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APRESENTACAO 

"Índio: Esse Nosso 'c5esconhecido" é destinado para aqueles que 
desejam conhecer um pouco mais a respeito do índio e que, no entanto, náo 
tem acesso fácil a informac;óes. 

A idéia deste livro surgiu a partir de nossa vivencia no Museu Rondon 
da Universidade Federal de Mato Grosso, das situacóes de sala de aula com 
alunos da mesma universidade e do contato com professores da rede de ensino 
estadual de 2º. grau da Secretaria de Educacáo e Cultura de Mato ·Grosso, 
através do projeto " A Escola como Índio e o Índio na Escola" . 

A todo momento, em todas situacóes, as perguntas suscitadas sáo 
muito ' semelhantes: "como os índios se casam ?", "por que índios náo 
trabalham ?", "por que eles querem tanta terra ?", "como eles encaram a 
morte?", "tém família?", "tomam banho?", etc. 

Na maior parte das vezes, essas indagacóes resultam da curiosidade 
natural por um povo diferente sobre o qual foi lan9ado um véu de desinformac;áo 
durante esses quatro séculas de opressáo. Como resultado ternos um discurso 
formulado, até a nível do subconsciente, cheio de preconceitos, de opinióes 
desfavoráveis, de julgamentos equivocados. Nem sempre, porém, essas 
perguntas contem a ingenuidade em seu bojo: as vezes, ao questionar a 
quantidade de terras em poder dos grupos indígenas, mal e mal se disfarc;a a 
idéia corrente de que os índios náo trabalham, ocupam terras em demasia e 
atrapalham o progresso. 

É importante citar o livro de Júlio Cesar Mellati ~ Índios do Brasil 
(HUCITEC), referencia obrigatória para quem está interessado em desvendar 
os mistérios das sociedades indígenas. Ao lado .desse clássico, sociedades 
Indígenas (Editora Ática) de Alcida Rita Ramos também cumpre o objetivo de 
apresentar ao leitor iniciante noc;óes básicas desses nossos pouco conhecidos 
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índios. 
Devemos ressaltar desde já que náo se pode talar em apenas um índio, 

e sim que devemos perceber que existe urna multiplicidade étnica e cultural 
riquíssimas. Por outro lado, apesar da imensa diversidade cultural, existem 
elementos que tornam as sociedades indígenas semelhantes urnas as outras. 
Dizendo de urna outra forma, um Xavante é distinto de um Bakairi que, por sua 
vez, é distinto de um Kayapó, que é distinto de um Guaraní, e assim por diante; 
apesar disso existem elementos culturais que os aproximam e que nos 
permitem fazer algumas generaliza9óes, conforme se verá no decorrer deste 
livro. 

Portante, "Índio: Esse Nosso Desconhecido" pretende ser mais urna 
contribui9áo para socializar o conhecimento sobre os povos indígenas e espera
se que essas informa9óes, que agora chegam ao leitor, contribuam para 
aumentar o respeito que devemos para comos povos indígenas e, quem sabe, 
para que se altere nossa condu.ta de violencia e opressáo enquanto membros 
de urna sociedade que acreditamos ser civilizada. 

Urna palavra sobre o título desse trabalho: vários interlocutores objetaram 
que esse título é muito comum, muito antigo e já desgastado. Depois de muito 
pensar, decidimos continuar com ele, pois descreve com muita exatidáo o que 
desejamos. A maioria das pessoas tem urna posi9áo já pronta a respeito dos 
índios, no entanto desconhecem dados elementares sobre ele. Portanto, 
perdáo a repeti9áo e ao lugar comum, mas mantemos "Índio: Esse Nosso 
Desconhecido". 

No capítulo "Índio de Verdade" procuramos trabalhar coma contradi9áo 
entre o que se imagina deva ser o índio e o que é o índio de fato. É na raiz dessa 
contradi9áo que se reproduzem os preconceitos e estereótipos. O fato de 
gostarem de Coca-Cola ou óculos escuras provoca risos e espanto. No en tanto, 
náo nos espantamos por gostarmos dessas mesmas coisas, embora elas 
sejam provenientes dos Estados Unidos que dominam e subjugam nosso país 
e trazem miséria a nosso povo. 

No capítulo "Súditos de Cristo, Vassalos da Coroa", retomamos um 
pouco da história do contato entre as sociedades indígenas com a nossa, 
mostrando a tace da violencia com que este se revestiu e que é geralmente 

. oculta pelos livros de história. Mostramos também a importancia do trabalho 
das sociedades indígenas como f ator de enriquecimento de nossa na9áo. 

Em "Línguas Indígenas e Troncos Lingüísticos" buscamos mostrar o 
imenso número de línguas falacias no Brasil o que afasta, definitivamente, a 
noc;áo de que a qui se f ala apenas o portugués. Lembramos a todos que os 
membros das sociedades indígenas sao, em sua maioria, bilíngües: falam a 
língua tribal e a nacional e, ainda, alguns povos tais como os xinguanos e os do 
Tukano orientais, falam entre 6 e 8 línguas diferentes. 
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Há urna concepc;áo muito generalizada sobre a uniformidade das 
culturas indígenas. Raramente se sabe que cada sociedade tem suas 
particularidades, sua própria língua, religiáo, hábitos, etc. A partir do conhecimer1to 
da variedade lingüística pode-se inferir a grande riqueza cultural existente no 
Brasil em termos de sociedades indígenas. 

A seguir, apresentamos dados sobre as popula<;óes indígenas que 
atualmente estáo experimentando urna tendencia ao aumento demográfico. 
Todos os grupos sáo apresentados de acordo com sua filiacáo lingüística e 
correspondente localizac;áo nas unidades federativas. 

No capítulo referente a terr~s indígenas, assunto que causa muita 
polémica, procuramos esclarecer por que os índios necessitam de suas terras 
para sobreviverem enquanto povo. As terras indígenas sáo urna pequeníssima 
parcela do território nacional, perfazendo apenas 2°/o de seu total. Mesmo 
assim, náo estáo demarcadas, nem garantidas. É muito comum o argumento 
de que os índios atrapalham o desenvolvimento do Brasil ao ocuparem tantas 
terras. A continuidade das náCóes indígenas náo coloca em risco o progresso 
do Brasil. Mas nao lhes assegurar suas terras é decretar-lhes morte certa. A 
morte de um povo. É deixá-los confinados no papel de estátuas, de heróis 
nacionais mortos. 

Em "Economía Indígena: Economía da Miséria", tentamos afastar 
definitivamente a idéia de que índio nao trabalha e por isso vive na miséria. 
Mostramos que de fa to trabalham um pequeno número dé horas diárias, náo 
por preguic;a, mas por terem urna economía nao monetária e náo baseada no 
lucro. Esse pequeno número de horas é suficiente para suprir todas suas 
necessidades. Também buscamos evidenciar que a intensidade das 
necessidades sao definidas culturalmente e que variam muito dé urna sociedade 
para outra. Infelizmen te, a abundáncia que os índios desfrutam é freqüentemente 
amea9ada pelas pressóes exercidas pelos brancas, pela diminuic;áo dos 
territórios e devasta<;áo do meio ambiente. 

No capítulo "Sociedades Indígenas e Meio Ambiente" fazemos um 
balan90 das contribui<;óes e das pistas que a etnobiologia oferece para um 
melhor entendimento das sociedades indígenas. Exemplificando, os grupos Je 
sáo considerados pela literatura antropológica tradicional como grupos ca9adores 
e coletores que se dedicam a agricultura apenas de forma rudimentar. Em seu 
brilhante estudo sobre os Kayapó, Posey mostra que o conceito de ca9adores 
e coletores náo se aplica a eles adequadamente. Posey mostra náo apenas que 
sao agricultores, mas que o sao quase que obsessivamente. A parte de suas 
pequenas ro9as, os Kayapó plantam o tempo todo: nas clareiras das matas, em 
locais onde caem árvores, em trilhas de perambula9áo, nos morros. E, mais 
interessante ainda, é que eles, através de urna tecnología apropriada, 
transformam, a longo prazo, cerrados em florestas. Como os Kayapó passam 
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urna parte do ano perambulando pelas matas, plantam para que tenham todos 
os recursos a máo. 

Urna das proposic;óes mais instigantes de Posey é a dúvida sobre se a 
floresta é natural, ou se foi criada ao longo de milhares de anos de ocupac;áo 
por sociedades indígenas. 

No capítulo "Como os Índios se Casam ?"discutimos a nocáo de famíl ia 
e de parentesco como algo ligado a cultura de cada sociedade. Apresentamos 
ainda, neste capítulo, várias formas de família e várias modalidades de 
casamento. 

No capítulo'' Pajelanc;a- Processo de Cura e Conhecimento da Natureza ", 
além de oferecermos dados para a compreensáo do xamanismo que em si 
mesmo apresenta o maior interesse, observamos que existem diferentes tipos 
de lógica, assim como diferentes sociedades. Aqui, opóem-se duas categorias 
de conhecimento: a da ciencia ocidental, que pretende utilizar apenas a razáo, 
e a da ciencia indígena que, por náo se preocupar apenas com a racionalidade, 
é capaz de captar outras dimensóes do universo, que náo apenas as apreendidas 
através da razáo pura. 

A morte também é um tema importante a ser discutido. "Mortos-vivos 
ou Vivos-mortos?" é um exemplo de como os índios pensam e vivem a morte. 
Foi escolhido especificamente um grupo indígena, os Bororo, por serem eles 
os mestres na execuc;áo de longos funerais muito elaborados do ponto de vista 
ritual e religioso. Para eles, a morte é um momento triste como o é para 
qualquer sociedade, mas é muito mais do que isso. A morte significa um 
momento de confraternizac;áo entre todos os membros desse grupo, um 
grande momento de aprendizado dos jovens e criarn;as na cultura Bororo. 
Apesar da perda de um vivo, a morte é, antes de tudo, um momento de 
agregac;áo e aglutinacáo cultural. 

"Índio quer Apito?" é urna observacáo um tanto irónica sobre as 
comemorac;óes oficiais desta data. É também urna crítica as escolas que 
contribuem para reproduzir, em mentes infantis, estereótipos e distorc;óes a 
respeito das sociedades indígenas. Apesar da ironia, é urna constatac;áo que 
provoca tristeza e alerta para o fato de estarmos deseducando nossas crianc;as, 
quando deveríamos estar trabalhando para formá-las e informá-las. 

\ 
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CAPÍTULO 1 ,,,, 

''INDIO DE VERDADE'' 

Os índios aparecem nos noticiários da televisáo, nos jornais, encontra
mo-nos com eles pelas ruas das cidades, conhecemos alguns de seus 
descendentes. No entanto, qU<tse nada sabemos sobre eles. 

Em func;áo de urna política de dominac;áo veiculam-se imagens distorcidas 
sobre o índio. Náo há interesse em se conhecer a realidade indígena, seus 
costumes, sua sabedoria, na medida em que esse conhecimento poderia 
colocar em cheque toda a "civilizac;áo" dos brancos. 

Para alguns, o índio é selvagem, cruel, traic;oeiro. Para outros, ele é um 
ser puro, impregnado da inocencia das crianc;as. Os que acreditam ~ na sua 
~ur.eza, idealizam-no, enquanto os que acreditam na selvageria, os temem 
~nd~os. Em, ambos os casos, a imagem construída a respeito dos povos 
ind1genas e baseada em estereótipos, ou seja, idéias falsas, que igualam e 
colocam sob um mesmo rótulo um sem número de situac;óes diversas. 

~ índ~o "ideal" deve ser forte, bonito, deve andar nu, náo pode talar 
portugues, nao deve gostar de óculos escures, nem de beber Coca-Cola. Deve 
ainda, ,ter lindos dentes, andar como corpo pintado e enfeitar-se com penas: 
E.sse e o "índio de verdade". Saindo desse padráo imaginário, criado muito 
distante de toda a complexidade de inúmeras situac;óes a que sáo submetidos 
os povos indígenas brasileiros, os índios conhecidos náo sáo "índios de 
verdade", ou entáo sáo "índios civilizados", "índios aculturados''. 

Nesse tip? de visáo, há urna contradic;áo evidente. Se o índio está nu 
ná? é civilizado. E um outro, muito diferente de nós. Se está de roúpa, adot~ 
ob¡etos de nossa cultura, é um índio que deixou de ser índio . 

. . De qualquer forma, náo conseguimo.s respeitar a diferenc;a. Náo 
adm1t1mos que podem existir povos com cultura e valores diferentes dos 
nossos. A esse desrespeito, a essa incapacidade de compreender e de aceitar 
o outro, a antropología chama de etnocentrismo. 
. Mas o problema principal do etnocentrismo nao é apenas essa 
1ncapacidade. Justificados pelo etnocentrismo e pelo discurso da inferioridade, 
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a "tribo" dos brancas cometeu toda sorte de violencias sobre as na<;óes 
indígenas: roubo de terras, introdU<;áo de bebidas alcoólicas, estupro de 
mulheres, contaminac;áo deliberada por vírus para eles fatais, tais como os da 
varíola e da tuberculose. Invade-se o território indígena, espolia-se suas terras, 
sob o argumento de que os índios náo trabalham, náo" precisam de tantas 
terras". 

Ora, o trabalho é universal no nosso planeta. Sem ele, nenhum povo 
pode sobreviver. Para que o homem possa se alimentar, sempre deve haver 
um tipo de intermedia<;áo entre ele e a natureza. Ocorre que a civilizacáo branca 
náo consegue ou náo deseja entender a forma pela qual os índios se relacionam 
com seu território. Em primeiro lugar, a terra para eles náo é urna mercadoria 
passível de ser comprada ou vendida. É um bem comum a todo o povo e que 
náo deve ser delimitada pelas estacas da propriedade privada, individual. 

Assim, como todos tem acesso a terra - náo existe índio posseiro, 
grileiro, invasor - todos também tem os instrumentos para produzir o que 
necessitam. Embora a tecnología indígena se ja de urna natureza distinta da 
nossa, náo pode ser considerada inferior a nossa, na medida em que é eficiente 
para suprir todas as necessidades de sua sociedade. 

Para compreendermos o funcionamento de urna sociedade indígena, 
náo podemos nos a ter a nosso critério de inferioridade ou superioridade cultural 
que é dado pela técnica. Ternos que perceber que existem outros pesos e 
outras medidas. A essa postura, a antropología dá o nome de relativizacáo. 
Portante, ser capaz de relativizar nosso julgamento a respeito de outro povo é 
deixar de ser etnocentrico. 

É preciso compreender, a inda, que o fato do índio vestir-se com roupas, 
adotar o machado de ac;o, panelas de alumínio, náo significa que seja menos 
índio. Náo sao os objetos adotados de nossa sociedade que transformaráo urna 
sociedade indígena. A parte material é a mais visível e, portante, se presta a 
urna constata<;áo rápida. No entanto, existem outros setores da cultura 
indígena. mais difíceis de serem observados e que, realmente, definem o que 
é índio ou náo. 

Há que se levar em conta que as sociedades indígenas, apesar das 
dificuldades, resistem as mudanc;as culturais como quaisquer outras sociedades 
o fazem. Acreditar que ficam como que hípnotizadas quando conhecem 
elementos da cultura branca, é acreditar que sáo "ídolos de pés de barro", ou 
seja, facilmente destrutíveis. 

O empréstimo de determinados tra<;os culturais, principalmente a nível 
da cultura material, náo implica na descaracterizac;ao de urna cultura. O que vai 
definir urna sociedade indígena enquanto talé seu sistema político e económico, 
sua religiáo, língua, organizac;áo familiar, sua filosofía. Esses aspectos culturais 
sáo muito mais sutis e definidores do que a simples aparencia física e sáo eles, 
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também, que diferenciam as sociedades indígenas da nossa. 
Os fndios conseguiram "inventar" um sistema político, social e 

económico que consegue um alto nível de integrac;áo entre seus membros, 
onde cada indivíduo te~ um papel muito bem definido dentro do todo e onde 
as regras desse papel a ser desempenhado náo sáo dadas apenas pela posic;áo 
económica como na nossa sociedade. 

Nossa sociedade dá primazia aos aspectos económico e material. 
Nossa vida, nosso cotidiano sao determinados pela procura insana de obtenc;áo 
de bens ou, entáo, pela mera e simples sobrevivencia. Os índios definem como 
importante o ser humano em si. Aspectos materiais sáo importantes apenas 
para garantir que as pessoas tenham acesso de mane ira decente a alimentac;áo, 
moradia, educac;áo e saúde. O ser hump.no é tratado com respeito e, para isto, 
a tecnología foi relegada a um segundo plano. 

A Teoria da Acultura(:io 

A teoria da aculturac;áo, muito difundida entre nós, vem sendo questionada 
pela antropología desde a década de 70. Ate aí, os estudos sobre sociedades 
indígenas eram, em sua maioria, orientados pela teoria da aculturac;áo. 

Náo cabe nesse texto colocar em minúcias a teoría da aculturac;áo e 
seus fundamentos no método funéionalista. Por agora, basta explicitar algumas 
idéias dessa teoría que na verdade se transformou em ponto de vista; a 
aculturac;áo passa náo apenas a explicar o processo pelo qual passam as 
sociedades indígenas, após o contato com a sociedade abrangente, mas passa 
a ser um conceito definidor para o ser "mais" ou "menos" "índio" e é 
incorporado pela legislac;áo indigenista. 

De um conceito teórico, a teoría da acultura<;ao transforma-se em 
discurso, em julgamento de valor, em defini9áo de linhas políticas para conduzir 
a política indigenista brasileira. Passa mesmo a ser sinónimo de índio 
descaracterizado, de índio que perdeu sua cultura, de índio que nao é de 
verdad e. 

Bem, mas qua is sáo os fundamentos da teoría da aculturac;áo? 
Primeiramente, a cu_ltura é vista como um conjunto de trac;os - religiáo, 

economía, organiza9áo familiar, arquitetura das casas, vestimenta, etc. Em 
segundo lugar, admite-se que as culturas humanas, quando em contato urnas 
comas outras, transformam-se ao longo do tempo e por influencia mútua. Se 
o con tato é muito intenso, a mais traca perdería mais tra<;os e, em contrapartida, 
receberia mais influencia da mais forte, enquanto esta. conseqüentemente, 
exerceria maior influencia sobre a outra. Na escala do t~mpo e como resultado 
dessa espécie de troca, urna seria absorvida, assimilada pela outra, 
desaparecendo, portanto, enquanto sociedade. 
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A teoria da acultura<;áo, na busca deste ou daquele tra<;o perdido ou 
assimilado por determinada cultura náo consegue compreender a dinamica das 
sociedades. Nesta relac;áo entre sociedades, evidentemente, quem perdería 
mais tra9os seriam as sociedades indígenas, pois sáo consid~radas de maior 
fragilidade do que a nossa. E o destino final seria a incorpora<;áo, ou integra<;áo, 
para usar o termo do Estatuto do í ndio. 

Por que a Antropologia abandona esses conceitos? 

Abandona por um motivo muito simples: pela constata<;áo de que 
inúmeras sociedades indígenas após quatro séculos de contato náo 
desapareceram como seria previsível. Essas sociedades sofreram 
transformac;óes decorrentes de seu processo histórico, mas persistiram e 
persistem diferenciadas da sociedade nacional. 

Entáo a perda ou aquisi<;áo de trac;os náo explica a persistencia das 
sociedades indígenas, mesmo ·que modificadas por essas alterac;óes. 

Os Suyá do Xingu, estudados por Anthony Seeger, se defineni como 
um grupo que está constantemente emprestando trac;os de outras nac;óes 
xinguanas. Sáo tragos considerados positivos, mas apesar dessa ado<;áo 
constante, o ser Suyá náo se perde. 

Geralmente as sociedades indígenas, para sobreviverem, tem que fazer 
concessóes a sociedade abrangente, mas náo tem se curvado a certas 
imposic;óes do exterior, desde que estas signifiquem um comprometimento de 
aspectos básicos que caracterizam sua cultura, tais como concep<;áo de 
mundo, sistema económico, religiosidade, sistema de parentesco e etc. 

Os Guaraní, de Mato Grosso do Sul, perderam a quase totalidade de 
suas terras, náo podem mais cac;ar ou pescar devido ao desequilíbrio ecológico 
da regiáo, tem que recorrer ao trabalho assalariado para suprir necessidades 
que antes náo tinham. Apesar disso, continuam sendo Guarani, se reconhecendo 
como povo Guaraní, grac;as a estrutura de parentesco e a língua tribal que náo 
perderam e que serve de barreira aos brancas. Masé, sobretudo, a religiosidade 
que constitui o forte elo de ligac;áo entre os Guarani atuais. 

Além disso, há que se considerar de que forma ocorrem os empréstimos 
de bens da sociedade nacional. Geralmente, um bem adotado por um grupo 
indígena sofre urna nova leitura. lsso é claro, pois um objeto, quando colocado 
fora de seu contexto original, terá nova interpreta<;áo. 

Um exemplo clássico é o da adoc;áo do machado de ac;o por alguns 
grupos indígenas. O desempenho das ferramentas de ac;o é, certamente, 
superior as de pedra. No entanto, os índios, ao incorporarem enxadas e 
machados a seu sistema de produc;áo, aproveitam para diminuir o tempo gasto 
no trabalho. Náo utilizam esses bens para aumentar a produc;áo, que seria a 
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lógica do nosso sistema, mas para poderem dispar de mais horas para o lazer, 
conforme a lógica do sistema deles. 

Ouantos tratores, carros e caminhóes existem nas aldeias, desmonta
dos, quebrados ou mesmo inutilizados? Ouantas reclama<;óes náo se ouve, por 
parte dos brancas, que os índios "náo sabem cuidar" dos tratores, objetos 
caríssimos que sáo colocados nas aldeias? É porque um trator, para o fndio, náo 
temo mesmo valor que tem para nós, seja monetário ou utilitário. Muitas vezes 
ele é mais desejado por se constituir um meio de transporte do que para servir 
para trabalhar a terra. 

A antropóloga Edir Pina de Barros conta que os Bakairi usam óculos 
escuras mesmo a noite. Ouando perguntou o porque, um deles respondeu que 
as luzes da cidade ferem seus olhos e qu~ as lentes escuras o ajudam a suportar 
melhor a luminosidade. 

Enfim, os exemplos de reinterpretac;áo de tra<;os sáo inúmeros, mas 
com estes dados acima, podemos partir para urna reflexáo sobre identidade 
étnica. · ~ 

Sáo os aspectos da essencia de um povo que constituem e fornecem 
dados através dos quais se constrói a identidade étnica de urn povo. A 
identidade é acionada no sentido da resistencia, marcando e legitimando 
diferern;as. 

O conceito de identidade étnica ganha forc;a a partir da década de 80 e 
se transforma em um conceito político importante. lsso porque a FUNAI 
comec;a a colocar em dúvida a "indianidade" de certos grupos indígenas para 
propor sua emancipa~áo da tutela. Negar que determinada sociedade seja 
indígena significa, sobretudo, deixá-la sem protec;áo oficial e a merce dos que 
desejam usurpar suas terras. · 

De acordo com Silva, identidade é: 
"... sobre tuda ideologia norteando diferentes grupos, marcando 
dif eren9as mais profundas do que aquetas a níve/ material, demarcando 
fronteiras entre grupos étnicos. Eu diria mesmo que é a identidade que 
impulsiona a continua9áo de sociedades indígenas, que /hes dá for9a e 
razáo para resistir ao impacto com a sociedade nacional. Mas náo se 
entenda identidade apenas como urna f arma de identifica9áo de si e do 
outro ... 
A identidade pode ser um conjunto de representa9óes (das rela9óes 
interétnicas), mas vai muito além disso; é um complexo sistema que 
envolve a religiosidade, a política e outras variáveis que caracterizam 
grupos étnicos .. . " 

(Silva, 1982: 1 7 5) 
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A identidade étnica eventualmente pode ser acionada para legitimar a 
domina<;áo; os brancos se utilizam da identidade de "civilizados" para exercer 
.ª opressáo sobre os povos minoritários. Com essa identidade, que carrega em 
seu bojo a no<;áo de povo superior, eles se sentem no direito de usar a for<;a, 
de roubar terras, de expoliar. 

Náo é esse o caso dos índios. Náo existe urna identidade de índio, a náo 
ser como contraposi<;áo a urna outra grande "categoría", a dos brancos. Ou 
seja, os índios apenas se identificam enquanto tais em confronto com os 
brancos, porque este é um conceito inventado pelos europeus. Cada sociedad e 
indígena se percebe como diferente da--0utra, o que de fato acontece. 

A identidade étnica é antes de tudo urna consciencia da diferern;a, da 
consciencia do processo histórico particular, da consciencia de valores diferentes, 
da consciencia da língua diferente. 

Mas, urna sociedade é composta de indivíduos, que sáo únicos, apesar 
de compartilharem a mesma GUltura. Cada pessoa faz parte de um conjunto e 
contr ibuí para sua sociedade de urna maneira particular. 

"Todos os anos afguns tukuna morrem e com cada um, sem dúvida 
afguma, desaparece para sempre uma mane ira absof utamente pessoal 
de ser tukuna. Mas enquanto os que ficam, vivos, reproduzem entre 
eles e entre eles e outros as pautas mínimas de suas teias e tramas de 
tracas de bens, servi9os e significados próprios do ser tukuna, náo 
morre com os que partiram a realidade étnica deste ser". 

(Brandáo, 1986: 150) 

O "ser" Bororo é distinto do" ser" Cinta Larga, do "ser" Xavante, do 
"ser" branco e assim por diante. Na verdade, náo existe um "ser" índio. Esse 
nome índio, essa categoría social é urna inven<;áo dos europeus colonizadores. 
Os povos indígenas sáo muito diferentes uns dos outros. Nós que, com nossos 
conhecimentos fragmentários, tendemos a igualá-los sob um único rótulo. Se 
sáo, no Brasil, 200 povos indígenas, com 174 línguas distintas, sáo também 
tantos costumes, tantos sistemas religiosos, económicos, tantas ideologías. 

Em resumo, a palavra índio esconde e simplifica toda a riqueza cultural 
e a diversidade dos povos indígenas brasileiros. No entanto, é muito difícil fugir 
do termo, que será util izado, no decorrer deste livro, em um sentido genérico. 

Situa~óes Distintas 

Outra no<;~o errónea e muito difundida é a de que os povos indígenas 
náo tem história. E também urna visáo etnocentrica. Há que se mencionar que 
até a chegada dos europeus na América, havia incontáveis povos aí vivendo, 
travando relacóes de paz ou de guerra. Náo se consegue imaginar como estaría 
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agora nosso continente se náo tivesse havido interferencia dos brancos: como 
estariam os 1 neas, os As tecas e os Maias? Como estariam os numerosos povos 
Tupi do litora l, atualmente extintos? E os Je do Brasil Central? Todos esses 
grupos, até 1500, haviam percorrido urna trajetória histórica, náo eram na<;óes 
inertes. 

No entanto, a chegada dos brancos alterou esses rumos, pois todas as 
na<;óes indígenas passaram a fazer frente a ocupa<;áo e invasáo, dos assim 
chamados "civilizados" . 

Mas, mesmo como impacto do contato, diferentes grupos reage·m de 
forma diferente. Por exemplo, os Krenakore(MT), quando se viram pressiona
dos em seu território, por volta de 1971, dividiram-se em duas faccóes: urna 
que náo desejava estabelecer o contato de forma nenhuma e outra que 
percebia que náo havia mais condic;óes de evitá-lo. Por caminhos que 
desconhecemos, a facgáo favorável ao contato decidiu positivamente. O 
destino dos Krenakore tamb.ém é conhecido por todos: suas terras foram 
tomadas por agropecuárias e eles, tra~sferidos para o Parque do Xingu, ao lado 
dos Txucarramae, seus inimigos históricos. Sornado a isso, ocorreu urna 
epidemia de sarampo, da qual· sobreviveram apenas 76 pessoas .. 

Já os 1 rantxe, quando estabelecerarn rela<;óes comos brancas, no início 
deste século, subdividiram-se em dois grupos. Os Mynky, dissidentes dos que 
eram a favor do contato, foram finalmente encontrados há cerca de 16 anos 
atrás, após terem fugido sistematicame.nte do contato com os brancas. 

Os Cinta-Larga inverteram o processo tradicional e, por iniciativa 
própria, procuraram os moradores do Projeto Humboldt (Aripuaná) e, ofertando 
presentes, estabeleceram contato pacífico. Este é um caso raro, pois geralmente 
os fndios evitam o contato, sabedores das conseqüencias daí decorrentes. 

Os grupos xinguanos, através de urna din~mica própria, além das 
relacóes com os brancas, estabeleceram rela<;óes intertribais. A chamada 
"área do uluri" (nome de urna pequena vestimenta feminina) congrega as 
na9óes dos Karnayurá, Kalapalo, Aweti, Waurá, Mehinaku e Ywalapiti, Kuiku
ru, Matipu e Nahuquá. Embora com filia<;óes lingüísticas muito distintas, pode
se falar, com tranqüilidade, em urna cultura alto-xinguana. Momentos rituais de 
confraterniza<;ao ocorrem freqüenternente, como por exemplo o moitará. 

O moitará é urna ocasiáo ritual de trocas, onde cada grupo comparece 
com os itens de sua especialidade. Os Waurá trocam suas panelas de barro, 
pois sáo excelentes ceramistas; os Kamayur,á trocarn seus arcos pretos, os 
melhores do Xingu e assim por diante. O Kwarup também faz parte desse 
círculo de trocas e de confraternizac;áo; é promovido pelos Kamayurá e 
dedicado aos mortos, reunindo os vários povos do Xingu. 

Os Asurini do Pará , vendo-se táo pressionados pelos brancos, resolve
ram náo mais deixar que nascessem criancas. Argumentavam que náo 
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desejavam que seus filhos tivessem a infelicidade de viver no mundo que eles 
estavam vivendo: sem terras, sem ca<;a e pesca, morrendo de doen<;as 
deixadas pelos brancas. 

Outros, como por exemplo os Bororo, colocaram muita enfase em seus 
ritos de morte. 

Enfim, enquanto alguns grupos, após o contato comos brancas, sofrem 
• um processo de introspeci;áo e se apegam muito a sua própria c_ultura, outros, 

por um período de tempo, negam-na. Mas essa nega<;áo é temporária e 
corresponde ao período de maior impacto do contato, quando as epidemias 
ainda estáo matando. Mas, após um tempo, o grupo tende a reestruturar-se. 
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CAPITULO 11 

''SÚDITOS DE CRISTO, VASSALOS DA COROA'' 

Pode-se perguntar qual a importancia de se conhecer o índio e a 
pergunta é muito pertinente. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que as sociedades indígenas 
fazem parte do patrimonio da humanidade; sáo sociedades muito distintas 
entre si, com línguas, culturas, religióes, tecnologia e conhecimento do meio 
ambiente de valor incalculável. As sociedades indígenas que desapareceram 
representam a extinc;áo de formas singulares de vida e que estáo perdidas para 
sempre. Essa perda se agrava pelo fato de serem sociedades sem escrita. 
· Portanto, os milhóes de índios que sucumbirarñ na luta desigual como branco 
nao puderam deixar testemunho de sua organizac;áo social, de sua cultura, de 
seu equipamento tecnológico, de sua medicina. 

Em segundo lugar, é fundamental o conhecimento das sociedades 
indígenas porque elas oferecem urna espécie de espelho onde podemos nos 
olhar. É um espelho que funciona de urna forma particular: ao nos mirarmos 
nele, enquanto brancos, náo vemos exatamente a nossa imagem. Mas esse 
espelho proporciona um parametro para pensarmos. O índio, ao se nos 
apresentar tal como é, nos possibilita urna reflexáo, urna crítica mais aguc;ada 
a respeito de nossa sociedade, a respeito de nossos próprios valores, da nossa 
moral, de nosso comportamento. . 

E, além disso, ao revermos a história de suas relac;óes conosco fica-nos 
urna pergunta: que espécie de civiliza9áo é a nossa? 

As Rela~oes entre índios e brancos 

Em 1.500, ou um pouco antes, em 1497, quahdo os europeus chegaram 
ao continente americano, obedecendo a urna política expansionista, encontraram 
úma terra diferente da que conheciam até entáo. Tudo era novidade, os 
animais, a vegeta9ao, os seres humanos ... 

Do século XVI, alguns escritores nos deixaram documentos preciosos, 
tais como ·Jean de Léry, Hans Staden, Andre Thevet e outros. 

24 

• 

• 

.... 

' 

. , 

De Jean de Léry extraímos algumas frases que demonstram o esfor<;o 
que f aziam para entender o que desconheciam e para comparar com o que 
conviviam. 

Diz Léry, da banana: 
''A pacoére é um arbusto que tem em geral de dez a doze pés de altura .. . 
O fruto a que os selvagens chamam pacó tem mais de meio pé de 
comprimento e se assemelha ao pepino, senda como este amare°Jo, 
quando maduro. 
Crescem de vinte a vinte e cinco unidos em um só cacho ... A fruta é boa; 
quando chega a maturidade tira-se-lhe a casca como o figo e senda 
gomosa como este parece que se saboreia o figo". 

(Léry, 1972: 130) 

E sobre o tucano: 
"É o tucan, a que já aludí, outra be/a ave do país dos americanos. É do 
tamanho de um pombo trocaz e, com exce9áo do papo, tem a 
plumagem negra como a da gralha. O papo, de quatro dedos de 
comprimento por tres de largura, é mais amare/o que a9afráo e orlado 
de vermelho por baixo ... O bico do tuca no (tucan) é maior que o carpo 
em comprimen to e com grossura proporcional ... mas pode-se dizer que 
náo é só o bico dos bicos, mas ainda o mais singular e monstruoso no 
mundo das aves ... " 

(Léry, 1972: 110) 

E sobre os homens: 
· ' ... náo sáo maiores nem mais gordos que os europeus; sáo porém mais 
fortes, mais robustos, mais entroncados, mais bem dispostos e menos 
sujeitos a moléstias, ha vendo entre eles muito poucos coxos, disformes, 
aleijados ou doentios ... 
Ouanto a sua cor natural, apesar da regiáo quente que habitam, náo sáo 
negros; sáo apenas morenos como os espanhóis ou os proven9ais. 
Coisa náo menos estranha e difícil de crer para os que náo os viram~ é 
que andarn todos, homens, mulheres e crian9as, nus como ao saírem 
do ventre materno. Náo só náo ocultam nenhuma parte do carpo, como 
náo dáo o menor sinal de pudor ... " 

(Léry, 1972:74) 

Pero Vaz de Caminha também descreve em sua carta ao rei de Portugal 
a beleza da terra e de sua gente. A nudez sem malícia causava espanto aos 
europeus. A vitalidade, a for9a e a beleza causavam admirac;áo. 

"Efes, porém, com tuda, andam muíto bem curados (cuidados) e muito 
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limpos... porque os carpos seus sáo táo limpos e táo gordos e táo 
formosos que mais náo pode ser ... " 

(Caminha, 1974:60) 

Ainda a beleza das mulheres impressiona muito aos europeus, que náo 
resistem em compará-las as mais belas mulheres de sua terra: 

" ... a qua/, certo, era táo bem feíta e táo redonda e sua vergonha, que 
e/a náo tinha, táo graciosa, que as muitas mulheres de nossa terra, 
vendo-/he tais feic;óes, fizera vergonha, por náo terem a sua (beleza) 
como eta". 

(Léry, 1974:4 7) 

Em suma, os primeiros europeus a chegarem no Brasil maravilharam
se com o que encontraram. Mas, já de início, viram nos índios nada mais que 
selvagens, urna massa humana a ser cristianizada. Após os primeiros contatos 
pacíficos, os Tupinambá (o povo mais numeroso do litoral brasileiro) comecaram 
a se enfraquecer em funcáo das doencas trazidas pelos estrangeiros, para as 
qua is náo tinham anticorpos e das guerras travadas contra eles, resultantes das 
disputas pelo território brasileiro entre franceses, holandeses e portugueses. 

Como os portugueses náo encontrariam metais preciosos, a exemplo 
dos espanhóis, dedicaram-se a extracáo do pau-brasil e sucederam-se viagens 
para a exploracáo dessa madeira usada em tintura de tecidos. Os índios da 
costa foram intensamente engajados nessa atividade: derrubavam e carregavam 
a madeira até os navíos, trabalhavam nos entrepostos comerciais e forneciam 
alimentacáo aos portugueses. Como se sabe, eram pagos com quinquilharias 
tais como espelhos, contas de colar, coisas sem valor, mas provavelmente 
bastante apreciadas pelos Tupinambá. 

