumaí. Aí, falou com Cláudio: "Cláudio, es.se não é bom não. Tem muito 
sujo". Aí, (Cláudio) chamou cunhado (para traduzir). (Então, (XVII) tra
duz para Cláudio) ... "no Yakaré tem campo limpo. Tem pedra, tem cam
po muito limpo. Aí, você pode fazer campo lá. Faz prá você" (Cláudio:) 
"Aonde?" (Makurawá:) "Lá" ... Aí, Cláudio perguntá a Mariká, a Tara
kuay (XXVII) também. Aí, (no) outro dia, Orlando vem. Orlando, Leo
nardo, Cláudio, motorista, Makurawá Trumaí, Mariká velho, Tarakuay. 
Vêm três índio. Aí, vem subindo. Parou no Xingu, ali no Y akaré69 • Aí, 
Orlando foi lá. E viu. Então, Orlando gosta: "nós vamos voltar aqui, 
fazer campo". Aí, : ele voltou, chegou lá 5 horas. Aí, ele falou (para seu· 
pessoal): "Vombora. Vamos voltar". Aí, ele voltou. No outro dia. Dor
miu primeiro. Ele voltou. Nós voltemo também ~ Trumaí também voltou. 
Parou no Xingu, Y akaré. Aí, pessoal trabalhou campo. Trabalhou, tra
balhou, trabalhou. . . Bem termina campo, avião desceu. Quem desceu: 
Olavo, França. . . avião desceu. Avião, assim, dois asas. Aí, Kamayurá 
riu (de maravilha): "porquê?" (de espanto): "por que que ele vôa?". 
Outro (Kamayurá) ficou com medo, outro não quer ver esse avião70

• Aí, 
depois, Orlando chama Mariká, prá ver levar dentro de avião, lá em Xavan
tina. Ele foi: Dormiu lá, depois voltou de novo. Aí, deram gatinha prá 
ele (Mariká). Cachorro já tinha aqui. Foi pegar lá no Cuiabá (cachorro). 
Batovi. Galinha também de lá. Aí, nós fiquemos lá, (no) Yakaró. Fique
mo lá. Ajudando Orlando. Pessoal (Kamayurá) ajudou. Ficou, ficou, 
ficou. . . Aí, meu pai: "vombora prá aldeia, trabalhar roça". Aí, pai de 
Kãnutarí: "eu vai primeiro, prá forçar prá vocês". Aí, ele vai: primeiro 
no Tuatuari, depois prá lá (YawaratymapJ .. Ficou lá, depois foi embora. 
Ele já fez roça. Aí, meu pai vem, Tawapy :. vem, pai de Kokraimoro 
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(XXVIII, XXIX)71 • Vem 4 homem. Outro ficou ainda lá. Ficou lá. Aí, 
meu pai (em Yawaratymap) resolveu mudar (de aldeia). Aí, nós vem prá 
lá (cerca da pista de avião junto à lagoa lpawu). Aí, meu pai fez casa. 
Tawapy fez casa. Mariká fez casa. Só três. Aí, depois, tudo pronto: casa, 
roça. Aí, nós voltemo no Tuatuari . Nós fiquemo lá. Aí, Y awalapití 
vem prá cá. Porque (de) Yawalapití, Kuikúro não gosta mais dele. Quer 
matar, quer brigar. Então, Yawalapití fugiu. Vem Sariruá, vem Mãynáhu. 
Cunhado tava com Orlando. Vem M apukayáka. Só vêm três Yawalapití. 
Aí, meu pai disse a eles: "vocês podem ficar aqui. Vocês têm que traba· 
lhar roça". . . Aí, ele (Yawalapití) ficou lá. Foi fazer roça. Queimar. 
Depois, plantar. . . Só tem uma casa de Yawalapití. Aí, meu pai (para os 
Yawalapití): "porque Kuikúro quer acabar com vocês? Isso não é bom, 
não". Porque Kuikúro quer acabar com tudo Yawalapití. Cunhado tá lá, 
com Orlando. Meu pai, então, ajuda Yawalapití. Aí, faz uma casa (os 
Y awalapití) . Não é na aldeia Kamayurá não. Mas é perto, juntinho de 
Ipawu. Aí, . passou tempo. Aí, nós' fomos (no) Yakaré, Xingu. Eu e meu 
pai. Mamãe também. Eu( era) do tamanho mais um pouco de Kapimá 
(cerca de 14 anos). Aí, nós dormimo& lá . Aí, Orlando falou prá meu pai 
que tinha que voltar: "agora, eu vou trabalhar lá (na) aldeia de índio 
brabo. Seu filho (Takumã) tem que ficar comigo. Eu vou tomar conta de
le . Prá não namorar (com) mulherada" ... Aí, eu fiquei com Orlando. 
Um dia, Orlando deixou muita bala em cima de mala. Ele pensou que eu 
ia pegar aquele bala. Amanhã, amanhã, nada. Bala tá lá. Orlando, então, 
pensou: "aquele menino é bom". Aí'- Orlando botou meu nome. Meu no
me, Nilo. Aí, fiquei lá. Aí, outro dia, ele vem prá cá, (para o) Tuatuari. 
Orlando, Cláudio, Leonardo, cunhado, lá no Tuatuar1i . Aí, chegou no 
Tuatuari ... Aí, cunhado viu minha irmã, Tepori. Ela tava manga'uhet. 
Aí, cunhado viu. . . Aí, começou namorar. . . Aí, Orlando tá na aldeia ... 
El~ pegou (viu) cunhado com minha irmã . Tá no mato. Ele viu. Depois, 
procura ele (os namorados), procura ele. Nada. Tá no mato . Aí, Orlando 
deixou lá. Orlando ficou brabo um pouco. Aí, deixou lá (no Tuatuari, 
os namorados). Aí, de noite, Orlando chegou lá, na aldeia (Kamayurá, 
perto de I pawu) . Aí, dormiu lá, na casa de meu pai. Meu pai arranjou 
rede prá ele. Aí, cunhado ficou ... Depois, ele (cunhado) voltou no Xingu 
(Yakaré), mas Orlando não quer mais: "você casou, você pode ir agora". 
Aí, eu ficou (no) lugar do cunhado. Aí, fiquei. . . Aí, Orlando desceu. 
Aí, Mariwé (?) veio. Juruna . Ele veio . Cunhado também foi. Até encon
trar Juruna. Aí, depois, ele voltou de novo, no Xingu. Aí, ele contou. 
Ele contou prá gente que encontrou J uruna . Foi e voltou duas vezes. E 
viu Juruna. Bibina já tava lá, capitão .. . Quem era capitão (era) Koaté 
morreu. (Este era) gordo. Pai dele (de Bibina?). Depois Orlando desceu. 
Aí, . eu fiquei com Leonardo, irmão dele. Aí, Orlando desceu, Cláudio 
desceu. Aí, tem Waurá, velho também, ele chama - morreu - Arapáw. 
Aripáw foi com ele também. Tapi'iry foi com ele também . Aí, eu fiquei 
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no Xingu, com Leonardo. Aí, eu fiquei. Fiquei dez anos (muito tempo). 
Aí, meu pai chamou. Fui preso (reclusão pubertária) . Fiquei preso dois 
meses e aí fui embora de novo72 

• Leonardo me chan1ou. Fiquei lá ... 
Aí, meu pai chamou de novo. Aí, Leonardo f ói buscar eu. Aí, fiquei, 
fiquei. . . (com Leonardo) Aí, Leonardo me emprestou carabina prá mim . 
.&Jepois, ele deu outra prá mim, 44. Aí, fiquei com ele, fiquei, fiquei. 
Então, depois, Leonardo errou caminho. Ele namora o índio. Aí, ficou 
com ciúme do pessoal (dos outros caraíbas): "pessoal não pode namorar 
com índia. Ele passa doença prá ela". Leonardo falava assim. Orlando 
também. Aí, ele (Leonardo) ficar brabo com pessoal. Aí, ele mandou tudo 
pessoal embora (os caraíbas). Aí, ele (os Villas Bôas ficou sozin.ho). Aí, 
ele (Leonardo) me chamou: "Takumã, você tem que falar prá mulherada 
não entrar na casa de trabalhador. Assim vai passar doença prá ela" . 
Aí, eu fui falar com mulherada. (Estas:) "nós não foi" ... Aí, eu fiquei 
conversando (com as mulheres Kamayurá), conversando, conversando. Aí, 
Leonardo errou caminho73

• Aí, eu ví (Leonardo "errar caminho". Outro 
viu. Tudo mundo viu ... Aí, ele namorou Mawira (Vil"). Mulher de 
meu pai. Meu pai casado com Mawira. (Esta estava) man~a'uhet. Aí, Mawi
ra viu yumí'ama'e74

• Lá na casa de Leonardo,, nós deix(,i>u yumí'ama'e, Mawi.:. 
ra entrou. Então, pessoal: "vamos foder" (Mawira). Meu pai tá brabo. Meu 
pai já sabe Leonardo namora Mawira. Aí, outro dia, nós toquemo (as flau
tas). Mawira tava na casa de Leonardo. (Os dois) estavam (dentro) do mos
quiteiro. Mawira tá no mosquiteiro. Ninguém sabe disso. Então, pessoal 
tocou yumí'ama'e. Aí, Leonardo achou ruim: por que vocês tocaram isso?". 
(Ele está) brigar com índio. Falou mal, falou, falou75

• Quem ajudou Leo
nardo (a falar?): Capão - ele (Leonardo) pediu -, António. Orlando 
tá lá no Diauarum. Aí, chamou: "por que pessoal faz isso?". (Takumã:) 
não, (pessoal) tá tocando. Nós não sabia (que) Mawira (estava) com você 
na rede, mosquiteiro". Aí, ele começou a brigar: "não quero mais você. 
Eu vou embora". Aí, chamou meu pai, chamou Tãmahet (?) - 'rocê 
\Rafael) não viu ele não -, eu. Pegaran1 o braço de meu pai (Leonardo, 
conduzindo-o até a cozinha), de Tãmahet o meu também. Aí, nós foi lá. 
Leonardo, perto de cozinha - ele levou nós -, ele ·soltou nós. Aí, ele 
pegou revólver. (Disse Leonardo: "Eu vou matar você, Takumã". Ele 
falou. (Takumã:) "Pode matar". Ele apontou revólver prá minha cara, 
bem assim. Aí, meu pai: "Pode matar. Eu quero você vai matar ele. 
quem mata meu filho pode (me?) matar também". Aí, ele mostrou revól
ver (na) cara de meu pai também. Aí, ele mostrou revólver na cara de 
Tãmahet também. Aí, e.u falei: "Leonardo você não pode fazer isso. Por 
que você faz isso. Você não faz isso". Aí, Leonardo correu. Aí, Cavão 
(Capão?) ajudou, Piribibi ajudou. Ajudou Leonardo a brigar com nós. 
Aí, começou confusão,. viu? Aí, meu pai: "Leonardo, a gente fica brabo 
com você ... Por que que você fica com ·ciúme de seu pessoal? Por que 
que você fica falando pró seu pessoal assim: 'passa doença prá mulherada, 
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(com) índio não pode namorar (com) branco'? Agora, você namorar com. 
índia. Que negócio é isso? ... (?) 76 

••• Essa mulherada que eu dou prá 
você? Você está errado, Leonardo". Meu pai falou prá ele. Falou prá 
ele assim. Contando prá ele. Ele fica brabo: " eu vou matar você". (Meu 
pai:) "Pode namorar, pode casar, índio não fica brabo. Eu não quero mais 
mulher (sua esposa Mawira). Eu largou. Pode casar". (Leonardo:) 
"Ahê ... " Ele xingou meu pai, ele falou assim. Aí, Leonardo entrou. 
Tem mulherada _(que) não tem marido, três mulheres. Aí, ele pegou a 
rede, tirou tudo rede. Põe no canoa. No motor. Aí, pronto. Aí, mulherada 
tudo correndo atrás dele. Coitada. Ele fez muita sujeira. Aí, meu pai: 
"por que que você fez isso, Leonardo? Não pode fazer isso. lndio não 
fica brabo com você. lndia viu você, muito tempo 77 

• Você já comeu 
muita índia. Você e Leal Neto78 já comeu muito índio. Eu não fiquei 
brabo com você não. Por que1 que você aponta revólver prá minha cara 
e de meu filho? Não, não". Aí, outro dia, Mawira levaram (-na) lá no 
Tanguro. Tempo de brigadeiro, viu? Brigadeiro vem e voltando ... Aí, 
foi Leonardo, Orlando, Cláudiio, esse velho (Mari.ká). Aí, foi. Mawira 
foi também. Levaram (-na), né?79 Aí, pessoal ficou pensando. Trabalhador 
também: puxa, por que que isso, com índio? Tá errado. Errou caminho. 
Nós nunca trepou (com) índio ... ? ... Leonardo quer namorar índio também"? 
Ficou, né? Ficou (no) Tanguro. Depois ele votou, né? Aí, não quer nem 
conversar mais (com) meu pai. Orlando tampém, Cláudio também. Cu
nhado tava lá. Cunhado ajudou nós. Aí, depois, um dia, Cláudio chamou 
meu pai. Aí, Cláudio brigou com meu pai: "Ah! você não presta. Você não 
é mais capitão. Mudança de você prá capitão verdade. Seu ;ilho também". 
Falou . (E continuou: "nós pedimos seu filho ... " (Kutamapy:) "eu não pedí 
nada (para os Villas Bôas ficarem com Takumã). (Foi) seu irmão ... Você que 
botou o Takumã ficar aqui com vocês. Tá certo. Você que pediu. Eu não 
pedí nada pra vocês . Vocês tá er-rado . Vocês tá errado . Por que que tem 
que fazer isso? Por que? Quando você quer namorar, vai chamar mulher ca
raíba . Vai chama aqui, pra nan1orar. Por que que você vai. .. você gosta de 
índia"? Aí, meu pai falou , né? (Kutamapy:) "'vai embora daqui. Quero ma
tar você'. 'Pode matar'". Aí, chamou o pessoal. Chamou o pessoal prá 
atravessar tudo (para o) outro lado. Aí, chegou o motorista: "olhe, você 
pode arrumar coisa ... vai atravessar tudo pro outro lado". Tá muito brabo 
(Leonardo) . Orlando também . Aí, pessoal Kamayurá ficou com medo. Ele 
brigou. . . Kamayurá com medo. Atravessaram nós. Aí, outro dia, nós 
foi outra vez. Falou mesma coisa fLeonardo). Brabo. Aí, meu pai ... 
Aí, quem tava chefe de Fundação lá no Rio . . . General chama Arquime
desªº. Olavo vem aqui, pergunta (a) nós: "como é que é Takumã, por que 
que esse Orlando tá brabo com vocês?" (Takumã): "Não sei, não". Aí, 
eu falei: "Olavo, traz Dr. Olívio prá conversar isso"81