No período do escambo, a convivencia foi boa e até parecía que os 
portugueses devotavam amizade as populai;óes indígenas com quem 
mantinham relai;óes. Esse quadro modificar-se-á com a implantacáo dos 
primeiros núcleos de povoamento, quando se iniciam as hostilidades de ambos 

os lados. 
Em primeiro lugar, porque os colonizadores passam a ocupar os 

territórios indígenas e em segundo, porque passam a usar da fori;a para 
transformá-los em escravos. 

As primeiras vilas eram formadas próximas as aldeias indígenas, para 
facilitar a captura de escravos; as aldeias também forneciam suprimentos e 
remédios. 

A violencia deste período foi táo grande que, em fina.is do século XVI, 
a costa atlantica se transformou em um deserto humano. 

Os portugueses passaram entáo a se perguntar se os índios eram seres 
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humanos. se tinham alma; o fato dos americanos serem povos táo distintos 
causa.va estranheza. Ao mesmo tempo, colocar em dúvida a igualdade dos 
índios com os portugueses, por certo, aplacava-lhes a consciencia das 
brutalidades que cometi9m, das atrocidades, das violencias sexuais que 
exerc1am sobre as mulheres. 

Essas hostilidades foram causadas pela determinacáo dos estrangeiros 
em se fixarem em território indígena. Agora, náo se tratava de estranhos que 
vinham retirar algo para o que eles náo davam valor e que náo conseguiam 
compreender, como beí'.1 atesta o registro de Léry com um Tupinambá~ 

'' ... Na verdade, continuou o velho, que como vereis, náo era nenhum 
tolo, agora vejo que vós outros mairs (os brancas) sois grandes loucos, 
pois atravessais o mar e sofreis grandes incómodos, como dizeís 
quando aquí chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para 
vossos filhos, ou para aqueles que vos sobrevivem! Náo será aterra que 
vos nutriu suficiente para alimentá-los também? 
Temas país, maes e fílhos a quem amamos; mas estamos certos de 
que depois de nossa marte a terra que nos nutriu, também os nutrirá, 
por isso descansamos sem maiores cuidados". 

. (in: Léry) 

Nesse momento, os portugueses passam a disputar, com eles, aterra 
e, ainda, se veem no direito de escravizá-los. É mentirosa a afirmacáo de que 
os índios náo foram utilizados como escravos. Além de mentirosa, de esconder 
urna fa ce da história do Brasil, ela atribuí ao índio urna preguica e urna indolencia 
que náo sáo verdadeiras. Desde o" descobrimento" do Brasil, o índio contribuiu 
para sua construi;áo através do trabalho e de seu sangue derramado. 

É lógico que os índios náo se submeteram passivamente a escravidáo 
e ao apoderamento de seu território. Essa resistencia custou e a inda hoje custa, 
por vezes, a extini;áo de sociedades inteiras. 

"Ouanto as condi<;óes de vida do escravo indígena em S. Paulo era das 
piares... eram utilizados na lavoura, no servic;o da casa, em alguns 
ofícios como o da tecelagem e fabrico de chapéus e os mais fortes no 
transporte de mercadorias e pessoas entre o mar e o plana/to. Estes 
últimos desempenhavam uma taref a realmente brutal, e_ Vieira os 
descreve trabalhando nus e tendo por racáo uma espiga de milho ao 
día". Grifos nosso - p. 22 

(Davidoff, 1982:59) 

Há que se mencionar, também, que os índios brasileiros eram levados 
em navios, como escravos, para trabalharem na Europa. Já em 1530, existe 
documentai;áo referente a na vi os que saíam do litoral brasileiro carregados de 
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índios capturados. . . 
Como dissemos acima, em apenas um século os europeus d1z1maram 

toda popula<;áo indígena da costa mas, como precisavam de brac;os e.scr~vc:_s 
para o trabalho, iniciaram a penetra<;áo nos sertóes, sobretudo pelo R10 T1ete, 
em Sáo Paulo. 

A violencia foi tamanha que a própria igreja católica se preocupou e, 
através de urna Encíclica, em 1597 decretou a condi<;áo de seres humanos para 
os índios. A partir disso, náo se poderia mais travar guerras contra eles, pois, 
a partir de entáo eram iguais aos colonizadores, portadores de urna alma imortal 
e filhos de Deus também. 

No entanto, esse fato náo estancou as investidas dos portugueses, 
porque lhes restava o argumento da "guerra justa", a qual definiu ª. política 
oficial de relac;óes com os índios: podia-se guerrear com eles, a partir desse 
critério, porque eram gentios, isto é, náo cristáos; podía-se guerrear porque 
"viviam a comer portugueses", porque náo queriam se submeter ao jugo de 
Portugal. Enfim, náo faltaram argumentos. . 

Os jesuítas, embora defendessem os índios dessas atrocidades e, 
muitas vez es, for9assem urna legisla9áo mais favorável as sociedades indígenas, 
náo deixaram de contribuir, a sua maneira, para a desgra9a dessas popula<;:óes. 
Em primeiro lugar, por náo respeitarem a religiáo tradicional, forc;ando a adoc;áo 
de um deus cristáo, estranho aos indios. Em segundo lugar, pelos seus 
métodos de aldeamento que, com o objetivo de pregar a té, incluíam também 
violenta<;óes da ordem indígena tradicional. Muitas vezes, for<;avam grupos 
hostis a convivencia nas aldeias jesuítas; aí viviarn em más condi96es de 
higiene que favoreciam epidemias e doen<;as letais. Freqüentemente, foram 
acusados de também se apropriarem da for9a de trabalho indígena. O Padre 
Vieira argumentava que: 

"a arregimenta9ao dos índios pelos jesuítas servia a fé e a República, 
ao Cristo e ao Rei, pois aumentava o núrnero dos súditos de Cristo e de 
vassalos da Coroa" (apud Davidoff, 1982:44). 

Mas um dos grandes flagelos das sociedades indígenas foram os 
bandeirantes. Os bandeirantes eram nada mais do que homens que se 
internavam pelo sertáo a procura de ouro, pedras preciosas e, sobretudo, índios 
para apresarem e transformarem em escravos. Essas bandeiras eram 
especializadas na ca<;:a humana, compostas de: 

' 'home ns que usavam armas de f ogo contra índios se defendendo com 
arco e flecha; a que mais tarde se introduziu uma novidade, a de cercar 
índios com fago em campo aberto, de que se defendiam untando o 
carpo com me! de pau, envolvendo-se em fo/has e cobrindo-se com 
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troncos verdes". 

(ibdem, p. -34) 

Essas entradas pelo sertáo eram feitas na medida em que o contigente 
indígena disponível para o trabalho, no litoral e no planalto paulista,· ia 
desaparecendo rapidamente. Necessitava-se, pois, de mais bra<;os para o 
trabalho. Os métodos de ca<;a ao índio eram impiedosos e desumanos e 
aqueles que náo se deixavam aprisionar eram mortos cruelmente. 

Os bandeirantes perseguiram náo apenas os grupos indígenas que 
conservavam sua liberdade no interior do país, como também aqueles que 
viviam reduzidos nas missóes jesuíticas. Urna das páginas mais negras está 
escrita como sangue de cerca de 30.000 Guarani, que foram massacrados por 
sua sanha assassina, nos Sete Povos das Missóes, no sul do país. 

Essa missáo, composta de vários aldeamentos, embora possa ser 
discutível do ponto de Yista da cultura indígena, era um próspero 
empreendimento jesuíta que abrígava em seu seío urna parte considerável da 
na¡;áo Guaraní. Aí, eles aprendiam diversos offcíos, música, pintura e tinham 
urna vida de relativa abundancia, gra<;as a seu trabalho. Apesar da rigidez dos 
jesuítas, de seus métodos disciplinadores que inclufam castigos físicos, os 
Guarani se sentiam relativamente protegidos·, pelo lado brasileiro, dos 
bandeírantes e, dos espanhóis, pelo lado da América espanhola. Essa segurarn;a 
náo durou muito tempo e náo tardou que os bandeirantes chegassem e 
fizessem assaltos contra os Sete Povos das Missóes. No período de dez anos, 
entre 1636 e 1646, os bandeírantes destruírarn a Missáo qe Guaíra, de ltatins, . 
do Tape e Uruguai, com violencia impressionante. 

Capistrano de Abreu ( 1969) relata-nos um dos ataques realizados por 
Raposo Tavares, no Río Pardo, baseando-se em testemunho deixado pelo 
Padre Montoya. Após mais de seis horas de combate, 

"visto pelo inimigo o valor dos cercados (i. é, índios) e que os mortos 
seus eram muitos, determinou queimar a igreja, onde se acolhera a 
gente. Por tres vezes tocaram-lhe fogo que foi apagado, mas a quarta 
come9ou a palha a arder, e os refugiados viram-se abrigados a sair. 
Abriram um postigo e saindo por ele a modo de rebanho de O'(elhas que 
sai do curra/ para o pasto, com espadas, machetas e alfanges /hes 
derribavam cabe9as, truncavam bra9os, desjarretavam pernas, . . 

atravessavam carpos. Provavam o a90 de seus alfanges em rachar os 
meninos em duas partes, abrir-lhes as cabe9as e decepar-lhes os 
membros''. 

(Capistrano de Abreu, 1969:· 126) 
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Simonsen (1977) calcula em 300.000 o número de escravos indígenas 
e de 600.000 o número de negros trazidos da África. Masé muito difícil urna 
estimativa cerreta do número de índios que foram escravizados, na medida em 
que náo podiam ser mencionados em inventários e tudo leva a crer que es~e 
número era muito superior. Além dos que eram levados para a Europa, CUJ.º 
número e destino se desconhece, há que se levar em conta que foram ma1s 
de trezentos anos de escravidáo indígena. 

Mesmo quando declina o apresamento de índios devido em grande 
parte a revitalizac;áo do tráfico negreiro, em meados do século X~lll, sa.be-se 
que a escravidáo indígena prosseguiu existindo, embora com menor 1ntens1dade. 
O tráfico negreiro transforma-se em vultosa fonte de renda para Portugal, o 
mesmo náo ocorrendo com índios capturados em território brasileiro. · 

Mas o declínio do apresamento indígena náo facilitou a vida desses 
povos brasileiros. Se antes os bandeirantes apenas penetram o interior do país 
a procura de escravos e de ouro, agora inicia-se a fixac;áo do homem ao solo, 
através das fazendas de criac;áo de gado e do cultivo da cana de ac;úcar. Essas 
atividades vinham sendo desenvolvidas desde a instalac;áo da colonia, mas nos 
séculos XVI 1 e XVI 11 passam a ter urna func;áo económica mais importante para 
a Coroa Portuguesa. 

Ouaisquer que tenham sido as atividades económicas desenvolvida_s, 
elas comprometeram a sobrevivencia das sociedades indígenas. O our?. nao 
pressupóe urna ocupac;áo intensa do território, mas as fr~ntes aur~feras 
revestem-se de muita violencia; a criac;áo de gado, embora nao necess1te de 
urna densidade populacional considerável, pressupóe urna ocupac;áo intensa. 
Poucos homens podem cuidar de milhares de cabec;a de gado, mas o gado, por 
sua vez, na pecuária extensiva, exige grandes extensóes de terra. 

Através de um mapa do povoamento do Brasil, como por exemplo o de 
Melatti ( 1987:181 ), pode-se notar que as atividades económicas e os movimentos 
de expansáo das fronteiras nacionais correspondem, necessaria~en_te, a 
diminuic;áo da populac;áo e dos territórios indígenas, bem como a e.xt1nc;ao de 
muitos grupos. Ora o ouro, ora o ac;úcar, ora a pecuária, ora a agricultura de 
exporta<;áo. O boom dessas atividades se sucedem e, como ondas, reverberam 
pelo interior do país, atingindo regióes mais remotas,. com alg~m tempo de 
atraso, depois que se iniciaram nas regióes mais próximas ao litoral. 

No século XVI, t ivemos a ocupac;áo do litoral, no século XVII, o gado 
avan~ava para o nordeste, para o sul e chegava no Pará e Maranháo, onde 

"combates sangren tos se davam entre os brancas e os índios da 
. - , , 

reg1ao . 
(Melatti, 1987: 180) 

No século XVIII, urna das principais atividades económicas girava em 
torno da minerac;áo. Com o deslocamento de levas de garimpeiros em direc;áo 
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a Minas Gerais e as Províncias Centrais (Goiás e Mato Grosso), inicia-se para 
os índios aí localizados um período infernal. Em Minas a nac;áo Kayapó . é 
esmagada, sem restar um de seus membros para contar a história da presenc;a 
do gado e de garimpeiros. 

Em Mato Grosso, 
''desde o século XVI 11, ao longo da ocupa9áo des te território, os índios 
sáo vistos como obstáculos que devem ser dominados, quando nao 
exterminados. Ca9ados como bichos, eliminados das mais variadas e 
cruéis maneíras, sáo o próprio espelho da nossa incapacídade de 
con vi ver com aquí/o que é diferente de nós ''. 

(Roberto, .1987: 11) 

Os Payaguá foram completamente extintos e, no dizer'de Maria Fátima 
Roberto, 

'' Hoje sáo apenas um nome, aliás nome do palácio do Governo de Mato . ~ 
Grosso". 

(ibd, p. 13) 

Nesse período, ainda persistía o trabalho escravo indígena, urna vez que 
náo havia máo-de-obra disponível, sobretudo para trabalhar nas minas de 
Cuiabá e nas atividades de apoio, tais como: 

''Guiar mon96es, descobrir o o uro, navegar os ríos, cultivar aterra, eram 
algumas atividades destinadas aos índios escravizados, além de sua 
utiliza9áo for9ada na guerra contra grupos indígenas "hostis" a invasáo 
de seu território e a captura de sua gente". 

(ibd.:13) 

Aqueles grupos indígenas que resistiam a penetrac;áo de seu território, 
eram cac;ados corno feras, tais como os Bororo, os Umutina, os Kozárini, os 
Kayabi. Os outros que náo se interpuseram com tanta for<;a ao avanc;o dos 
brancas, tinham suas aldeias utilizadas como entreposto de recursos para os 
bandeirantes e viajantes que faziam o caminho de Sáo Paulo a Cuiabá. Esses 
grupos foram os Guarayos (extintos), os Bakairi, Paresi e Apiaká que forneciam 
mantimentos, remédios e lugar de descanso. 

Há um acontencimento político importante no século XVIII e que agrava 
ainda mais a condic;ao dessas popula<;óes. A expulsáo dos jesuítas do Brasil, 
em 1761, pelo Marques de Pombal, é resultado, entre outras coisas, da 
discordancia da ordem religiosa com a política indígena oficial, desde o 
descobrimento. Embora os jesuítas nao vissem muito mal em que eles próprios 
subjugassem e incorporassem o índio em um processo rígido de trabalho, 
discordavam dos exageros cometidos pelos neobrasileiros. Além disso, havia 
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um dado que incomodava muito a Coroa: a riqueza gerada pelos inúmeros 
aldeamentos jesuítas espalhados pelo país afora. A crer pelos documentos, as 

. missóes eram prósperas empresas, 
''usando dos mesmos processos de catíveiro e domfnio aplicado pelos 
seculares, os padres logravam acrescentar os seus estabelecimentos, 
ao passo que os dos simples colonos minguavam até extrema 
decadencia... As missóes enriqueciam, portan to; e a dos jesuftas 
sobrepujavam a todas, em número e valor das propriedades... daf 
retiravam copioso produto de farinhas, algodáo, a9úcares, aguardentes 
e caca u. Faziam salga de peixes ... realizavam capital ... Utilizavam as 
riquezas da floresta, cortando madeira e fazendo embarca96es. As 
mulheres dobravam novelos, teciam panos de algodáo; e por esta sorte 
cunhavam o dinheiro da terra ... As aldeias de índios mansos, que eram 
os centros de onde havia de irradiar a civiliza9áo, em todo o extenso 
Amazonas, seriam para mais de 60. Aí se aglomeravam os restos das 
na96es menos bravías, desaparecendo a olhos vistos, ao contato com 
os brancas, e sob a in fluencia fatal da escravidáo ... " 

(Joáo Lúcio de Azevedo, apud Moreira Neto, 1988:22 e 23) 

Pombal, além de expulsar os jesuítas, laiciza as missóes, isto é, o 
território das missóes e a popula<;áo aí existente passa a ser assunto de Estado, 
náo mais de padres missionários. Os índios a Ideados, portanto, passam a servir 
aos civis, náo mais aos jesuítas. Se até aquí as aldeias eram pontos de 
referencia, "o suporte e origem próxima da vil a e sua única fon te de renova<;áo 
populacional" (Moreira Neto, 1988: 19), passam agora a ser mais intensamente 
fontes de recursos, alimentos, além de, evidentemente, viveiros de máo-de
obra. 

. Há que se notar que desde a chegada dos europeus, a instala<;áo de vilas 
e c1dades sempre ocorrem em locais próximos a aldeias indígenas, jesuftas ou 
náo. Cidades importantes, como Sáo Paulo, Recite, Sáo Vicente, Cuiabá e 
outras, surgiram desta forma. 

Sem a prote<;áo relativa dos jesuitas, a situa<;áo piora e piorará ainda 
mais em 1798, através de urna Carta Régia que extingue os disposi tivos do 
Diretório Pombalino e decreta a extin<;áo do patrimonio indígena, com o 
"proposito explícito de integrar o índio a sociedade nacional" (ibd, p. 30). Os 

- bens indígenas acumulados nesses quase t rezentos anos de contato sáo, por 
decreto, confiscados, vendidos e a renda obtida vai para o Tesauro das 
Províncias. 

Em resumo, o século XVI 11, assim como os anteriores, náo deixou mu ita 
margem de escolha para as sociedades indígenas que foram atingidas pela 
expansáo da sociedade brasileira. A op9áo limitava-se basicamente em lutar e 
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ser exterminado, ou em lutar e ser colocado a servi<;o dos brancas, sob regime 
da pior escravidáo . 

A intensifica~ao do Extermínio 

O século XIX é considerado por Carlos de Araújo Moreira Neto (1988) 
como o século do extermínio, em especial das popula96es. amazónicas. 
1 nstitucionaliza-se a figura do bugreiro e ca<;ador de índios, através de um 
dispositivo legal que autorizava a guerra contra eles, "desde que necessário" . 

A Carta Régia de 1811 contém disposi<;óes sobre a9óes militares contra 
inúmeros grupos indígenas: 

''Acontecendo porém ... que a na9ao Carajá contínue nas suas correrías, 
será indispensável usar contra eta da for9a armada; sendo este, 
também, o meio de que de ve lan9ar máo para conter e repe/ir as na96es 
Apinagé. Chavante. Cherente e Canoeiro; porquanto, suposto que os 
insultos que etas praticam tenham origem no rancor que conservam 
pelos maus tratamentos que experimentaram por parte dos 
Comandantes das Aldeias, náo resta, presentemente, outro partido a 
seguir, senáo intimidá-los e até destruf-los. se necessário for, para evitar 
os danos que nos causam ": 

(Apud More ira Neto, 1988:33) - grifo .nosso. 

Es ses "insultos" e essas "correrías" eram evidentemente urna luta 
pelo território, e os grupos citados nada mais estavam fazendo do que tentando 
defende-lo. · 

Os Bororo também foram vítimas, durante todo o século XIX, de 
expediGóes militares e para-militares que rnoveram guerras contra eles. A 
história se re pete: por políticas oficia is ou por ocupa<;áo espontanea, os brancas 
disputam e se apropriam das terras indígenas, assassínam, escravizam. 

No caso dos Bororo, essas expedi<;óes citadas matavam os guerreiros 
e traziam as mulheres e crianc;as para Cuiabá. Estas eram distribuídas entre 
famílias cuiabanas e, embora náo conhe9amos evidencias documentais, é 
provável que elas fossem incorporadas como escravas. De um imenso 
território Bororo, hoje existem apenas algumas " reservas" de terras: o restan
te foi ocupado por f azendas. Dos Bororo urna parcela já havia sido extinta no 
século XVI 11, em f unc;ao de guerras e de sua ut" izac;áo a servic;o do branco. O 
alvorecer do século XIX, que encontra os Bororo orientais e outros grupos 
autónomos e fortes, vai se encerrar com a extin<;áo de muitas sociedades e 
enfraquecimento das restantes, exceto aquelas que conseguiram se manter 
isoladas em regióes mais remotas. 

Mércio Pereira Gomes (1978:78) calcula que dos seis milhóes de índios 
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que viviam no país a época de seu descobrimento, restam apenas cerca de 
500.000 em finais do século XIX. 

Em finais do século XVI 11, a opulencia trazida pelo o uro é gradativamente 
substituída pela pobreza. Estima-se que o auge da prodw;áo aurífera se deu 
entre 1741 e 1760, com a extracáo de 292.000 quilos de ouro, ao passo que 
entre 1781 a 1800, essa atividade rendeu apenas 109.000 quilos e no período 
compreendido entre 1811 a 1820 a prodU<;áo havia caído para apenas 17 
toneladas. 

"O tempo das caravanas rícas em ouro estava defínítívamente se/ado. 
Regióes opulentas como Goíás, Mato Grosso, e as Gerais propríamente 
dita, passavam de trepidantes e alvíssareiras a modorrentas e 
estagnadas ". 

(Pinto, 1973: 128) 

O capital envolvido no.garimpo foi entáo investido na agricultura e na 
pecuária. Revitaliza-se o cult ivo do algodáo, da cana de ac;úcar, do arroz e da 
indústria coureira em func;áo de urna conjuntura internacional favorável. A 
maior porcentagem desses produtos era exportada para mercados externos, 
mas em vi~tude da concorrencia externa e da baixa de prec;os essa producáo 
declinará rapidamente. 

Depois de um período de recessáo, o café atinge no século XIX urna 
grande aceitac;áo no mercado mundial, trazendo o enriquecimento dos Estados 
de Sáo Paulo e do Río de Janeiro; paralelamente o surto da borracha na regiáo 
amazónica também traz lucros expressivos. 

Neste contexto de um país com vocac;áo eminentemente agrícola, 
surge urna lei que agravará a situac;áo das sociedades indígenas. É a Lei de 
Terras, criada em 1850, que determina que as terras brasileiras, doravante, 
poderáo apenas ser adquiridas mediante a compra. Esta lei nega todo o direito 
anterior de posse e, coma iminente Abolic;ao da Escravatura, impede que índios 
e negros libertos tenham acesso a terra. 

Através dessa lei, todas as terras que faziam parte dos antigos 
aldeamentos - em Sao Paulo, Minas, ~ará - foram desapropriadas. Também 
sáo desapropriados os posseiros. Com a Lei de T erras legaliza-se o latifúndio 
e criam-se imensos obstáculos a existencia de pequenas propriedades. 

' Com o fim do regime escravista e com a economia definindo mais e 
mais o seu perfil capitalista, comec;a a se fazer presente a necessidade de trazer 
imigrantes estrangeiros. Inaugura-se no país urna nova modalidade de traba
lho, o trabalho livre. Carlos Moreira afirma que as guerras travadas contra os 
índios da Amazonia e, por extensáo, em outras regióes fazem parte de urna 
série de medidas implantadas para criar um mercado de trabalho livre, sem 
vínculos com a escravidáo. 
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A m odernizac;áo da economia, bem como do sistema político -implanta
c;áo do sistema republicano - e o avarn;o da lavoura cafeeira no sudeste 
reacendem as guerras contra as sociedades indígenas, em especial contra os 
Kaingang de Sáo Paulo e do Paraná. No Maranháo, o algodao e o gado disputam 
palmo a palm o o território indígena; na Arnazonia, a extracao da borracha; em 
M ato Grosso, a borracha, a poaia, a erva-mate e outros produtos extrativistas 
também promovem a extinc;áo de vários grupos indígenas e a dilapidac;áo de 
seus territórios. 

Ainda no final do século XIX e início do XX persiste a figura do bugreiro, 
cac;ador e matador de índios, causando grandes danos as populac;óes indígenas, 
mandados e financiados por fazendeiros capitalistas. 

Fazendo um balanc;o, as políticas engendradas a partir de 1808, com a 
chegada da Corte, faze,r:n do século XIX o século da exclusao.do índio da vida 
nac iona l. Enquanto os considerados "mansos" continuavam senda 
escravizados, travou-se contra as sociedades indígenas urna guerra sem 
quartel, generalizada por todo país, de norte a sul, de leste a oeste, com extrema 
violencia e ferocidade. 

lmpiedosamente a sociedade nacional se propóe a tarefa de eliminar o 
elemento indígena do país, e nao fosse por sua resistencia tenaz, hoje 
estaríamos talando de um povo completamente extinto. O que se interpretou 
como selvageria foi, nada mais, que a defesa do território e da própria vida. 

O século XX, o do trabalho livre, o do regime republicano, o da 
industrializac;ao, como tratará a popula9áo indígena sobrevivente a este processo? 
Aprenderá a respeitá-la? Reservar-lhe-á destino melhor? 

De acordo com Darci Ribeiro, entre 1900 e 1950 nunca se rnatou tanto 
em tao pouco tempo, pois mais de 80 povos desapareceram nesse período. As 
guerras de extermínio prosseguem e se sofisticam, a ponto de serem usadas 
armas bacteriológicas para apressar o fim . 

O mesmo autor cita grupos que foram praticamente extintos em 
decorrencia da introdu9ao deliberada da varíola, através da doa9ao de roupas 
previamente contaminadas por doentes. Táo devastadoras quanto as guerras, 
foram as epidemias de origens africana e européia: a gripe, o sarampo, a varíola, 
a tuberculose e a sífili s. 

Carlos M oreira reproduz em seu livro, " Índios da Amazonia" , um 
documento que relata urna epidemia de saram po em urna aldeia dé tapuios e 
escravos, no ano de 1748, na regiáo amazónica. 

" ... Náo havia nos conventos sepultun~s para os m ortos; serviam os 
campos de campa aos cadáveres ... Enfim, náo houve Tapuya, ou quem 
dele tivesse sangue, que náo padecesse a forca desse contágio ... Nos 
mais mantimentos se experimentou o mesmo · excesso de cares tia. 
toda causada pela marte dos índios. que estes sao os que conduzem 
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para a cidade quanto ne/a se precisa. Eram as lágrimas dos moradores 
frequentes; porque alguns, a quem a ventura tinha debaixo de seu 
patrocínio, ficaram reduzidos a lamentável ruína; porque toda riqueza da 
terra consiste na multidáo de escravos e súditos ... " 

(1988:24) 

E em finais do século XIX, os 
"bugreiros de Santa Catarina e Paraná, sob soldo das companhias de 
migra9áo deixavam, nos pontos de tracas de presentes já estabelecidos 
com os índios de área sem contato, cobertores infectados de sarampo 
e varío/a". 

(Gomes, 1988:52) 

Que espécies mais de horrores náo se cometeram contra as sociedades 
indígenas brasileiras? A histór~a nao escrita pelas palavras, mas pelo sangue do 
índio, deve guardar segredos hediondos. 

O primeiro registro de epidemias causadas propositadamente é de 
1815, quando se presentearam roupas contaminadas aos Canellas Finas, no 
Maranháo; meses depois a varíola atinge os índios em Goiás. 

A história do contato entre índios e brancas é repleta de notícias de 
epidemias fa tais, que provocaram, muitas vezes, a extinc;áo de sociedades 
inteiras. De maior gravidade ainda, sáo relatos de fazendeiros que, por aviáo, 
" presentearam" um grupo indígena com torróes de ac;úcar envenenado. E na 
sua inocencia, urna aldeia inteira comeu alegremente aquilo que ia causar sua 
morte cruel. 

Outro caso exemplar, é a chacina dos Cinta-Larga, que ficou tristemente 
conhecida pela imprensa como "Chacina do Paralelo 11 ", reproduzida em ficc;áo 
no filme Avaeté, de Zeli to Viana. Os Cinta-Larga localizam-se em Mato Grosso, 
no território de Aripuaná, regiáo rica em seringais nativos. Dois fazendeiros de 
Cuiabá, querendo ampliar seus domínios, planejam e executam em 1963 um 
crime bárbaro. Cinco empregados seus assaltam, com metralhadora em 
punho, urna aldeia Cinta-Larga no final da tarde. Os adultos descansam de um 
dia de traba lho, crianc;as brincam: de repente, comec;a o ataque e as pessoas 
náo tem para onde correr, tamanha a surpresa. Ouanto terminaram a matanc;a 
e já estáo indo embora, ouvem o choro de urna crianc;a. Voltam e percebem que 
ficaram dois sobreviventes: a crianc;a que chora e a máe apavorada que tenta 
defende-la . Os assassinos, entáo, violentam a mulher e após terem levado sua 
bestialidade ao cúmulo, amarram-na em urna árvore, com as pernas abertas, 
e abrem-na de alto a baixo com golpes de facáo, tudo isso com a crianc;a 
presenciando. Levam entáo a menina para a sede da fazenda, nas margens do 
Rio Juruena, do lado oposto de urna aldeia Rikbáktsa. Terminam por entregar 
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a infeliz aos missionários jesuítas que aí viviam, e acabam de criá-la. 
A exemplo de outros crimes, identificou-se os mandantes, neste caso, 

os donos da fa zenda Arruda e Junqueira. O processo foi amplamente divulgado 
pela imprensa durante muito tempo e náo existe livro sobre sociedades 
indígenas que nao cite essa chacina. No entanto, ninguém foi punido, como é 
comum acontecer. Os matadores foram recolhidos a urna penitenciária na 
cidade de Cuiabá e misteriosamente foram morrendo, um a um. 

O crime ocorrido na década de 60, é nada mais que ufDa continua<;áo 
do que vinha ocorrendo desde o início do século XX. A virada do século XIX 
encontra os Kaingang em guerras constantes com os noves colonos; essa 
guerra apenas termina com a derrota total desse grupo e conseqüente 
ocupac;ao de seu território. 

Os massacres prosseguem e atingem os Xokleng, cuja maior por<;áo de 
seu território situa-se no atual Estado de Santa Catarina. · 

José Mauro Gagliard, em seu livro "A República e os Indígenas" (1989), 
apresenta um relato de Eduardo de Lima e Silva Hoertan, inspetor do Servic;o 
de Protec;áo ao Índio, sobre os~ ataques aos Xokleng em finais do século XIX e 
início do XX. 

"É quando odia está para nascer que dáo o assalto. O primeiro cuidado 
é correr as cordas dos arcos. Oepois praticam o morticínio. Compreende
se que os índios acordados a tiro e a facáo, nem procuram defender-se 
e toda heroicidade dos assaltantes consiste em cortar carne inerme de 
home ns acobardados pela surpresa ". ( 1989:66) 

O século XX também ressuscita o mito do bandeirante. A "NJarcha para 
o Oeste", promovida pelo governo de Getúlio Vargas, visando a ocupar os 
" vazios territoriais" do país, promove urna nova frente de ataque aos índios e 
urna nova expropriai;ao dos territórios indígenas. O que foi considerado 
" vazio", nesse momento, eram terras ocupadas por seus habitantes ancestrais. 

A " Marcha para o Oeste" consistiu em política oficial de deslocamento 
de mao-de-obra ociosa dos grandes centros urbanos para regióes consideradas 
" terras a conquistar". Grandes projetos de colonizac;áo foram executados e, 
alguns deles, bem sucedidos. Entre eles o Projeto Funda<;áo Brasil Central que 
tinha o objetivo de colonizar os vales dos Rios Araguaia e Xingu, onde vivem 
os Xerente, Xavante e os vários grupos xinguanos. 

"A expedi9áo Roncador-Xingu, comandada pelos irmáos Vílas Boas em 
1940, foi a vanguarda da Funda9ao Brasil Central e responsável pelo 
contato com alguns grupos xinguanos, provocando a extin9áo quase 
imediata de pelo menos uma na9áo (Nararute) e diminui9ao populacional 
de outras, devido a epidemias de gripe e sarampo ". 

(Silva, 1987:26) 
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O outro projeto de colonizacáo foi o da Colonia Agrícola Nacional de 
Dourados (CANO), hoje Mato Grosso do Sul. Após urna grande seca, levas e 
levas de nordestinos invadiam as cidades de Sáo Paulo e Rio de Janeiro a 
procura de melhores condicóes de vida. Como náo havia condi9óes de abs?r~er 
toda essa gente - faminta e despossuída - idealizou-se a CANO, talvez o urnco 
projeto brasileiro baseado na pequena propriedade. Módulos de 30 hectar~s, 
de urna mancha de terras férteis do Estado, foram distribuídos a famíl1as 
nordestinas (e, como náo pode ria deixar de ser, a políticos influentes também), 
que deveriam trabalhar em agricultura de subsistencia, produzindo um peque no 
excedente para o mercado. 

Louvável iniciativa, se a CANO náo tivesse sido instalada bem no 
cora9áo do território Guarani. Os mesmos que sobreviveram ao domínio 
jesuítico, ao trucidamento dos bandeirantes e ao trabalho nos ervais nat.ivos de 
seu território. Os Guaraní foram absurdamente ignorados pelo pro1eto de 
colonizacáo e os colonos comecaram a chegar aos milhares e a se instalarem. 
Os surtos de tuberculose se agravam e náo existe um cálculo de quantos 
Guaraní morreram pelas doencas ou pelas armas trazidas pelos colonos que, 
além de tudo, queimavam as roc;as que alimentavam homens, mulheres e 

criancas. 
Como resultado da ocupac;áo desse território, os Guara ni perdem qua se 

todas suas terras e vivem hoje em pequenas aldeias no Mato Grosso do Sul, 
em situacáo de penúria, fome e doencas. Em virtude da agricultura de 
exportacáo implementada a partir da década de 70, o regime de pequenas 
propriedades vai cedendo lugar as grandes extensóes dedicadas ao pla~5io de 
soja, que eliminou definitivamente as manchas de floresta da regia?. O 
desmata mento acabou com a caca e o uso indiscriminado de adubos químicos, 
inseticidas e herbicidas comprometeu a piscosidade dos rios. Atualmente, os 
Guarani estáo cercados de soja por todos os lados, sem muitas alternativas de 
sobrevivencia, necessitando mais e mais de lancar máo ao trabalho assalariado. 

É preciso mencionar que, desde o boom da erva-mate (século XIX) até 
a instalacáo da Colonia Agrícola Nacional de Dourados, os Guarani servem 
como máo-de-obra barata. Os Guarani, com suas máos, ajudaram a construir 
a riqueza de Mato Grosso do Sul e, no entanto, sáo vistos como bugres, sujos, 
preguicosos, promíscuos e bebados. Em troca de seus servicos receberam 
maus\ tratos, desprezo e violencias. 

A situac;áo é táo grave que, no Posto Indígena Nicolau Horta Barbosa, 
onde vivem tres grupos- Guaraní, Kaiowá e Terena- tem acorrido urna alta taxa 
de suicídios. A cidade de Dourados cresceu a ponto de chegar nos limites da 
reserva que é cortada por urna estrada, onde freqüentemente morrem pessoas 
atropeladas. As mulheres se prostituem na cidade, as crianc;as reviram lixo 
procurando o que comer, os homens trabalham nas fazendas. 
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Em seus parcos 3.500 hectares vivem cerca de 7 .000 pessoas, o que 
em termos de sociedades indígenas significa urna quase total impossibilidade 
de sobrevivencia. Além do desprezo dos regionais, existem oito igrejas de 

~· 
diferentes orientacóes, que atacamos costumes e a religiáo tradicional, dentro 
da reserva. 

A grande imprensa nacional tem dado destaque a esses suicídios, visto 
que, só em 1990, ocorreram cerca de 56 mortes. Em 1991 o problema continua 
e a incidencia de suicídios tende a aumentar ... O que isso nos·revela? 

Sabe-se que em todas as sociedades humanas alguns indivíduos 
procuram a própria morte. Ouando a ~axa de suicídios é pequena, considera
se normal. Mas quando essa taxa se eleva é sinal de alarme; algo de muito grave 
está acontecendo coma sociedade. 

Os Guaraní estao se matando porque atingiram um desespero e urna 
falta de esperanc;a profundos. Náo tém mais esperanc;as, nao veem mais saída 
para _se u povo. Pergunta-se o que será de seus filhos, que futuro os aguarda? 
Já náo vale mais para eles a ce·rteza de que aquele Tupinambá tinha quando dizia 
que a mesma terra que os nutria, também nutriria a seus filhos, por isso viviam 
sem maiores preocupac;óes. 

Dos talvez um milháo e meio de Guarani, que se calcula, · existiam a 
época da chegada dos portugueses, hoje existem apenas dez mil. 