• (Olavo): "Por 
que que ele quer apontar revólver prá vocês? Por quê? Tá muito errado. 
E por que que eles tomaram mulher de seu pai?" (Takumã): "Meu pai não 
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tá brabo. 1ndio não tá brabo. 1ndio não (se) importa (com) briga, não". 
né? Aí, ele chegou lá: "Takumã, eu · vim saber ... " Ele gosta muito de 
mim também ... ? ... Aí, eu contei prá ele: "Leonardo fez isso, tomaram 
mulher de meu pai . Ele apontou arma na minha cara. Prá meu pai . Que 
ia matar meu pai". Eu contei assim (Dr. Olívio:) "Nós vai botar· Orlando 
na rua" . Aí, ele botou Orlando na rua . Leonardo também . Cláudio ... 
botou na rua, né? Aí, Cláudio foi prá lá, prá lá, prá lá. Ele não quer ir 

b A, f. '? A' . - . . ? A' em ora. 1, 1cou, ne. 1, meu pai nao tem nem visto mais. . . . . . . . 1, 

(Cláudio) falou: "não gosta mais Takumã, não gosta mais pai dele" . . Ele 
não gosta de mim, Orlando e Cláudio. Depois. . . Por causa de Mawira, 
né? Aí, tem filho, menino, pitangi82

, de Leonardo. Aí, Leonardo s~iu, aí, 
foi lá, Bananal (na Ilha de) - depois, de Bananal, ele vem com Leal Neto. 
Leal Neto, ele vem com avião, aí, levou o filho dele. Tá em São Paulo 
agora (o ilho . de Leonardo), chama Tãnàmq.nayy. Nome de índio, mulher. 
Já casou. Aí, fiquemo aqui. Cláudio ficou prá lá, ele foi pro Diauarum . 
.:;1áudio só ficar brabo comigo. Brabo. Ele bebe cachaça. Aí, Cláudio não 
cem mais jeito. Aí, vem o cara, Alencar, (no) lugar dele, Leonardo, Or
lando. Aí, a gente ficou aqui. Alencar ficou a mesmar coisa. .Brigando. 
Ele briga com nós. Aí, nós briguei com ele também. Foi embora. Aí, 
Leonardo ficou aqui, Orlando. Aí, Cláudio foi embora. Não, Orlando 
foi embora. Só três(?) ficou aqui. Sem comida. Aí, e.Je pensou. Aí, ele 
chamou Tapi'iry, meu irmão que morreu - aquele irmão (que) morreu 
(I' ') - tem l,Cirira, coronel(?), né? Ele vem subir. Subir Kuluene, ele 
quer fazer campo lá. Cláudio pensou: "vou subir agora SPI"(?). Depois, ele 
vem e voltou, onde está ,'agora posto (Leonardo). Ficou lá. Amanhã ele 
vem aqui. Ele quer fazer campo aqui. Ele foi lá, lá (no) Yamatãpuri, 
quer fazer campo lá83 • Aí, Leonardo ou Cláudio?84 (Pensou): "não, tem 
muito . perto de Kutamapy. Quando fazer campo aqui, aí, Kutamapy não 
gosta de mim, ficar aqui". Aí, ele .voltou. Aí, foi lá no posto. Aí, Cláudio 
ficou pensando: "ah, vamos trabalhar aqui mesmo". Sem comida. Ficou 
lá. (Ele não morreu de fome pois) índio trouxe beiju prá ele. Aí, chegou 
Yawalapití. Yawalapití. Cláudio falou prá eles: "vou precisar de traba
lhar campo". Falou pro cunhado, falou pro Sariruá.. Aí, ficou lá. depois, 
chamou meu pai. Aí, eu foi também. Chamou meu pai: "ó, capitão, eu 
vim aqui trabalhar prá vocês. Quer muito bem a vocês. Porque Leonardo 
errou o caminho . Leonardo errou o caminho porque ... ? . . . Errou o 
caminho. Vim·. trabalhar aqui". Aí, meu pai falou: "Bom, pode ficar. 
Não tô brabo com você, não. Pode ficar". Aí, Yawalapití ajudou ele. 
Kamayurá também ficou ajudando ele ... ? . . . Aí, avião procura, avião 
procura Cláudio. Pensa que nós matou ele. Tava tudo pronto: bomba ... 
Avião tava tudo cheio de bomba . Prá jogar com matar nós . Até encontrar 
Cláudio. Aí, avião desceu. Lá ... ? . . . muito tempo, não. Leal Neto . 
Leal Neto. Tem muito amigo deles, viu? Leal Neto, tem um cara aí, 
~hama Hatoldo. Amigo deles também: Zanoni. Aí, ficou lá. Aí, Orlando 
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ficou aqui. · Depois, ele não gosta meu pai, falou mal prá meu pai. Ele 
brigou. Aí, nós ficou muito triste. Assim mesmo, meu pai gostava dele . 
Até eu gostava dele. Aí, depois, meu pai falou assim prá ele: "ói, não 
briga, não. Eu gosta muito. . . Eu não brigo com vocês. Eu não briguei 
com seu irmão. Se tiver índio brabo (se eu fosse ... ) , eu matava seu irmão. 
Na hora. Em tempo. Matava mesmo. Por que que só vocês tá brabo 
comigo? Vocês não gosta de mim? Por quê? Você tem vergonha de mim? 
V amos acabar com isso. Eu não lembra mais disso . Não pensa nem mais 
essa ~oisinha . Pode casar. Seu irmão já casou . Já tem filha. Não tem ... 
não vamos falar mais disso. Aqui, mais tarde, também" você vai começar 
trepar (com) o índia também. Você, Orlando vai trepar ... Você vai ver". 
Meu . pai sabia logo. Sabia. (Meu pai:) "Quando eu morrer, quando eu 
morrer você vai trepar (com) o índia. Você não vai güentar, sem casado, 
assim, você não agüenta, não. Qualquer mulher, você vai trepar. Você 
vai trepar'.' . Meu pai falou prá 'ele . (Meu pai:) "Quando eu morrer, você 
vai trepar". Para Orlando. Para Cláudio. Aí, foderam. Cláudio, Orlando. 
Aí, fiquei assim: "puxa, meu pai acertou mesmo". Meu pai morreu. Fo~ 
deram muito. Mulher de W akukumã, Kaetsi (XXVI') . Kurimatã (XV) . 
Quase casou (com) Kurimatã. Cláudio. Foderam muito ... ? ... Cláudio 
fodeu muito mulher de Pioni. Já teve filho de Cláudio. Chamou Tawahu. 
Até agora. . . Está em São Paulo85 . Porque Orlando me tirou de capitão 
(da chefia). Sabe porquê? Por que eu fiz ciúme . Eu casei dois (com duas 
mulheres), Trumaí, Wayakú (?). Casei, ~ né? Bom, essa aí. . . aí, eu foi 
pescar. No Xingu~ né? Tem inimigo, esse l(ari Kari (XX'), o primo -
inorreu (XX") . .. Por que Orlando dava coisa prá mim. Então, eu fui lá. 
No Xingu, viu? esse primo (XX") foi lá, esse que morreu. Kari Kari. 
Aquele Katsiwa (VIII') marido (Wahu, (VIII). Aqui eu não para, né? 
Por que eu pescar prá ele (Orlando), prá ele, estou pagando minha casa 
(hospedagem no Yakare, com os Villas. Bôas). Estou trabalhando minha 
casa também. Porisso que eu fico tanto 1tempo lá no Xingu. Aí, esse cara, 
esse primo (que) morreu, quando eu fui prá lá, então, ele reclamou de mim 
no centro (páteo): "Ah! por que não pára, não sai de perto de Orlando, 
não dá coisa? Quando caraíba vem na casa dele (de 1), ele recebe só coisa 
prá ele?" ; Mas, só mentira. Eu fui lá embaixo, né? Ele ficou com ciúme86 . 