Amea{:as a Grupos Autonomos 

É impressionante como a história das nossas relac;óes com os índios se 
repetem. Por mais que estejamos perto do ano 2000, nao somos capazes de 
repensar nossa prática. Os índios continuam morrendo sempre pelos mesmos 
motivos. A Funda<;áo Nacional do Índio, atual órgáo tutor das sociedades 
indígenas, nao é suficiente para proteger suas terras e suas vidas, pois é 
extremamente comprometida coma política desenvolvimentista do país. Para 
que fosse competente, deveria ser comprometida com os interesses das 
sociedades indígenas e náo coma abertura de estradas, com hidrelétricas e etc . 

Nosso país, nossa sociedade, precisa respeitar os índios e reconhecer 
sua importancia na história do Brasil, precisa. respeitar o seu povo, enfim; 
precisa encontrar urna outra forma de criar riqu_eza que náo esbulhando os 
pobres e os índios. 

Mas o avanc;o das fronte iras de expansáo,do capital prossegue implacável. 
O jornal "Folha de Sáo Paulo" publicou, no dia 17 de fevereiro de 1991, urna 
denúncia de que 40 grupos indígenas autónomos (isto é, sem contato com a 
sociedade nacional) que vivem na Amazonia estáo amea~ados de extincáo. Em 
urna volta ao século XVIII, quem os ameac;a sáo os garimpeiros e, em urna 
repeti<;áo do século XVI, os madeireiros. De acordo com a mesma notícia, um 
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grupo isolado foi massacrado em Rondónia, no lgarapé Ornen§. Ainda em 
Rondónia, outro grupo isolado, situado na Reserva Biológica do Guaporé, está 
ameacado de extermínio por um grupo de madeireiros que extrai madeira 
ilegalmente de urna área protegida pelo 1 BAMA - 1 nstituto Brasileiro de Meio 
Ambiente. 

lsso para náo falarmos de urna nac;áo indígena, urna das mais numerosas 
em território nacional, ameac;ada pelo garimpo. Os Yanomamo, em Roraima, 
além de terem seu território brutalmente diminuído pelo governo brasileiro, 
estáo vendo su as terras invadidas por milhares de garimpeiros que trazem junto 
consigo a fome, a miséria, os vícios e as doenc;as. 

É necessário, pois, enquanto há tempo, que a política indigenista do 
Brasil corrija seus rumos e passe verdadeiramente a defender o interesse das 
nacóes indígenas. 
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CAPÍTULO 111 

11 LÍNGUAS E TRONCOS LINGÜÍSTICOS'' 
.. 

Que /íngua nós apagamos para ter urna língua nacional (o portugues ?J 
De que /íngua (ou línguas) foi necessário nos distanciarmos 

historicamente para termos urna língua portuguesa? 
Eni Orlandi 

Ternos no Brasil urna diversidade cultural e lingüística enorme. 
Oficialmente reconhece-se apenas urna língua talada no país, o portugués. No 
entanto, existem cerca de 170 línguas indígenas taladas por duzen~os povos 
distintos. Geralmente, a cada língua corresponde urna cultura, hábitos, urna 
religiáo, um sistema economico. Línguas diferen!es significam culturas 
diferentes, visoes de mundo diferentes, ideologías diferentes. 

A popula9áo indígena atual é calculada em torno de 250.000 pessoas. 
A redui;ao desse número, que a época do descobrimento era estimado em 
milhóes é resultado do violento processo de contato entre índios e brancos, , -
onde incontáveis grupos desapareceram completamente ou entao foram 
reduzidos a poucos indivíduos ( 1). Com eles desapareceram para sempre 
inúmeras línguas que náo chegaram a ser registradas. 

Recentemente, esse processo de diminui9áo populacional come9ou a 
se reverter. Grai;as aos anticorpos que as populai;óes indígenas vem adquirindo 
e a urna certa adaptai;áo ao processo de contato, aliados as campanhas de 
vacina9áo e atendimento médico, mesmo que precários'. o número de índi~s 
no Brasil vem aumentando. A tese da retomada de cresc1mento da populai;ao 

(l) o processo de contato coma sociedade abrangentc traz efeitos destrutivos impressi?nant?s aos grupos indígenas -
docncas. que por vczcs ceifam as vidas de urna populé19ao inteira, p.erda de ~erras, v1olenc1as de toda sorle, choq~e 
psicológico e cultural. Embora ainda existam grupos autonomos. a ma1or parle 1á sofrcu ~ pr~sso d~ contato ~á mu1to 
tempo, alguns há dois ou tres séculos, o que lhes pcrmitiu. cm ~orla ~ed.ida: ~ma rean1cu~aca<> _SOC1~I e psíquica, bcm 
como maior adaptar;OO as doencas trazidas pelos brancos. Mas 1sso nao s1grnf1ca que sua sttuacao se1~ boa, ou ~elhor 
do que aqueles que foram contatados apenas recente4e2te . Em gcral, a situay'ío dos índios no Brasil é dramática. 

indígena brasileira é sustentada por Mércio Pereira Gomes (1988) em seu livro 
"Os Índios e o Brasil". 

Apesar desse crescimento, alguns grupos contam com um número 
muito restrito de pessoas, como é o caso dos Avá-Canoeiros de Goiás, com 
cerca de 23 talantes, ou dos Arara do Pará com 72, ou dos Matipu de Mato 
Grosso, com apenas 40 talantes, entre outros. Caso diferente é o dos Fulnio 
de Pernambuco e dos Krenak de Minas Gerais que já náo falam mais suas 
línguas originais. 

As línguas indígenas que tem maior número de falan~es sáo a dos 
Tikuna, no Río Solimóes, com 18.000 talantes; a dos Makuxi, em Roraima, com 
14.000; a dos Yanomamo, também em Roraima, com 10.000; a dos Kaingang 
e Terena com 10.000 e a dos Guara ni com 19.000 talantes. 

Troncos, Famílias, Línguas e Dialetos 

Como essa diversidade lingüística é trabalhada por lingüistas e 
antropólogos? É possível agrupar essas línguas de acordo com determinados 
crit érios, determinadas semelhanc;as? Que significado tem essas variai;óes 
lingüísticas em termos culturais e de organizac;áo social? Tentaremos res
ponder estas questóes a seguir. 

Embora exista a diversidade, existem línguas que se assemelham mais 
entre si, do que com outras. Essas semelharn;as sáo detectadas através da 
compara<;áo de vocabulários básicos, util izando-se cerca de 100 palavras que 
designam elementos do cotidiano. Ouando o parentesco se revela mais 
distante, sáo necessários recursos tais como o conhecimento da gramática e 
das estruturas das línguas. 

Sobretudo através do critério comparativo, essas 170 línguas sáo 
agrupadas em do is grandes troncos lingüísticos - o Tupi e o Macro-Je, e em 
várias famílias lingüísticas, tais como o Karib, o Pano, o Aruák, e em outras 
famílias menores, como a Nambikwara, Yanomamo e a Mura. Existem ainda 
dez línguas que náo se enquadram em nen hum dos troncos e em nen huma das 
famílias e, por is so, sáo chamadas de "isoladas". Nesta categoria se enquadram 
as línguas dos lrantxe que vívem ao norte de Mato Grosso e a do~ Trumai, no 
Parque Xíngu, por exemplo. 

A idéia de tronco lingüístico é a de que originalmente houve um povo, 
em tempos remotos, que, por processos históricos desconhecidos por nós, 
dividiu-se sucessivamente dando orígem a vários outros povos. A língua 
original foi sendo alterada em func;áo dos di~tancian1entos. sócio-espacial e 
temporal vivendo pelos vários povos originados desse povo primordial. Dito ern 
outras palavras, com o passar do tempo as línguas váo adquirindo autonomía 
e se diferenciando urna das outras, mas sempre guardando semelhan9a entre 
si. O latim é um exemplo de matriz, que dá origem as línguas da chamada 
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família romanica, ou seja, ao castelhano, ao portugues, ao trances e ao italiano. 
A determinacáo do parentesco dessas línguas é dada pela semelhanca 

de cognatos, isto é palavras que as diversas línguas conservam em comum, 
e pela regularidade dos sons. Existem cálculos para determinar a tiliacáo a um 
determinado tronco, ou a urna determinada tamília. 

Aryon Rodrigues, o maior estudioso das línguas indígenas brasileiras, 
fornece exemplos simples de como sáo comparadas as lfnguas e que tacilitam 
a compreensáo do parentesco entre elas. 

Vejamos, em primeiro lugar, as línguas provenientes do latim: 

Portugués Castelhano Italiano Francés 
talar hablar parlar parler 
comer comer man¡ar manger 

Vejamos agora um exemplo de algumas línguas do tronco Tupi: 
Portugués Tupinambá Guarani Tapirapé 
mao pó pó pá 
1r só hó há 
fazer apó apó ápá 

E agora, urna amostra do tronco Macro-Je: 

Portugués Canela Xavante Apiªnayé Kayapó 
sol pyt baada myt myt 
ca beca khrá "rá krá krá 
asa haaraa djeére "ara "ara 
esposa pro mro pró pró 

Para determinar se um conjunto de línguas pertence a um tronco 
lingüístico, os estudos comparativos devem apontar entre 12o/o a 36% de 
cognatos. Para a determinacáo da família, devem apresentar entre 36% a 80% 
de cognatos, enquanto que, com mais de 80% de cognatos, um conjunto de 
línguas pode formar dialetos. 

Portanto, línguas que pertencem a urna mesma família, apresentam um 
alto grau de semelharn;a entre si. Um Tapirapé de Mato Grosso pode 
compreender um Guarani do Espírito Santo, desde que ele tale pausadamente, 
assim como podemos entender o que fala um espanhol, com a mesma 
condi<;áo. Como os troncos sáo compostos por várias tamílias, estas e as 
línguas que as compóem, podem apresentar urna diterencia<;áo acentuada. O 
mesmo Tapirapé, citado acima, pode náo compreender o que diz um Cinta 
Larga, porque embora ambos tenham línguas do tronco Tupi, o Tapirapé 
pertence a tamília Tupi-Guaraní, enquanto o Cinta-Larga pertence a família 
Mondé. A mesma dificuldade de comunicacáo pode acorrer entre um Xavante 
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e um Bororo, porque embora ambos tenham línguas provenientes do tronco 
Macro-Je, elas pertencem a famílias diferentes. 

Há urna tentativa de relacionar a organizacáo social dos vários grupos 
indígenas cujas línguas sáo filiadas a um mesmo tronco ou a urna mesma 
família lingüística. Os estudos comparativos mais sistematizados se referem 
aos povos que compóem os troncos Tupi e Macro-Je. 

Desde o descobrimento do Brasil, através de missionários jesuítas e 
dos cronistas, foi nos legado um volume expressivo de inform.acóes sobre os 
povos Tupi, sobretudo, os Tupinambá, com quem primeiro entraram os 
europeus em contato na costa brasileira. Além de informacóes sobre a 
organizacáo social Tupinambá, religiáo, sistema económico, alguns autores 
deixaram textos escritos na língua e, em 1595, foi editada a primeira gramática 
do Tupinambá feita pelo Padre Anchieta. O nome dado a essa gramática, Arte 
de Grammatica da Língua mais Usada na Costª do Brasil, reflete exatamente 
a situacáo do Tupinambá até p século XVIII. O Tupinambá era de uso corrente 
tanto pelos índios da costa, como pelos portugueses que com eles se 
relacionavam, e foi a língua de expansáo dos bandeirantes no sul e na 
Amazonia. Nao fosse a proibi<;áo de seu uso, no século XVIII p_elo governo 
portugués, provavelmente hoje f alaríamos o Tupi, e náo o Portugués. (2) 

Línguas da família Tupi-Guaraní sáo encontradas em outros países tais 
como Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colombia, Guiana Francesa e 
Peru, com um grau de difusáo muito grande, inclusive dentro do Brasil. 

Outras famílias do tronco Tupi, tais como a Mondé e a Tupari, existem 
apenas no Brasil, sobretudo em Rondónia, o que leva a crer que aí houve, em 
tempos remotos, um povo "proto" Tupi, que deu origem aos Tupi atuais. Mas 
a hipótese de que Rondonia foi um centro de onde se irradiaram as migra<;óes 
Tupi, ainda nao pode ser corifirmada e persiste apoiada no fato de que aí há urna 
concentracao grande de povos com línguas pertencentes a tal tronco. 

Embora existam alguns grupos Tupi que tem sua organiza<;ao social 
baseada em clás, grande parte deles tem o que se considera urna organizacáo 
social simples, baseada em famílias extensas. Em contrapartida, destacam-se 
por serem povos muito religiosos, excelentes agricultores, teceláos e hábeis 
ceramistas. 

Se observarmos um mapa da localiza<;áo dos povos Tupi,. notaremos 
que preferencialmente vivem em regi6es de floresta. O mesmo náo acorre 
com os Macro-Je, que preferem viver em cerrados, embora explorem 
intensamente as florestas próximas. ' · 

A grande difusáo territorial dos povos do tronco Tupi, contrapóe -se a 
(2) Aindu no século XIX encontramos notfcias dél utiliza~.'io dessa lfngua, ou "lfngua geral", corno tarnbérn. era 

conhecid;:i, o quo fo i disseminadu pelos padres jesuítas. 
Os Paresi, " conhecem e emprcgilo muitos termos de línguo goral, o mesmo talando a sua lfngua empregao 

m uitas vozos palavras portuguesas ... " o ainda ··Grande parte dos indígenas (de Mato Grosso) falliio a língua geral ... " (cf. 
M outinho, 1869:222 e 226). 
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limita<;áo espacial dos Macro-Je, que localizam-se, em sua maioria, no Brasil 
Central. Eles foram intensivamente estudados na década de 70, por antropólogos 
brasileiros e sobretudo americanos, através do Projeto de Pesquisa do Brasil 
Central (Harvard- Central Brazil Research Project, em convenio como Museu 
Nacional, no Rio). Através desse grupo de pesquisadores, obteve-se um 
conjunto de informa<;óes muito consistente, a ponto de permitir estudos 
comparativos bastante seguros. 

Os Macro-Je (Xavante, Kayapó, Bororo, Krahó, entre outros) sáo 
organizados em clás, com metades cerimoniais, classes de idade e com urna 
organizacáo social muito complexa. Esta complexidade opóe-se a urna cultura 
material pouco desenvolvida; este aspecto, o da simplicidade, levou muitos 
observadores a julgarem os Macro-Je como os "índios mais primitivos" do 
Brasil. Na verdade, essa aparente simplicidade escondia urna organiza<;áo 
social muito difícil de ser compreendida e que apenas se revelou com a 
realiza<;áo de estudos profundos e especializados. 

Enquanto os Tupi podem viver em grandes aldeias, os Je, em geral, as 
mantem pequenas, para que possam conservar o formato circular em torno de 
um pátio, onde realizam rituais e reunióes políticas. Assim que a popula<;áo 
atingir um determinado montante - em torno de 250 pessoas - que inviabilize 

· a circularidade, há a tendencia de haver urna divisáo e a formac;áo de urna nova 
aldeia. 

Geralmente os Je tem urna casa dos homens que pode localizar-se no 
centro da aldeia ou, entáo, em sua periferia. Essa casa dos homens, além de 
ser um lugar destinado a rituais, muitas vezes proibidos ~s mulheres, funciona 
também como urna escola para meninos e rapazes. E nesse lugar que as 
criancas do sexo masculino aprenderáo as técnicas de ca<;a e pesca, da 
confecc;áo de arcos, de enfeites, etc. Também é na casa dos homens que os 
rapazes sáo iniciados nos segredos e na história de seu povo. Entre os Bororo 
essas casas sáo urna espécie de internato e, muitas vezes, os rapazes nem 
voltam para dormir ou para fazer as refei<;óes em casa. 

Quanto aos povos Karib (Bakairi, Arara do Pará, Kalapalo e outros) os 
estudos comparativos náo sáo táo acessíveis. 

De acordo com Aryon Rodrigues, 
"O nome Karib (Caribe) é uma das designa96es pelas quais foi 

conhecido um pavo indígena que ocupou, nos séculas passados, 
grande parte da costa norte da América do Su/ e as pequenas Anti/has, 
estendendo-se desde o norte da foz do Amazonas, passando pela 
Guiana Francesa (onde foram chamados Galibi), pelo Surinam (Karaiben, 
Kaliná), pela Guiana (Carib) até a Venezuela (Cariña)." 

(Rodrigues, 1986:57) 

46 

• 

J 

• 

No Brasil, os Karib concentram-se ao norte na regiáo Amazónica · e, 
a inda, ao longo do Río Xingu. Sáo os Arára, Kalapalo, Kuikuro, Nahukwá e Bakairi 
a Sudoeste do Rio Xingu: Estes grupos indígenas, situados em Mato Grosso, 
revelam urna corrente migratória Karib que ocorreu há milhares de anos atrás. 

Sabe-se que os povos de língua Karib vivem em aldeias muito peque nas, 
no máximo com 40 pessoas; quando a populac;áo ultrapassa e~te número, há 
urna tendencia a divisáo e formam-se novas unidades habitacionais que seráo 
chefiadas pela pessoa que puxou o novo grupo para fora dos limites iniciais. Por 
esse mecanismo, as fronteiras do grupo estáo sempre se ampliando e se 
redefinindo. A esta tendencia constante de fissáo, corresponde urna tendencia 
de uniáo que é atualizada através dos périódicos rituais pancomunitários, que 
agregam novamente todas as aldeias. 

Também os povos com línguas da família Aruák náo receberam ainda 
estudos comparativos que nos permitam afirmar com seguranca quais as 
características principais de sua organizac;áo social. 

" As línguas da família Aruák se encontram na ampla regiáo guianesa, 
intercaladas entre as línguas Karib, e daí se estendem para oeste, até 
as cabeceiras dos afluentes esquerdos do río Orinoco, e para sudoeste, 
onde se encontram no Río Negro e nos seus afluentes mais setentrionais, 
especialmente no l9ana". 

(Rodrigues, 1986:65) 

O Aruák também é talado na Venezueía, no nordeste amazónico da 
Bolívia e no Peru. No Brasil, os grupos de língua Aruák localizam-se principalmente 
na regiáo amazónica, com ocorrencias em Mato Grosso (Paresi, Mehinaku, 
Salumá) e com presenc;a em Mato Grosso do Sul (Terena). 

Dos Nomes dos Grupos Indígenas 

A Associacáo Brasileira de Antropología, reunida em 1953, estabeleceu 
algumas convenc;óes que buscaram uniformizar o nome dos grupos indígenas, 
que até entáo eram escritos de diversas formas. Xavante pode ria ser encontrado 
como Chavante, Shavante, Paresi, como Parisi, Parecí; Kaiowá, como Caiuás, 
Kaiwá, e assim por diante. 

Convencionou-se também que os nomes dos grupos indígenas devem ' . 

ser escritos com letra maiúscula, náo devem ser flexionados nem em genero, 
nem em número. Por exemplo, escreve-se e tala-se os Guaraní e náo "os 
Guaranis", os Kaiowá e náo "os Kaiowás". Também é erro bárbaro flexionar 
os nemes dos grupos. Jamais se diz a "nac;áo borora", mas naQáo Bororo; náo 
se diz "economía Borora", mas economia Bororo; tampouco, ''mulher xavan-
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ta", mas mulher Xavante. 
Outros pontos da convenc;áo: 
_ o som "c" e o "q" seráo transcritos com a letra K 
_o som "gu" será transcrito pela letra G 
_ o som "e" e o "ss" será o transcritos pela letra S 
_o som "u" e o " i" seráo transcritos como W e Y. 
Pode-se, entáo, perguntar: por que náo se diz "os Brasileiro" ou " os 

Brasil "? Porque os brasileiros sáo urna uniáo de vários povos, de várias 
culturas, as vezes, urnas muito distintas das outras. Neste sentido, náo existe 
um Brasil homogéneo, formado apenas por um povo. Já quando se diz, por 
exemplo, os Bakairi se está querendo significar urna coletividade, a da nac;áo 
Bakairi, o povo Bakairi. 

Sobre a Escrita de Línguas Indígenas 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que náo existem línguas ricas ou 
pobres. Todas as línguas indígenas sáo complexas e adaptadas as necessidades 
dos povos que as falam. Oualquer língua deve ser capaz de dar nomes as coisas 
concretas, bem como deve expressar noc;óes mais abstratas. A forma de 

. construc;áo do vocabulário diz muito a respeito do povo que tala a língua. Assim 
por exemplo, os Wayampi tém palavras para designar 600 espécies de aves, 
enquanto os Kayapó conhecem e identificam pelo menos 5.500 plantas úteis. 
lsso significa logicamente que para os Wayampi as aves tem urna importancia 
muito grande e traduz a grande intimidade que os Kayapó tem comas plantas. 

Enquanto nós distinguimos apenas urna cor vermelha, os Cinta-Larga 
tém cinco palavras para designar diferentes matizes para essa cor, matizes 
estes que muitas vezes somos incapazes de distinguir. No entanto, 
seguramente, nenhum grupo terá palavras próprias para designar tratares, 
caminhóes, cadeiras, usando-as emprestadas do portugués. 1 sso quer dizer 
que urna língua expressa um contexto cultural próprio e que, se objetos e idéias 
náo sáo próprios a urna cultura, ao passarem a fazer parte da mesma, ocorreráo 
os chamados empréstimos lingüísticos. 

As línguas indígenas náo sáo línguas escritas, mas apenas taladas. 
Portante, sáo transmitidas de gerac;áo a gerac;áo apenas através da tala. Mas 
isso náo signi fica que sejam línguas recentes, pois calcula-se que o Tronco Tupi 
tenha sua idade em torno de 5.000 anos e a família Tupi-Guarani tenha por volta 
de 2.500 anos. 

Recentemente lingüistas e missionários passaram a estudar mais 
sistematicamente as línguas indígenas e a codificá-las em urna língua escrita, 
através de técnicas apropriadas. 

O Summer lnstitut of Linguistics (SI U é o maior responsável pela escrita 
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dessas línguas, embora o facam com objetivos que tem sido muito condenados 
pelos defensores da causa indígena. Ocorre que o objetivo do trabalhó do Sl_L 
é transcrever a Bíblia nas diversas línguas indígenas, de forma a facilitar a 
introdu<;áo de ensinamentos religiosos cristáos, o que contraria os ideais de 
preservac;áo e respeito a cultura indígena. 

De qualquer forma, a linguagem escrita pode vira ser, de um outro ponto 
de vista, urna defesa dessas culturas. lsso porque as criancas podem ser 
alfabetizadas na sua própria língua e ao mesmo tempo em portugués. 

A alfabetizac;áo bilf ngüe possibilita também que, urna vez alfabetizados, 
possam eles mesmos registrarem sua cultura, seus mitos, sua história, sem · 
necessitarem do auxílio dos brancos. E ainda mais, urna vez dominando a 
escrita bilíngüe, contam com urna arma a mais para se defenderem das 
armadilhas que nossa sociedade prepara para os índios. 

. ~Bilingüismo 

O bilingüismo, isto é, o domínio simultaneo de duas língua~, é muito 
comum entre os índios brasileiros. Todos os povos indígenas tema sua própria 
língua e, ao mesmo tempo, aprendem o portugués para poderem se comunicar 
com os brasileiros. 

É interessante notar que com muita facilidade os índios aprendem o 
portugués, enquanto nós, quando tentamos aprender urna língua indígena, 
somente o conseguimos com muita dificuldade. É claro que falam com forte 
sotaque, mas conseguem se fazer entender e nos entender também. 

Além dessa segunda língua, alguns grupos tem urna espécie de língua 
erudita, fa lada apenas por sacerdotes e sábios. Alguns profundos conhecedores 
dos Guarani afirmam que existe um Guarani talado pelo povo, ou seja, um 
Guaraní corrente, e um outro muito mais sofisticado, falado apenas pelos 
sacerdotes. Os Bororo também tem urna segunda língua, mais elaborada, 
utilizada nos cantos com que realizam seus rituais. 

Outros povos tem urna situacáo de linguagem muito interessante. As 
mulheres e os homens tém um idioma próprio para se comunicarem, como é 
o caso dos Guaikuru-Kadiwéú. Assim, existe urna linguagem masculina, urna 
feminina e urna comum, que ambos os sexos utilizam para se comunicarem. 

No Parque Nacional do Xingu, onde convivem muitos grupos com 
diferentes filiac;óes lingüísticas, cada povo tala asua própria língua, o portugues 
e a de algum vizinho. T emos a qui, portan to, urna situacáo bastante rara, a do 
tri lingüismo. 

Talvez a situa~áo lingüística no Brasil mais interessante seja a vivida 
pelos Tu ka no orientais, do Río Uaupés, onde cada pessoa é no mínimo trilingüe, 
e alguns indivíduos falam entre oito e dez lf nguas. Aryon Rodrigues observa 
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que, 
"A esse respeito o Uaupés é uma área praticamente única no mundo. 
Os pavos Tukano orientais demonstram provavelmente melhor do que 
quaisquer outros, como o ser humano tem capacidade para aprender 
em diferentes idades e dominar com perfei9áo numerosas línguas ... 
Embora haja no mundo muitas regioes onde se desenvolve o poliglotismo, 
é diffcil encontrar outra onde todos os membros da sociedade sejam no 
mfnimo trilingües, como é o caso entre os pavos da bacía do Uaupés. " 

(Rodrigues, 1986:85). 

Influencia de Palavras Indígenas no Portugues 

Muitas sao as palavras de origem indígena que usamos correntemen
te no portugues, a maioria delas provenientes do Tupi-Guaraní. 

Vale a pena citar alguns exemplos: mandioca (mandió); maizena (maiz 
= milho); curumim (menino); arapuca; pipoca. Alguns nomes próprios também 
sao emprestados do Tupi, tais como: Moacir (o que fez doer), Jaci (Lua), 
Ubirajara (dono do bastáo), e ainda muitos outros. 

Também do Tupi sáo emprestados muitos nomes de cidades, locais 
e rios: Jundiaí (rio dos Bagres), Jaguariúna (rio das onc;as pretas), ltapetininga 
(laje seca), ltapemirim (laje pequena), lbiporanga (terra bonita), lpiranga (rio 
Vermelho), lgua<;u (rio grande), etc. 

Urna pesquisa (Rodrigues, 1986:21) demonstrou que de mil nomes de _ 
aves no Brasil, cerca de 350 nomes sáo de origem T upinambá e de 550 nomes 
de peixes, 225 tem também a mesma origem. 

Na regiáo de Cuiabá (MT), algumas palavras também sáo emprestadas 
de língua indígena, em especial do Bororo. A própria palavra Cuiabá, cujo 
significado é controvertido, parece ser de origem Bororo. Ycuia-pá significa 
lugar da flecha arpáo. Coxipó, também Bororo, é proveniente de Ycojibo, que 
significa córrego dos pássaros cardeais. Poxoréo vem da aglutinac;áo de pobo 
(água) e ~oreu (escura). Coxim vem de Co~i-í. 

O próprio talar cuiabano parece ser influenciado pelo som do idioma 
Bororo. Alguns sons que sáo atribuídos ao castelhano, parecem mais com os 
Bororo, o que é muito provável, pois no século XIX, crianc;as e mulheres 
aprisionadas pelas bandeiras eram trazidas para Cuiabá e incorporadas as 
famílias locais. 

Moutinho (1869) dizque: 
"Presenceamos a chegada em Cuyabá de duas d'essas bandeiras, que 
conseguiráo batel-os, apreehendendo algumas mulheres que 
apresentaváo uma ferocidade incrível. 
Duas raparigas de 14 a 16 anos despediáo olhares táo chammejantes, 
que ninguém ousava tocal-as. E eráo bellas entretanto, assim mesmo 
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ferozes. 
Recusaráo a princípio toda a sorte de alimentos; depois foráo-$e 
acostumando, e hoje estáo lindas e bem civilizadas. empregadas como 
creadas em casas. de famílias. " 

(p. 191) 

Como as capturas dos Bororo ocorreram intensamente durante todo o 
século XIX, é provável que houve muitos casamentos mistos e muita influencia 
a nível da linguagem. No _talar cuiabano, as letras "g" e "j" recebem o mesmo 
som " dje". Por exemplo, gente e cajL! sáo talados respe~tivamente. "djente" 
e "cadju". E ainda o "ch" é talado com o som de "tche", como é o caso 
"tchuva" e "tchega". Essas modificacóes correspondem a urna sonoridade 
da língua Boro ro, onde o e é fa lado da mesma forma que o" ch",cuiabano como 

V ' 
por exemplo a palavra coreu (escuro) é talada "tchoreu". 

Línguas Indígenas em Mato Grosso 

Se pouco conhecemos acerca da realidade indígena do país, quando o 
assunto é índio de Mato Grosso, nosso desconhecimento é ainda· maior. 

Poucos sáo os que sabem que ternos em nosso estado cerca de 33 
grupos indígenas, com culturas vigorosas e, ainda, que existem grupos 
isolados que fogem sistematicamente ao contato com o homem branco. 

Esses grupos vivem diferentes situac;óes de contato, alguns travando 
rela<;~es coma nossa sociedade há mais de um século e outros há apenas dez 
ou quinze anos. 

Semente poderemos conviver com o que é diferente de nÓs, com o 
outro, se tivermos condi<;óes de entende-lo. O conhecimento desse outro é 
que pode levar-nos a respeitá-lo. 

Em Mato Grosso, as 33 na<;óes indígenas estáo filiadas aos troncos 
lingüísticos Tupi e Macro-Je e as famílias Karib e Aruák. E existem ainda tres 
grupos cujas línguas náo foram classificadas, isto é, ainda náo se encontrou 
parentesco lingüístico com nenhuma família ou tronco; sáo elas o Trumai 
(Xingu), o Münky e o lrantxe. (noroeste do estado). 

A língua dos Nambikwara apenas recentemente recebeu o estatuto de 
famflia lingüística, pois descobriu-se que o Nambikwara é compost~ por várias 
línguas e dialetos talados pelos diferentes grupos. A língua Sabane tem quatro 
dialetos: Lakonde, Mamainde, Tawande e Nag'arotu. A língua Nambikwara do 
Norte compreende o dialeto Munduka, Nambikwara do Campo, Nambikwara 
do Guaporé e Nambikwara do Sararé, ou Cabixi. A terceira língua Nambikwara 
é a Nambikwara do Sul. 

Por que essa preocupa<;ao com línguas indígenas? Porque o fato de 
pertencer a um ou a outro tronco lingüístico esclarece-nos a respeito de alguns 
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dados cultura is da nacáo indígena. A maioria das informacóes de que dispomos 
sáo provenientes dos povos Tupi e dos Macro-Je. 

Entáo se alguém diz: os Kayabi sáo um povo Tupi, com grande margem 
de certeza saberemos que se organizam em famílias extensas, que tem um 
sistema religioso muito complexo, assim como urna agricultura muito 
desenvolvida, fazem tecelagem e sáo ótimos ceramistas. 

Dizer que, por exemplo, Xavante e Bororo sáo Je, implica dizer que sáo 
organizados em clás, que tem urna organizacáo social muito complexa e urna 
cultura material pouco desenvolvida. Fiéis ao padráo Je sáo, sobretudo, 
cac;adores e coletores e náo tem incluído, teoricamente, em suas tradicóes, 
grande apego a práticas agrícolas, a náo ser quando estas sáo absolutamente 
necessá rias. 

Dos 26 grupos Tupi existentes no Brasil, 12 vivem em Mato Grosso. 
Ouanto aos Macro-Je, que somam 18 nac;óes que vivem sobretudo no 

Brasil Central, Mato Grosso concentra oito grupos. Existem suposicóes de que 
a presenca dos Macro-Je em nosso estado é resultado de migrac;óes que 
ocorreram há muitos séculos. Entre as causas dessas migrac;óes esta_riam os 
confrontas entre Je e Tupi no litoral e, mais recentemente, com os brancos. 

Os Karib, com apenas seis grupos em Mato Grosso, estáo mais 
concentrados no norte do país e nas Guianas, o que implica que migraram para 
cá em tempos remotíssimos. De acordo com o lingüista Aryon Rodrigues, os 
Karib parecem ter algum parentesco com os povos Tupi, bem como com os 
Aruak. 

Os Aruak, com cinco grupos em nosso estado, sáo no Brasil um total 
de 23 povos. Tres deles estáo localizados no Xingu, os Waurá, os Mehinaku e 
os Ywalapiti. Os Paresi e Salumá, também Aruak, vivem no Nordeste do Estado 
de Mato Grosso. Os Aruák também se caracterizam, a exemplo dos Tupi, por 
serem excelentes agricultores, bem como produtores de ceramica muito 
apreciadas por outros grupos indígenas e pelos brancos. 

\ 
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Grupos Indígenas em Mato Grosso e suas Línguas 

Tupi Karib Macro-Je 
.. 

Aruak Lg. lsol. 

Kamayurá Kuikuro Suyá Waurá Trumai 

Aweti Ka lapa lo Krenakore Mehinaku Mynky 
. ~ 

Kayabi 
(Xingu) 

Matipu Txukaramae Ywalapiti lrantxe 

Ju runa Nahuquá Bororo Paresi 

Gaviáo Txicáo Rikbaktsa Salumá 

Zoró Bakairi Ka rajá 

Arara Umutina 

Mondé Xavante 

Tapirapé 

Apiaká 

Kayabi 

Tapayuna 

Cinta Larga 
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DISTRIBUICÁO POR TRONCO E FAMÍLIA DAS LÍNGUAS 
INDÍGENAS BRASILEIRAS 

.. 

TRONCO TUPI FAMÍLIA TUPI-GUARAN! 

\ 

LÍNGUA 

GUARAN! 

APIAKÁ 

TAPIRAPÉ 

KAMAYURÁ 

KAWAHIB 

TENETEHARA 

AWETI 

MAWÉ 
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KAIOÁ 

ÑANDEVA 

MBUÁ 

PARINTINTIN 

DIAHOI 

TENHARIM 

JUMA 

KAYABI 

MS 

MS 

RS, MS, SP, AJ 

MT 

MT 

MT (XINGU) 

AM 

AM 

AM 

AM 

PA 

URU-EU-WAU-WAU RO 

URUBU KAAPOR 

WAYÁPI 

EMERION 

GUAJAJARA 

GUAJÁ 

TEMBÉ 

ASSURINI 

SURUI 

MA 

AP 

AP 

MA 

MA 

MA 

PA 

PA 

MT(XINGU) 

AM 

TRONCO TUPI 

FAMÍLIA 

MUNDURUKU. 

FAMÍLIA 

JU RUNA 

FAM ÍLIA 

ARIKEN 

FAMÍLIA 

TUPARI 

FAMÍLIA 

MONDÉ 

FAMÍLIA 

RAMARAMA 

7 

Lf NGUA DI ALETO 

MUNDURUKU 

JU RUNA 

KARITIANA 

KAAIPUNA 

. '· TUPARI 

MEKEN 

WAYORÓ (AJURU) 

MAKUAAP 

KEPIKIRIWÁT 

SALAMÁI 

GAVIÁO 

SURUI 

CINTA-LARGA 

ZORÓ 

ARUÁ 

MASSAKÁ 

ITOGAPUK 

ARARA 

AVÁ 
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PA 

PA 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

RO 

GO 



Lf NGUA DI ALETO UNIDADE DA FEDERACÁO LfNGUA DIALETO UNIDADE DA FEDERACÁO 

CANELA MA 

KRIKATI MA 
GUANÁ TERENA MS 

APINAYÉ TO PARE SI MT 

TIMBIRA KRAHÓ TO 
SALUMÁ (ENAWENt-MAWtl MT 

GAVIÁO PA • 

PUKOBYE MA WAURÁ MT (XlNGUl 

APANIEKRA MA MEHINAKU MT (XINGU) 

' 
XIKRIN PA 

YAWALAPITI MT (XINGU) 

GOROTIRE PA 

KU BEN-KRAN-KEIN PA APURINÁ AM 
FAMÍLIA KAYAPÓ KRAIMÓRO PA 

Jt MEKRANOTIRE PA . .. KAXARARI AM/RO 

TRONCO TXUKAHAMÁE MT (XINGU) FAMfLIA 

MACR°"t KREN-AKARORE MT (XINGU) 
ARUAK MANITENÉRI AM 

KUBEN-KRAN-GNOTIRE PA 

BANIWA AM 

AKWt XAVANTE MT TARIÁNA AM 
XERENTE MT 

MANDAWAKA RO 

SUYÁ MT (XINGU) WAPITXANA AP 

KAINGANG PR 
PALIKUR AM 

XOKLENG se 

FAMÍLIA MAXAKALI MG 

MAXAKALI PATAXÓ BA 

FAMÍLIA BORORO MT 
FAMÍLIA KULINA AM 

\ BORORO UMUTINA MT ARAWÁ YAMAMADI AM 

DANI AM 
FAM ÍLIA KA RAJÁ GO/MT 

KARA.JÁ JAVAÉ GO/MT 

XAMBIOÁ GO 

GUATÓ • 
RIKBAKTSA MT 
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LÍNGUA DI ALETO UNIDADE DA FEDEAACÁO FAMÍLIAS MENORES 

Lf NGUA ClAl..ETO UNIDADE DA FEDERACÁO 

BAKAIRI MT 

NAUKUÁ MT (XINGU) 

KUIKURU MT (XINGU) SANUMÁ RR 

KALAPALO MT (XINGU) FAMILIA 
YANÁM RR 

YANOMAMO 

TXICÁO MT (XINGU) 
YANOMAN AR 

YANOMAMU RR 

.. GALIBI AP 

FAMÍLIA 

PA 
NAMBIKWARA DO NORTE MT 

APALAI 
NAMBIKWARA 

FAMÍLIA NAMBIKWARA DO SUL MT 

KARIB SABAN~ MT 
... 