T ' . . . '? A' 1 f . l' ' . f . l' ' ? "O l d a 1n1m1go, ne. 1, e e 01 a . . . a1, primo 01 a, pra . . . . . . . r an o, 
Tdkumã foi lá, contar coisa de você, falou prá P3;ra Sar que você comeu 
índia. Então, ele leva mulher prá Trumaí. A F AB está trepando mulher 
dele. Não sei, .não. Prá nós não tá direito isso aí". Então, Orlando pensar 
queé verdade, né? Aí, depois, voltemo prá cá e no centro ... ? . . . (VIII) 
estava brabo comigo. Ele foi falar com cunhado: "nós não quer mais ele, 

't- " ? A' O l d h ' Ch l' " h' cap1 ao . . . . . . . . 1, r an o c amou nos. amou eu a: a . porque 
que você foi pro Xingu"?~u falei: "não, porque que foi, Orlando? Tô 
pescando pro pessoal". (Orlando:) "Agora você não está mais capitão. 
Você está levando essa mulher. F AB está trepando. Você foi lá, contar 
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de mim ... que eu estou trepando índia ... " (Eu:) "Quem contou isso"? 
(Orlando:) "Foi o seu primo". (Takumã:) "Mas eu ficou quieto, Orlando" . 
Ele (XX") não gosta de mim, né. Ele quer ficar com capitão. Ele podia 
falar prá mim. Aí, depois, ele resolveu fazer (XX") chefe. Aí, ele deu 
linha lá, (para meu) primo, deu calção, ele deu anzol, ele deu linha (de 
pesca) prá ele (XX"), né? Aí, (XX") trouxe no centro (páteo). Eu tava 
sentado, né? Aí, ele deu. . . "Orlando ... " - ele (XX") falou, né? 
- "Orlando falou assim prá mim: 'quem não vai ganhar (é) Takumã' ". 
Ele falou bem assim (XX"): "Takumã, Tarakuay, Tawakumã (respecti
vamente: 1, XXVII,1"') ... Quem vai pro. Xingu, não vai ganhar". Aí, 
eti falei: "pode pegar" (brindes), "pode J pegar". Aí, ele vai dando, esse 
primo . Que Orlando falou assim prá ele. Aí, fique assim, não gosto. 
Aí, (Orlando) chamou ele (e) botou capitão. Chamou Kuikúro, botou 
outro capitão, Náhu. Não, irmão dele (de Náhu). Tiraram capitão. Cha
mou Waurá, quer botar outro capitão. Aí, Waurá não quer. Chamou 
Kalapálo (e) botou capitão. Mas não quer (os Kalapálo). Então, Kalapálo as
sim, ficou meio brabo. Kuikúro também. Botaram capitão novo, então, Kala
pálo, Kuikúro vem metade (para no Yawalapití. Até hoje não vai mais87 • 

P d. A' . . - -ss F' . . ? A' W ' or causa isso. 1, 1que1 otsi . 1que1 assim. . . . . . . . 1, aura vem 
. "Tk - ? 01 d 'b d ? E - - 'd aqui: a uma ... .... esse r an o ta otan o . . . . . . . ntao, nao e a 

vida dele ... ? . . . Não é a vida nossa não. Essa a vida do branco. Por 
que que ele tá fazendo isso? Orlando tá fazendo muito ruim prá nós. Sujeira 
mesmo. Porque? Tá errado. Não vai bem, não". Kuikúro vem, Kalapálo 
vem, falar prá mim também . Foi assim. Ele ficou, ficou, ficou. Depois, 
o que aconteceu mesmo? Morreu esse primo. Morreu ... ? . . . irmão 
de Náhu também morreu. Aí, ele (Orlando) botou Náhu (no) lugar do 
irmão dele . Eu não aceitar até hoje (Orlando não me aceita até hoje) . 

NOTAS 

( 1) - Para uma perfeita compreensão do presente texto é fundamental a 
leitura de alguns outros trabalhos meus: Menezes Bastos (1978, 1980, 1983, 1984, 
1984-85, 1985 e Ms). 

(2) - O atual Parque Indígena do Xingu foi criado como Nacional através 
do Decreto n9 50.455, de 14 de abril de 1961. 

(3) - A lista de entidades, instituições etc. que aderiram à campanha - nacio· 
nais e internacionais - inclui muito mais participantes que os apresentados no 
texto. Consulte Villas Bôas, O . (s/ d), Ferreira (1983) e Agostinho (1972). 

( 4) - Consulte Aboim et alli ( 1953) , o documento que posteriormente se 
transformou na Mensagem Presidencial enviada ao Congresso Nacional, que e 
votou como o Decreto referido na nota ( 1 ) . 

(5) - Por lndigenismo entendo aqui o conjunto de ideologias ("políticas in· 
digenistas") e práticas ("ações indigenistas") desenvolvidas, frente à situação de 
contato interétnico, por agências, grupos etc. da sociedade nacional, através seja 
do estado ou da sociedade civil. No sentido do refinamento do conceito, conforme 
Armas (1981), Bonfil (1981) e Oliveira Filho (1983). 
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(6) - Veja Gregor, org. ( 1978) para uma exceção expressiva a esta tendência. 
(7) - Sobre a questão do "ciúme" como representação nativa, conforme Me

nezes Bastos (1986, Ms), do que trato também, rapidamente, na nota número 14 
aposta à narrativa Kamayurá aqui incluída. 

(8) - Sobre o Português de contato da área, conforme Emmerich (s/d- a, 
s/d b e 1977) e, especialmente o Kamayurá, Silva et alli (Ms) . Noto que, entre 
tantos outros traços característicos, esta língua assim como que destemporaliza o 
discurso, o que torna sua compreensão, para o leitor comum, algo de extremamente 
problemático . A alternativa para superar tal dificuldade seria a de elaborar tradu
ções ao Português acadêmico, o que demandaria do etnógrafo um domínio maior 
da língua nativa do que aquele que normalmente ele consegue ter, mesmo que seu 
conhecimento lingüístico seja adequado e seu período de trabalho de campo alongado. 

(9) - Observe-se que os pontos levantados, se bem que provenham central· 
mente das duas narrativas aqui apresentadas, aí não se esgotam, articulando-se com 
o conteúdo das outras narrativas recolhidas, bem como com, em geral, a Etnologia 
da área e, assim, com o conjunto de meus trabalhos, referidos na nota número 1 . 

(10) - ~ interessante notar como no Alto-Xingu os discursos etnológico e 
indigenista alcançam alto grau de congruência, o que, aliás, já notei em trabalho 
anterior (Menezes Bastos, 1985) . 

( 11) - Observe-se o uso das seguintes abreviaturas para os grupos tribais: 
YL: Yawalapití; KM: Kamayurá. 