URUKUYÁNA PA 

WAYÁNA PA 
FAMILIA MURA 

MURA-PIRAHÁ AM 

HIXKARIÁNA AM 
FAMILIA TXAPAKURA 

KATXUYANA AM/PA PAKAA-NOVA RO 

WAIWAI AM/PA 

ARIKl~N PA FAMILIA 
KANAMARI AM 

KATUKINA 
MAYONGONG AM KATAWIXI AM 

TIRYÓ PA FAMILIA 
JABUTI RO 

AR 
JAGUTI 

MAKUXI ARIKAPU RO 

WAIMIRI AM 

TAULIPANG RR TUKUNA AM 

LÍNGUA 

KAXINAUA AM/AC ISO LADAS \ IRANTXE E MENKY MT 
NUKINÍ AM/AC 

POYANAWA AC 

FAMfLIA AMANAWÁKA AM TRUMAI MT (XINGU) 

PANO KATUKINA AC 

MARUBO AM 

MAYORUNA AM 
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Posi~ao dos Grupos Indígenas nos Estados 

Estados/T erritório Tupi Aruak M . Je Karib Out ros 

NORTE 
Amazonas .. 08 06 06 22 -
Acre 10 - - - -
Amapá 01 01 - 02 -

Pará 10 03 05 - -
Maranhao 05 03 I'' 

- - -

Rondónia 10 01 06 - -

Roraima 01 03 01 - -

Tocantins 03 - - - -

CENTRO OESTE ,. 

Goiás 02 03 - - -
M ato Grosso 11 05 09 05 04 
Mato Grosso do Sul 02 02 01 - 01 

NORDESTE 
.. 

Alago as 01 03 - - -
Bahia 01 06 - - -
Pernambuco 01 11 06 - - -
Sergipe 

- - 01 - -
' 

SUDESTE 
Espírito Santo 02 - - - -
Minas Gerais 04 - - - -
Rio de Janeiro 01 - - - -
Sao Paulo 02 01 01 - -

SUL 
Paraná 01 01 - - -

Rio Grande do Sul 02 01 - - -

Santa Catarina 02 02 - - -
60 

Total 

107 
42 
10 
04 
18 
08 
17 
05 
03 

45 
05 
34 
06 

19 
04 
07 
07 
01 

11 
02 
04 
01 
04 

09 
02 
03 
04 

"' 
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CAPÍTULO IV 

''COMO OS ÍNDIOS SE CASAM.?'' 

Freqüentemente, as pessoas perguntam se os índios se casam, se tem 
famílias. Muitas vezes, essas perguntas sáo provenientes de urna curiosidade 
natural com rela<;áo a um povo diferente. Mas outras vezes, essa interrogacáo 
esconde urna idéia de que os índios sáo povos promíscuos, sem regras, sem 
família definida, com filhos que náo saoem quem sáo os país. Como diziam os 
jesuftas, "povos sem fé, sem leí, sem rei" . 

Náo se pode fugir a um dado: a família é urna instituicáo universal. 
Oualquer povo por mais distinto de nós, por menor que seja em seu número, 
tem a isntituigáo familiar: homens e mulheres sempre se casam, constituem 
família, tem filhos, estabelecem vínculos de parentesco. 

O que pode ser diferente, isto sim, é a forma pela qual as famílias se 
organizam, o conceito que se tem sobre f amília e os ritos públicos que 

. - . . 
consagram as unioes con1uga1s. 

As organiza<;óes familiares indígenas sáo muito distintas 'urnas das 
outras que, por sua vez, sáo muito distintas da nossa própria família. 

Recortaremos, aquí, a título de exemplos, quatro tipos de família e de 
casamentos, para mostrar algumas feicóes que podem assumir as famíl ias 
indígenas. Os exemplos escolhidos sáo os Araweté, os Munduruku, os 
Xavante e, finalmente, os Guaraní. Foram selecionados em funcáo de 
apresentarem, de forma extrema, os diversos matizes que as famílias podem 
assumir, e para demonstrar que, apesar das diferengas. continuam a exercer 
suas funcóes primordiais como em qualquer sociedade. 

E qua is seriam essas funcóes? 
Parapensarmos no papel que exerce a família dentro de urna sociedade, 

bem como sua funcáo, faz-se necessário de,spir seu lado mais ideológico, 
romantico ou amoroso-afetivo. 

1 sso porque os casamentos podem ocorrer sem o componente romantico 
- os chamados "casamentos sem amor" _ ou seja, unióes baseadas apenas 
no interesse e conveniencia dos parceiros. lsso pode chocar em um primeiro 
momento, mas estudos sociológicos demonstraram que a maioria das unióes 
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conjugais da nossa sociedade sáo motivadas por identificac;óes de classe, 
apesar de serem " mascaradas" com o discurso do amor. lsso significa que 
existem regras que determinam quem pode se casar com quem. Apesar 
dessas regras náo serem visíveis e serem apreendidas apenas com um 
instrumental teórico ou sociológico, um leigo pode fazer um exercício de 
observac;áo e perceber que as pessoas em geral casam-se com parceiros do 
mesmo est rato social, com um nível de instruc;áo igual ou parecido, que 
freqüentam os mesmos ambientes, que tem um nível cultural muito próximo, 
que tem gestos estéticos bastante parecidos e assim por diante. Ou seja, o 
"cupido" lanc;a suas flechas em direc;óes pré-definidas por urna série de 
critérios. Essas constatac;óes podem tirar um pouco da ilusáo do amor 
romantico - aliás bem recente na história da humanidade - mas colocam os 
casamentos no seu devido lugar. 

Além disso, tres aspectos sempre caracterizam unióes conjugais: a 
regulamentac;áo de relac;óes sexuais, a complementaridade economica e 
prestac;áo mútua de servic;os e o tabu de incesto. 

A regulamenta<;áo das rela9óes sexuais significa que, urna vez casados, 
os conjuges devem - idealmente - manter relac;óes sexuais apenas entre si, o 
que lhes dá mutuamente o direito de controlar o corpo um do outro. 

Adultério, palavra aposta a fidelidade, implica em relac;óes extra
conjugais, em infidelidade. A fide lidade é o cumprimento do pacto nupcial de 
reservar o próprio corpo apenas para o uso e prazer do parceiro. O 
descumprimento desse acordo é chamado de traic;áo, um dos piares crimes 
que se pode cometer contra o casamento monogamico, isto é, aquele onde a 
mulher tem apenas um marido e o marido apenas urna mulher (1 ). É claro que 
em socieades machistas o homem tem mais liberdade para ter outras parceiras 
sexuais, enquanto a mulher que é mais restrita ao espac;o doméstico tem seu 
comportamento muito mais vigiado. As puni<;óes para a quebrado acordo sáo 
mais graves com relac;áo a mulher do que ao homem. Há que se lembrar ainda 
que em alguns grupos sociais, o fato de que alguns homens tenham mais do 
que urna mulher, ou várias, o leva a ser valorizado socialmente, e a ser 
considerado mais viril, mais macho. 

Engels atribui o surgimento da monogamia e a exigencia da fidelidade 
da mulher a necessidade do controle da paternidade com vistas a transmissáo 
de heranc;a. Desta forma, é necessário controlar o comportamento sexual da 
mulher para que se saiba exatamente quem é o pai dos f ilhos que receberáo 
a heran<;a de determinado homem. lsso porque, em urna suposta sociedade 
poligamica, seriam apenas, e logicamente, identificadas as máes, enquanto os 
pais seriam desconhecidos. 

(1) Henfil, cm urna do su os chargos dofiniu a monogamia como "a capacidad e de ser infiel a apenas urna pessoadurante toda 
a vida"! 
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O segundo aspecto diz respeito a complementaridade economica e 
presta<;áo mútua de servic;os. Em segmentos mais tradicionais de nossa 
sociedade apenas o homem tem urna profissáo definida. Por "trabalhar tora", 
isto é, tora do espac;o d.oméstico, é ele quem traz e garante o sustento da 
família. Em contrapartida, a mulher, sua esposa, deverá lavar sua (dele) roupa, 
cuidar de sua (dele) casa, cuidar de seus (dele) filhos, cozinhar, etc. Ser "do lar" 
significa náo ter urna profissáo específica e viver em funéáo das tarefas 
domésticas. Em resumo, o homem coloca a comida dentro de casa e.a mulher 
garante o funcionamento e a organizac;áo do lar. Já em setores menos 
convencionais, ou entáo nos mais ca~entes, a mulher trabalha ombro a ombro 
com o homem, exerce urna profissáo tora do lar e, ao mesmo tempo, acumula 
os encargos coma casa e com o cuidado com os filhos, tarefa eminentemente 
feminina. 

Em sociedades indígenas, qua se que como regra, é muito difíeil ~lguéí)1 . 
con~eguir permanecer solteiro, justamente em func;áo da complementaridade 
economica. Cabe as mulheres·o trabalho agrícola, ou urna grande porcentagem 
deste, e aos homens a cac;a e a pesca; como as atividades· masculinas 
dependem de outros fatores que náo apenas a habilidade no manejo do arco 
ou de outras armas, a contribuic;áo feminina na alimenta<;áo é fundamental, 
urna vez que a agricultura pode garantir de fato o sustento familiar. Por outro 
lado, existem tarefas que apenas o homem pode executar, seja pela sua forc;a 
fís ica ou simplesmente pela tradi<;áo cultural. 

Finalmente, o terceiro aspecto, refere-se ao tabu de incesto, isto é, náo 
se casa e náo se mantém relacóes sexuais com qualquer pessoa, mas apenas 
com quem está tora do recorte familiar. 

E aquí entra a grande pergunta: o que é família? 
O conceito de famflia vai variar de sociedade a sociedade e vai variar no 

tempo. Seguramente o que se entendía por família brasileira no século XVIII , 
por exemplo, náo é o que se entende pelo mesmo fenomeno na atualidade. 

O parentesco, mais do que biológico, é urna relai;áo social. De acordo 
com Marc Augé, parentesco 

"náo é apenas um pri[icípio de classifica9áo e de organiza9áo, é também 
um código, uma linguagem mais ou m enos ideológica e mais ou menos 
m anipulada. " · 

(Augé, 1982: 181) 

Desde que se comecou a estudar as sociedades indígenas e outras 
sociedades náo ocidentais, o sistema de parentesco fo.i um dos aspectos que 
mais chamou a aten9áo de pesquisadores. 

Durante muito tempo, o parentesco foi visto como o princípio organizador 
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de todo o tecido social; deste ponto de vista, o parentesco assumia fei<;óes 
determinantes a partir do qual se organizava o sistema político, o económico, 
a rel igiáo, etc. 

lnúmeras foram as teori_as a respeito do sistema de parentesco, mas 
para nós o que interessa saber é que atualmente alguns autores já di.scutem 
a importancia e a determina<;áo do sistema de parentesco em soc1ed~des 
indígenas. Klaas Woortman (1977) sugere que o conceito de parentesco fo1 um 
conceito etnocentrico, 

" Uma categoría cultural de nossa tradi9áo ocidental metamorfoseada 
em conceíto científico e imposta a outras culturas que podem estar 
operando com categorías diversas". 

(1977: 179). 

De qualquer maneira, o si.stema de parentesco de sociedades indígenas 
ainda permanece como um dos aspectos mais importantes para que se possa 
compreende-las. 

Vejamos alguns conceitos básicos: 
1. Família nuclear: a menor unidade familia!, composta de pai, máe e 

filhos. É universal, ou seja, presente em todas sociedades humanas. Nas 
sociedades indígenas é geralmente a menor unidade de produc;áo e consumo. 

2. Família extensa: unidade familia! mais ampla, composta de pai, máe, 
filhos e filhas, mais esposos, esposas com seus respectivos filhos. As famílias 
extensas formam urna unidade mais ampla de produc;áo económJca que 
eventualmente é acionada quando o trabalho demanda mais brac;os. E o caso 
da colheita, da derrubada de matas, ou da cac;a, por exemplo. 

A distribuic;áo de bens está baseada nas regras de parentesco e de 
solidariedade entre grupos políticos afins. Ouase como regra geral, as ro<;as sáo 
trabalhadas pelas famílias nucleares e as colheitas por elas consumidas. Se há 
excedentes estes sáo destinados a ocasióes rituais, festas e presentes. 

No caso dos grupos Je (Xavante, Bororo, etc) o clá pode ser urna unidade 
mais ampla para redistribuic;áo de bens e, sobretudo, para a execuc;áo de rituais 
e de obriga<;óes políticas e de solidariedade. 

As sociedades indígenas tem um sistema político, social e económico 
que promovem um alto grau de interac;áo entre seus membros. Cada indivíduo 
tem um papel que náo é dado apenas por sua situac;áo social e económica na 
sociedade, mas pela família a que pertence, ao clá, a sua classe de idade. 

Em alguns casos, a posic;áo ocupada por urna pessoa náo é dada por sua 
família de origem, mas a classe de idade a que pertence, por exemplo. A 
sociedade Xavante está rigorosamente definida através de classes de idade, 
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dando assim obrigac;óes e direitos que dependam da classe a que se pertence. 
Já os Bororo, apesar de terem também subdivisóes de acordo coma idade, te_m 
seu comportamento muito ditado em func;áo dos clás. 

Família e Parentesco 

As sociedades indígenas tem um sistema de parentesco muito distinto 
do nosso. O nosso sistema de parentesco é conhecido como bilateral, isto é, 
somos parentes dos parentes dos parentes de nosso pai e dos parentes de 
nossa máe. Os filhos e as fil has dos irmáos de nosso pai 11· de nossa máe (tios) 
sáo considerados nossos primos. Antropologicamente talando, este é o 
sistema de parentesco esquimó, onde· existem termos separados para os 
irmáos e todos os primos sáo igualados. , 

Embora nossa descendencia seja bilateral, parece haver urna enfase no 
lado · materno. Náo existem estudos a esse respei to, mais através de . .. 
levanta mento de genealogías de al unos que cursam a disciplina de Antropología, 
observei que os parentes maternos sáo mais conhecidos, mais freqüentados 
e mais carinhosos. A memória genealógica dos alunos é também muito mais 
precisa no que se refere a família da máe, do que a do pai, bem como mais 
profunda. 

Para simplificar as explicac;óes sobre parentesco é costume utilizar a 
seguinte conven9áo: 

6 homem 

O mulher 

1 filiac;áo 

casamento 

EGO - elemento a partir do qual se constrói a árvore genealógica; 
elemento de referencia . 

kai ¿Mae 

o 
Primo Prima Prima EGO Prima Prima 

67 



O nosso sistema de parentesco é considerado muito simples em 
oposic;áo ao de outras sociedades náo ocidentais como, por exemplo, as 
indígenas e as africanas. 

Além da descendencia bilinear, existem as descendencias lineares, 
onde as linhagens se estabelecem apenas a partir da máe ou a partir do pai. 
Matrilinearidade e patrilinearidade significa que os "parentes" de um dos 
lados, materno ou paterno, náo seráo considerados como tais. 

Se o sistema é matrilinear, a linha de descendencia passará 
obrigatoriamente pela máe. 

Para visualizar melhor, observemos o gráfico: 

Ti o 
6== 

¡ 

l 
EGO 

FlTia - _/\. 
- -Ll 

¿ 

Assim, os parentes de EGO sáo apenas os que estáo circunscritos pela 
linha a direit?J. Se os que estáo a esquerda (por parte de pai), náo sao 
considerados parentes de EGO (para nós eles seriam primos), entáo sáo 
parceiros conjugais potenciais, isto é, podem casar-se. 

Se o sistema é patrilinear, a descendencia será trac;ada a partir do pai. 
A patrilinearidade é um sistema de parentesco que ocorre mais freqüentemente 
que a matrilinearidade. 

\ 

\ 
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Ao contrário do sistema matrilinear, os parentes de EGO sáo os iosciitos 
pela linha a esquerda. Os parentes náo inscritos nessa linha sáo potenciais · 
esposas para EGO. 

Os Bororo, por exemplo, tem o sistema matrilinear de desc·endencia. 
lsso significa que a mulher tem um peso político muito grande nessa sociedade. 
Ela é o ponto de referencia para todo o tecido social que se constrói a partir das 
relac;óes de parentesco . 

Essas formas de estipular o que é parente e o que náo· é _indicam, em 
primeiro lugar, que diferentes sociedades tem diferentes sistemas de parentesco· 
e, em segundo, que os lac;os de parentesco sáo definidos socialmente e ná_o 
apenas baseados nos lac;os sangüíneos. • 

Alguns sistemas de parentesco tem um termo separado para cada um 
dos primos (tanto maternos, quanto paternos) e para cada um dos irmáos. 

Este é o sistema sudanés. 
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Um sistema muito comum entre os grupos indígenas brasileiros é o 
iroqués, onde os filhos da irmá da máe e os filhos do irmáo do pai sáo chamados 
de irmáos pelo EGO (e náo de primos, como nós os chamaríamos); já os filhos 
do irmáo da máe e os filhos da irma do pai sao considerados náo parentes, 
portanto, cónjuges potenciais. Os primeiros sáo designádos pela Antropología 
de primos paralelos e os segundos, de primos cruzados . 

Graficamente é o segu1nte: 
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EGO considerará os filhos de X e Y como irmáos e chamará X (irmáo do 
pai) de pai e Y (irmá da máe) de máe. EGO saberá que X náo é seu genitor e 
q~e Y tampouco é sua genitora e, ainda, náo confundirá os PP de ambos os 
lados como seus irmáos, embora os chame desta forma. 

Este é um dos motivos que levou os europeus a acharem que os índios 
desconheciam a paternidade, na medida em que chamam muitas pessoas de 
pai e muitas de máe. O que eles náo foram capazes de compreender é que em 
um sistema de parentesco que se realiza desta forma, a educacáo das criancas 
é altamente socializada e aqueles que sáo chamados de "país" ou de "máes" ' 
tem tanta responsabilidade, ou mais, do que os país biológicos. 

O .diagrama seguinte ilustrará a posi9áo dos primos cruzados dentro da 
genealogía: 
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--o 
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EGO poderá entáo casar-se com as primas cruzadas da direita ou da 
esquerda do diagrama, desde que a· descendencia seja bilateral. Caso a 
descendencia seja matrilinear, EGO poderá contrair matrimonio apenas comas 
filhas do irmáo (ou irmáos) do pai; se for patrilinear a relacáo se inverte, ou seja, 
ele poderá procurar esposas apenas entre as filhas dos irmáos de sua máe. 

Em populacóes indígenas, com reduzido número de habitantes, a 
instituicáo do casamento com primos cruzados facilita o encentro de parceiros. 
Deve-se acrescentar que o casamento entre primos cruzados é preferencial, 
náo tendo obrigatoriedade estrita. 

Outro tipo de casamento é o avuncular, isto é, o casa mento da sobrinha 
tomo tto. Muito estranho a urna primeira vista, deixa de se-lo se pensarmos 
que através da matrilinearidade ou da patrilinearidade, urna categoría ampla de 
parentes náo considerada como tal. Portanto, o casamento com o tio pode náo 
ser considerado incestuoso se ele náo estiver inscrito na linha de descendencia 
de EGO. 

Já vimos que o parentesco mais do que urna relacáo biológica é urna 
relacáo social estruturada a partir de princípios que náo sáo apenas dados pelo 
partilhar do mesmo sangue. Em nossa sociedade, por exemplo, sogros, 
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sogras, cunhados e cunhadas sáo considerados como parentes, embora náo 
existam lacos de sangue. 

Existem ainda entre as sociedades indígenas outros sistemas de 
parentesco, mais complexos para serem entendidos, mas para nosso objetivo 
0 que apresentamos até aquj é o suficiente. O importante é reter que a nocáo 
de parentes, de família, varia de urna sociedade para outra, embora a família 
nuclear seja urna constante . 

É ainda importante notar que, muitas vezes, náo parentes podem se 
/ transformar em quase pa.rentes através de lac;os de compadrio. Compadres e 

/ comadres, sobretudo no Brasil rural, temo estatuto de parentes e as vezes sao 
mais considerados que os próprios; as vezes trocam mais favores entre si do 
que com aqueles com quem partilham o.mesmo sangue. A madrinha de urna 
crianca, no caso da morte da máe, idealmente assume o lugar desta; espera
se que os padrinhos acompanhem o crescimento do afilhado com igual 
interesse que os país e que ainda doem muitos presentes. Enfim, compadres 
e comadres, padrinhos e maddnhas estabelecem entre si obrigac;óes até mais 
rígidas do que as que devem aos parentes do mesmo sangue. 

Em algumas sociedades .indígenas, pessoas que durante algum tempo 
compartilham refeic;óes transformam-se em parentes porque trocam 
substancias vitais com freqüencia. Em outras, a concepcáo do sangue também 
promove nao parentes consangüíneos a parentes. Acredita-se que o sangue 
seja urna substancia mais ou menos volátil, urna forma de energía que 
extravasa os limites do corpo; por isso, pessoas que convivem durante muito 
tempo - como marido e mulher por exemplo - passam a ter o mesmo sangue. 

Enfim, o parentesco é urna forma de recortar, de ordenar indiyíduos em 
determinadas relac;6es sociais e de impor-lhes certos comportamentos e 
deveres. Assim, espera-se que um filho respeite seus pais, enquanto que com 
os primos a relac;áo pode ser de camaradagem, pelo menos idealmente. Com 
a sogra, em geral, a rela<;áo é tensa, pois é urna parente introduzida através do 
casamento, urna (quase) estranha na verdade. 

Os avós com seus netos sáo menos severos e menos exigentes do que 
o foram com seus filhos. Ouem já náo ouviu a máxima de que "avó estraga os 
netos"? lsso ocorre porque orelacionamento entre gerac;óes alternadas é mais 
tranqüilo do que entre as gerac;6es subjacentes. 

Os náo parentes sáo urna ampla categoria de outros, de estranhos, para 
os quais náo se deve nada e de quem náo se espera nada. 

Apenas para encerrar, resta dizer que o sistema de parentesco é urna 
das tantas instancias da vida social que devem ser observadas para que se 
possa compreender urna sociedade. 

• 
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Família e Casamento Araweté 

Um dos aspectos que chamam a aten<;áo no casamento Araweté é que 
cada adulto casou-se pelo menos quatro vezes ao longo de sua vida. Casamento 
para os Araweté, portante, náo combina e nem rima com estabilidade. 

Ao contrário de outras sociedades indígenas, que tem formas de 
casamento mais deterrninadas (prescritivas), bem como casamentos mais \ 
estáveis, os Araweté casam-se náo apenas através da categoría de primos 
cruzados, mas fazem casamentos através de grupos de germanos, sororato, 
levirato, casamentos oblíquos, sucessáo matrimonial e etc. 

Os Araweté sáo monogamicos e dizem que náo se importam com o 
padráo de residencia, urna vez que atualmente vivem em urna única aldeia. O 
padráo ideal, de acordo com ele.s, é a virilocalidade (isto é, residencia na se<;áo 
residencial masculina), mas observa-se urna dominancia da matrifocalidade 
(isto é, liga9áo entre máe e filhas) e uroxilocalidade (residencia na casa da 
mulher). 

Ouando um casal Araweté se une, nenhurna cerim6nia ou rito marca o 
casamento. lsso faz lógica pois a instabilidade das unióes e o grande número 
de casamentos contraídos por um indivíduo náo transforma as unióes como 
algo que deva ser marcado ritualmente. O que é interessante, quando um casal 
se une, náo é o casamento em si, masé o clima de efervescencia que se instala 
na aldeia. Todos querem visitar o novo par, e o pátio de sua casa é o mais alegre 
de toda a aldeia. Depois de alguns dias a alegria diminui, as pessoas já náo 
visitam os recém-casados com tanta freqüencia e observa-se que apenas um 
casal continua visitando os nubentes. 

lsso significa que estabeleceu-se a relaGáO " apihí-pihá", é urna rela9áo 
onde os dois casais de ora em diante teráo mutualidade sexual; homens e 
mulheres ficam companheiros entre si, os homens sairáo juntos para ca<;ar e 
pescar, as mulheres iráo juntas para a ro9a. Diz Viveiros de Castro (1986), que 
sempre que houver dois casais no pátio, em atitude carinhosa, rindo e se 
pintando, es ses sáo "apihí-pihá" . 

A marca da rela<;áo "apihí-pihá" é a alegria, a camaradagem, o 
'compar'lheirismo. É urna rela<;áo que acompanha o casamento, porém sem as 
mazelas ocasionadas pelas agruras do cotidiano. Seria urna espécie de 
casamento ideal, apenas recheado de amor, carinho e alegria; no entanto, 
guardando os aspectos do ideal, é real. 

Aparentemente a escolha do "outro" do casal é mais criteriosa ainda do 
que a própria escolha do par. "A impressáo que se teria, assim, é que o 
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casamento é menos um meio de se conseguir um cónjuge, que o de se ter 
acesso um casal "apihí-pihá" que duplique e "idealize" a própria rela9áo 
conjuga!" (Viveiros, 1986:427). Eventualmente essas trocas temporárias 
podem virar casament~. mas os la<;os entre as pessoas do mesmo sexo 
persistem. 

Munduruku: Familia e Casamento 

Ouando um jovem Munduruku deseja casar-se, sai perambulando pelas 
aldeias a procura de urna mo<;a que lhe agrade. Assim que elege alguém, 
propóe a seus pais o casamento, mas geralmente os pais do homem fazem a 
intermediacáo comos pais da noiva. Se eles acharem que o jovem é urna boa 
pessoa e um bom trabalhador, receberá facilmente a autoriza<;áo para o 
casamento. 

Se o noivo é de outra aldeia, muda-se para a aldeia da noiva e passa a 
viver na casa dos homens. Se é da mesma aldeia, mantém seu padráo de 
residencia. 

Os casamentos Munduruku que sáo inicialmente muito instáveis, com 
o passar do tempo e com o nascimento dos filhos tendem a consolidar-se. A 
instabilidade inicial deve-se a divisáo de homens na casa dos homens e das 
mulheres nas unidades residenciais. Os padróes de coletivismo e de consumo 
dáo ao casal um alto grau de independencia económica que náo propicia a 
estabilidade conjuga! (de acorde com Murphy, 1978:85). 

1 nicialmente, o homem nao tem grandes compromissos com a casa de 
sua esposa e permanece ligado a seus familiares por la9os de ateto, mas deve 
abastecer diariamente sua família (esposa e filhos) com carne. Aliás, a provisáo 
da esposa com alimentos é o ato simbólico central do casamento. Com o 
nascimento dos filhos e desaparecimento dos pais e casamento dos irmáos, 
atenuam-se os la<;os emociona is e um homem tende crescentemente a se ligar 
a sua esposa. Assim, a uniáo que nasce frágil tende, com o passar do tempo, 
a se solidificar, a tornar-se extremamente afetuosa. 

O adultério é sempre fonte de brigas e pode levar ao divórcio. Parece 
ser universal essa reacáo ao adultério e mesmo entre os Araweté ele provoca 
revolta. Apenas a rela<;áo "apihí-pihá" é considerada um tipo ·de rela<;áo 
conjuga! considerada desejável. Todas as outras sáo repudiadas e podem 
provocar reac;áo violenta por parte do traído, cpmo pode acorrer com qualquer 
pessoa, independente da sociedade a que perten<;a. 

Mas entre os Munduruku há urna diferen9a de reacáo dependendo do 
sexo de quem trai. Se é a mulher que é promíscua, há brigas e em geral o casal 
termina divorciando-se. Os homens veem o adultério (o deles) como um 
acontecimento divertido, mas a mulher náo resta muito a fazer senáo protestar 
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e brigar. O fato dela náo ter a mesma mobilidade do homem, em virtud e da 
matrilocalidade, torna difícil o rompimento do casamento por sua própria 
iniciativa. 

Talvez porque os Munduruku sejam um povo de tradicáo guerreira 
muito forte, há urna separacáo bastante rígida entre homens e mulheres. Os 
homens dormem, descansam e trabalham na casa dos homens; mantem entre 
si, de acorde com Murphy, lacos de solidariedade e de amizade muito intensas. 
As mulheres se dividem entre o lar e a casa de farinha, mas sem a mesma 
harmonia partilhada pelos homens. As fofocas, os conflitos e brigas sáo urna 
constante, embora as mulheres de urna mesma unidade doméstica sejam 
extremamente afetuosas entre si. 

O Casamento Xavante 

O casamento Xavante é de longe um dos exemplos mais interessantes 
conhecidos pela etnografia . Grupo indígena de Mato Grosso é muito conhecido 
por sua belicosidade e pelo orgulho que cultivam a beleza de sua cultura e a 
beleza física, sobretudo, masculina. 

De acordo com David Maybury Lewis, os casamentos Xavante tém 
urna estabilidade admirável. Os Xavante sáo um grupo Je e organizam-se 
através de tres patriclás, com duas metades exog~micas; sáo patrilineares 
quanto ao padráo de descendencia e uxorilocais quanto ao padráo de moradia. 
Pode ocorrer a poligamia, mas de preferencia a sororal (2). 

Normalmente, sáo os pais que combinan: o casamento porque 
geralmente este é contratado com os noivos ainda em idade muito tenra, de 
forma que muitas vezes nem entendem o que está ocorrendo. "Toda a classe 
de idade dos meninos se casa no dia em que saem, pela última vez, da casa 
dos solteiros, ao participarem dos ritos finais de iniciacáo". 

(M. Lewis, 1984: 126) 
Os rapazes iniciados deitam-se entáo no abrigo sobre suas esteiras de 

dormir, sem encararem ninguém de frente. As máes das noivas levam as 
meninas para que se deitem por um instante ao lado de seu "marido". Algu
mas sáo táo novas que sáo carregadas por suas máes, porque ainda náo sabem 

. andar. 
'"quando todas as noivinhas tinham sido trazidas formalmente a seus 
maridos... um bolo enorme preparado no forno de terra com milho 

(2) Casamentos de um homem com um grupo de irmas. Edir Pina de Barros, que está estudando os Bakairi, percebeu que 
a n~ de genética que eles tém é cenamente muito diferente da nossa. No caso dos irmaos uterinos, por tcrcm o 
mesmo sangue e porcompanilharem o mesmo tipo de substAnciasvitais, considera-se que um irmao ou irma éo "duplo" 
do outro. Meu irmao, seria desta forma, meu "outro eu". Essa concep95o torna entao mais fácil comprccndcr por que 
os Bakairi, por exemplo, náo consideram como adúlteras as rela9óes sexuais entre cunhados. Essa concep9ao também 
explicaría a grande ocorrencia de poligamia sororal nas sociedades indígenas. 
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fornecido por todos os grupos domésticos que tinham noivas ou noivos 
casando-se naquele dia (virtualmente todas as casas da comunidade), 
f oi carregado até o local de reuniáo dos home ns maduros, onde foi 
dividido entre eles. Com isso, encerrou-se a cerimonia de casamento ". 

(M. Lewis, 1984: 127) 
Portan to, o casamento Xavante é algo que interessa a toda a comunidade, 

é realizado em cerimonia coletiva e bastante ritual izado. A diferenca de idade 
entre o noivo e a noiva é mareante, na medida em que ele já é rapaz e ela pode 
ser até urna recém-nascida. Os meninos procuram as vezes, de urna forma 
discreta, influenciar para·que a escolha do pai recaia sobre alguma menina mais 
velha, para que ele náo tenha que esperar muitos anos por ela. 

Pois bem, os casamentos foram realizados, a vida continua. Mas, a 
partir desse dia, os rapazes passam a ter.vergonha e a evitar o pai e os parentes 
de sua esposa. A náo ser que alguém queira irritá-lo, evita-se tocar no assunto 
casa mento. 

Idealmente, os rapazes-devem se manter virgens até que suas esposas 
estejam prontas para manterem rela<;óes sexuais com eles, o que pode 
ocorrer, de acordo com D. Maybury Lewis (1984), eventualmente, ·entre oito 
e dez anos de idade. Ouando se acredita que a menina está pronta, o rapaz que 
a esperou durante esses anos come<;a a visitá-la durante a noite. Ainda nega 
que é casado com tal pessoa e se recusa a admitir que a visita, mas todos 
sabem que o casal está se freqüentando. A famíl ia constrói para os dois urna 
espécie de dormitório separado do restante da casa, o que garante a privacidad e 
do casal. Estas visitas furtivas duram geralmente até que a menina engravide. 
Portante, é o nascimento do filho que consolidará o casamento que pode ter 
ocorrido há oito ou nove anos atrás. A partir daí, o rapaz passa a viver na casa 
dos pais de sua esposa. 

Maybury Lewis observa que "é notável o entendimento entre marido 
e mulher" apesar das circunstancias em que se casaram, "talvez porque náo 
esperam do casamento mais do que ele automaticamente proporciona: 
coopera<;áo económica, parceria sexual e filhos". 

(M. Lewis, 1984:133) . 
Como o casamento é uxorilocal, mas a descendencia é patrilinear, o 

marido passa a residir na casa da esposa; mas, como os Munduruku, o homem 
Xavante mantém la9os de af eto e identifica9áo com os seus par entes e náo se 
sente muito confortável na casa de sua esposa (que agora é sua), nem com 
seus consangüíneos. Essa situa9áo se inve(terá apenas na idade madura, 
quando a casa for sua, e náo mais de seu sogro. 

Casamento e·a Familia Guarani 

Os Guarani, do tronco Tupi, se espalham em vários estados do Brasil e, 
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ainda, podem ser encontrados no Paraguai e Argentina. O povo Guaraní é 
composto por tres subgrupos: os Kaiowá, os Nandeva e os Mbüá. Apesar de 
algumas dif eren<;as lingüísticas dialetais, conservam urna relativa uniformidade 
cultural. 

O t ipo de casamento Guaraní é bastantte simples: um casal se 
simpatiza e decide viver junto. Náo existem grande complica<;óes com o 
namoro e com o noivado. O fato é que nesse sistema social homem e mulher 
náo conseguem viver sozinhos, pois ambos exercem papéis complementares 
no que diz respeito a obtenc;áo e transformac;áo dos alimentos. 

O rito de casamento é marcado, como em muitos outros povos Tupi, 
pelo fato do noivo levar sua rede para a casa da noiva, por urna oferta de 
"cau'i" , bebida de milho fermentado, e por danc;as. 

Os casamentos Guaraní em geral náo duram muito, mas, enquanto 
duram, as rela<;óes entre o casal sáo intensas e afetuosas. Casam-se muito 
cedo e mu itas vezes. Assim que a menina estiver madura biologicamente e que 
o rapaz tiver capacidade de trabálhar em urna ro<;a, podem contraír matrimonio. 
Aparentemente, meninos e meninas chegam ao casa mento já experimentados 
nas lides sexuais e com muita freqüencia há " fuxicos" de que dois ou tres 
meninos " derrubaram urna menina no meio do mato". Tudo levar a crer que 
rapaz e mo<;a chegam ao casamento com bastante experiencia, ao contrário 
dos Xavante que chegam virgens. 

O nascimento do primeiro filho consolida o casamento e marca a 
independencia do casal que construirá urna casa ao lado da casa do pai da mo9a, 
em geral. Assim como náo se concebe um homem ou urna mulher sem 
companheiros, tampouco se concebe um casal sem f ilhos. As famílias 

· nucleares (pai, máe, filhos) sáo a unidade mínima de produc;áo, mas a família 
extensa forma urna base mais ampla de cooperac;áo económica e de atuac;áo 
política. Várias famílias extensas reunidas em torno de um "pai", ou chef e de 
casa grande, podem formar urna facc;áo política. 

Assim como é fácil contraír matrimonio, também é fácil se separar: 
adultério, bebida em excesso, fraco desempenho sexual do homem, sáo 
motivos suficientes para o divórcio. Ambos voltam para casa de seus pais e em 
breve se casam novamente. Os filhos terminam por ser criados por urna das 
avós, pois difícilmente levam-se filhos de antigas unióes para urna nova. Náo 
ocorre a ninguém quali ficar urna máe ou um pai de " desnaturado" porque 
abandonam urna criarn; a com os avós. M as esse abandono é na verdade 
bastante relativo, pois, como se notou anteriormente, a regra de residencia é 
uxorilocal e, portante, as crianc;as sempre estaráo próximas a máe. Ainda há 
que se lembrar que a educac;áo de crianc;as em sociedades indígenas é muito 
socializada e náo diz respeito apenas a família nuclear. 
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Tecendo Agumas Conclusóes 

Como se pode notar pelos exemplos dados acima, náo podemos tirar 
um único modelo de casamentos ou de família indígena. Vimos que alguns 
grupos casam-se em cer.imónias muito ritualizadas, enquanto outros náo se 
importam com esse aspecto. Casamento sem ritual é simplesmente viver sob 
o mesmo teto, separar-se é separar as casas. 

Também entre os Mohava (Devereux, 1982), o casamento é um ato 
extremamente simples, se duas pessoas passam a viver juntas significa que 
se casaram e essa uniáo é respeitada pela comunidade. Mas, o único 
casa mento ritual izado é o de primos e ·que é considerado incestuoso. Para que_ 
o casal possa se uniré necessário executar um ritual em que se realiza a morte 
fictícia do noivo; é necessário faze-lo morrer, dar-lhe urna nova,identidade, para 
que entáo possa casar-se com aquela que escolheu. O casamento entre 
prim.os, o único que deve ser permanente, é acompanhado de amor romanesco, 
no sentido ocidental, ao qual ·os Mohava acham ridículo. Devereux (1982:180) 
afirma que em geral esses casamentos terminam por urna morte precoce. 

O que se observa é que o casamento é urna institui<;áo universal e que 
varia apenas a forma com que ele acorre. Essa varia<;áo de formas entre as 
sociedades indígenas é apenas um dos tantos aspectos da diversidade cultural 
que os índios apresentam. Longe a uniformidade e monotonía que se acredita 
que apresentem as sociedades indígenas. 

Há que se lembrar ainda que casamentos se constituem em um dos 
itens da troca que se realiza no interior de urna sociedade: trocam-se mulheres 
(ou homens), por lealdades políticas, por presta<;óes económicas. A partir dos 
casamentos é que se formam novas famílias, a partir dos casamentos é que 
a sociedade se reproduz. 

Se a forma como membros das diferentes sociedades in.dígenas se 
casam náo é a mesma, também náo é a mesma a forma como as famílias se 
organizam. No entanto, seja qual matiz assuma a família, um dado é universal: 
a família nuclear, com marido, esposa e filhos. Também é quase universal o 
significado de suporte económico e de trocase complementaridade económica 
entre os cónjuges. 
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CAPITULO V 

''TERRAS INDÍGENAS'' 

Em primeiro lugar, é importante perceber que as sociedades indígenas 
tem sobre aterra um conceito diferente do nosso. Para nossa sociedade, aterra 
é urna mercadoria, um bem de capital passível de compra e venda. Ela pertence 
a pessoas, náo a um povo; portanto se constitui em propriedade privada e 
somente tem direitos sobre a terra quem é seu proprietário. 

Apenas seu dono pode usufruir dos benefícios que a terra proporciona 
e quem se instala em terras pertencentes a outrem é considerado invasor, 
corre o risco de ser expulso por forc;as policiais. 

O acesso a terra no Brasil se dá principalmente através da compra, 
mediante dinheiro, recebendo o comprador um título de propriedade, tornando

. se, entáo, seu proprietário com direitos de fazer sobre ela o que bem entender. 
Existem no Brasil, basicamente, quatro modalidades de terras : as terras 

devolutas, as terras com títulos reconhecidos pela lei, as terras de posse e as 
terras indígenas. 

T erras devolutas sao aquelas. que náo sofreram nen hum tipo de 
ocupacao e pertencem a nacáo. 

T erras com títulos oficia is sáo aquel as mencionadas acima e que sao 
adquiridas através da compra ou de expediente escusos como, por exemplo, 
a grilagem. 

Terras de posse sao aquelas ocupadas e cultivadas, mas que no entanto 
náo tem títulos de propriedade. 

E, finalmente, as terras indígenas, também reconhecidas pela leí, 
inclusive em várias constitui<;óes do país. Sáo terras ocupadas por povos 
indígenas que representam pequenas parcelas de seus territórios tradicionais. 
As terras indígenas também pertencem a na<;áo e sáo destinadas apenas ao 
usufruto dos povos que as ocupam. Portante, para que um grupo indígena 
possa ter sua si tuacáo de ter ras regularizadas, deve conseguir o reconhecimento 
oficial da Uniáo. 

Náo basta ser índio e ocupar um determinado espa<;o para que as suas 
terras sejam respeitadas e reconhecidas. É necessário um complicado processo 
administrativo envolvendo vários ministérios para que um povo indígena 
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consiga a garantía legal de suas terras. Mesmo assim, como veremos adiante, 
essa garantia nem sempre ocorre de fato, mas apenas no papel e na lei. 

. Territórios Indígenas 

T erra en tao tem urna defini<;áo jurídica e é o lugar onde se realiza a 
produ<;áo, onde ocorre o trabalho agrícola ou do solo. Para as sociedades 
indígenas, no entanto, esse espa<;o é mais abrangente, nao se resumindo 
apenas ao lugar do trab.alho. Por isso, o conceito de terras é insuficiente para 
designar o habitat indígena. Para precisar melhor essa nQ(;ao usa-se o conceito 
de território indígena. 

Falar em território indígena significa dizer que este é um espaco da 
sobrevivencia e reprodU(;áo de um povo, onde se realiza a cultura, onde se criou 
o mundo, onde descansam os antepassados. Além de ser um local onde os 
índios se apropriam dos recursos naturais e garantem sua subsistencia física 
é, sobretudo, um espac;o si~bólico em que as pessoas travam rela<;óes entre 
si e com seus deuses. Há que se ressa'ltar, ainda, que a apropria<;ao de recursos 
naturais nao se resume em produzir alimentos, mas consiste em extrair 
matéria-prima para a construc;áo de casas, para enfeites, para a fábricac;áo de 
arcos, flechas, canoas e outros ~. ainda, em retirar as ervas medicinais que 
exigem determinadas condi<;óes ecológicas para vingarem. 

Para que um povo possa sobreviver e se reproduzir, necessita·de muito 
mais terras do que as que utiliza simplesmente para plantar. E é justamente 
esse espaco da sobrevivencia, com tudo que ela implica, que denominamos 
território. 

E o território indígena tem urna particularidade: o de ser coletivo e 
pertencer igualmente a todo o grupo. Nao existe a propriedade privada entre 
os índios. Todos tem acesso a terra, e esse acesso é efetivado através do 
trabalho e de ocupac;áo de fato de urna determinada porc;áo do território tribal. 

Os grupos indígenas também tem diferentes formas de percepc;áo de 
seu território . Alguns, fundamentalmente sedentários, estabelecem fronteiras 
definidas. Outros, como é o caso dos povos Je do Brasil Central, tem (ou 
tiveram) suas fronteiras em constante expansáo em func;áo de atividades 
guerreiras, ou da caca e coleta . 

Situa(:ao das Terras, Indígenas 

Náo se pode talar em terras indígenas sem se perguntar quantas sáo, . . 
qual a situacáo legal que tem e que tipo de amea~a elas sofrem. 

Das 518 áreas indígenas existentes no Brasil, 167 delas (ou se ja, 32 o/o) 
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náo tem qualquer amparo legal e nenhum reconhecimento oficial. Dentre estas 
áreas, existem 37 onde vivem grupos sem qualquer contato com a sociedade 
nacional. 

Apenas 41 áreas (7o/o) tem urna situac;áo jurídica regularizada, ou seja, 
tem registro no cartório de imóveis e sáo consideradas como áreas indígenas 
de fato. 

171 áreas (33%) sáo delimitadas, o que significa que gozam de 
reconheci.mento oficial, porém náo contam com decreto homologando a 
demarcac;áo e, menos a inda, com registro em cartório de imóveis. E, finalmente, 
apenas 6, 18o/o, ou seja, um total de 32 áreas foram homologadas, is to é, 
receberam decreto homologando a delimita<;áo, mas ainda náo sáo registradas 
em cartório. 

Em termos de extensáo, apenas 3,8% das terras indígenas estáo 
regularizadas e atendem a 1 O% da popula<;áo indígena; 2, 6% estáo homologadas 
e atendem a 8,5% da populac;áo. 

Apenas delimitadas sáo 43% da extensáo das terras indígenas onde 
vivem 45% dos índios. A metade (50%) das terras indígenas sáo apenas 
identificadas e aí vivem 31,5% da populac;áo indígena brasileira. 

Por motivos óbvios, náo se sabe a extensáo das terras náo identificadas, 
mas af vivem cerca de 5% da populac;áo. 

O que esses números significam? 
O objetivo aqui náo é entorpecer o leitor com um jogo de números, 

porcentagens e dados estatísticos. É, antes de tudo, informar a respeito da 
situacáo das terras indígenas atualmente. 

Tentando simplificar e resumir o que foi dito acima, pode-se observar 
que apenas 7% do total das áreas indígenas tem sua situa9áo completamente 
regularizada e sao plenamente reconhecidas pelo governo brasileiro. Portanto, 
93% do total estáo na dependencia desse reconhecimento legal e de 
regularizac;áo e, destes 93º/o, 32% náo sáo sequer reconhecidos como área 
indígena. 

Em termos de extensáo do território indígena, apenas 3,8°/o estáo 
regularizados, enquanto que 96,2% estáo aguardando, em alguma instancia, 
providencias legais. 

Esses números, agora sim, nos mostram com toda crueza a situac;áo 
alarmante em que se encontram as terras indígenas no Brasil e, dessa situac;áo 
de terras, pode-se inferir a situac;áo de vida dos índios brasileiros. 

Deve-se Garantir as Terras Indígenas 

Os grupos indígenas brasileiros comec;aram a perder suas terras desde 
a chegada dos europeus, no século XVI. A perda de territórios vem acompanhada 
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da perda das condi96es de subsistencia, de trac;os culturais, da autonomía. 
1 ncontáveis povos indígenas desapareceram desde que entraram em 

contato com os brancos, vitimados por doenc;as ou guerras. Se hoje sao 
poucos, é porque esse processo foi por demais violento e desigual para que 
pudessem enfrentá-lo e náo por inferioridade cultural oü racial. 

É preciso ter urna consciencia profunda do direito que os fndios tem 
sobre suas terras, é preciso assegurar-lhes, garantir-lhes esse direito. 

Náo se reivindica, como querem alguns, a retomada de terras do Brasil. 
Reivindica-se, sim, a sobrevivencia desses povos. 

Nao é preciso dizer que todo povo necessita de um território para tirar 
seus meios de subsistencia, para reproduzir-se, para sobreviver enfim. 

E náo é possível perder de vista que os povos indígenas sáo povos que 
muito podem ensinar aos brancos. Os ciganos constituem a .única excec;áo a 
regra de que um povo para conseguir viver deve ter um território. Mas os índios 
náo sao ciganos. Sem aterra náo podem sobreviver. 

Dizer que eles entravam o desenvolvimento no Brasil é atribuir-lhes a 
culpa de urna política sócio-económica ·defeituosa. A continuidade das na96es 
indígenas náo coloca e nunca colocou em risco o progresso da na9áo brasileira. 
No entanto, nao permitir que tenham suas terras é decretar-lhes morte certa, 
a morte de um povo. 

Pressoes Sobre as Terras Indígenas 

Se é assustadora a falta de protec;áo legal sobre as terras indígenas o 
quadro é ainda mais assustador, quando se examina a situac;áo em que elas se 
encontram. 

É necessário dizer que as terras indígenas se constituem em 
pequeníssimas parcelas dos territórios tradicionais. Territórios esses que os 
índíos perderam em fun9áo da chegada do homem branco e que foram 
drasticamente reduzidos. 

Além· dessa perda enorme, muitas vezes os diferentes grupos foram 
abrigados a se instalarem em regi6es de solos mais pobres e menos cobic;ados 
pelos "civilizados". lsso provocou o empobrecimento deles em func;ao da 
diminuic;áo das possibilidades de obter recursos naturais mais abundantes e 
por terem que adaptar-se a regióes mais áridas e menos produtivas. 

O que restou dos territórios indígenas t radicionais se encontra invadido 
e amea9ado de diferentes formas. Observa-se que ,~ s terras indígenas tem 
destinac;6es o u tras que náo se resumem apenas ao uso das tribos que aí vivem. 

Um levantamento, realizado pelo Centro Ecuménico de Documenta<;ao 
e lnformac;áo (CEDI) e pelo Museu Nacional, torna claro que 86,65% das terras 
indígenas estáo ameac;adas pelo planejamento e/ou utilizac;áo dos recursos 
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natura is aí existentes. Essas outras destina<;óes sáo para o garimpo (29°/o), para 
a minera<;áo (69o/o ), para as usinas hidrelétricas (39,5%) e para estradas (50°/o ). 

Deve-se deixar muito claro que raramente esses outros usos dos 
territórios tribais trazem algum proveito ou lucro aos índios. A regra é que 
tenham prejuízos com o meio ambiente, pois todas essas atividades rompem 
o equilíbrio ecológico que eles conseguem manter há milhares de anos. Nao 
bastasse isso, essas atividades introduzem nas aldeias a prostitui<;áo, o 
alcoolismo e doencas. E, ainda, reduzem o já pequeno território indígena. 

Esses dados, no entanto, náo registram as invasóes por parte de 
fazendeiros, posseiros e de atividades extrativas, das quais náo se dispóe de 
números exatos. Mas se sabe que quase todas as áreas indígenas estáo 
invadidas e que freqüentemente ocorrem conflitos entre índios e brancos que 
agora lutam pelo que restou dos territórios tribais. 

Náo .faltariam exemplos, mesmo que recentes, sobre essas !utas que 
freqüentemente resultam em morte. É o caso da invasáo no território dos Zoró, 
que teve como saldo a morte de um velho índio, do assassinato do Padre 
Vicente Cañnas em 1987, por defender a terra dos Salumá, e dos 15 índios 
T ukuna, do Alto Solimóes, que foram barbara mente chacinados no início do ano 
de 1989. 

Ocupa~ao do Solo 

Como se ve, a realidade é de que os índi.os tem pouquíssima t erra, 
apenas 2 % do território nacional, ao contrário do que se veicu la em propagandas 
pela televisáo e jornais e do que se diz no "boca a boca" . 

Dizer que os índios tem muita terra é obedecer principalmente a dois 
interesses: o primeiro é da FUNAI - Funda<;áo Nacional do Índio- que apresenta 
ao público cifras que muitas vezes náo correspondem a realidade dos fatos. 
Para efeitos de propaganda de sua capacidade de demarca<;áo, que está 
diretamente relacionada a capacidade de obter recursos, apresenta dados 
distorcidos. 

O exemplo mais recente é o da demarca<;áo do Parque dos Yanomamo 
A FUNAI lan<;ou urna propaganda de que teria demarcado mais de 8 milhóes 
de hectares. Mas estes 8 milhóes estáo divididos em Parques e reservas 
ecológicas e para os Yanomamo foram destinados de fato cerca de 2 milhóes 
de hectares, mas náo em área contínua. lsso significa que as cobic;adas terras 
dos Yanomamo, em Roraima, foram estilhac;adas em pequenas reservas e que 
com isso deixou-se aberto um corredor para explorac;áo de garimpos e livre para 
invasóes de todos os tipos. 

O outro tipo de interesse que responde a mentira de que os índios tem 
mu itas terras é a cobi<;a sobre e las, principalmente por fazendeiros, garimpeiros 
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e grupos de grande poder económico. Para isso, lancam máo do argumento de 
que náo produzem, náo trabalham, e de que os índios sáo muito poucos em tace 
a populacáo nacional. 

Estudos recentes apontam para o fato de que a ocupac;áo indígena do 
solo é muito mais intensa do que se supunha até agora e que eles ocupam a 
terra com urna extrema racionalidade, preservando o equilíbrio ecológico. 

Os grupos indígenas quando conseguem boas condic;óes para a ocupac;áo 
de suas terras tem grande fartura de alimentos. Apenas passam fome quando 
sáo destituídos de parte significativa de suas terras e quando o contato com a 
sociedade nacional foi táo violento que náo conseguiram rearticular seu 
sistema de produc;áo e seu sistema cultural. 

O argumento de que a populac;áo indígena é muito pequena frente a 
populac;áo nacional náo faz sentido. lsso porque se se fizer urna análise a nível 
de municípios e microrregióes do país essa propon;áo fica muito diferente. 

Vejamos: 48o/o da populac;áo indígena vive na Amazonia Legal. Sáo 
102.490 pessoas, o que significa tres vezes mais que a populac;áo rural de 
Roraima, e urna vez e meia a populac;áo do Amapá. Eles se constituem 72% 
da popula¡;áo rural de Roraima e 10% da do Amazonas. 

Em Mato Grosso, no município de Aripuaná, 10% da populac;áo é 
constituída por índios; no Município de Barra do Garcas é de 22%; em General 
Gomes Carneiro 56% e, em Vila Bela, 8%. 

Resumindo, a populac;áo indígena brasileira quando comparada ao 
montante da populac;áo rural náo é táo insignificante quanto se poderia pensar. 
Ao contrário, é muito significativa e dependendo de algumas regióes é maior 
do que a populac;áo de brasileiros. E, ainda, que a ocupac;áo do solo por vezes 
é mais eficiente e mais intensa nas área indígenas. 

, 
Rela~io Indio por Hectare 

Ouando se faz as contas da extensáo das terras indígenas relacionadas 
as terras nacionais e da populacáo indígena frente a populac;áo brasileira, a 
desproporcáo é absurda. No entanto, esses cálculos englobam as populac;óes 
urbanas, inclusive a dos grandes centros. Mas náo é justo esse tipo de cálculo, 
pois a área ocupada pelos habitantes da cidade é incrivelmente menor que a • 
·área ne_cessitada pelos habitantes rurais. 

Os resultados da pesquisa do CEDl/MUSEU NACIONAL, sobre terras 
indígenas, apontam para o fato de que em alguns estados a média de habitantes 
por hectare é menor do que a média de ocupac;áo de índios por hectare. 

E a título de lembranca. esses hectares náo sáo apenas ocupados por 
índios, encontram-se invadidos, e que apenas 18,9% das terras indígenas náo 
tem registro de outras destinac;óes que náo em proveito dos grupos tribais. 

Existe urna grande diferenc;a no grau de ocupac;áo das terras brasileiras 
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dependendo da regiáo do país. Os estados do sul e sudeste tem mais de 90% 
de ocupac;áo e é de onde provém grande parte da produc;áo agrícola e industrial. 
Mas a maior porcentagem dos índios náo vivem no sul, e sim, naqueles estados 
em que a agricultura é qua se insignificante perante essas outras regióes e onde 
existem muítas terras devolutas e grande parte dos imóveis rurais sáo 
praticamente improdutivos.' . 

No caso de Mato Grosso. o grau de ocupac;áo do solo é de mais de 
100%. lsso significa que existem maís proprietários com registro no cartório, 
do que terras. Mas apesar de tantos donos, quase 30% das terras 
economicamente produtivas náo sáo aproveitadas, permanecendo paradas 
provavelmente a espera de valorizac;~o financeira. 

Dizendo em números: dos 88.100.100 hectares mato-grossenses, 
29.443.000 hectares náo sáo utilizado?, sem falar nos que o sáo apenas 
parcialmente. 

As terras indígenas em Mato Grosso perfazem um total de 10.966.000 
hectares e estáo divididas entre 33 grupos diferentes. Existem registros em 
cartório de propriedades de mais de 1, 5 milháo de hectares, e com apenas um 
dono. 

Ouando se acusa os índios de terem muitas terras, se esquece que as 
mesmas sáo ocupadas por povos e náo por indivíduos. E que algumas pessoas, 
em nosso país, ocupam, ás vezes, muito mais terras que vários povos 
indígenas juntos. E que esses indivíduos podem deixar essas terras sem 
nenhuma produc;áo e náo serem a·cusados de indolentes e improdutivos. 

Outro argumento muito comum é o de que os índios estáo impedindo 
o desenvolvimento da agricultura ao monopolizarem consideráveis porc;óes de 
terras. Como se is so fosse verdade ! O que impede urna melhor prodw;áo 
agrícola náo sáo os índios. Existem fatores da política económica nacional que 
funcionam como verdadeiras barreiras a agricultura brasileira de alimentos. 
Entre esses fatores impeditivos estáo o incentivo a agricultura de exportac;áo 
que oferece financiamentos para o plantío de soja, alimento que os brasileiros 
náo apreciam, ou a lavoura canavieira destinada a produc;áo de combustível. 

O acesso ao crédito agrícola é privilégio dos grandes proprietários, que 
em geral náo produzem alimentos. Sabe-se que cerca de 75% da prodLJ(;áo 
alimentícia deste país é proveniente de propriedades com até 100 hectares, as 
quais tem muita dificuldade para obter crédito. ' 

Longe dos índios terem o poder de impedir o desenvolvimento da 
agricultura naciona ! Atribuir:-lhes esta culpa é manipular os dados sobre a 
política agrícola do país e jogar-lhes urna responsabilidade que nao tem. Mais 
do que isso, é justificar a invasáo e expoliac;áo de seus territórios. 
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CAPÍ ULO VI 

''ECONOMftA INDÍGENA: 
ECONOMIA DA MISÉRIA?'' 

Urna das idéias que se faz a respeito da economia indígena é a de que 
os índios náo trabalham, ou entáo trabalham muito pouco, e que nao se 
preocupam com o dia de aman.há. 

De fato, quando os índios contam com um habitat sem depreda<;óes por 
parte dos brancos, conseguem trabalhar pouco e, ainda, viver com fartura . No 
entanto, quando o território indígena é muito diminuído, de forma que seja 
impossível manter os mesmos padróes de relacionamento com o meio 
ambiente, isso se inverte. Trabalham muito, e vivem na penúria, na beira da 
miséria total. 

Economia de Subsistencia 

Em geral, quando se referem a economía indígena, as pessoas tem a 
tendencia de denominarem-na de "economía de subsistencia". "lmagem 
antiga, mas sempre eficaz, da miséria dos selvagens' ', como diz Pierre 
Clastres, (1982: 133). 

Entende-se por economía de subsistencia, aquela que gera recursos 
apenas para a satisfa<;áo imediata das necessidades, sem produzir excedentes, 
isto é, "sobras". Implícita no conceito de subsistencia está a idéia de urna 

I 

economía da escassez e do trabalho constante para a obten<;áo de alimentos. 
Esse tipo de juízo de valor esconde duas idéias: a de que o índio é .. 

pregui~oso por natureza e, outra, a de que é incapaz de produzir excedentes. 
E desdobrando essas idéias, por ser pregui<;oso, é incapaz de produzir urna 
tecnología mais eficiente e, por ter essa incapacidade, náo consegue viver na 
abundancia. 

O conceito de que é pregui<;oso está fundamentado desde o período da 
escravidáo, quando se alegava que o índio nao se prestava ao trabalho, por isso 
era necessário importar os negros da África. Esse preconceito é refor9ado 
pelos livros escolares que náo explicam que o índio também foi utilizado como 
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máo-de-obra escrava, mas que o tráfico negreiro era muito mais lucrativo do 
que a escraviza<;áo de indígenas. Trazer o negro da África produzia mais dinheiro 
e mais lucro, do que prear índios no sertáo. · 

O índio se prestou .sim, e ainda se presta, ao trabalho com os brancos, 
e existem regióes deste país, cuja riqueza foi erguida gracas ao trabalho 
indígena. É o caso de Mato Grosso do Sul que utilizou e ainda utiliza os Terena 
e os Guaraní como empregados nas lavouras de soja e de trigo . 

Os primeiros viajantes europeus que tiveram contato com os grupos 
indígenas brasileiros sempre se referiram a boa saúde, a bela aparencia e a 
fartura de alimentos que· eles exibiam: 

Como isso seria conseguido? 
Oualquer grupo humano para sobr~viver deve dominar o meio geográfico 

que ocupa. E sabe-se que as sociedades indígenas sáo mestres no conhecimento 
e manuseio do meio ambiente. A rela9áo que eles mantem com seu habitat é 
tao c.omplexa que apenas agora os brancos comec;am a entende-la. 

Para que seja possíver a apropriac;áo do meio ambiente, isto é, que se1 

consiga produzir, é necessário dispor de técnicas apropriadas. Essas técnicas 
devem ser eficientes para que se obtenham remédios, alimentos, matéria
prima para construc;áo de casas, de ferramentas, enfim, para assegurar a 
reprodu<;áo de um povo. 

Clastres observa que, nessé sentido, náo se pode talar em tecnología 
inferior ou superior, mas que "só se pode medir um equipa mento tecnológico 
pela sua capacidade de satisfazer, num determinado meio, as necessidades da 
sociedade ·' ( 1988: 13). 

Observando sob esse prisma, a tecnología indígena é extre_mamente 
eficiente, urna vez que garante a existencia dessas sociedades há dezenas de 
milhares de anos, sem o auxílio da tecnologia dos europeus que estáo aqui há 
apenas quatro séculos. 

Ainda de acordo com Clastres, náo adianta contrapor um machado de 
pedra a um machado de ac;o. O que importa é compreender o significado e o 
uso que um povo dele faz. Os povos indígenas adotaram o machado de ac;o e 
com isso diminuíram o tempo do trabalho. Mas a ado<;áo e introdu<;áo de 
ferramentas de metal vem acompanhadas do contato comos homens brancas 

' ., e, com ela, a ameac;a das sociedades indígenas. 

O Saber Fazer 

Recentemente na Fran<;a, arqueólogos tentaram fazer réplicas de 
machados de pedra, em váo. Descobriram que um instrur:nento aparentemente 
táo simples é, na verdade, algo extremamente difícil de produzir. 

As técnicas de fabrico de utensílios e ferramentas, as técnicas agrícolas. 
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as de caca e pesca sáo passadas de geracáo a geracáo, através de um paciente 
trabalho de aprendizagem e de inovacáo. Por trás de todas as atividades 
indígenas existe urna ciencia que muitas vezes nos é difícil de compreender, 
existe urna sabedoria e também urna arte. 

Na tecnología indígena é um pouco difícil distinguir utilidade e o que é 
manifestacáo artística. Em todos os objetos de trabalho, adornos rituais, 
vasilhames, há um tal trabalho de arte, que náo sao apenas instrumentos 
utilitários, mas também objetos de arte. Basta visitar um Museu de Arte 
Indígena para constatar esse fato. 

Esse saber e essa arte é passada dos homens mais velhos para as 
geracóes mais novas, pacientemente. Meninas aprendem a tecelagem, o 
fabrico de ceramica, a transformacao de alimentos, com suas máes e com as 
mulheres mais idosas e experientes. Meninos aprendem a fazer arcos, flechas, 
adornos corporais, técnicas de caca e pesca e outras atividades, com seus pais. 

Como as criancas participam normalmente de todas as atividades dos 
adultos, desde pequenos apreridem também a trabalhar. Inicialmente, através 
de brincadeiras e de miniaturas dos instrumentos para o trabalho . Miniaturas 
essas que funcionam como imitacao e aprendizagem para a vida futura. Além 
dos brinquedos, desde muito cedo, as criarn;as ajudam seus país em pequenas 
tarefas. lsso também ocorre na nossa sociedade, e os brinquedos infantis 
reproduzem situacóes de vida dos adultos: meninas brincam de "casinha" e 
meninos com caminhóes, armas de fogo, etc. 

O tempo do Trabalho 

Ouase todos os autores sao unanimes ao afirmar que os índios, quando 
em condicóes ideais, trabalham poucas horas por dia. 

Embora náo sejam muito freqüentes, os estudos de ecología alimen
tar( 1) trazem dados concretos sobre esse aspecto. Eleanora Setz ( 1983) em 
sua pesquisa sobre os Nambikwara (MT) aborda a obtencao de alimentos por 
parte de um grupo Nambikwara de floresta - os Alentesu - e por um grupo de 
cerrado - os Juína. 

Os Nambikwara se constituem urna populacáo pequena, com 
aproximadamente 550 pessoas, que se dividem em 28 grupos menores entre · 
5 a 70. pessoas, ligadas por lacos de parentesco. Dedicam-se a agricultura e 
passam parte de seu tempo envolvidos em atividades de caca e coleta, quando 
se desloca a totalidade de um grupo local. Eles alternam as duas furn;óes e 
passam, aproximadamente, metade do tempo na aldeia, envolvidos com 
atividades sedentárias e a outra metade com atividades nómades. Os 

(1) Ecologia alimentaré o estudo das rel~cs quo os hoi:iens estabelecem 90m o meio ~mbiente para obtcr alimentos, que 
lhes fornecem energia e nutrientes para o scu cre_sc1mento e reprodu<;ao. A ecolog1a alimentar leva 0~1 con ta. aspectos 
tais como o que se come, o tamanho da popul()';ao, a área explorada e o tempo gasto para a obten<;oo do alimentos. 
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Nambikwara orgulham-se de sobreviver com o mínimo de objetos e de 
retirarem da mata tudo o que precisam em suas perambula96es. 

Nas rocas plantam milho, mandioca, batata-doce, banana, araruta é 
arroz o que poderia nos induzir a acreditar que eles tem urna dieta muito pobre. 
Mas o levantamento de Sétz sobre a alimentacáo do grupo aponta para urna 
dieta muita rica e variada, obtida através das atividades de caca, pesca e coleta. 
Essa riqueza vem dos diversos frutos, palmitos, mel, formigas, corós, das 
carnes e pe1xes. 

Tanto os Juína como os Alentesu trocam informacóes e tem grande 
conhecimento da área, quando e onde tem frutos, onde estáo as colméias, 
observando também as pegadas de anirhais. Esse domínio do território otimiza 
sua utilizacao e essa eficiencia é tambérn auxiliada por outras atividades tais 
como a queimada, que no rebrote atrai anlmais, a derrubada de troncos, onde 
surgem corós, troncos deixados em pé na roca, que atraem aves, rocas 
abandonadas que atraem animais de caca. 

· Setz observou urna diferenca de recursos entre o cerrado e a floresta. 
O grupo de Juína percorre urna distancia 4,4 vezes maior do que os Alentesu 
para conseguir alimentos, o que indica a menor produtividade do cerrado e 
demanda maior investimento de tempo (1983:133). O cerrado, apresenta urna 
maior variedade de itens alimentares, apesar de mais esparsos, enquanto que 
na floresta, a variedade é menor, embora mais concentrada e com animais 
ma1ores. 

Eleanora Setz acompanhou, durante cerca de um ano, diariamente, as 
atividades dos Juína e dos Alentesu e notou que os primeiros, de área de 
cerrado, gastam mais horas para conseguir urna dieta aproximada a dos 
moradores da floresta. Seus resultados sao os seguintes, a partir do tempo 
médio de horas gasto por indivíduo em cada atividade: 

Alentesu Juína 

Seca Ch uva Média Seca Ch uva Média 

Ca car 0,52 0,82 0,40 0,40 0,57 0,47 

Coletar 0,45 0,33 0,39 1,47 1, 75 1,61 

Ir a Ro~a 0,51 0,37 0,44 0,41 0,78 0,60 

Processar 0,02 O, 13 0,07 0,42 0,55 . 0,48 

TOTAIS 1,50 1,65 1,30 2,70 3,65 3, 16 

Concluindo, os Juína utilizam cerca de duas vezes mais tempo para se 
alimentarem do que os Alentesu (Setz, 1993: 163). Deve-se observar que 
a pesar do maior empenho, mesmo trabalhando muito mais, os Juína perfazem 
urna média diária de trabalho de 3, 16 horas por día. Um tempo de trabalho 
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insignificante perante o tempo gasto em nossa sociedade. 
Outro estudo sobre alimenta<;áo e tempo de trabalho é de Lizot (1980) 

entre os Yanomamo. Aqui também se observa o pequeno número de horas 
·cotidianas dedicadas ao trabalho, pois 

"Para comerem bastante razoavelmente basta que os Yanomamo 
traba/hem, diariamente, entre 1horae58 minutos (mulheres) e 2 horas 
e 51 minutos (homens), esfor90 mínimo para chegarem a esse resultado 
honroso" (pág. 188). 

Lizot pergunta se a natureza seria pobre a ponto de impor limita<;óes as 
atividades económicas dos Yanomamo. E responde que eles procuram 
satisfazer suas necessidades alimentares da forma mais fácil possível, 
argumentando que os Yanomamo náo colhem nem ca<;am tudo o que 
poderiam. Afirma, ainda, que a floresta é um meio ambiente extremamente rico 
e generoso em alimentos. 

Os Yanomamo, que vivem na rica regiáo de garimpo, em Roraima, estáo 
vivendo, atualmente, problemas graves de invasáo em suas terras e que 
parecem náo ter urna solu<;áo razoável a curto prazo, pelo menos enquanto 
persistir a política do Projeto Calha Norte e a política mineral do país. O garimpo 
vem devastando a floresta, destruindo os rios e colocando em risco a 
sobrevivencia dos Yanomamo. Aparentemente, quando Lizot publicou seu 
trabalho, essa situacáo náo era tao inquietante, pois nao faz referencia a ela. 

Os Yanomamo também se dividem em pequenos grupos locais, a 
exemplo dos Nambikwara. Também sao agricultores que obtem parte da 
alimenta<;ao daqueles produtos obtidos atraves da ca<;a e coleta na floresta. Os 
Yanomamo plantam intensivamente a banana, principal item de sua dieta 
alimentar. Mais da meta de da área plantada é ocupada com bananeiras, que se 
misturam com a mandioca (8, 7o/o), com o algodáo (3,8o/o), com o taro (4,2%) 
e como milho (1 ,4%) (2) . Os carboidratos provenientes dos cultivos sáo 
complementados com frutos e animais da floresta que enriquecem sua 
alimenta<;áo. 

Lizot dizque um hectare de banana produz por ano 16.000 quilos, e que 
para isso sáo necessários apenas 1 hora e quarenta minutos de trabalho 
cotidiano ( 1980: 178). A ca<;a também tem alta produtividade e juntamente com 
a agricultura sáo responsáveis por 90,6% das calorias e por 83o/o das proteínas 
ingeridas pelos Yanomamo, ocupando as duas atividades 55% do tempo de 
trabalho. 

(2) Sobre os cultivos Dssociooos o sua produtividade veja-se o capítulo seguinte. 
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A F.A.O. fixa um mínimo de proteínas diárias que devem ser ingeridas 
(idealmente) por urna pessoa para que possa ter boa saúde. De acorde como~ 
cálculos de Lizot, os Yanomamo ingerem 74 gramas por dia e por pessoa, o que 
ultrapassa em muito esse .mínimo fixado. 

Coimbra (1985) também observou entre os Suruí urna dieta muito rica 
e variada. Os Suruí de RondÓnia que vivem em regióes de floresta, como os 
Nambkwara e os Yanomamo, tem urna economia baseada na ca<;a, coleta, 
pesca e agricultura. 

Esse autor afirma que os grupos indígenas da Amazonia, 
"desenvo/veram mecanismos $ÓCiO-CUfturais e biológicos de modo a 
/hes permitírem uma íntegra9áo harmónica e ao mesmo tempo dinamica 
com o meío ambiente, que regulam a explora9áo destes recursos, pois, 
apesar da grande variedade, sua distribui9áo é rarefeita". (pp. 57-58). 

. Sáo esses mecanismos, essa integra<;áo e esse controle que asseguram 
as sociedades indígenas boas·· condi<;óes de saúde, de alimenta<;áo e de 
sobrevivencia. Os produtos agrícolas em geral fornecem a base da alimenta<;áo, 
que é complementada pela cai;a; alimentos conseguidos das atividades de 
coleta dependem da estac;áo em que frutificam. O mel que é um alimento muito 
apreciado por todos os povos é obtido de inúmeras e~pécies de abelhas. 