(12) - Em 1981, os Matipúhy-Nahukwá, por motivos faccionais, dividiram-se 
em duas aldeias. Um primeiro grupo permaneceu no local usual. Outro mudou-se 
para região próxima ao estabelecimento da FAB na área (Yakare , em Kamayurá). 
O primeiro é o que aqui é chamado de "da Funai" (o segundo, "da FAB"). Interes
sante notar como, já assim, os índios se dão conta desses dois núcleos ·de poder caraí
ba na região. às vezes convergentes, às vezes divergentes: FAB e Funai (ou, anti
gamente, o SPI). 

(13) - Atáya (em Yawalapití; em Kamayurá: moangy) é raiz usada pelos 
xinguanos como principal emético nos períodos de reclusão (pubertária e outros) . 
Especialmente os territórios tradicionais Kamayurá e Trumaí (Yakare, Morená) 
são ricos deste precioso remédio . Note-se que a ocupação desses territórios pela 
F AB e Para Sar constitui, na sensibilidade indígena, o cúmulo da usurpação, e que 
está particularmente consegnado no discurso ritual do Y awari (conforme Menezes 
Bastos, Ms). Veja notas 25 e 32. -

(14) - Neste ponto da narrativa, o tradutor (Aritãna 3-XIX) interrompe para 
fazer o seguinte comentário, em Português da área: "antigamente, Kamayurá era 
muito perigoso'~ . Note que o "antigamente" aí tem duas profundidades: uma, pró
xima, referente à fase imediatamente anterior ao casamento do pai do tradutor (I) 
com duas irmãs Kamayurá (XVIII e XVIII'), fase esta abordada amplamente pela 
presente narrativa . Outra, longínqua e que diz respeito ao próprio processo de 
"amansamento" (xinguanização) desses Kamayurá pelo núcleo proto-xinguano Ka
rib-Aruak. Note-se que a exegese etimol6gica Yawalapití do gentílico Kamayurá 
é káma, 'morto',. yúla, 'jirau', apontando para o terrífico costume - segundo a eti
queta xinguana - do canibalismo (veja Menezes Bastos, 1984/ 1985 e Ms .). Quan
to à indexação do pessoal A ritana ( 1, 2, 3), conforme Castro ( 1977: 68) . Estou 
quase seguro que Aritana 1 é o xamã cego encontrado por Steinen (1940:144-148), 
em 1887, como chefe de uma das duas aldeias Yawalapití que visitou nesta época, 
a escrita Moritona empregada por Steinen sendo - quase certamente - eqüívoca. 

(15) - Kumútu (em YL; cm KM, tepy) é o pagamento que se dá àqueles que 
vão executar ou um feiticeiro ou, em vingança, os principais executores de um 
feiticeiro. O pagamento é oferecido, via de regra, por rateio entre os principais alia
dos de um atingido a um grupo de aliados executores. 



4'18 · Rafael J05é de Menezes Bastos 

(16) - Mariká (KM) faleceu recentemente (ca. 1981) ·com, seguramente, 
mais de 90 anos. É considerado, entre os Kamayurá, como homem especialmente 
corajoso, pelo seu desempenho no enfrentamento guerreiro. Sua resistência contra 
os Suyá é especialmente valorizada. Por outro lado, esteve sempre na vanguarda, 
em sua época, das incursões Kamayurá ao mundo dos brancos, quanto a isto tendo 
realizado diversas visitas aos estabelecimentos do SPI no Batoví e, ao que parece, no 
Paranatinga. Conforme Menezes Bastos (Ms) . 

(17) - As relações com o tio materno (bem como com a tia paterna são espe
cialmente marcadas pelos xinguanos, pois, entre tantos outros fatos, esses tios são, 
potencialmente, sogros. Ao que parece, configurada uma relação de aliança matrimo
nial - um casamento -, as perspectivas de acusação mútua de feitiçaria desapare
cem . Caso contrário - não se fazendo, assim, um casamento -, aí está o campo 
por excelência dessas acusações. Não tenho dados genealógicos suficientes para 
avaliar o caso concreto à luz desse quadro. 

(18) - Pyrrykáti (YL) é o .espaço frontal interior da casa residencial xinguana. 
(19) - Comentários de tradutor: "X é 'rmão' de lró, chefe (atual) dos Awe

tí"; "foi Mariká que deu pagamento a Aweti (para executar Aritãna 2)". 
(20) - Comentário do tradutor: "(mostrando cinco dedqs a seu algoz), ele 

(o executando) tava dizendo que Awetí só ia viver mais cinco dias". 
(21) - Este "pessoal" estava na aldeia Yuyá (YL; em KM, Ypawu, 'perto de 

lagoa') . Castro ( 1977) não registra esta aldeia. Ao que parece, a. forma "pessoal", 
no Português de contato da área, pretende cobrir o conjunto dÓs aliados de alguém. 

(22) - "Fugir caindo" é uma expressão de mofa, avaliadora dos fugitivos 
como covardes . 

(23) - Conforme Castro ( 1977: 67 e Apêndice IV) para aldeias YL. 
(24) - Tabáta - nome de um japonês, membro, ao que parece, de uma equi· 

pe de televisão que esteve no Pqxin. - é como é também conhecido o irmão do 
atual chefe Kuikúro. 

(25) - Caminho reto (pe'u, em KM) é a trilha retilínea que conduz à entrada 
formal de uma aldeia xinguana . 

(26) - O remédio aí é a raiz atáya (veja nota 2). Comentário de tradutor: 
"tem que vomitar (para) tirar sangue. Sangue do morto passa prá barriga do ma
tador . Não pode comer peixe também. Nem foder". Outro comentário: "Ayrá 
não era 'parente' de Awetí que matou meu avU, não. (Ele foi morto) s.6 (por). 
raiva de (contra) Awetí mesmo''. Interessante como o xinguano é capaz ~e, ao 
mesmo tempo, generalizar por inteiro um grupo oponente - não distinguindo, aí, 
indivíduos e facções - ou aperceber-se do mesmo nos seus sub-grupos faccionais. 

(27) - Náhu é um dos chefes impostos, pelos Villas Bôas, no Alto-Xingu 
(no caso, aos Kuikúro), identidade, no entanto, contestada pelas facções em torno 
das chefias hereditárias indígenas . . Provavelmente, é quem, na sua geração, mais 
domina o Português no Pqxin . 

(28) - Quanto ao Posto do antigo SPI no Batovi, veja nota 5. 
(29) - Apapálutapa (YL; em Kamayurá, mãma'e) são 'espíritos' ou a1go de 

essência extremamente excessiva. 
(30) - Interessante notar como o tradutor usa a forma Quarupe, a partir do 

KM Kwaryp, expressando-se na língua de contato da área. Isto - e tantas outras 
práticas lingüísticas semelhantes - reforça minha idéia (Menezes Bastos, 1978) de 
que a língua Kamayurá, das línguas indígenas da área, é a de maior potencial fran
co xinguano. 

(3'1) - Além deste, diversos outros depoimentos que tenho confirmam o dis· 
;;ernimento de que a generalização pan-xinguana do Quarupe é algo de posterior 
i chegada à área dos Irmãos Villas Bôas. 
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· (32) - Trata-se · aqui de Nilo Oliveira: Velloza, à época, funcionário do SPI 
e que esteve na região por diversas vezes, inclusive em 1944 - antes, portanto, da 
chegada aí dos Villas Bôas -, quando chefiou uma equipe etnográfica daquele 
Serviço - (conforme Vellozo, 1944) . 