Robert Carneiro (1974) anallsa a agricultura de coivara dos Kuikuro 
(Xingu) e conclui que poderiam produzir muito mais, mas náo há interesse 
nisso. Os homens trabalham apenas 3 horas e meia por dia. As rocas de 
mandioca constituem 80°/o da alimenta<;áo dos Kuikuro e a área plantada é 
maior do que as necessidades efetivas do grupo; ao fazerem as rqcas eles 
calculam as perdas para as formigas e com as invasóes dos parcos do mato. 

Robert Carneiro dizque com meia hora a mais de trabalho, os Kuikuro 
aumentariam a produ<;áo consideravelmente, mas náo o fazem. A pergunta 
central de seu raciocínio é: por que náo procuram aumentar os excedentes? 

Para responder essa questáo é necessário antes levar em considerac;áo 
alguns elementos para que se possa compreender a raíz da dúvida do autor. 

Pode-se dizer que, até aí, considerava-se que as sociedades indígenas 
brasileiras tinham baixa densioade demográfica por aldeia como resultado das 
pressóes ecológicas e da fragilidade da floresta. Betty Meggers O 987), ao 
analisar cinco sociedades amazónicas - Kamayurá, Waiwai, Jívaro, Sirionó e 
Kayapó- concluí que as sociedades indígenas sáo sociedades frágeis sobre um 
meio ambiente igualmente frágil. As aldeias pequenas seriam· entáo resultado 
de urna adapta<;áo ecológica for<;ada, onde a imensa variedade de espécies 
animais e vegetais contrapóe-se a sua rarefa<;áo; ainda acrescenta se a 
fragilidade dos solos que se esgotariam rapidamente quando submetidos as 
atividades agrícolas. 
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As pequenas aldeias minimizariam o impacto sobre o meio ambiente e 
seriam resultado da escassez de proteínas; essa escassez de alimentos 
provocaría a divisáo das aldeias assim que elas atingissem determinado 
tamanho. Em resumo, as sociedades indígenas sáo pequenas porque náo tem 
como aumentar a prodU<;áo, como náo tem como aumentar a prodU<;áo, náo 
podem ter mais gente. Sáo peque nas porque náo tem o que comer. 

Robert Carneiro tenta fazer urna rela9áo entre o tamanho relativamente 
pequeno das aldeias dos povos de floresta tropical coma produtividade do solo 
e com as freqüentes fissóes. Através de pesquisas em rocas abandonadas, 
verificou-se que náo havia o esgotamento do solo e que elas poderiam 
continuar produzindo durante mais tempo. A mandioca, utilizada largamente 
pelos povos indígenas, tem alta produtividade e resistencia as pragas, (assim 
como a banana, principal alimento dos Yanomamo). A produtividade conseguida 
pelos Kuikuro, seguro Carneiro, é muito maior que a dos Incas, que era urna 
sociedade com alta densidade demográfica e com diferenciacáo interna 
marcada. 

Lizot, Coimbra e Setz sáo unanimes em afirmar a facilidade com que as 
sociedades por eles estudadas conseguem alimento e demonstram que 
obtem excedentes apesar do pouco trabalho. Também deixaram claro que o 
meio em que essas sociedades vivem é extramamente rico e diversificado, 
onde os produtos existem em abundancia. 

Entáo, por que as sociedades indígenas náo procuram aumentar os 
excedentes, se visivelmente náo sáo sociedades frágeis e tampouco vivem em 
um meio ambiente onde predomina a escassez? 

Robert Carneiro dizque a economía das sociedades indígenas transcende 
a rela<;áo sociedade X meio ambiente e a prodU<;áo. A economía está submetída 
a interesses e a pressóes culturais e políticas. Produz-se pouca mandioca, 
porque assim se deseja, porque as necessidades sáo limitadas. 

Mas como é possível que com táo pouco tempo de trabalho essas 
sociedades possarr1 sobreviver, e ainda com fartura? 

lsso se dá porque as sociedades indígenas tem um sistema económico 
que náo permite o acúmulo de excedentes, e por serem igualitárias náo 
permitem a explora9áo do trabalho. Desta forma, cada família, ao produzir, está 
produzindo para sua própria subsistencia. Ela tem o exato controle de suas 
necessidades, o exato controle sobre sua produ9áo, e sobre o valor do que 
produziu. 

Se fosse urna sociedade dividida entre patróes e empregados, a 
realidade seria muito diferente. Essa mesma família teria que trabalhar para si 
e para seu patráo. Esse trabalho seria transformado em salário, que el~ trocaria 
por bens de sua necessidade, e o restante do produto do trabalho, sena o lucro 
de seu patráo. 
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Como nas sociedades indígenas náo existem patróes, como aterra é 
um bem comum e todos tem a capacidade de produzir os instrumentos de 
trabalho, náo existem pobres ou ricos, todos sáo iguais. E aquefe tanto da· 
produc;áo que náo é utiliza_do diretamente para as necessidades básicas é 
consumido em festas e rituais. Dizendo em linguagem antropológica, o 
excedente é socializado, dividido entre todos, e náo destinado a criar a 
desigualdade entre os homens, para explorar o semelhante. 

O restante do tempo que náo é dedicado ao trabalho, · é gasto na 
convivencia com a família, no lazer e em atividades sociais. Desta forma, os 
índios tem muito mais tempo para serem seres humanos plenos do que nós, 
que pretendemos ser "civilizados". 

Sociedade da afluencia é um conceito que designa urna sociedade cujos 
membros conseguem satisfazer facilmen.te todas suas necessidades. É um 
conceito que coloca em oposic;áo aquelas sociedades onde existe maior 
privac;~o de bens materiais e onde a luta para obtenc;áo de alimentos é muito 
grande. · ·· 

Os Estados Unidos seriam, para alguns, um modelo de sociedade da 
afluencia. Sahlins (1978) ao estudar sociedades de cac;adores e coletores chega 
a concfusáo (endossada por Pierre Clastres) de que as verdadeiras sociedades 
da afluencia sáo as indígenas, na medida que aí, sim, a satisfa9áo das 
necessidades é viável, é possível. Mésmo porque eles tem um controle muito 
grande sobre o que necessitam. Diz Sahlíns que eles, 

"tem poucas posses, mas náo sáo pobres. A pobreza náo é urna rela9áo 
de bens. nem simples relac;áo entre meios e fins: acima de tudo é urna 
rela9áo entre pessoas ". 

(Sahlins, 1978:42). (grifos meus) 

Com isso Sahlins dá um tiro na visáo de que as sociedades indígenas 
sáo pobres e miseráveis e acrescenta: 

"Diz-se que a metade da humanidade vai dormir com fome todas as 
noites. Durante a ve/ha idade da pedra, essa fra9áo devia ser menor. 
Esta é, sem precedentes, a era da fome. Hoje, numa época de imenso 
poder tecnológico, a in?ni9áo é a institui9áo ''. 

(Sahlins:41 ). 

O desenvolvimento tecnológico, contraditoriamente, apropria-se da 
natureza e expropria o homem, empobrecendo-o. Fomos a lua, mas náo 
resolvemos os problemas básicos de alimentac;áo e de saúde de nossa 
popula9áo. Desenvolve-se a tecnología, mas ela náo é c9locada a servi90 do 
homem, de seu bem estar; ela transforma-se em instrumentos de poder a 
servic;o de alguns para aumentar a miséria de muitos. 
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Como diz Sahlins, 
" Se náo resta mais nada, que os ca9adores contemporaneos nos 
forne9am elementos que possam servir a elucida9áo de uma questáo 
his tórica: eles nos mostram que "o problema económico" pode ser 
solucionado com técnicas paleolíticas. Mas só quando a cultura material 
atingiu o ápice de seu desenvolvimento material, erigiu um santuário ao 
lnatingível: as necessidades infinitas." (p. 43) 

Economia, Cosmologia e Ecologia 

Compreender a economía indígena nao é tao simples quanto estudar 
ecologia alimentar, meios de producáo, divisao do trabalho, etc. As sociedades 
indígenas tem um alto nível de integracáo em todos os níveis que as compóem: 
o social, o religioso, o mitológico, o familiar, o económico. 

Neste sentido, um trabalho sobre os Tukano, do Noroeste do Amazonas, 
de autoria de Dolmatoff (1 975) vem demonstrar que a economía indígena pode 
estar ligada a outros fatores que náo dizem respeito apenas a racionalidade para 
obtencáo de recursos, a adaptacáo ao meio ambiente, a ideología económica. 
O autor m ostra que a cosmología, os mitos e os rituais representam um 
conjunto de princípios ecológicos que resultam em um conjunto de regras 
sociais e economicas que ao final garantem um equilíbrio entre os recursos do 
meio e a demanda da sociedade. 

Os Tukano concebem o meio natural como um meio construído pelo 
homem, transformado por sua a<;áo e pelos significados simbólicos a ele 
atribuídos. 

O Sol é urna divindade responsável pelo crescimento das plantas, 
amadurecimento dos fru tos, reprodu<;áo dos homens e animais. O poder do Sol 
náo é ligado apenas a capacidade de criar a vida, mas também por ter 
iluminacáo espiritual e sabedoria esotérica. 

A esséncia de sua for<;a é imaginada como um poder masculino que 
fertiliza o elemento feminino que é o mundo. A biosfera tem características 
masculinas e femininas, mas, em seu conjunto, é m arcantemente feminina e 
sobre ela o Sol exerce seu poder. 

, Os Tukano concebem o universo como um sistema em equilíbrio 
delicado; a quantidade de energía que entra está diretamente relacionada com 
a que é perdida. Os homens ao se alimentarem adquirem a torca reprodutiva 
dos animais ou das plantas que sacrificaram. Assim que fazem urna colheita 
ou matam urna ca<;a, a quantidade de energía disponível no universo diminui. 
Mas ao prepararem e ingerirem o alimento, a energía é reequilibrada, agora a 
nível da sociedade. 
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Dolmatoff notou que o conhecimento que os Tukano tem sobre o meio 
ambiente náo casual, mas é resultado de um estudo disciplinado, baseado em 
longa tradicáo. Eles sabem detalhes da variacáo sazona! e da microdistribuicáo 
de plantas e animais em seu território. Além disso, conhecem o comporta mento 
dos insetos societários, dos bandos de pássaros, dos peixes; também conhecem 
o parasitismo e a simbiose,' para eles, modelos de adaptacáo. 

Na cultura Tu ka no, as pessoas tem consciencia que formam parte de 
urna rede complexa de interacóes que náo envolve apenas a sociedade, mas 
todo o universo, e que há urna quantidade de mecanismos reguladores que 
controlam esse todo. 

As regras náo determinam apenas relacóes entre as pessoas, mas 
também com as plantas, animais e com outros componentes do meio social. 
Dessa maneira, os Tukano tem que controlar o crescimento da populacáo, o 
tamanho das colheitas e compensar todo comportamento anti-social para 
garantir a sobrevivencia individual e coletiva . 

· Assim, eles usam anticoncepcionais e as famílias com muitos filhos sáo 
t idas como irresponsáveis e muito criticadas. 

Para eles, todos os animais estáo sob as ordens de um Senhor .QQ.S 
Animais e apenas podem ser ca<;ados depois de urna prepara<;áo rigorosa que 
incluí abstencáo sexual, absten<;áo de alguns alimentos e banhos especiais. Os 
tipos de animais estáo associados, através dos mitos a determinadas 
constela<;óes, e apenas podem ser ca<;ados depois que elas aparecem no 
horizonte. Os Tukano dizem que os animais choram quando aparecem suas 
constela<;óes, porque sabem que chegou sua hora. 

Ouando a caca é rara, o xamá pode visitar o Senhor dos Animais e em 
troca de almas dos mortos solicitar-lhes que envie alguns animais. 

A morte e a doen<;a sáo causadas por comportamentos contrários a lei 
do equilíbrio do universo; ter muitos filhos, matar mais animais que os 
necessários, fazer colheitas muito grandes, coletar e pescar demais. Todo 
excesso é condenado porque, 

"o delicado equilíbrio que existe dentro do meio natural, entre a natureza 
e sociedade, e dentro da sociedade mesma, constituí uma série de 
sistemas no qua/, qualquer perturbacáo. por mais leve que seja. af eta 
o todo". (Dolmatoff, ·1975:315) (grifo meu) 

Oeste ponto de vista, o tratamento da doenca náo é individual e o que 
deve ser tratado é o ecossistema; através da, reconstituicáo do equilíbrio da 
série de sistemas mencionados por Dolmatoff, chega-se novamente a saúde 
dos indivíduos. Esse tratamento do xamá consiste em controlar as atividades 
de caca, pesca e coleta, bem como das colheita·s, e pela defini9áo de que 
animais cac;ar, quando e onde. Através do controle rigoroso, das atividades 
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produtivas, devolve-se a saúde dos indivíduos. 

Ouando os Brancos Chegam 

Com a chegada dos brancas essa situa<;áo ideal tende a se modificar. 
Com os brancos, chegam as doencas, a miséria. O território indígena 

preservado há milhares de anos e de onde eles tiram seu sustento é 
tragicamente diminuído. As sociedades indígenas devem adaptar-se a um 
espaco muito menor e por vezes muito mais pobre. Além disso, há um aumento 
imediato das necessidades em funcáo do contato e, ainda, muitos bens que 
eles mesmos produziam, agora náo mais conseguem faze-lo. 

Pela pressáo exercida pela sociedade nacional devem vertir-se, precisam 
de remédios industrializados, porque passam a contraír doenc;as para as quais 
náo tem anticorpos e nem conhecem tratamento. Enfim, é imensa a lista de 
novas necessidades. Para fazer frente a carencia que surge em fun<;áo da 
diminuic;áo territorial, crescentemente os povos indígenas passam a necessitar 
da sociedade nacional. É aí que devem procurar trabalho assalariado para, com 
o dinheiro que recebem, adquirir aqueles bens que necessitam. 

Entáo, além de desenvolverem atividades para sua subsistencia, agora 
com maior gasto de tempo, devido ao esgotamento do solo, diminui<;áo de 
animais silvestres e de peixes, devem incorporar-se a um mercado de trabalho 
explorador e injusto. E o fato de serem índios, os coloca de imediato em 
condic;óes de inferioridade perante um regional que dispute um emprego. 

!números autores quando se referem ao trabalho indígena fora dos 
limites de sua aldeia, sempre explicam que os índios, para um mesmo tipo de 
servic;o, ganham menos que os brancas. E, ainda, que os cereais colhidos por 
eles, em suas terras, tem automaticamente um prec;o mais baixo no mercado 
regional. 

Resumindo, quando os povos indígenas entram em contato com os 
brancos, se transformam em sociedades dependentes da nossa. O fato de 
conhecerem ferramentas ou instrumentos de trabalho mais eficientes do que 
os que possuíam náo lhes traz grandes benc;áos. Ao contrário, simbolizam a 
perda da autonomía económica, o acréscimo de suas necessidades e do 
núme'ro de horas dedicadas ao trabalho. 

A venda do artesanato também representa um aumento de horas de 
trabalho e constituí um pequeno aumento na receita indígena. Algu~as vezes 
eles próprios o comercializam, sempre a prec;os baixos. A ARTE INDIA, da 
Funai, destinada a captar a produ<;áo de artefatos e de objetos de arte indígena, 
em geral, compra artesanato a baixos prec;os e cobra exorbit~ncias pelos 
mesmos. nas principais capitais do país. 
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Os Projetos de Desenvolvimento Economico 

Existem dois tipos de projetos aplicados em áreas indígenas: os de 
subsistencia e os económicos. Os projetos de subsistencia, geralmente 
aplicados por missionários e antropólogos, pretendem auxiliar as sociedades 
indígenas a obterem sua alimentacáo. Sáo projetos de pequeno porte, com 
poucos recursos e plantam-se géneros considerados de primeirá necessidade: 
arroz, feijáo e milho. Náo tem como objetivo primordial a obtenc;áo de 
excedentes voltados ao mercado, embora este possa ser um objetivo secundário. 

Os chamados Projetos de Desenvolvimento Económico sáo.projetos 
económicos implantados pela Funda<;áo Nacional do Índio - FUNAI - em 
diferentes áreas indígenas onde vivem aqueles grupos considerados, pelo 
órgáo tutor, "em adiantado estado de aculturac;áo". 

· De acordo como Estatu;odo Índio (1971 ), grupos em ''adiantadoestado 
de acultura<;áo'' sáo aqueles que mantem urna certa rela<;áo coma economía 
regional - muitas vezes empregatícia ·_ e que já adotaram certos traeos da 
sociedade abrangente. Sáo este grupos que em geraljá estabelecer~m contato 
há muito tempo que sáo os mais visados na implanta<;áo de projetos económi
cos. lsso porque estáo "enquistados" em regióes de avanc;ado grau de 
capitalismo no campo e sobre eles recaí mais fortemente as pressóes 
integracionistas da FUNAI. 

Antes da implantac;áo do projeto, um agrónomo faz um estudo da 
economía da regiáo, dos solos da área indígena; como regra é aproveitado o 
potencial regional da produ<;áo e os projetos sáo moldados inspirados na 
produc;áo local. Em outros termos, os pro jetos de desenvolvimento económico 
sáo urna reprodu<;áo do sistema económico regional, ligeiramente adaptados 
a realidade indígena no que diz respeito a forma em que o trabalho é executado. 

Como a FU NAI acredita que a economía indígena se ja comunitária e 
desconhece que as unidades de produc;áo sáo formadas pelas famílias 
nucleares e eventualmente extensas, organiza estes projetos envolvendo todo 
um grupo local, que muitas vezes é dividido por facc;óes políticas, por rivalidade 
ou simplesmente pelo sistema de parentesco. Por isso, os projetos sáo 
chamados de "comunitários". 

Os projetos de desenvolvimento podem ser extrativista,s, agrícolas ou 
pecuários, dependendo da vocac;áo regional da economía. E injetada urna 
grande massa de recursos financeiros dentro das aldeias, através de implementos 
agrícolas - tratares, colheitadeiras - inseticidas, fertilizantes. Náo importa 
nestes projetos, em nenhum momento, a economía tradicional, a divisáo de 
trablho característica do grupo, os produtos de que se alimentam normalmente. 
O que interessa aqui é que se desenvolva urna produ<;áo eminentemente 
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voltada para o mercado, urna producáo que de lucro. Mesmo que um gr~po 
indígena náo utilize leite e que este até faca mal as pessoas, pela falta de hábito, 
implanta-se um projeto de pecuária, desde que a regiáo apresente esta 
característica. Se a regiáo for predominantemente de plantio de soja, plantar
se-á soja dentro da área indígena. 

Em resumo, os projetos económicos sáo implantados completamente 
alheios a cultura indígena tradicional; poder-se-ia dizer que o interesse recai 
sobre as terras indígenas e náo sobre o bem estar dos índios. Outro problema 
que esses projetos apresentam é que o grupo obrigado a participar - afinal ele 
será utilizado como máo-de-obra - náo tem o menor controle sobre o que, 
quando, onde e como será produzido, nem sobre o resultado da producáo. 

A máo-de-obra empregada no trabalho é paga através de um sistema 
que poderia assemelhar-se ao escravista: a entrega de alimentos em furn;áo 
do número de horas trabalhadas por cada homem. 

Os projetos de desenvolvimento comunitário distinguem-se dos projetos 
de subsistencia por praticarem urna agricultura intensiva - ou outra atividade 
económica - com o objetivo estrito de producáo para o mercado, nos moldes 
capitalistas, enquanto que os de subsistencia, como a própria palavra sugere, 
promovem rocas menores em geral de produtos já utilizados pela cultura ou 
outros novos, que devem ficar na maior parte, no interior das aldeias. 

Ambos tem o discutível pressuposto de que os índios náo conseguem 
produzir o suficiente para seu sustento, assim como tem em comum a 
pretensáo de que aplicando estes projetos o problema será sanado. 

Pelo que consta, náo existem índios morrendo de fome; os grupos 
indígenas brasileiros sempre sobreviveram com ampla margem de excedentes 
sem a ajuda dos brancas; basta que suas terras sejam garantidas e que nao 
estejam passando por perseguicóes movidas pela sociedade envolvente ou por 
crises violentas, como estáo vivendo os Guarani de Dourados (MS) com 
elevados índices de suicídio. É patente que desde que as sociedades indígenas 
tenham um mínimo de terras, trabalham sem a "ajuda" de quaisquer entidades 
assistenciais. Os indigenistas tem urna frase interessante e esclarecedora: "O 
problema do índio é o branco". 

Os projetos económicos também sáo jusitificados pela venda da torca 
de trabalho fora dos limites da aldeia. Essa incorporacáo de índios no mercado 

· de trat>alho é de fato muito problemática, pois em geral sáo maltratados pelos 
patróes, recebem pouco, comem mal e, mu itas vezes, sáo pagos com bebid_as. 
Os projetos entáo seriam urna alternativa viável para proteger essas populacoes 
dos maus tratos e da exploracáo que sáo vítimas quando trabalham como 
assalariados; através desse mecanismo, náo seria necessário sair da aldeia 
para conseguir dinheiro para comprar os bens que desejam, pois em tese a 
renda dos projetos seria revertida para os que nele trabalharam. 
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Tudo isso é muito bom. Mas há que se perguntar o que essas boas 
intencoes escondem. 

É bom salientar desde o infcio que parece haver urna substituicáo de 
patróes. A máo-de-obra indígena relativamente "desocupada" e dispersa pelas 
fazendas passa a ser utilizada, pela FU NAI. Além disso, as terras indígenas, tidas 
como inativas, na medida em que se desconhece o sentido de território e a 
forma de apropriacáo do espac;o, passam através da ocupacáo económica 
"racional" a serem utilizadas. A FUNAI se torna, através dos projetos, a 
intermediáría entre o produto de trabalho indígena e o sistema capitalista, 
apropriando-se e manipulando os resultados deste trabalho. 

O que está por trás destes pro jetos é urna grande pressáo integracionista. 
Toda a política indigenista brasileira é. elaborada no sentido de negar a 
continuidade do índio enquanto tal e de promover estratégias que forcern sua 
"incorporac;áo" a sociedade nacional. O conceito da aculturac;áo, largamente 
utilizado pela FUNAI, pressupóe que, após o contato coma sociedade nacional, 
as sociedades indígenas gradativamente passem a fazer parte da sociedade 
nacional e deixem de ser índios. Os projetos de desenvolvimento comunitário 
sáo, portante, urna tentativa de dar um empurráo final a esse processo. 

"Contrapondo-se a poética e ultrapassada posi9áo de certos sonhadores 
que vislumbram as comunidades indígenas como eternos "oásis 
humanos" intocados pela sociedade envolvente, a Funda9ao Nacional 
do Índio busca, com projetos racionais e ajustados as diferentes 
realidades de cada grupo, respaldar estas comunidades para a espontanea 

. . . - , , 
proje9áo económica, na exata medida em que se processa a 1ntegra9ao . 
(grifo meu). (Pronunciamento de uma autoridade da FUNAI na Semana 
do Índio em 1981: 9ª DR, FUNA/, Ministério do Interior e Governo de 
Mato Grosso do Sul). 
A tentativa de subordinacáo e integracáo do índio brasileiro náo e 

recente e ocorre desde que os primeiros europeus pisaram no litoral. lsto foi 
feíto de inúmeras formas: através da religiáo, da guerra e, agora, da economia. 
"Civilizar" para melhor dominar, sempre foi esta a tónica. · 

Se no passado a religiáo das sociedades indígenas foi objeto de muita 
repressáo e se as tentativas, que ainda persistem, de evangelizacáo, foram 
frustradas, hoje o grande alvo é a economía. O esforco de cristianizac;áo dos 
índios revelou-se infrutífero ao longo do tempo e, a náo ser por famf_lias OL_J 
indivíduos isolados, náo se conseguiu que abandonassem sua· religiáo. 

Os projetos económicos, substitutos de acáo evangelizadora e· 
" civilizadora" constituem urna pressáo para direcionar os grupos. indígenas a 
urna nova racionalidade económica. Essa racionalidade significa a inser~áo das 
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sociedades indígenas no sistema capitalista, a ocupa<;áo intensiva sobre o 
abandono do modo de produ<;áo tribal, a manipula<;áo do dinheiro e a participacáo 
na sociedade de consumo. Enfim, significa em última instancia a negacáo do 
Índio enquanto fndio e sua transformacáo em produtores capitalistas. 

Na discussáo do modo de produc;áo doméstico, Meillassoux afirma que 
o sistema de produ<;áo capitalista tende a negar todos os outros sistemas de 
produ<;áo, permitindo ao mesmo tempo a coexistencia de forma m~rgi_nais. 
Essas formas marginais sáo utilizadas na medida que convém ao caprtaltsmo 
ou sáo simplesmente destruídas (Meillassoux, 1977: 139 e 140). A partir do 
momento em o índio deixa de interessar ao sistema como fonte de máo-de
obra barata, que as lavouras passam a ser mecanizadas, o sistema tende a gerar 
dispositivos para sua alimentac;áo ou transformac;áo. 

O momento limite em que o capitalismo permite a sobrevivencia de 
forma económicas náo capitalistas parece ser aquele em os agentes destas 
formas transformam-se em quistos impedindo seu avarn;o. lsto explica o 
grande crescimento do número de projetos aplicados em áreas indígen~s.' de 
24 em 1973 para 156 em 1981. Embora náo tenhamos dados numerrcos 
recentes, sabemos que esse número deve ter triplicado na década de 80, 
através de projetos vinculados ao POLONOROESTE e executados em áreas 
indígenas de Mato Grosso e Rondonia (3). Este período corresp.onde a 
intensifica<;áo da ocupa<;áo capitalista nestes estados, quando as sociedades 
indígenas que af vivem passaram a ser, mais do que nunca, consideradas 
obstáculos ao progresso. 

Mas tanto as tentativas de evangeliza<;áo quanto as de transformarem 
a mentalidad e economica esbarraram em um fato inesperado para as entidades 
indigenistas: a resistencia indígena, a resistencia étnica. Os fndios náo estáo 
interessados em deixar de ser eles mesmos, para se transformarem em seres 
a imagem e semelhan<;a dos brancos. Mesmo porque sabem que isso náo é 
possível, sabem qual o lugar que a nossa sociedade lhes reserva. Nen hum! 

A execu<;áo da política indigenista náo leva em conta que as culturas 
indígenas sáo resultado de milhares de anos de constru<;áo, que sáo culturas 
fortes, com urna racionalidade própria. Os quatrocentos e noventa anos de 
contato coma sociedade nacional vem demonstrar isso. Como se explicaría 
entáo a permanencia de sociedades indígenas após tantos séculos de 
persegui<;óes, violéncias, mortes e desrespeito? 

(3) o Projeto POLONOROESTE foi implantado a panirde 1981 com financiamentodo Banco Mundial, com oobjetivode levar 
0 "desenvolvimento" aos Estados de Mato Grosso e Rondónia, através do asf.alta~ento d? BR-364 e assenta~ento de 
22.000 famílias em RondOnia e 8.000 em Mato Grosso. O POLONOROESTE frnanc1ou pro1ctos agrícolas aos m1g.rantes 
e projetos de desenvolvimento comunitário ~m áreas indlgen?s. De resultados desastrosos para as 55 ~mu.nidades 
indígenas localizadasem suaáreade abrangenaa, o BanC?~und1a1 chegou a suspender temporanamente o f1nanciamento 
a FUNAI, tao dramática a situacoo dos Indios por ele atrng1dos. 
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CAPÍTULO VII 

''SOCIEDADES INDÍGENAS E 
MEIO AMBIENTE'' 

Ano de 1989. Ano em que a ecologia entra na ordem do dia. O verde vira 
partido e vira moda. Os efeitos .graves provocados pela forma com que nossa 
sociedade trata a terra, o río, o mar trazem a tona muita preocupac;áo e, como 
conseqüéncia, maior consciencia a nível nacional. Observa-se o despertar de 
urna consciencia ecológica, sobretudo, em jovens e crianc;as. 

Os herbicidas, pesticidas, esgotos urbanos, indústrias químicas e toda 
sorte de poluentes vem sendo finalmente denunciados como elementos 
perigosos para a cont inuidade da v ida sobre aterra. 

É nesse contexto que alguns segmentos de nossa sociedade voltam a 
atenc;áo para as sociedades indígenas que sáo colocadas como paradigma de 
sabedoria e capacidade em tirar o máximo proveito da terra, sem porém esgotá
la e poluí-la. 

É a etnobiologia que pode nos dar mais subsídios para compreendermos 
a importancia de conhecimentos profundos sobre as sociedades indígenas. É 
também a etnobiologia que pode nos ajudar a reequacionar o problema da 
destruic;áo ecológica e apontar para soluc;óes mais racionaís no manejo de solos 
e florestas. 

A etnobíologia surgiu da uniáo de duas disciplinas muito distintas: a 
antropologia e a biologia . A antropología contribuí com seu arsenal teórico para 
o ente~dimento de culturas e com suas técnicas de pesquisa. A biologia com 

. seu conhecimento em organismos vivos, tais como plantas, animais etc. 
\ 

A etnobiologia é o estudo de classificac;óes que sociedades indígenas 
fazem da fauna e f lora, bem como da forma com que se trabalha a terra. Enfim, 
é o estudo de como os índios se relacionam com seu meio ambiente, como o 
manipulam e, finalmente, como o conhecem. 

Para tal, f az-se necessário o conhecimento de cat egorias de 
conhecimento que norteiam a ac;áo dos índios e sua influencia sobre o seu 

104 

habita t. 
Como é um ramo novo do saber, a etnobiologia ainda náo é muito 

conhecida, mas os poucos trabalhos produzidos por etnobiológicos provocaram 
um avanc;o imenso em nosso conhecimento sobre os povos indígenas. E, 
ainda, pelas conclusóes a que chegam conseguem nos dar pistas instigantes 
para repensarmos tudo o que julgávamos saber até agora a respeito dos índios. 
E melhor, os coloca na condic;áo de mestres, e a nós na de meros aprendizes. 

O trabalho de Posey entre os Kayapó aponta para o f~to de que se 
quisermos recuperar a saúde da terra sobre a qual v1vemos, ternos que 
aprender muito com os índios. 

O Trabalho de Posey e sua Equipe 

~ale aqui apresentar um pequeno resumo do texto de Posey (1986), 
" Mane10 de Floresta Secundária, Capoeiras, Campos e Cerrados". 

· Urna das primeiras observac;óes realizadas pela equipe de Posey aponta 
para um fato até entáo inusitado. Acreditava-se que os índios, após alguns anos, 
abandonavam completamente suas roc;as, para fazerem outras ém novos 
locais. O que se descobre é que as velhas roc;as náo sáo completamente 
abandonadas, mas continuam a ser fonte de alimentos por vários anos e 
oferecem a mandioca, cará, inhame, batata doce, urucu, etc. E ainda, os índios 
visitam-na freqüentemente a procura de frutas tais como o mamáo e banana. 
A equipe de Posey observa que essas "roc;as abandonadas" tem· grandes 
quantidades de ervas medicinais, fibras, materiais para higiene. 

Outra utilidade, até agora náo pressentida das velhas roc;as, é a de atrair 
animais de cac;a que aí procuram alimentac;áo e com isso náo atacam com 
intensidade as roc;as recém-abertas. Os Kayapó plantam frutos que atraem 
cac;a, na floresta, em trilhas de perambulac;áo e também nas novas roc;as. 

A dispersáo das roc;as, de acordo com Posey, tem a intenc;áo de 
expandir a ac;áo humana sobre a f loresta e de ocupar de fato o território tribal. 
Ao mesmo tempo, essa dispersáo impede a concentrac;áo de animais em 
apenas um local. 

Após algum tempo, a mata invade o local das rocas que se transformam 
em capoeiras e posteriormente em florestas . 

Além das plantas domesticadas que os Kayapó cultivam em suas roc;as 
e florestas, eles conhecem urna grande variedade de plantas úteis 
semi domesticadas. Algumas espécies sáotransplantadas das florestas primárias 
e outras nas florestas secundárias. 

Em áreas que sofreram algum evento natural (queda de urna árvore), ou 
algum evento provocado pelo homem (derrubada de urna árvore para a coleta 
de mel), surgem condic;óes micro-ambienta is parecidas as das rocas e capoeiras. 
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Para essas pequenas áreas, dentro da floresta, os Kayapó transplantam 
espécies úteis, domesticadas ou semidomesticadas. Como durante urna parte 
do ano realizam longas perambulacóes, devem encontrar, na floresta, recursos 
para 200 a 250 pessoas afastadas de seus lares. Em decorrencia, plantam urna 
infinidade de espécies comestíveis, de ervas medicinais, urucu para proteger 
a pele, fibras naturais, produtos higiénicos, etc. 

Os Kayapó também fazem trilhas de 4 metros de largura ligando as 
aldeias entre si e algumas chegam a ter 500 km de extensáo. As qordas dessas 
trilhas, bem como seu espaco mais interior, sáo objeto de plantio de toda sorte 
de plantas úteis. Algumas dessas trilhas atingem urna centena de anos. 

Durante as caminhadas diurnas· as pessoas guardam as sementes dos 
frutos que comem em urna pequena cesta. Ao abaixarem para realizarem suas 
necessidades fisiológicas, aproveitam· o tempo plantado as sementes 
armazenadas. Em análise feita em tres quilómetros de urna dessas trtlhas, 
observou-se cerca de 5.500 plantas comestíveis, 1.500 plantas medicinais e 
185 árvores plantadas. . , 

As clareiras na floresta - ba kr~ ti- sáo utilizadas para transplantar plantas 
domesticadas ou semidomesticadas. Esses plantíos nas clareiras apresentam, 
de acordo com os índios, atividade produtiva significativa . 

Além das roc;as comuns, os Kayapó tem roc;as nos morros que sáo 
cuidadas pelas mulheres mais velhas do grupo. Essas roc;as, embora náo 
contribuam substancialmente para alimentac;áo, constituem-se em banco 
genético de plantas e em reservas de alimentos para ocasióes de escassez, ta is 
como enchentes ou perda de colheitas. 

Eles também plantam em seus quintais e a principal utilidade desse 
plantio é a formacáo de solos férteis. De acordo com Posey, "as práticas de 
cura dos Kayapó sáo altamente sofisticadas e cada quintal reflete os 
conhecimentos e a especializac;áo médica de seu proprietário, ou entáo, sua 
ausencia" (p. 181 ). Mas o mais interessante no sistema agrícola dos Kayapó, 
talvez sejam os "a pete", ou se ja, ilhas de recursos naturais e de floresta, no 
cerrado. 

Deixo aquí a palavra com Posey: 
"Preparam-se pílhas de adubo natural, nos apete exístentes, com 
galhos, ramos e fo/has. Deíxa-se que apodre9am e, entáo, sovam-nos 
com bastóes, para formar um tipo de palha. Essa palha é levada, em 
seguída, a um local escolhido no campo e aí empílhada no so/o. Vía de 
regra, procuram pequenas depressóes na superfícíe, poís estas reteráo, 

' 
provavelmente, mais água durante as chuvas. Estas depressóes sáo 
preenchídas com a paf ha, que é místurada com terra de cupinzeíro - do 
cupim Naucitermes sp., denominado "rorote", e com peda9os 
esmagados de formigueiro de uma espécie denominada "mrum kudjá 
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(Azteca sp.) ". Formigas e cupins vivos sáo inclufdos na combina9áo. Os 
índios escolhem vários formigueiros e cupinzeiros da mesma espécie 
para o preparo desta mistura especial, país acreditam que, se usassem 
somente um formigueiro ou cupinzeiro, estes insetos atacariam todas 
as plantas jovens cultivadas no solo rico assim preparado. Esta mistura, 
porém, faz com que as formigas e cupins lutem uns contra os outros e 
deixem em paz os brotas, ao mesmo tempo que fornecem mais 
nutrientes para seu crescimento, coma decomposi9áo de seus carpos ... " 
(p. 182). 

Calcula-se que para a transformacáo de um hectare de cerrado em 
floresta, sejam necessários dez anos de trabalho agrícola, de transplante de 
vegeta is úteis e de observacáo cuidadosa. Essa formacáo de florestas ocorre 
através da modifica<;áo gradual de micro-zonas ecológicas provocadas pelo 
plantio de espécies próprias da mata, da projecáo de sombras no solo e da 
fertilizacáo da terra. 

Os apete, além de ilhas que apresentam intenso recursos naturais, 
foram historicamente locais de seguran<;a contra ataques de tribos inimigas e 
de brancos. Em tempos de paz, essas florestas criadas pelo homem sáo 
utilizadas para abrigo nas horas mais quentes do dia, como local de brincadeira 
de criancas desde que acompanhadas de adultos e para o intercurso sexual. 

Talvez por este motivo, diz Posey, as criancas náo tenham transito livre 
nos apete. 