(33) - Tipá-Tipá (YL, 'pedra-pedra') é o rio Tuatuari (do KM, Tywatywarip, 
que não sei traduzir) . · . . 

(34) - O tradutor usa a forma "Tuatuari", do KM franco. Veja nota 19 . 
(35) - Suponoho que o nome Kutamapy aparece apenas na tradução pois o 

p.arrador não o poderia pronunciar - sendo Kutamapy seu sogro - senão por ex· 
trema deselegância . 

(36) - Note-se que esta área é território tradicional dos KM e Trumaí. Veja 
nota. 

(37) - Yawapá é considerada chefe feminino dos KM, seu pai - um dos 
"grandes chefes" antigos deste grupo - tendo sido morto por incursão Suyá. Este 
episódio até .. hoje é lembrado com extrema dramaticidade pelos índios. Ver narrativa 
KM. 

· (38) - Sobre este aprendizado, conforme Seeger (1980, 1981) . Veja também 
Menezes Bastos ( 1984) . 

(39) - Do KM yawaraun, 'onça pintada' . Na tradução,_ em KM franco. 
(40) .....- A cosmologia xinguana correspondente ao "entrar,, da lua (bem como 

do sol) supõe a existência, na abóboda celeste, de dois buracos (ikwat em KM; 
note-se que, nesta língua, Kwat é 'sc::>l') para cada um desses astros gêmeos. Veja 
Menezes Bastos (Ms) . 

(41) - Conforme nota 24 .. 
( 42) - Segundo conheço, a forma correta é W awãniwãni, devendo ter havido 

transcrição errônea minha. Esta aldeia Trumaí é aquela onde ocorre o episódio inicia] 
da saga de Y awari (Menezes Bastos, Ms) . 

(43) - Esta ,,queixa (veja notas 2 e 25) explicita toda a avaliação, como dê 
extrema reciprocidade negativa ("roubo"), da ocupação, pelo estado brasileiro, da 
área em referência . . · 

· ( 44) - · Há aí uma alteração, pelo tradutor, das formas correspondentes, na 
língua de contato, às 1 ~ e 3~ pessoas do plural dos verbos em uso. Como não domino 
a língua YL, não posso· deslindar a- questão . 

( 45) - Urua (KM) são as grandes flautas, tocadas aos pares por dois executan
tes, pertinentes ao ciclo do Kwaryp (Menezes Bastos, 1978). 

(46) - Possivelmente, o narrador se submetia aí à regra de residência uxo-
rilocal acompanhada da obrigação de pagamento de bride price a seu sogro. · 

( 47) - Tapi'iry (KM) tem extrema importância na hist6ria KM de contato 
com os brancos (Menezes Bastos, Ms) . Conforme narrativa KM. 

(48) - Efetivamente, a região do atual Posto Indígena Leonardo Villas Bôas 
está localizada em território YL, cujo topônimo é Emakapúku (que inclui a atual 
aldeia desses índios) . Este fato, adicionado ao de que "ninguém ajudou'' na cons
trução do Posto - só os YL -, às exortações dos próprios Villas Bôas (veja nar
rativa) e aos compromissos mútuos vigentes entre os YL e estes heróis está na 
base da apercepção YL de que o Posto "é dos YL.. . A percepção, aliás, acompanha
da de franco sistema de apropriação (Menezes Bastos, Ms) . 

· (49) - Trata-se da famigerada novela "Aritãila'' da antiga TV Tupi (veja Me
nezes Bastos, 1985). 

· (50) - Totom é o nome caraíba de Tsori'i, tomado emprestado ao missionário 
protestante Rev. Thomas Young, conhecido também, entre os Kamayurá, por To· 
tomáys (possível fonetização Kamayurá de D . Thomas) . Este missionário esta· 
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beleceu-se, de 1926 a 1938, entre os índios Nahukwá (Oberg, 1953 :4) e - conforme 
a presente narrativa mostra - voltou ao Alto-Xingu diversas outras vezes. Tsoro'i 
atualmente reside nos estabelecimentos da F AB, no Jacaré, onde trabalha na cozinha 
e pesca para o pessoal deste núcleo militar. Embora, por ''linhagem", seja um legí
timo chefe Kamayurá - como, aliás, sua irmã Yawapa . (II) -, por não deter, 
entre outros, os dons da oratória e do desempenho atlético, não exerce o ofício cor
respondente. Solteiro, sem roça, é avaliado pelos Kamayurá de maneira . negativa, 
sendo, por alguns, acusado de nanuite (ao pé da letra, '(quem) não ouve'~ Mene
zes Bastos, 1978) . Veja nota 12. 

(51) - Yawaratymap (ao pé da letra: '(foi) enterrada onça') é uma aldeia 
antiga - situada às mar$ens de lpawu - que comparece às narrativas Kamayurá 
como origi'nalmente muito .grande (calculo 12-15 casas), o que aponta para tempos 
de muita fartura ("tinha sempre muito peixe no centro" - de uma narrativa) e 
.saúde, interrompidos pelas . invasões Suyá, Juruna e Brasileira. A onça de s~u nome 
é, ela ,n1esma,, i~ensa, do corpo da qual tendo-se tirado o couro, enquanto os Ka
mayura prototi.p1cos cantavam e tocavam-dançavam o cerimonial do Kwaryp (Me-
nezes Bastos, Ms) . ~ 

(52) - Esses Juruna - ·aprisionados durante guerrilhas - viviam entre os 
Kamayurá como "cativos", subordinados aos, via de regra, chefes de casa que os 
haviam capturado. Galvão ( 19 53), entre outros, trata da questão de maneira su
mária, Menezes Bastos (Ms) tentando ir um pouco além. ,. 
. (53) - No Português falado pelos Kamayurá a palavra "índio", de imediato, 

é l,lma tradução da forma kawa'ip que no siste111a de clas~ificação nativo aponta 
para os grupos ao norte da "área do uluri", portanto para os "índios brabos" ("intru
sivos", "marginais" etc.) da literatura etnológica da área . Conscientes de que o 
seu sistema de classificação não é congruente com o nosso, eles, os Kamayurá, dizem, 
logo em seguida a "índio", "índio brabo" (Menezes Bastos, 1978, Ms). 

(54) - Maraka'yp, 'mestre de música' (Menezse Bastos, 1978), secundário do 
y awari que, na época da recolha da narrativa, estava ocorrendo. T akumã, . elegante
mente, evita nomes de afins e de recém-mortos. 

(55) - Evitando nomes. 
(56) - Takumã dá conta, neste trecho, ao mesmo tempo, da escassez e da já 

dependência dos Kamayurá, naquela época, de artefatos caraíbas, obteníveis, aí, 
basicainen.te através do Posto Indígena Batovi, ·do SPI. Mariká ' sempre esteve na 
vanguarda das incursões Kamayurá a este posto, daonde lhe vem a identificação alie
nígena de "capitão". 

(57) - Yyaraku'ioataip (ao pé da letra:' (lugar) onde entra a água de (flau
tas?) yaku'i?) é a região que inclui o atual Posto Leonardo. Note-se que as flautas 
em epígrafe foram capturadas, conforme o mito, das águas de lpawu (Menezes 
Bastos, 1978) . 