Novamente passo a palavra a Posey: 
"As plantas encontradas nos apete Gorotire sao utilizadas como 
alimento (tubérculos, raízes, frutos, nozes); medicamentos (contra 
f ebre, hemorragias, diarréías, dores no corpo, tonteiras, dores de 
cabe9a, dores de dentes; como abortivos e anticoncepcionais); matérías 
primas para a vida cotidiana (para fazer cestos, fios, agu/has para abrir 
ferimentos, madeiras para arcos e flechas, repelentes contra insetos); 
lenha, artigos cerimoniaís (por exemplo, adornos auriculares, labretes); 
pintura corporal; venenos; fo/has para tapiris, para recipientes e invólucros. 
Algumas árvores .... sáo plantadas até com o intuito de atrair animais e 
,aves para as ilhas de cerrado ... " (p. 183). 

Reflexoes 

Todas essas informacóes devem nos trazer algumas reflexóes a 
respeito de outros grupos indígenas e, sobretudo, a respeito de nós mesmos. 
A grande importancia de nosso conhecimento sobre as sociedades indígenas 
é que ele nos oferece um contraponto de nossa própria sociedade. É como se 
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usássemos um espelho, onde encontrássemos nossa imagem invertida. 
~as antes de pensarmos em nossa própria sociedade, vejamos alguns 

pontos 1nteressantes suscitados pelo texto. 
. A literatur.a antropológica classifica os Tupi como povos com agricultura 

mu1to desenvolv1da e os igu~la, nesses termos, as "altas culturas" dos Incas 
e Maias. Enquanto isso, os Je sáo tidos como grupos de ca<;adores e coletores 
que quando se dedicam a agricultura o fazem de forma muito rudimentar e com 
rocas muito pequenas. 

Ora, os Kayapó sáo um grupo Je! Pode ser que se constituam em urna 
exce<;áo ao padráo Je. Mas pode ser. que outros grupos do mesmo tronco 
lingüístic~ tenham um procedimento semelhante, mas que náo foi p~rcebido 
por estudiosos. E por que náo? 

. Em primeiro lugar, por falta de métodos e técnicas· adequadas de 
pesquisa para ~oder perceber esta ordem de fenómenos. Em outras palavras, 
~or ~alta d,? tre1namen~o de ~~~ervacáo neste tipo de fatos. Um antropólogo é 

tre1nado . em pesquisar sistemas de parentesco os mais complexos, em 
observar ritos, coletar e analisar mitos e assim por diante. Mas. náo 0 é 
apro~riadamente para perceber a forma com que as sociedades indfgenas se 
relac1onam com a natureza. Em segundo lugar, náo puderam perceber, em 
parte, por um etnocentrismo de nossa sociedade com relacáo a esse setor da 
economi~ in?ígena. Esse etnocentrlsmo, neste caso, traduz-se em julgar que 
as rocas ind1genas devam ser, nessariamente, pequenas·e pobres. 

. Sabe-~e que os índios conhecem muito a respeito da natureza qu-e os 
rode1a, mas ignoramos quase que totalmente o manejo que fazem dela as 
formas de classif.ic~.cáo de vegetais, animais e minerais. lsso significa que p~de 
haver urna poss1b11tdade dos Kayapó, no que tange a agricultura, terem um 
comportamento semelhante a outros grupos Je. Por que os Bororo, ou os 
Xavante por exemplo, nao poderiam ter urna agricultura táo complexa quanto 
a dos Kayapó? 

~ podemos ir mais longe e perguntar: e os Tupi comó praticariam 
verdade1ramente sua agricultura, se a parte visível a nossos olhos ocidentais 
é muito mais desenvolvida que a dos Je? Será que eles náo teriam um sistema 
agrícola mais interessante q~e o nosso? · 

Pouco se sabe a inda a respeito dos chamados "cultivos associados" 
freqüentemente realizados por índios e caboclos. Cultivos associados sá~ 
aquelas rocas onde se combinam em um mesmo espa\(o espécies diferentes, 
como por exemplo o milho, o feijáo, a abóbora ou a batata-doce. Parece haver 
urna grande complexidade nas possíveis combina\(óes, que obedecem a 
regras que ainda náo conhecemos. . . 
. . . Posey detecta entre os Kayapó o conceito de comunidade vegetal; isso 

s1gnif1ca que para eles as plantas náo existem isoladamente, mas associadas 
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urnas as outras. Assim, eles dizem que algumas plantas gostam de estar com 
outras, e quando plantadas juntas crescem mais fortes e bonitas. 

O pouco que se sabe sobre os cultivos associados apontam para dados 
interessantes: cada planta para crescer absorve do subsolo, por intermédio de 
suas raízes, determinados nutrientes e sais minerais. É por esse motivo que 
a monocultura extensiva esgota táo rapidamente a terra e impóe gastos 
imensos com produtos quf micos. Plantando-se várias espécies vegeta is 
"amigas" possibilita-se que as raízes das plantas troquem nutrientes entre si, 
de forma que o solo náo se esgota com a mesma rapidez que na monocuhura. 
No que diz respeito ao "corpo" da planta (caula, folhas, flores e frutos) as 
diversas espécies também se protegem mutuamente das pragas comuns a 
cada urna. lsso porque as pragas de urna determinada espécie atacam as de 
outra. É dessa maneira que índios e caboclos conseguem ter um controle 
bastante eficiente do ambiente nas rocas, sem o uso de venenos e defensivos 
agrícolas. Alguns autores já relataram que grupos indígenas tem junto as suas 
rocas ervas daninhas domesticadas, como objetivo de impedir que determinadas 
pragas atinjam as plantas úteis. 

O resultado dessa tecnología indígena que ainda nos é desconhecida é 
urna alta produtividade em pequenas áreas cultivadas sem agressóes ao meio 
ambiente. 

Sabe-se que as sociedades indígenas sáo mestras no melhoramento 
genético de plantas, mas ainda náo existem estudos consistentes nesse 
domínio. Esse melhoramente genético consiste, através de urna longa 
observacáo e experimentacáo, em criar plantas maiores e mais resistentes a 
fatores climáticos e a pragas. 

O milho é um dos exemplos desse tratamento genético. Existem 
indícios de que as primeiras espigas de milho eram muito grandes, ou entáo 
muito pequenas, porém com poucos gráos. O milho tal como conhecemos, 
com espigas médias e bem granuladas é resultado de urna trabalho realizado 
por grupos indígenas, talvez ao longo de séculos. 

Os Guaraní, cuja dieta é fortemente baseada no milho, cultivam e 
cruzam vários tipos para evitar a degeneracáo da espécie. Em primeiro lugar, 
distinguem plantas altas e baixas e, em segundo, fazem distinc;óes pela cor: 
moróti (branco), djú (amarelo), pytá (vermelho) e pará (misturado de gráos 

· pretos e amarelos) . O milho branco - avati moró ti - é resultado do cruza mento 
desse diversos tipos de milho que sáo plantados juntos (em proporcáo 
ignorada), para produzir o milho saboró, como é mais conhecido o avati-moróti. 
(cf. Shaden, 1974) 

Todo o ciclo do milho, desde o plantío até o consumo, é cercado de 
cuidados mágico-religiosos. Apesar de ser o alimento mais apreciado pelos 
Guarani, o milho é certamente mais frágil que a mandioca e sua produ<;áo mais 
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suscetível as pragas e as condic;óes climáticas. 
O milho saboró é plantado apenas pelas mulheres e as primeiras 

colheitas devem ser batizadas e recebem ritos especiais para garantir a saúdé 
de novas safras. Paralelamente, os Guaraní planta também o milho híbrido que 
náo recebe esses cuidados e é mais aceito pelo comércio, porém a urna 
distancia conveniente das rocas do avati-moróti, para náo comprometer a 
qualidade deste. 

Outro exemplo interessante de manipulac;áo genética é fornecido por 
Janete Chernela (1986), que estudou o cultivo de mandioca (manihot esculenta) 
entre os índios Tu ka no, do ·noroeste do Amazonas. A pesquisadora coletou 137 
qualidades distintas dessa planta, grande parte delas do tipo amargo ou 
venenoso. 

Os Tu ka no introduzem novos cultivares sempre que viajam para aldeias 
de parentes. As mulheres selecionam e solicitam os tipos desejados as suas 
anfitri~s e quando chegam de volta as suas casas devem fazer oferendas as 
outras mulheres. Em contrapartida, quem foi presenteada deve retribuir 
quando conseguir novas espécies e fornecer urna parte de sua colheita (e 
também de mudas), se a da doadora se perder. _ 

Janete Chernela fez um inventário das distancias percorridas pelas 
ramas de mandioca até chegarem nas aldeias que estudou. Descobriu que os 
cultivares dos Tukano sáo trazidos de distancias que variam entre 8 a 685 km, 
por no. 

Com novas espécies, os Tu ka no do Uaupés fazem urna selecáo 
baseada em critérios de produtividade: tempo de crescimento, peso, resistencia 
a pragas, melhor sabor, etc. 

Warwick Kerr (1986), em seu trabalho sobre selecáo genética 'realizada 
por índios da Amazonia, fez também um levantamento de processos seletivos 
realizados pelos Tukano. De acordo com ele, o abiu (pouteteria caimito) é um 
fruto que em seu estado natural pesa mais ou menos 30 gramas. Através de 
melhoramentos genéticos, os Tukano conseguem frutos com até 1.800 
gramas, embora prefiram as árvores que os produzam com até 01 quilo, pois 
fornecem mais unidades. 

Kerr também encontrou entre os grupos indígenas da Amazonia grande 
variedade de abacaxis pesando entre 800 gramas e 1,5 ou mais quilos. Em 
estado selvagem essa fruta mede 12 cm de comprimen to e pesa entre 100 a 
200 gramas. 

Poderiam ser infindáveis os exemplos, mas resta lembrar de algumas 
espécies que foram melhoradas por sociedades indígenas e que fazem parte 
de nossa alimentacáo: a banana, mamáo, feijáo, cará, inhame, amendoim, 
batata-doce e outros. 

Resta dizer duas palavras sobre a batata. A "batata inglesa" foi cultivada 
originalmente pelos Incas; quando os europeus chegaram na América, levaram-
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na juntamente como milho para a Europa. Sabe-se que, por vol ta do século XVI, 
vários países do Velho Continente estavam passando por um período de 
penúria e estagna9áo em tace da escassez de alimentos. E, por incrfvel que 
pare9a, foi a batata que salvou o Velho Mundo da fome. 

E, lamentalvemente esses conhecimentos acumulados durante milenios 
estáo sendo invalidados e dilapidados rapidamente em fun<;áo da forma como 
o homem branco ocupa e destrói o meio ambiente. 

Ca\:adores e Coletores .. 

Vejamos novamente a no<;áo de ca<;adores e coletores, agora sob a luz 
do texto de Posey. Um dos preconceitos mais evidentes a respeito do índio é 
o de que náo necessitam trabalhar arduamente, porque tudo o que tem que 
fazer é ca<;ar anima is e coletar frutos. A natureza é vista como urna grande máe, 
com seu ventre fecundo e inesgÓtável. Tudo o que os índios tema fazer, deste 
ponto de vista, é sair pela mata ca<;ando e coletando produtos que a natureza 
graciosamente lhes oferece. 

Mas o texto de Posey desmente completamente esse juízo ao mostrar 
que os Kayapó náo apenas plantam. Plantam obsessivamente. Plantam onde 
caiu alguma árvore, nas clareiras, nos morros, nas rocas e quinta is, transformam 
cerrado em floresta. 

lsso para dizer que quando estáo no período de perambula9áo náo estáo 
coletando, mas colhendo. Náo estáo ca<;ando, mas matando animais que 
alimentaram e a quem atraíram com suas ro9as e outras planta9óes. Há que 
se perguntar inclusive se náo tem algum mecanismo de controle da popula<;áo 
desses animais. 

Perceber isso também afasta outro preconceito: o de que'' os índios náo 
se preocupam com o amanhá". Seria um pouco a idéia do conto infantil da 
cigarra e da formiga. Nós, os brancos, seríamos as formigas trabalhadeiras, 
incansáveis e prevenidas para a chegada do inverno. Os índios, as cigarras, 
sempre a cantar, a gozar a vida e nada de quererem trabalhar. No conto, a 
cigarra, que é colhida de surpresa com a chegada do trio, é recolhida pelas 
formigas que tem sua casa cheia de alimentos. A diferen<;a é que na vida real 
os branG:os destroem as possibilidades de sobrevivencia dos índios, enquanto 
na estorieta as formigas salvam a vida das cigarras. 

Contos infantis a parte, lembremos o que disse um velho Kayapó, já 
citado anteriormente, quando lhe perguntaram por que transformavam o 
cerrado em floresta. Respondeu que o faziam para seus netos. lsso indica, além 
de urna preocupa<;áo muito clara com a garantia do futuro de seu povo, urna 
perfeita no9áo do tempo. 

Ao manejarem a natureza como o fazem, náo estáo esperando que ela 
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seja urna grande máe provedora, mas percebem que para que ela de seus 
fr.utos, deve ser trabalhada a longo prazo. Sua rela9áo com a natureza náo é 
predatória; é urna rela<;áo de trabalho no sentido de construí-la e modificá-la 
quando necessário. A atividade de coleta e de ca<;a pode ser predatória e 
destrutiva. Mas, se náo coletam e náo ca9am náo estáo se apropriando de algo 
dado, mas estáo desfrutando de um trabalho e de um tempo (longo aliás) que 
investiram na natureza. 

Agora sim, poderíamos ver os brancos como formigas, no seu sentido 
literal. As saúvas, por exemplo, passam sua vida cortando folhas de pedacinho 
a pedacinho. Levam essas folhas para suas casas, deixando as plantas nuas e 
semimortas. Assim estamos agindo com a natureza: estamos dilapidando-a e 
aos poucos construindo um enorme deserto sobre a terra. 

O Natural da Natureza 
. ' 

Inicialmente se acreditava que a Amazonia era urna regiáo de solos 
férteis em decorrencia da exuberancia de sua floresta. Mas, para surpresa 
geral, grande projetos agrícolas ap~s promoverem imensos desmatamentos 
para o plantio de monoculturas ou para reflorestamento (com eucalipto ou 
pinus) deram coma realidade de que o solo amazónico é extremamente pobre, 
arenoso e as árvores, após atingirem alguma altura, caem porque suas raízes 
náo tem sustenta9áo 

A camada fértil do solo, de apenas 15 cm, é resultante da decomposi9áo 
das folhas que caem e dos microorganismos aí existentes. Ao derrubar a 
floresta destrói-se rapidamente a fertilidade da terra. Constatou-se também 
que essas árvores centenárias e de porte altíssimo apenas ficam em pé porque 
se sustentam urnas as outras. 

Posey sugere que repensemos a no9áo de que a floresta amazónica é 
urna floresta natural. Sabe-se que essa regiáo é habitada há milenios por 
sociedades indígenas. Se os Kayapó, através da modifica9áo gradativa de 
micro-zonas, transformam cerrados em florestas, será que a Amazonia náo foi 
criada pela a9áo humana? 

Desta perspectiva pareceria bastante lógico pensar na Amazonia como 
urna floresta quase que totalmente criada pelas sociedades indígenas que aí 
viveram no passado e pelas que ainda vivem no'presente. Para corroborar essa 
hipótese, basta lembrar que há vestígios de sociedades desaparecidas por todo 
esse território e que cerca de 50o/o da popula<;áo indígena brasileira habita a 
Amazonia nos días de hoje. 
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"Quem Hoje é Vivo, Corre Perigo" 

É sobre essa floresta de solos pobres que a atual política governamental 
se desenvolve para ocupar os vazios demográficos. 

É preciso, em primeiro lugar, lembrar que a regiáo amazónica náo é um 
vazio demográfico: af vivem índios e posseiros ocupando a terra de urna forma 
muito racional e náo destrutiva. 

A moderna ocupa9áo da Amazonia tem se traduzido em expulsar seus 
habitantes imemoriais para, em seu lugar, implantar um modelo de ocupa9áo 
irracional e destruidor. Ocupar a terra significa queimar imensas por96es da 
floresta, queimando junto milhares de animais. É certo que os índios tem a 
prática da queirnada em sua agricultura. Mas há urna diferen9a enorme, pois 
queimam apenas áreas pequenas, o fogo é bem controlado e ateado apenas 
em ocasi6es propícias. Os Kayapó dizem que certas plantas gostam do fogo 
e dele necessitam para ganhar forc;a. 

Neste país, ocupar é desmatar. E a maneira mais fácil de fazer isso é 
riscar um fósforo e deixar o fogo correr solto. O índice de queimadas foi 
alarmante em 1988 quando se cogitava da Reforma Agrária na Assembléia 
Constituinte. Um dos critérios, pela nova constituicáo, de garantía de que as 
propriedades náo sofreriam reforma agrária, era justamente o da ocupacáo. E 
o que se fez para garantir o náo desmembramento de propriedades? Oueimou
se a Amazonia como nunca. Cidades como Cuiabá e Porto Velho, por exemplo, 
ficaram até dez di as sem ver o sol, ta man ha a quantidade de f uma9a cobríndo 
a atmosfera, durante os meses de agosto e setembro. 

Outro critério de ocupa9áo é a existencia de pastagens que substituem 
a cobertura vegetal após as queimadas. José de Souza Martins (1982) dizque 
um boi ocupa na Amazonia cerca de 788 hectares, área que seria suficiente para 
dar trabalho para oito famílias produtivas. 

Táo grave quanto a devastac;áo da floresta amazónica e queimadas, é 
o uso de desfolhantes químicos, tais como o Tordon usado na guerra do Vietná 

·que raRidamente mata todas as formas de organismos vivos. E também muito 
grave é a forma como vem se desenvolvendo a agricultura na regiáo. 
Monoculturas extensivas baseadas em implementos agrícolas que revolvem 
rapidamente a camada fértil do solo e em corretivos e defensivos provenientes 
de multinacionais que envenenam o que é plantado. Como o solo é pobre, deve 
ser corrigido através de determinados produtos químicos, como a vegeta<;áo 
da floresta invade a área desmatada com mu ita rapidez, deve-se usar herbicidas, 
como se planta urna única espécie, as pragas tornam-se fortes e "saudáveis", 
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devendo ser combatidas com venenos potentes e assim por diante. 
Até recentemente acreditava-se que a Amazonia era urna grande fonte 

produtora de oxigenio, tanto que era denominada como o "pulmao do mundo". 
Novas pesquisas revelaram que é o oceano - através do plancton -_que prod~z 
mais de 90o/o do oxigenio da terra. Portanto a queima da floresta nao colocana 
em risco a quantidade de oxigenio disponível no planeta. 

A devastac;áo porém pode colocar em risco o clima da terra que é 
governado por processos muito complexos. . _ _ . . 

O calor liberado pela Amazonia é transportado para reg1oes nao trop1ca1s 
que recebem menor quantidade de radia<;áo solar. Esse grande desmatamento 
poderá provocar a diminui<;áo de ch uvas loca is e de regióes mais f~i~s. Com i~so 
seria aumentada a amplitude térmica, isto é, as temperaturas m1n1mas senam 
mais baixas e as máximas seriam mais altas. A diminui<;áo de chuvas 
comprometeria a prodw;áo de alimentos, aumentando a miséria em que ~ive 
o ser humano. Outra possível conseqüencia do desmatamento sena o 
resfriamento de regióes polares, provocando urna nova era glacial. 

Felizmente esses dados permanecem apenas na teoria, no entanto 
servem aqui de alerta para nossa sociedade. Mesmo sem irmos táo longe, a 
ponto de pensarmos em urna nova era glacial, já ternos dados concretos das 
conseqüencias da devastac;áo da Amazonia: a transforma<;áo de urna floresta 
exuberante em um deserto árido e inabitável. Oualquer lógica indica claramente 
que o desmatamento de 7 rnilhóes de km2. deve trazer conseqüencias 
seríssimas para a vida na terra. 

Tivemos em rápidas palavras, urna breve exposic;áo de nosso modelo 
e de nossa forma de ocupar as terras. O assunto é vasto e poderia resultar em 
vários livros. O interesse aqui foi o de contrapar duas formas de usufruir da 
terra: a da sociedade nacional, que é essencialmente destruidora e poluidora, 
e a das sociedades indígenas, construtiva e de respeito para com a natureza. 

Af astamos também a velha noc;ao de que as sociedades indígenas se 
relacionam coma natureza apenas de urna forma mágico-religiosa. O texto de 
Posey traz indicac;óes claras de que as sociedades indígenas adaptam-se ~o 
meio ambiente de urna forma racional e com bases científicas próprias, ha1a 
vista a utilizac;áo e manipulac;áo que fazem do cerrado quando nós, que ainda 
nao o ,conhecemos, já o estamos destruindo. 

Resta lembrar um trecho de urna música de Vital Farias onde ele relata 
a extin<;ao das florestas brasileiras: 

''E quando chegar a hora 
É certo que náo demora, 
Náo chame Nossa Senhora 
Só quem pode nos salvar 
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É caviúna, cerejeira, baraúna, embuia 
Aroeira, jatobá ... 
Ouem hoje é vivo, 
Corre perigo ... " . 
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CAPÍTULO VIII 

''PAJELANCA - PROCESSO DE CURA 
E CONHECIMENTO DA NATUREZA'' 

A pajelarn;a, ou xamanismo, sáo práticas desenvolvidas por certas 
pessoas, que tem como objetivo o tratamento de doern;as. 

Em Antropología usa-sé o termo xamanismo, enquanto um conceito e 
por ser mais universal; a palavra pajelarn;a náo é utilizada, pois vem das práticas 
exercidas pelos grupos Tupi e é, portanto, particular a um determinado grupo. 
Além dos mais, é um termo impreciso, pois vem da palavra "pajé" , que 
significa, em língua Tupi-Guaraní, feiti<;o. Sendo assim, pajelan<;a significa 
feiti<;aria e náo é sobre isso que se deseja falar neste capítulo. Os próprios Tupi
Guarani, opóem as atividades de feiti<;aria, para eles fonte de maldades, as 
atividades de cura e de rela<;óes com espíritos e divindades. , 

Mas náo apenas as doencas sáo objeto da aten<;áo de um xamá. E ele 
que tem transito livre como sobrenatural, que dialoga comos espíritos (que o 
ajudam nos processos de cura) e com as for<;as da natureza, que conhece os 
segredos de sua sociedade, das ervas medicinais, da fertilidade da terra e dos 
homens. Enfim, o xamá é urna pessoa que deve ter o controle sobre vários 
aspectos que dizem respeito a saúde e a sobrevivencia de seu povo .. 

Os portugueses e espanhóis, ao chegarem em nosso continente, 
tentaram ver nos xamás nada mais do que charlatáes e farsantes. Mas vejamos 
um pouco mais de perto esses personagens que causam tanta polémica desde 
1.500. 

Como alguém se torna um xamá? 
Em vários grupos indígenas, a qualidade de ser xamá pertence ou náo 

a alguém. Em outros termos, náo se produzem xamás, no sentido de haver 
aprendizado. Para estes grupos, os sonhos sáo definidores de um futuro xamá. 

É muito simples: sonha-se um sonho especial, em geral premonitório; 
todo o grupo toma conhecimento e se a premoni<;áo se confirmar, a pessoa 
transforma-se em xamá. Através dos sonhos e de contatos com entidades 
sobrenaturais, esse dom vai se desenvolvendo. Neste caso, o fundamental náo 
é o aprendizado, mas a vocacáo para o xamanismo e o consenso do grupo de 
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que tal pessoa é realmente urna xamá. 
Entre os Tapirapé, náo apenas o sonho concretiza a possibilida·de de ser 

xamá. Além da ilumina<;áo, existe também a transmissáo de conhecimentós 
dos mais velhos para os mais novos e todo um processo de aprendizado. 

O uso de drogas álternadoras dos sentidos pode acorrer em alguns 
casos, mas náo é regra geral. Os antigos T upinambá, os atuais Bororo, os 
Tapirapé, os Guaraní e tantos outros, usam apenas o tabaco durante as sessóes 
xamanísticas como forma de entrar em contato com os espíritos. Já os xamá 
Yanomamo usam drogas alucinógenas fortíssimas para entrar em contato com 
entidades sobrenaturais. Os Tenetehara do Maranháo utilizam a · cannabis 
sativa (maconha), cujo uso aprenderam com negros refugiados em quilombos 
na época da escravidáo. 

Causas das Enfermidades 

Para grande parte dos grupos indígenas, a causa das doencas graves é 
atribuída a feiti<;aria; para outros, a doenca é atribuída a trangressáo de tabus 
alimentares, de regras ecológicas e do resguardo pós-parto. O corpo para eles 
é um sistema em perfeito equilíbrio e que semente sofre alteracóes devido a 
urna intervencáo externa ou pelo feiti<;o de algum inimigo. As doen<;as 
contraídas pelo contato com os brancos estáo fora da jurisdi<;áo do xamá e 
devem ser curadas por " remédios de brancos". 

Em caso de feiti<;aria, o procedimento para curar alguém doente 
consiste, em primeiro lugar, em encontrar o feiticeiro causador da alteracáo do 
sistema; em segundo lugar, pela localiza<;áo no corpo do doente de um objeto 
(quid malignum) que está causando o transtorno. Por suc9áo, o xama retira do 
doente o objeto causador do mal, chumacos de pena, pedacinhos de pau, 
pedras, etc. Algumas vezes o acusado de feiti<;aria passa por apuros, porque 
se torna o alvo da ira do grupo afetivamente envolvido como doente. 

Em 1981, quando entre os Guarani, tive a oportunidade de assistir a um 
processo de cura. Urna mulher, em idade avan<;ada, estava se tratando em um 
hospital em Dourados com diagnóstico de cancer no útero; ela sentía dores 
fortíssimas e tinha hemorragias constantes. Dona Celestina foi desenganada 
pelos médicos e trazida de volta a aldeia. Seus parentes, que náo se conformaram 
ao veredito, pediram ao xamá para que a atendesse. Este, após longo ritual, 
identificou o quid-malignum de seu corpo e durante toda urna noite ficou a seu 
lado, cantando e rezando com seu mabaraká .• No outro dia de manhá, Dona 
Celestina se declarou curada e sem sentir dores, foi fazer compras no vilarejo 
mais próximo da aldeia, a 16 km! Foi e voltou a pé. . 

Mas as formas de tratamento náo se dáo apenas desta maneira. 
Também utilizam-se ervas medicinais, das quais os índios sáo magistrais 
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conhecedores e manipuladores. Outros meios sáo as massagens no corpo do 
doente, cantos, rezas e exortac;óes. 

Lev i-Strauss nos conta, em seu livro Antropologia Estrutural 1 (1975), 
urna surpreendente cura promovida por xamás em mulheres comparto de alto 
risco, entre os índios Cuna do Panamá. 

Entre os Cuna, os partos normais sáo realizados por parteiras. O que 
chamou a atenc;áo em antropólogos e médicos foi o fato de que o número de 
mortes causadas durante o nascimento de bebes é praticamente inexistente. 
Obvservaram que, se houver demora ou complicac;áo no parto, a família da 
parturiente solici ta a ajuda do xamá. Este descreve durante horas a enfermidade, 
com detalhes dignos de um filme de ficc;áo: as dores sáo monstros que povoam 
o corpo da parturiente, a febre é um manto quente que a envolve. Os monstros 
recebem urna infinidade de nomes. O xamá ainda descreve minuciosamente 
os órgáos reprodutores femininos e volta sempre a talar sobre os monstros. Ao 
fim de algum tempo, ele avisa. a paciente que chegou a hora de expulsar os 
monstros que a estáo perturbando. Manda-os embora um a um. Fina lmente, 
após a limpeza, o nene nasce e a mulher sobrevive. 

Aqui, o que chama também a aten<;áo é o atendimento dispensado ao 
enfermo: náo sáo usados instrumentos cirúrgicos, mas o doente tem seu mal 
descrito pormenorizadamente e levado até o paradoxo. Como ocorre entre os 
Guarani, a doenc;a náo é algo intrínseco ao órgáo, mas sáo forc;as externas que 
provocam a enfermidade. Trata-se entáo de retirar do corpo o que está 
alterando seu equilíbrio e restabelecer a saúde. 

Outra capacidade prodigiosa do xarná é de transforma-se em animais. 
Este parece ser um trac;o bastante difundido no xamanismo americano. 

Castañeda (1968: 160), um antropólogo americano que estudou índios 
mexicanos, nos conta urna experiencia fascinante. Castañeda pesquisava a 
arte da feiti c;aria e o uso de drogas alucinógenas e terminou envolvendo-se de 
tal forma com seu objeto de pesquisa, que transformou-se em aprendiz de 
feitic;eiro. O "brujo" Don Juan, seu mestre, transformava-se em um corvo 
quando necessitava observar alguém sem ser visto, fazer viagens longas ou 
deslocar-se com rapidez. Um dos estágios do aprendizado de Castañeda 
consistia, através do uso de alucinógenos, em transformar-se em corvo, 

. aprender a voar e a enxergar como corvo. Castañeda nos conta sua primeira 
transformac;áo: 

''Tive a percep9áo de estar deixando crescer penas de pássaros que a 
princípio eram fracas e vacilantes. Sentí uma cauda saindo de minha 
nuca e asas de meus maxilares. As asas estavam bem dobradas. Sentí 
que vinham saindo aos poucos. O processo foi difícil, mas náo doloroso. 
Depois pisquei até reduzír minha cabe9a ao tamanho de um corvo. Mas 
o efeito mais surpreendente foi o dos olhos. Minha visáo de pássaro ... " 
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Os Guarani e outros índios brasileiros também acreditam na prodigio~a 
capacidade de seus xamás se transformarem em animais, ampliando seus 
poderes. 

Mas o xamás náo apenas trabalham com a vida dos indivíduos: eles 
também podem ser os mensageiros da morte de alguém, como é o caso dos· 
Bororo. Um bari - nome que o xamá recebe entre este povo - pode ter urna 
premonic;áo e a comunica a todos. A partir dar, o futuro morto comeca a ser 
preparado para o momento final. Os relatos da etnografia Bororo sáo unanimes 
em afirmar que os prenúncios de morte terminam se realizando. 

Controle da Natureza 

Com relac;áo a natureza, os xamás devem conseguir manipular forc;as 
através de seus cantos e orac;óes, tais como chamar chuva em época de seca, 
ou entáo interrompe-la quandÓ e muito abundante. Presenciei entre os Guarani 
ritos para chamar chuva e ao cabo de- algumas horas as chuvas realmente 
caíram. Os regionais contavam que algumas vezes chovia apenas na aldeia dos 
Guarani e atribuíam o fenómeno as suas rezas. · 

Um dia fui visitar Paulito, um velho xamá Guarani. Ele estava na roca 
com seu mbaraká. Perguntei-lhe se estava charnando chuva e ele respondeu 
que náo, que estava apenas "cantando para deixar as plantas alegrinhas". 
Ouando ele me retrucou com essas palavras, náo deixei de ficar surpresa e de 
achara coisa, em si mesma, encantadora. Mas mais surpresa fiquei quando um 
pouco mais tarde li um artigo sobre o efeito benéfico da música suave sobre 
o crescimento das plantas. 

Poderia escrever muito mais sobre os feitos dos xamás indígenas, mas 
gostaria de conduzir o assunto para algumas reflexóes. 

Para nós ocidentais, que trazemos urna forte racionalidade intrínseca a 
nossa cultura, determinados tipos de fenómenos sáo incompreensíveis. 
Alguém poderia argumentar que as curas xam~nicas ocorrem porque o 
paciente está firmemente acreditando que seu xamá é capaz de curá-lo, ou que 
ocorrencias tais como xamás se transformando em animais e dialogando com 
espíritos podem ser apenas representac;óes mentirosas e, a inda, que.como sáo 
fatos que ocorrem sem que sejam efetivamente vistos, náo se pode observá
los e comprová-los. 

Mas náo é minha inten<;áo, aqui, argumentar a favor da' realidade ou náo 
dessas práticas, se sáo verdadeiras ou náo. Mas gostaria de refletir, agora, 
sobre a própria no9áo de ciencia ocidental. . 

Com Descartes, Comte e outros filósofos ocidentais ternos a delimitac;áo 
do que é um fato·científico. Um fato, ou um dado, pode ser científico apenas 
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se for "real", se puder ser observado em condi9óes experimentais e, melhor 
ainda, se o fenómeno estudado puder ser reproduzido em laboratório. O uso 
da razáo, proposta por Descartes, é o único método para que se possa atingir 
o conhecimento. Mas esta razáo é urna razáo ou urna lógica de nossa 
sociedade. É claro que náo andamos recitando Descartes em nosso cotidiano, 
mas somos profundamente influenciados em nosso cotidiano por seus 
esquemas de raciocínio desde que entramos no primário. 

A meu ver, é indiscutível que existem várias lógicas "lógicas" e que 
cada civilizacáo define o que pertence a lógica, a racionalidade e o que náo 
pertence. A nossa, ao definir urna nocáo do que é ciencia, portanto do que é 
confiável, verdadeiro e real, deixa de lado um outro lado da realidade que passa 
a nao ser apreensfvel por nossa lógica. Um outro lado, até do qual se tala mas, 
por nao gozar de legitimidade científica, fica pertencendo ao que se chama 
comumente de crern;as populares ou, em linguagem académica, de "saber 
popular" ou folclore. Portanto, apenas urna porcentagem dos fenómenos 
ocorridos em nosso mundo (visível ou náo) sáo acessíveis a nossa ciencia. 
Pode-se contestar e duvidar de certas coisas, mas náo se consegue provar que 
náo existem. 

Estou dizendo tudo isso para pensarmos a respeito do xamanismo. 
Seguindo o esquema de raciocínio usado acima, poderíamos ousar dizer que 
os fndios, ao usarem outra lógica e terem urna concepcáo de ciencia diversa 
da nossa, incluem em seus esquemas explicativos de mundo, fa tos dos qua is 
nós ternos necessariamente que duvidar. Ternos que duvidar, se quisermos 
"pensar bem", ou se ja, científicamente. Para eles, um xamá Tapirapé viajar 
pelos céus, ou um Don Juan transformar-se em corvo, é tao real como para nós 
o é urna colonia de bactérias, mesmo que náo a vejamos a olho nu. Eles podem 
acreditar que as doencas ocorrem por feitico e náo por urna infec9áo, porque 
para eles a feiticaria é táo palpável como para nós é urna infec9áo. 

Esta concep9áo bastante ampliada de mundo permite, a meu ver, o 
desenvolvimento de urna sensibílidade muito mais refinada do que a nossa 
para comas coisas da natureza. E, ao terem aberta a possibilidade de lidarem 
com o sobrenatural, que para eles é natural, aumentam as possibilidades de 
a9áo e de utilizacáo disso a favor do homem. 

Assim, torcas espirituais e cósmicas sao passíveis de manipulac;áo 
porque eles acreditam que o homem tem a capacidade e o poder de dominá
las. Basta ter a técnica para consegui-lo. E quem detém essas técnicas e sabe 
usá-las é o xamá. E quanto mais eficiente ele for nessa utiliza9áo mais 
respeitado e poderoso será. 
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CAPÍTULO IX 

''MORTOS VIVOS OU VIVOS 
MORTOS?'' 

"Aquí/o que há de mais biológico, o sexo e a morte, é ao mesmo tempo 
aquí/o que está mais embebido dos sf mbofos da cultura". 
Edgar Morin 

A marte é um fato biológico. Todos os organismos vivos nascem para 
morrer. A marte é o destino que se traca a partir do nascimento. Ninguém foge 
a sua própria morte; para ela se caminha solitariamente, inexoravelmente. 

Mas, além de um fato puramente biológico, a morte humana se reveste 
de características cultura is que sobrepujam o seu sentido natural. A morte é um 
fato social ( 1). As maneiras como se sen te a morte, como se age em rela<;áo 
a ela e o que se pensa sobre ela, sao criadas pelas diversas sociedades de 
diferentes maneiras. lsso varia náo apenas de sociedade a sociedade, mas 
dentro de urna mesma sociedade em diferentes períodos históricos. 

Philip Ariés, um dos grandes estudiosos da morte no ocidente, nota que 
em diferentes momentos históricos a marte é tratada de forma diversa, com 
rituais e atitudes diversas. 

Desde a antigüidade cristá, até o século XVIII, os mais ricos eram 
enterrados em igrejas, enquanto os mais pobres eram jogados em valas 
comuns, onde náo havia a preocupacáo com a individualidade do morto. As 
grandes fossas surgem para depositar os mortos depois das grandes epidemias 
do século XVI e persístem como hábito, pois o direito de um lugar no cháo da 
igreja era adquirido através do dinheiro. 