(58) - Anteriormente, o narrador havia dito que Tawapy havia também sido 
morto na escaramuça com os Suyá. Agora, implicitamente, o diz vivo. Das duas 
uma: ou havia dois Tawapy - sobre o que não tenhq evidências, senão negativas -
ou inicialmente, na narrativa, T akumã usou de uma das características da retórica 
Kamayurá, de intensificações - desintensificações verbais. Provavelmente, Tawapy 
foi ferido naquela ocasião, tendo "quase morrido", "morrido um pouco", "desfa
lecido". 

(59) - A associação Kamayurá-Trumaí parece ser bem antiga no Alto-Xingu, 
tendo relação com a proteção oferecida pelos primeiros aos segundos, em processe 
de sucessivas ameaças por grupos do norte da área (Suyá, etc.). A troco desta pro
teção, os Trumaí ofereciam aos Kamayurá serviços de pescaria, roçagem e outros. 
Não seriam os TR, assim, "cativos" de guerra dos · KM, mas de "asilo". Sobre esta 
temática extremamente complexa, Menezes Bastos (Ms) ~ 
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( 60) - Conforme a nota 4. · · ·· 
(61) - Conforme a nota 1. 
(62) - Kawuluwi (veja genealogia KM) é um dos grandes chefes Kamayurá 

do passado, especialmente célebre na retórica, generosidade e desempenho atlético. 
Kutamapy - primo cruzado de Kawuluwi - legítima pela "linhagem", sua identifi
cação como chefe, contrapondo-se, assim, a Mariká (chefe para caraíba ver). 

(63) - Wy'irõ (ao pé da letra, possivelmente, um composto de -wy-, 'sangue 
genealógico'), que Takumã traduz para "ciúme'', é o sentimento - oposto ao da 
generosidade - que caracteriza relações competitivas acerca de recursos unilateral
mente . acumulados . Seu campo de vigência por excelência é o das relações entre 
"outros", primos cruzados principalmente (com relação, por exemplo, a uma mulher 
namorável por ambos) . Os Kalapálo - os Karib em geral - são os "outros" por 
excelência dos KM, sendo seus convidados para o rito do Y awari que tem no 
"ciúme" uma de suas temáticas centrais. Veja Menezes Bastos (Ms) . 

(64) - Tataaruwiap (ao pé da letra: 'fogo grande') dá a idéia de um fogo 
que não é ''natural" mas, "sobrenatural'~; tem a essência do mãma'e ('espírito'). 

(65) - Neste ponto, o narrador enumera uma série de palavras em Português 
com suas traduções ao Kamayurá, apontando para o fato de que o sertanista estava 
recolhendo um vocabulário (veja Velloza, 1944). 

( 66) - De novo, o tema dos "ciúmes" dos Karib com relação aos Kamayurá. 
Veja nota 14. 

(67) - "Bicho'', no Português Kamayurá é a tentativa de tradução de mãma'e. 
(68) - Manga'uhet (ao ·Pé da letra: 'pele de reclusa (pubertária)') é a classe 

de idade, · feminina, logo após a saída (daí '.pele') da . reclusão pubertária, imedia
tamente anterior (ou no início deste) ao primeiro casamento. 

· ( 69) - Os Kamayurá - em cuja língua, ao que parece, não há a palavra ori
ginária para Xingu (flue Takumã diz parecer ser Tsingy, ao pé da letra: '(curso de) 
água branca (limpa)') - chamam a região do Jacaré (Yakarep), no Português 
de contato, de Xingu . 

(70) - Este medo se deve à crença Kamayurá d: que o contato com objetos 
do mundo caraíba - sobretudo os metálicos - produz frio febril, empobrecimento 
e morte. No discurso ritual com que o tawayat (ao pé da letra: 'titular da aldeia') 
recebe os pareat (ao pé da letra: 'contadores de dias)'; correntemente: emissários, 
convidadores) de outras tribos, há uma parte especialmente dramática com relação 
a isso: "no caminho do caraíba, veio a pobreza . Eu estou de mãos vazias, nada 
posso oferecer" (Menezes Bastos, Ms) . 

(71) - Kokraimoto é "apelido" de Kãnutari 2 (veja genealogia), especial· 
mente tido, entre os Kamayurá, como indivíduo altivo e generoso e, ao mesmo tem· 
po, particularmente hábil no enfrentamento guerreiro. Daí, possivelmente, este 
empréstimo do nome desse grupo Kayapó, estimado, pelos Kamayurá, como grandes 
guerreiros. Note-se que Kãnutari 2 é dito como "Kamayurá de verdade" por tudo 
isto, complementarmente pela sua oposição ao processo de xinguanização dos Ka
mayurá, que os conduziu à "mansidão" xinguana (Menezes Bastos, Ms). 

(72) - Neste trecho da narrativa, Takumã deixa implícitos os transtornos, 
ocasionados pela sua convivência com os Villas Bôas, ao perfeito cumprimento de 
seu período de reclusão pubertária. Como futuro chefe, T akumã deveria ter tido 
uma reclusão mais longa, continuada e despoluída do que a que teve devido à sua 
incorporação pelos Villas Bôas. Disto ele se queixa mas, ao mesmo tempo, reconhe
ce como inevitável e, mesmo, positivo para sua formação. 

(73) - A expressão "errar caminho", com toda a piedade que a caracteriza, é 
usada pelo narrador de maneira altamente sutil e eficaz no sentido da condenação 
moral de Leonardo do ponto de vista do próprio quadro de valores retóricos admi-
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nistrado por este herói na sua pedagogia de contato interétnico. No sentido da 
condenação e, caritativamente, do perdão! 

-(74) - Esta parte da narrativa é especialmente complexa e reveladora de um 
sistema cultural de alta relevância para os xinguanos: o das flautas yaku'í (ou 
yumi'arna'e; Menezes Bastos, 1978). Noto que as flautas em referência são proibi· 
das de ver (mas não ouvir) pelas mulheres1· pois elas são algo assim como uma 
menstruação masculina (a menstruação . feminina é restritiva de relações sexuais 
entre esses aborígenes) . Fica claro aí como o ver KM ( tsak) é como se . fora o 
conhecer bíblico. Desta maneira, M awira, ao ver Leonardo (com quem - .. diziam 
ps próprios heróis Villas Bôas - não poderia nunca fornicar, ele sendo, pois, sem· 
pre, . a flauta, a menstruação dos homens), viu também essas flautas, providencial
mente ali colocadas, "meta-foradas". 

(75) - Ye'eng nikatuite (ao pé da letra: 'falar mal'; livremente: agredir por 
palavras) é comportamento absolutamente vedado na etiqueta xinguana, como, de 
r~sto, t_udo, quase, aqui .cometido por Leonardo, que, assim, assumiu a associa
bilidade do feiticeiro xinguano. 
. (76) - O sinal: ... , . . . indica "trecho ~ incompreensível", via de regra devido 
ao baixo volu~e da gravação. 

(77) - De novo, ver (tsak) como metáfora de relações sexuais. No trecho, 
fie::. claro como os. Kamayurá já sabiam. das transações sexuais de Leonardo con 
as mulheres, há muito tempo. Obedecendo à etiqueta xinguana,. Kutamapy diz que 
"não .. fi~a brabo" com isto, por outro lado, expressando muito bem a sua consciência 
da malignidade deste comportamento para a própria ·retórica idos Villas Bôas. 

°(78) - Trata-se de José Leal Neto (veja, por exemplo, Leal Neto, 1954), 
um oficial da F AB - ao que parece, funcionário, também, do SPI - de quem os 
índios Kamayurá têm a pior das lembranças. 

(79) -~ Mawira atualmente reside na Ilha do Bananal, sendo esposa do chefe 
Karajá M aluar é. ·Eventualmente, visita a aldeia Kamayurá. 

(80) - Trata..;se da Fundação Brasil Central, sob a jurisdição da qual se fez a 
Expedição Roncador-Xingu . Não tenho maiores inf armações sobre o Gen. Ar
quimedes. 

(81) - Ao que parece, Dr. Olívio (de quem também não tenho o sobrenome e 
mais informações) era médico (oficial da F AB?) ou exercia função de chefia da 
FBC êm Xavantina. 

· (82) - Pita.ngi é ·a classe etária que. vai de .logo após o nascimento até . a 
primeira nominação . 

(83) - Yamatãpuri (?) é a região que inclui ·a atual aldeia Kamayurá. 
(84) - Na sintaxe da narrativa Kamayurá, não parece ser muito relevante -

quando se trata de um grupo de "outros'~ -· individualizar tal ou qual "outro" (um 
grupo de substância) . A troca de nomes não configura; aí, erro, na ótica Kamayurá, 
6 que entra em choque com a "nossa" ótica, parece (nem tanto, pois não foi "Na
poleão que foi derrotado por "Wellington"?). Note-se que no decorrer de toda a 
narrativa, '"Orlando" sempre · (quase sempre) é o principal ator caraíba, o que, 
necessariamente não deve ser tomado nos termos de sua individualidade mas de 
seu ·papel central no grupo caraíba. Note-se, finalmente, que a língua Kamayurá 
dispõe de um dual (nem singular nem plural) para a narrativa, especialmente apli
cável aos gêmeos Sol e Lua. 

(85) - Tawahu faleceu recentemente em São Paulo, em circunstâncias que, 
suspeitas, ocasionaram abertura de processo na ·Funai. Neste, Pioni - índio Kayabi 
- e sua esposa Trumaí, Kayulú, acusam Orlando Villas Bôas de assassinato do 
jovem· (conforme Pioni e Kayulú, 1986). 

. (86) - .Mais uma vez, a temática do "ciúme'\ agora, explicitamente, entre 
primos . cruzados Kamayurá. Veja notas 14 e 17. 
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(87) - Como se vê, a análise política de Takumã sobre a ida de contingente 
Kuikúro para a aldeia Yawalapití, no sentido de sua reinstalação, está bem longe de 
legitimar a visão "humanitarista" que sobre o episódio formula a saga dos Heróis 
Villas Bôas. Takumã aborda a questão como resultante de intervenções disruptivas 
dos Villas Bôas na sociedade Kuikúro. 

(88) - Õtsi, 'vergonha' ('tristeza contrariação') é o sentimento de contraste 
com o 'ciúme' (wy'irõ) e dá idéia de ampla rejeição com relação a este . Compare
ce, também, como temática central, no ritual do Y awari. Veja Menezes Bastos (Ms) . 
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RELAÇÕES GENEALôGICAS ENTRE OS PRINCIPAIS PERSONAGENS DA NARRA TIVA KAMA YURA: 
.. · .. 

---- - - - -i - - - - - - - - - r--------------y----ir-----T ----------
e 

o _e > ~ - -.. - X o X X 

·- d .!! tg '!I ~ - i 1,,.. ... 1 _L_e_o-.dardo 
~ X tv1 ~='O - 6óA -

' claudio XVI 
;k..-

XI XXIX 

--· ; 
XVII .a 

- â - XV 
VIII VIII' XXVIII 

l - 1'akumã, atual chefe KM 
l' - Tepori, esposa de 1 

(diagrama YL) , KM 
l" - irmão de 1, nsr, KM 
l"' - Tawakumã, KM 
II - Yawapa, atual chefe 

feminino KM 
· 111 - Tsori'i · (Totom), KM 
· N - Awayu'i,· chefe KM morto 

pelos Suyá (SY) 
V - Tapi'iry, fugitivo do ataque 

SY 
· VI - Mariká, "capitão" KM para 

. os caraíbas 
VII - Kutamapy, antigo chefe 

KM 
Vil' - Mapulú, Mehináku (MH) 
VII" - Mawira, esposa de VII, 

tomada por Leonardo, KM 

,. 1 , .. 
~ li Ili 

XXV --> -
~ 

X 

XII 
VIII - Wehu, KM, chefe ritual 
VIII' - Katsiwa, KM 

IX - Makariat, Aweti (? AW) 
X - pai de IX, nar, AW 

XI - Tawapy, antigo chefe 
ritual KM . 

XII - Kapima, KM 
XIII - pai de XIV, nsr, KM 
XIV - Enõã, KM 
XV - Kurimatã, KM 

XVI - _Yawa'ikumã, KM 
XVII - cunhado de 1, YL 

XVIII - Takuni, antigo chefe KM 
XIX - Kanutari, KM 
XX _:_ Kutsarapy, oponente de 1, 

KM 
XX' - Kari-Kari, KM 
XX,, - Tuwule, chefe imposto 

pelos Villas Bôas 

-- -----1 S< X 
XXI X 

=Ol::l = 6 )( 

xx• ev 

xx' 
IX XIX 

XXI - Kawi, KM 
XXII - Kalvuluwi, antigo chefe KM 

XXIII - Apekyt (Takara), KM 
XXIV - Mawunahã, KM 
XXV - Kutsapy, KM 

XXVI - Wakukuma, KM 
XXVI' - Kaetsi, KM 
XXVII - Tarakuay, KM 

XXVIII - Kokraimoro (Kãnutari 2 
KM) 

XXIX - pai de XXVIII, nsr, KM 
· separação matrimonial. 



RELAÇÕES GENEALõGICAS ENTRE OS PRINCIPAIS PERSONAGENS DA NARRATIVA YAWAl..APlTI 

Aritãna 3 â ( Meritina?J 

VI 

---------~~~~--
..._ _______ -- ____________ _... ____ 

Xln 

X x' 

l - pai de Aritãna 3 (XIX), 
. Yawalapití (YL) 

II - Kutsãni (YL) 
lll - pai de II (nome sem 

registro, nsr) (YL) 
·CV - Aritãna 2 (YL), acusado 

de feiticeiro 
V - Katsatsú (YL) 

VI - Kuyakuyalí (YL) 
VII - Mapi (YL; Kamayurá 

(KM) residente) 
Vir - irmão de VII (nsr), (YL). 

suposta vítima de IV 

( 

XI 

V 

XII 1 ll= o ,. li 

\ 

XIX XV 

X' - Iré, atual chefe AW 
("IA) .pdvupdv X - XI 

IX' - Kuya'ukumálu (YL) 
XIII - Arihutuá, Kuikúro (KK) , 

vingador de IV 
'1Á S~J~q~ 

sop mn '{"IX) pnJ!JVS - IIX 
XIV - Tawia, KK 
X~ Kayunumá, Awetí {AW) , 

executante de IV 
XI - Warãnáku (YL), vingador 

VIII - cunhado de 1 (YL), ·cnsr) 
de IV 

Ili XVI 

VII' VII 

VIII XVIII' 
XVII XVII 

XV - Awmart, YL 
XVI - Kutamapy, antigo chefe KM 

XVII - Takumã, atual chefe KM 
XVIII - Teperi, KM 
XVIII' - Kuyayu, KM 

XIX - Aritãna 3, atual chefe Yl 
---: estimativa de fraternidade 

· X : falecido 
(parcialme11te baseado em Castro, 
1977: 68) 
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