A atitude perante a morte também se modificará. Em "Guilherme 
Marechal", livro de Gerges Duby (1988), podemos observar através de um 
poema, que durante a ldade Média morria-se rodeado por familiares e amigos. 
Ao pressentir a morte, o doente ou velho chamava os próximos e tomava as 
últimas providencias em vida: distribui<;áo de bens, móveis, roupas, dinheiro e 
dava as suas últimas recomenda<;óes. Morria-se urna morte boa, cercado de 
carinho e de amparo. 

(1) Fato social, de acordo com Ourkheim (1973), sáo "maneiras de agir. pensar e sentir. Que se impóem coercitivamente, 
que sáo inconscientes e exteriores ao individuo." 
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A marte era um acontecimento público que afetava a família, os amigos, 
os vizinhos, a cidade. . 

Como desenvolvimento do sistema capitalista e da medicina, no século 
XX a morte se revestirá de urna impessoalidade característica de nossa , . 
sociedade. A morte, antes vivenciada pela família e amigos, passa a ser evitada, 
é afastada do cotidiano. Náo se fala dela com o doente, antes esconde-se a 
gravidade da doen<;a, foge-se de conversar sobre a morte. A morte é também 
afastada do lar. 

A morte e o morto sáo confinados aos hospitais e UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), os velórios passam a se realizar em espacos próprios, 
alugados para tal fim, longe da casa. A sala de visitas náo é.mais o local de 
despedida do morto. Antes nascia-se e .morria-se em casa, junto a pessoas 
afetuosas. Agora nascemos e marremos em hospitais, rodeados de equipes 
técnicas, impessoais e desconhecidas. 

. A morte passa a ser um tabu, algo exorcizado da vida . Philip Ariés em 
seu livro "O Homem Perante a··Morte" (1977) relata que os antigos cemitérios 
eram fervilhantes de vida; as valas comuns eram misturadas com ossos 
humanos desenterrados, com o comércio, com mendigos e prostitutas. Os 
antigos cemitérios nao eram espacos separados da vida, mas combinados a 
ela. 

A forma de tratar a morte demorou mil anos para mudar, de acordo com 
Philip Ariés, para adquirir o caráter de impessoalidade e para deixar o doente 
morimbundo consigo mesmo e a cuidado de médicos e hospitais. 

"Os rápidos progressos do conforto, da intimidade, da hígien~ pessoal, 
as idéias de assepsia, tornaram todos maís delicados: sem que nada ar 
se pass e, os sentidos já náo suportam os adores e os espetáculos que, 
ainda no infcio do século XIX, faziam parte, como sofrimento e a doen9a, 
do dia-a-dia. As seqüelas fisiológicas saíram da vida diária para passarem 
para o mundo asseptizado da higiene, da medicina e da moralidade, no 
infcio confundidas .... " 

(Ariés, 1977:321). 

Banida do cotidiano, transforma-se em tabu. Ao doente e ás criancas 
limitam-se as informac;óes. As criancas que agora sabem como sáo geradas e 
a quem se permite ver filmes de rara violencia, náo podem no entanto saber 
sobre a morte real, sobre a morte de seus paréntes. Em geral, sáo impedidas 
de visitar doentes graves e de ir a enterros. De seus mortos conhecidos diz-se 
que "vovó foi passear" ou "foi morar em um lugar bem bonito". As crianc;as 
de nossa sociedade nao acreditam mais em cegonha, mas nao conhecem nada 
sobre a morte. 
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Entre os adultos também se passaram a usar expressóes que mascaram 
o sentido do termo morrer, ta is como "passou destapara a melhor". 

Morin, outro estudioso da morte, observa que 

"Sem deuses, sem rituais, nem comunidade, o homeme contempor§nea 
vive a neurose de sua própria marte, a crise do homem religioso". 
(s.d.:502). 

Para alguns autores a forma com que os vivos tratam seus mortos 
reflete o tratamento que urna sociedade concede a seus membros. O carinho 
para com os mortos reflete o cuidado com os vivos; quanto mais distante dos 
mortos, mais distantes entre si estáo os vivos. 

José de Souza Martins (1983) atenta para o fato de que 

''o banimento da morte é apenas expressáo da perda do sentido da vida. 
É na morte - no modo de concebé-la, de lidar com e/a e com quem marre 
- que a vida na verdade ganha, ou perde seu sentido". (1988:contra
capa) 

É importante observar a inda que a morte - embora biológica - náo é igual 
para todos. Ela atinge, mais intensamente e mais cedo, os mais pobres na 
nossa sociedade; as criancas de famílias com renda mais baixa morrem mais 
do que as de renda mais alta e o acesso aos tratamentos de saúde e a bons 
hospitais é muito diferenciado, proporcionando maior expectativa de vida aos 
que tem mais dinheiro. 

E para os índios, como seria a morte? O que pensam sobre ela? Como 
tratam seus mortos? 

A Morte para os Povos Tupi 

As primeiras informa9óes que ternos sobre a morte em sociedades 
indígenas sáo aquelas provenientes dos cronistas do século XVI, sobre os 
Tupinambá. 

Os ritos em torno da morte, entre os povos Tupi, diferem 
significativamente dos ritos realizados pelos Je, cuja maior expressáo ocorre 
entre os Boroso. 

Entre os Tupinambá (e isso parece ser geral para os outros povos Tupi) 
a agonia do doente era acompanhada de perto pelos parentes mais próximos 
que o cercavam de cuidados e de carinho. As outras pessoas, que náo tinham 
urna rela9áo muito íntima com o enfermo, matinham-se a urna distancia 
conveniente. Após o último suspiro iniciavam-se as lamentacóes, os choros 
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rituais e a preparacáo do corpo. As mulheres cortavam o cabelo em sinal de luto 
que se estendia por cerca de seis meses. . 

O cadáver era entáo untado com mel e em seguida emplumado com 
penas coloridas de pássaros e enf eitado com cocares e braceletes (2). 

Thevet ( 1978) faz um relato das lamentacóes que faziam pelo morto: 

"Entre estes se/vagens, quando falece algum chefe de família, suas 
esposas, seus parentes mais próximos e seus amigos mais chegados 
guardam pesadíssimo luto, náo apenas por tres ou quatro días, mas 
durante quatro ou cinco mese$! Os sinais exteriores deste luto sáo 
impressionantes nos primeiros quatro ou cinco días. Nessa época pode
se escutá-los fazendo um u/u/ante alarido, como se fossem cáes ou 
gatos reunidos. Choram homens e mulheres deitados em suas redes, 
outros sentados no cháo e abra9ando-se uns aos outros, como se pode 
ver na gravura, enquanto dizem em sua lfngua: "Como nosso pai e 
amigo era bom! Como~ era va/ente na guerra! ... Morreu, aí de nós! 
Nunca mais o veremos, a náo ser depois da nossos marte, quando o 
encontraremos na terras que nossos pajés contam que viram ". Etc. 
Repetem esta e outras frases semelhantes mais de dez mil vezes, ora 
de noite, ora de día, intermitentemente, durando cada sessáo entre 
quatro a cinco horas seguidás". (1978:140). 

O morto, após efeitado, era dobrado em sua própria rede e colocado 
dentro de urna grande urna de ceramica e enterrado dentro de suas casa, no 
local onde dormía. As criancas eram sepultadas atrás da casa. . 

O fim do luto dava-se com a realiza9áo de um ritual onde era servido o 
cauim (bebida fermentada) e como corte de cabelo das mulheres enlutadas. 
Os cronistas encaram esses rituais de encerramento do luto como "festas" e 
seguramente náo devem ter percebido o que se passava além do que seus 
olhos etnocentricos podiam ver. Provavelmente esses rituais fossem 
impregnados de sentido religioso, de ligacóes com os espíritos dos mortos e, 
ainda, fossem marcas simbólicas da volta a normalidade da sociedade. lsso 
porque a morte traz sempre _a desintegracáo de um grupo social que é bem 
integrado e semente após algum tempo as coisas voltam ao normal. 

A prática de enterrar os mortos dentro de casa parece ser bastante 
comum entre os povos Tupi, embora em alguns casos a família se mudará para 
outro local. · 

Os Guarani enterram seus mortos, após urna cerimónia simples, em 
um cemitério distante da aldeia. Alguns túmulos, por influencia dos regionais, 

(2) Este parece ser um tr~ recorrente em wande pane das sociedade indígenas brasileira~; as pessoas e os 
monos, principalmente estes, ao seremenfeitados adquirem grande semelhan~acor:n os pássaros. Até ho1e ºª<?.se c~nhece 
o significado desse simbolismo que pode estar ligado a concep~oo.de alma e espirito, como algo leve e que voa para a 
morada dos monos. Seria interessante urna pesquisa a esse respe1to. 
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ostentam cruzes; a aparencia geral do cemitério é de descuido, a vegeta<;áo 
invade o espaco dos mortos e se confunde com os túmulos. 

Os Guarani tem grande intimidade com a morte e embora temam os 
espíritos que vagueiam pela floresta - os añans e os espíritos dos mortos - náo 
parecem temer a morte. 

Em primeiro lugar, porque a morte é vista como transitória. Cada crianca 
que nasce é um "antigo" que volta. Reencarna-se muitas vezes durante a vida. 
Tanto isso é verdade que para um recém-nascido receber um nome, chama
se o xamá - paí - para que descubra quem é aquele ser; ele já nasce com um 
nome, na medida em que é um antepassado que está voltando para sua família 
e o papel do xamá é entrar em contato comos espíritos para encontrar o nome. 

Em segundo lugar, náo existe a cren<;a de céu e de interno. Existe urna 
espécie de paraíso, similar ao cristáo. Os mortos a inda tem necessidades, mas 
basta desejar um alimento que ele aparece; basta desejar urna planta<;áo de 
milho, e lá está ela, com o milho prontinho para ser comido. O local de moradia 
dos mortos tem sempre um grande cocho de cauí bem cheinho; náo existem 
as vicissitudes da vida na terra, no paraíso náo há brigas, náo há fome, náo há 
doencas, a tristeza náo entra lá, a náo ser a saudade dos vivos. As almas, após 
a morte, tem apenas um destino: o paraíso. ·0 problema é como chegar lá. Para 
os Guarani todos os indivíduos sáo portadores de duas almas: urna mais 
elevada, mais "espiritual" e outra, que corresponde as paixóes. Ninguém é 
bom ou mau. Todos os seres humanos contem essa ambigüidade em si e, por 
isso, aceita-se com tranqüilidade os defeitos alheios. Depois de se desprender 
do carpo, a alma deve empreender urna longa e perigosa viagem para atingir 
o paraíso. Deverá enfrentar on<;as poderosas, gigantescas aranhas, añans 
(demonios) devoradores de almas e inúmeros obstáculos. O premio do paraíso 
é a coragem de enfrentar o perigo, a torca e a tenacidade, náo importando a 
qualidade das a<;óes humanas e a conduta do indivíduo durante a Vida. lsso náo 
significa que a imoralidade dirija as acóes dos Guarani, masé bom quem nasceu 
bom e é mau aquele em quem prevalece u sua alma inferior. 

E em terceiro, os Guaraní náo temem a marte e chegam mesmo a 
desejá-la em funcáo da cren<;a na Terra Sem Males, o Yuy Maraey. Mas náo 
é necessário morrer para chegar no Yuy Maraey; pode-se chegar ainda em vida 

. desde que sejam observadas algumas condi<;óes: abstinencia sexual, jejuns, 
cantos religiosos e consumo de erva mate. Todas essas medidas visam a 
deixar o carpo bem leve para que suba até o paraíso Guaraní. 

Essa noc;áo de leveza parece ser compartilhada pelos Araweté, 
registrados por Eduardo Viveiro de Castro. 

"O estado de Kiyaha sugere assim uma excorpora9áo, uma translucidez 
que é produzida pela saída da alma; a idéia de leveza indica igualmente 
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isso: a alma, com um baláo preso por cordáo fino a seu lastro corporal, 
arrisca-se a desprender e subir". (Viveiros de Castro, 1986:480). 

Entre os Araweté. apenas os xamás podem se "arriscar" a deixar que 
sua alma se desligue do corpo, adquira essa leveza e procure o reino dos 
mortos. Este é um acontecimento temido sobretudo pelas mulheres e 
criancas, as primeiras por serem desejadas pelos1 deuses e, as segundas, por 
ainda náo terem a alma bem "soldada" ao corpo. 

Talvez seja essa excorporacáo que, temida pelos Araweté, seja desejada 
pelos Guarani. A leveza do corpo obtida pelo jejum de alimentos e de sexo, 
aliadas a medita<;áo necessária, os ajuda a chegar ao anelado paraíso. N~cessário 
dizer que desde o século XVI os Guara ni fazem migra<;óes em direcáo a Oeste, 
a procura de Yuy Maraey, o que propiciou urna grande difusáo territorial. 

Os Araweté enterram seus mortos bem longe da aldeia, pois tem muito 
medo das almas. Quando podem, mudam inclusive a aldeia de lugar e, se náo 
houver possibilidade, passam~ um tempo morando na mata. 

Os Tapirapé enterram, a exemplo dos Tupinambá, seus mortos dentro 
de casa. Cabe ao xamá retirar a alma do morto e desligá-la do corpo. Os ritos 
em torno da morte e do morto sáo similares aos registrados entre outros povos 
Tupi, inclusive o ritual do corte do c~belo e o enterro dos pertences juntamente 
como corpo. 

Herbert Baldus diz que, 
"O morto é chorado por dias inteiros, e também a esse respeito 
dístinguem os chef es falecidos com maior intensidade nas lamenta9óes. 
Ouando contei que entre nós, homem chora menos que mu/her, 
provoquei estranheza e quase reprova9áo. O viúvo ou a viúva abstém
se de comer durante tres días e cortam rente o cabe/o, costume em que 
sáo seguidos pelos parentes mais próximos." (Baldus, 1970:302). 

A morte entre os Ji 

Parece náo haver estudos comparativos sobre a morte entre os pavos 
do tronco lingüístico Macro-Je, enquanto que a bibliografia entre os Tupi é um 
pouco mais elaborada a esse respeito. Mas, apesar dos dados dispe.rsos, o fato 
social da morte entre os Je parece revestir-se de maior complexidade. Digo 
parece, porque quando se trata de sociedades indígenas, os campos impregnados 
de simbolismo sáo muito difíceis de serem abordados e muitas vezes - apesar 
das tentativas de estudá-los - permanecem desconhecidos para nós. 

Tanto para os Tupi, mas sobretudo para os Je, as concep<;óes de marte, 
de espíritos e de seu destino, apresentam urna notável proximidade com a 
doutrina kardecista. 

Escolhemos aqui, para efeito de ilustra<;áo, cinco socidades indígenas 
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filiadas ao tronco Macro-Je: Kayapó, Apinayé, Krahó, Xavante e Bororo. Os 
Bororo receberáo um tratamento a parte, na medida em que seus funerais sáo 
muitos mais elaborados do que em qualquer outro grupo indígena que se tenha 
notícia e, portante, merecem destaque. 

Com pequenas variacóes estes cinco grupos apresentam muita 
semelharn;a com rela<;áo ao fato social da morte. Todos coincidem que exitem 
um princípio vital animador da vida e que está relacionado ao sangue e a 
presenc;a da alma no carpo. , 

A alma é tida como um duplo do vivo, urna imagem ligada a matéria. E 
interessante notar aqui os correspondentes da palavra alma nas respectivas 
lfnguas. 

Kayapó Apinayé Krahó Xavante Bororo 

Alma 
Da hieba Aró e Mekar6n Me-ka ron Me ka ron 

Como se ve, há bastante coincidencia a nível lingüístico entre os tres 
primeiros grupos. 

O mekarón, da hieba, aróe deixa o carpo quando a vida cessa. Para os 
Xavante, a morte se dá quando cessa a respiracáo, mas o indício de que a alma 
deixou sua morada é dado pela parada cadíaca. Alguém é dado como morto 
apenas quando cessam os batimentos cadíacos. 

Para os cinco grupos a alma pode sair de seu envoltório corporal durante 
os sonhos, quando entáo visita lugares e pessoas distantes e os parentes 
mortos. O xamá utiliza esse recurso para entrar em contato com espíritos que 
o ajudam em suas missóes de cura ou de adivinha<;áo; o xamá é o único que 
tem controle sobre tais saídas. 

Também sáo coincidentes os locais de moradia das almas: as almas 
andam pelos cemitérios e matas escuras e náo gostam de lugares abertos e 
claros. Mas moram de fato em urna aldeira dos mortos, local onde as famílias 
voltam a se reunir pouco a pouco através das sucessivas mortes. Com excecáo 
dos Bororo, os outros grupos dizem que na aldeia dos mortos moram apenas 
os parentes ligados pela consangüinidade (3). 

É um lugar bom, sem brigas, com rituais freqüentes e fartura de 
alimentos. Para os Kayapó, se o mekarón for jovem ou crianc;a continua a 
desenvolver-se e pode chegar a casar-se. Mas, apesar de toda a harmonia a 
aldeia dos mortos náo chega a ser desejada pelos vivos, a náo ser pelos mais 
velhos. Os jovens pensam na aldeia dos mortos como algo estático, parado e 
sem atrativos. Essas características - a dos lacos de consangüinidade e o da 
monotonía - fazem com que a sociedade dos mortos seja inviável, pois embora 

(3) Para os Bororos. a aldeia dos monos é igual a aldeia dos vivos, com metades, clas, linhagens, etc. 

130 

, 

' 

ideal, náo tem troca e nem os conflitos característicos das sociedades 
humanas. 

Quando a morte se aproxima de alguém, os espf ritos de parentes já 
falecidos vem socorrer o. doente e ajudá-lo na passagem e na caminhada para 
a aldeia dos mortos. A travessia entre os dois mundos é perigosa, especialmente 
para as crianc;as, cujas almas podem ser devoradas pelas eneas ou se perderam 
no caminho. 

A raspagem de cabelos é a marca exterior dos enlutados. Assim que a 
morte é constatada, as mulheres da família do morto raspam a cabeca e auto
flagelam-se como sinal da tristeza ql!e sentem. Marcel M~uss observou que 
todas sociedades humanas por ocasiáo dos funerais tem dete.rminados 
códigos e urna determinada linguagem para expressar a tristeza. A expressáo 
obrigatória de sentimentos, de acorde com ele, é urna marca no comportamento 
que náo depende de sentimentos e da vontade individuais. É urna marca da 
sociedade e por ela exigida. 

o choro ritual, o arrancar de cabelos e auto-fragelac;áo das mulheres que 
se ferem com objetos cortantes é expressáo obrigatória de sentimentos. 

Enquanto os parentes choram a perda de um dos seus, o corpo é, via 
regra, tratado por afins - cunhados no caso dos Xavante, membros da metade 
oposta, no dos Bororo, amigos formais no dos Apinayé, e parentes mais 
distantes no caso dos Kayapó. Quem cuida do rnorto, que agora é um outro e 
náo pertence mais ao mundo dos vivos, é sempre um outro. Um outro que tem 
ligac;óes com a família consagüfnea, mas apenas de afinidade. Os afins, os 
estranhos sáo sempre inimigos potenciais, e o morto - a náo ser para os Xavante 
- é alguém que causa medo e é potencialmente perigoso. 

Ao contrário dos hábitos funerários dos Tupi, que podem fazer os 
túmulos dentro da casa, os cemitérios Je guardam urna distancia prudente da 
aldeia . Mas o interessante é que o enterro secundário é um ponto coincidente. 
(Ver o quadro). O enterro secundário é a instituic;áo de desenterrar os ossos 
após o apodrecimento da carne, pintá-los para fazer um segundo enterro. Os 
Kayapó realizam vários destes enterros; aos poucos váo juntamente os ossos 
dos parentes da família nuclear que posteriormente seráo enterrados todos 
juntos. 

De alguma maneira, a morte estabelece a harmonía e a uniáo das 
famílias Je que sáo extremamente divididas através do sistema de clás, de 
metades, de linhagens e de classes de idade. O que foi separado pela vida em 
sociedade é reunido pela morte e, aqui, o que·vale sáo os la<;os mais fortes, o 
dos pais com os filhos e do marido com a esposa. 

Outra característica comum aos grupos escolhidos é que os pertences 
dos falecidos náo sáo reutilizados pelos seus. Os Xavante e os Bororo 
queimam-nos, enquanto os outros grupos os enterram juntamente com o 

131 



132 

1 
'(' ., .. 
1 

• :M 

• ~ 
e r ..... ,, 

-' ,. 
e' J. 

/ 

,. 

t 

morto. A regra náo vale para espingardas, máquinas de costura e para outros 
bens industrializados, que via de regra náo fazem parte da cultura tradicional e 
sáo de difícil acesso. · 

Funeral Bororo 

Cuiabá está construída onde tradicionalmente foi território Bororo. Se 
fisicamente os Bororo foram expulsos, sua influencia persiste e náo raro 
encontram-se descendentes de Bororo em Cuiabá. O Morro de Santo Antonio 
era um morro sagrado para os Bororo e por eles chamado de Toroari. O Rio 
Coxipó deve seu nome a eles pois chamava-se Y cojibo, palavra da língua Bororo 
que significa lugar dos pássaros cardea!s. 

Os Bororo porém sáo mais conhecidos pelos longos e bem cuidados 
f unerais que fazem para seus mortos. Para nen hum ser humano é fácil se 
relaGionar com a morte e existem formas diversas de pensá-la, assim como 
urna variedade de ritos funerários. A morte é sempre a perda física de alguém, 
é o silencio que se estabelece no lugar do ser que partiu. No entanto, a rigor, 
nenhuma cultura acredita que a existencia se encerra com a morte .. A crenca 
na alma ou no espírito é generalizada em todas as sociedades e o que varia é 
a forma de expressar a crenc;a. 

Os Bororo reservaram a morte a mais bela expressáo de sua cultura. Os 
rituais mais elaborados, mais longos e mais carregados de simbolismo sáo 
desenvolvidos em torno dos funerais. A morte é um momento em que é 
acionada a solidariedade do grupo, em que atividades económicas sáo 
executadas, em que toda sociedade se une para chorar e homenagear o morto. 

Os Bororo utilizam o enterro secundário, isto é, a inumac;áo e exumacáo 
dos ossos para posterior sepultamento. Entre urna e outra fase acorre um 
intervalo de mais ou menos dois meses, durante o qual urna série de rituais sáo 
realizados. O corpo primeiramente é enterrado no pátio da aldeia circular ao lado 
da casa dos homens o que proporciona a todas as casas urna visáo do túmulo . 
Alguns rituais ocorrem na casa dos homens (baíto), mas a maior parte deles é 
realizado ao entardecer em frente ao túmulo. Estes rituais tem por objetivo 
relembrar, homenagear e orar pelo morto. 

Os Bororo chamam a energia vital de raka. Raka é fonte de energia, de 
vida e de bem estar. A través do raka os seres ganham a vida, a ch uva tem forc;a 
para cair, os homens para trabalhar, as plantas para crescer. O sangue, o leite 
materno e o semen sáo veículos do raka e em si mesmos sáo substancias 
poluidoras. 

Os velhos e as criarn;as portam pouca quantid_ade de raka. A morte 
sobrevém com a extinc;áo do raka e é causada pelo bope, um espírito 
aterrorizador que se alimenta de carne humana. 

133 



T udo na natureza é composto por duas partes: a material, ou corpo 
físico, e a espiritual, ou aróe. As árvores, os animais, os peixes, os homens, 
todos tem urna alma. Os aróe, após a morte e depois de viverem um tempo 
na aldeia dos mortos, reencarnam-se e náo necessariamente em seres 
humanos; para os Bororo, o espírito tem inúmeras moradas e eles náo parecem 
considerar a encarna<;áo em seres humanos como o último estágio da evolu<;áo 
de um ser. 

A dura<;áo dos rituais depende do tempo de decomposi<;áo do cadáver 
e da obten<;áo de recursos, confecc;áo de enfeites que muitas vezes sáo de 
matéria-prima difícil de ser encontrada. 

Durante os rituais homenageiam-se as diversas espécias da natureza -
vegetais, animais, ao próprio morto e aos aróe em geral. Cada ritual é 
desempenhado por um clá, o que propicia a participac;áo de todos os membros 
da sociedade no funeral. Cada clá entra com seus enfeites, cantos e alimentos 
específicos e de sua propriedade. 

Os cantos sáo importahtíssimos nas realizacóes dos rituais. De urna 
riqueza e variedade enormes, os cantos ligados ao funeral sáo urna espécie de 
guia do universo simbólico da cultura Bororo. Sáo cantos sagrados entoados 
durante noites inteiras que promovem urna integra<;áo entre os participantes 
do funeral e Q.á.Q o clima propício a solenidade da ocasiáo. Sáo cantos longos, 
difíceis de serem memorizados. Os textos se ref erem aos clás, as divindades, 
aos adornos, pinturas, etc. 

A Morte como Uniio dos Vivos 

A sociedade Bororo é dividida em duas metades exógamas. As aldeias 
sáo circulares e cortadas por um eixo imaginário, no sentido leste-oeste; cada 
metade é dividida em quatro clás, compostos por linhagens, famílias extensas 
e nucleares. Os homens subdividem-se ainda em classes de idade. O espac;o 
masculino por excelencia é a casa dos homens, o baíto, enquanto as mulheres 
restringem-se ao espac;o doméstico. Em resumo, é urna sociedade 
completamente dividida, fragmentada. 

A morte é anunciada pelo ºª1i, o xamá, que recebe a notícia através dos 
sonhos. É durante.os sonhos que os xamás fazem suas andanc;as e tem contato 
com ~spíritos. A pessoa é entáo avisada e passa a aguardar o seu dia 
aparentemente, com muita tranqüilidade. 

Nos momentos finais é assistido pelo bari e por seus familiares. Após 
o último suspiro, ou as vezes antes, o corpo é todo emplumado, pintado e 
preparado por membros da metade oposta. 

Após ser velado, o corpo é enterrado em sepultura rasa, no centro da 
aldeia, ao lado do baíto; o pátio passa entáo a ser a referencia para todo o período 
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do funeral. 
Através dos vários rituais, ocorre urna dilui<;áo das diferencas inerentes 

a organizac;áo social dos Bororo. O que antes era dividido, passa agora a ser 
complementar em func;áo dos papéis desempenhados pelas metades e pelos 
clás. Quem estiver fora dá aldeia, a servic;o ou em tratamento de saúde, volta 
imediatamente a fim de acompanhar os rituais. 

A morte, além de urna confraternizac;áo com o universo, realizada pelas 
homenagens aos elementos da natureza, é um grande momento de 
confraternizac;áo e de uniáo entre os vivos. Todos se unem para chorar o morto 
e para cuidar que seu espírito seja amparado na viagem até a aldeia dos mortos. 

A morte é também um grande momento de aprendizado de jovens e 
crianc;as que participam de todos os momentos do funeral. Os cantos sáo 
passados e ensinados pelos mestres ·cantores, no mome,nto mesmo do 
funeral; também se aprende sobre os adornos, sobre os deuses e espíritos. 

É interessante notar que durante o ciclo funerário ocorre a iniciac;áo dos 
jovens e batismo das crianoas, seres por excelencia, opostos a morte. 
Antigamente, quando náo haviam adotado roupas, os jovens recebiam seus 
estojos penianos, símbolo da masculinidade e da idade adulta, durante os 
funerais. Enfim, é através da morte e dos cuidados com o morto que os Bororo 
mais jovens aprendem a lic;áo de como ser Bororo; é também quando recebem 
urna imensa quantidade de informac;óes sobre sua cultura e sobre o seu 
universo simbólico. 

Com relac;áo ao morto propriamente dito, os ritos tem o objetivo de 
amparar e proteger o aróe na grande viagem que deverá empreender até a 
aldeia dos mortos. Depois da morte náo se pronuncia mais o nome do mortos, 
embora se considere que aróe permanec;a entre os vivos até que s·e realize o 
enterro secundário. É o enterro secundário que liberta o espírito de seu 
envoltório material e permite que ele siga para s~u destino, que pode ser a leste 
ou oeste. 

O Aróe Maiwu 

Sempre que alguém morre é representado ritualmente por um vivo. 
Entre o representante do morto (aroe maiwu) , que passar a ser encarregado da 
execucáo de vários rituais, e a família enlutada estabelecem-se relac;óes de 
solidariedade e de respeito mútuo. Se o aróe maiwu náo é parente da família 
do finado agora passa a sé-lo ritualmente. Oessa forma, .novos lacos sáo 
consolidados entre os vivos e alianc;as sáo formadas entre vivos e mortos. 
Através do Aróe maiwu existe a certeza de continuidade do morto, de forma 
que nen hum morto morre definitivamente, mas continua vivo na pessoa de seu 
representante. Ao mesmo tempo, este que é vivo deixa de ser completamente 
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vivo, na medida em que se transforma no duplo do morto; com o passar do 
tempo ninguém está mais completamente vivo, ou completamente morto em 
funcáo da instituicáo do aróe maiwu. 

Os Bororo tem urna relacáo táo profunda com a morte, que chegam a 
ser chamados, por alguns autores, de um sociedade de homens "mortos
vivos". Poderíamos nos atrever a chamá-los de "vivos-mortos". 

Depois da exumacáo, os ossos que foram lavados sáo colocados em 
dois cestos e levados para a casa do dono do morto, em geral um parente 
próximo. Entre a exumacáo e o funeral propriamente dito, deve ocorrer alguma 
atividade coletiva com o objetivo de suprir a aldeia de alimentos durante os tres 
dias finais - pesca com timbó ou entáo cacada. 

O funeral apenas pode ser realizado após a queima dos pertences do 
morto: roupas, esteiras, remédios, arco, flecha. A queima desses objetos 
traduz dois princípios da sociedade Bororo: em primeiro lugar, seu pouco apego 
a coisas materiais e, em segundo, a identificacáo da pessoa com seus 
pertences. 

No dia seguinte a obtern;áo de alimentos os ossos sáo levados para o 
baíto, onde seráo pintados e enfeitados de acordo com os padróes do clá a que 
pertence o morto. Na parte da manhá, os homens enfeitam o cranio que é 
considerada a parte mais importante do corpo humano. Esta parte do ritual é 
proibida as mulheres, assim como o é tudo o que diz respeito diretamente a 
morte e aos ossos descobertos. Após a pintura do cranio com o urucum e 
completo desaparecimento da cor branca dos ossos da cabe<;a, as mulheres 
sáo chamadas para o baíto e através do choro ritual e de escarificacóes 
procuram demonstrar sua dor. Esses lamentos sáo sempre acompanhados 
pelos grandes cantos Bororo que sáo executados sempre que o morto está em 
corpo presente. 

Na parte da tarde quando seráo pintados os restantes dos ossos, um 
período é dedicado para chamar o espírito do que partiu - aróe -. Dentro do 
mesmo baíto, os homens constroem urna precária casinha para onde o espírito 
é atraído para receber água doce, pinga ou o que desejar. Logo após esta oferta, 
acorre a despedida do aróe, acompanhada pelo canto Pobq Makudu; apesar 
do baíto estar completamente lotado de gente, o silencio deste momento é 
impressionante e na verdade aqui ocorre um dos clímax do funeral. 

Após o Pobo Makudu, os homens cercam-se com esteiras e pintam os 
ossos; neste momento as mulheres estáo presentes e sáo impedidas de terem 
contato com os símbolos da morte através dessas esteiras. Também aqui 
ocorrem as escarificacóes, mas sáo sobretudo os homens que se cortam. Após 
os cantos, lamentos e despedidas, os ossos reintegrados em um único cesto 
aínda esperaráo dois ou tres dias para serem sepultados definiticamente. 

Após o sepultamente encerra-se a fase de luto pesado da família do 
morto. A porta da casa onde morava e que permaneceu fechada durante estes 
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dois meses é reaberta. Os parentes do falecido que até agora guardaram 
silencio respeitoso voltam a poder conversar com seus semelhantes. Pouco. a 
pouco, a expressáo de dor que trouxeram em seus rostes vai sendo suavizada. 
A quebra do luto náo significa a suspensáo da tristeza pela perda, mas 
possibilita a volta das ativid?des normais e cotidianas. 

A Vingant;a Contra a Natureza 

Mas ainda náo estáo terminados os ritos em torno do morto. Resta 
vingá-lo. Esta vinganca consiste em matar um animal de preferencia de grande 
porte. Levi-Strauss interpreta essa vinganca como urna rea<;áo da sociedade 
contra a morte, portanto contra a natureza. A Morte por ser natural (e inevitável) 
desorganiza a cultura, estabelece o caos no que foi organizado pelo conjunto 
da sociedade. Os ritos funerários e a cacada de desagravo tem como objetivo 
reorganizar urna sociedade que perdeu urna pessoa que desempenhava papéis 
sociais, que tinha relacóes de parentesco, que tinha rela<;óes de amizade, 
enfim ... E a reintegracáo dessa ordem é lenta e se inicia a partir da escolha do 
representante do morto que de alguma maneira vai suprir sua falta. 

De urna forma curiosa, os Bororo náo deixam que o silencio se 
estabeleca no lugar de quem foi vivo. 

A sepultura quase no centro da aldeia faz com que todos vejam a todo 
momento que "tem alguém aí". A porta fechada e a mudez dos enlutados 
gritam para quem quiser ouvir que alguém se foi, mas que continua vivo na 
pessoa de seu aróe maiwu e que permanecerá existindo porque seu espírito 
é eterno. 

O que mais impressiona nos Bororo, na verdade, é a forma como olham 
para a morte. Olham-na de frente durante todo o tempo, o que é demonstrado 
inclusive pela posic;áo que assumem durante os rituais. Sempre estáo sentados 
de frente para o por do sol, para eles a regiáo da morte. As cerimónias sáo 
presididas pelos homens, espécies de seres com relacáo permanente com a 
morte, já que as mulheres sáo o símbolo da vida, na medida em que dáo origem 
a novos seres humanos e garantem a reproducáo da sociedade. Talvez por isso 
náo tenham acesso aos ossos descobertos, expressáo da ausencia da vida. 

Se por um lado a vida é vista como transitoriedade para a morte, esta 
é domada pelos complexos ritos funerários por eles desenvolvidos. Estes ritos 
permitem que a vida náo se extinga completamente e faz com que o morto seja 
sempre relembrado, portante revivido. · 

Também no sangue que é derramado sobre os ossos e que mancha os 
vivos, passa-se um pouco da vida dos vivos, para a morte dos mortos. Mis~ura
se também o sangue dos vivos, numa espécie de pacto que garantirá a 
continuac;áo desta sociedade de vivos e de mortos. 

A complexidade destes funerais expressa ainda a crise que vem 
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passando a sociedade Bororo desde que entrou em contato com os brancos. 
Desde a pacificacáo, estes ritos foram exacerbados devido a perda de terras, 
a diminui<;áo de alimentos provocada pela ocupa<;áo, a mortalidade causada por 
epidemias e por outras causas. Náo é a toa que a palavra Bororo designa o pátio 
onde sáo realizados os ritos funerários. A autodenominacáo do grupo é ~, 
isto é, homens verdadeiros. Depois do contato com os brancos passam a ser 
chamados de Bororo, lugar onde se lembra a morte a todo instante. 

Bororo, sociedade da morte, simbolicamente exprimida nos funerais. 
Bororo, sociedade que se reestrutura e reencontra sua forca de existir nos ritos 
funerários. 

KAYAPÓ APINAYE KRAHÓ XAVANTE BORORO 

Alma Mekarón Me-Karon Mekarón Da hieba Aróe 

Auto-flagelo X S . I. X X X 

Raspagem de 
cabe los X X X X X 

Local dos mor-
tos/mata X X X X X 

Aldeia dos 
mortos X X X X X 

Composi<;áo al- Similar a 
deia/pa rentes X s.i. X X dos vivos 

Parentes levam Ajuda dos 
almas náo S .I. X X VIVOS 

cuidados com Parentes Amigos Consan- Metade 
o corpo distantes formais güíneos Cunhado o posta 

Oueima dos 
pertences náo S.I. náo náo X 
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, 
KAYAPO APINAYE KRAHÓ XAVANTE BORO RO 

Alma Mekarón Me-Karon Mekarón Da hieba Aróe 

Pertences en-
terrados c/corpo X s.i. X náo náo 

Localiza<;áo al- leste 
deia/mortos oeste s.i. oeste leste oeste 

Enterro secun-
dário vários S.I. abandonado náo X 

Cemitério 
distaf)te X X X X X 

. ~ 

Fonte Lux Vidal Da Mata Carneiro Maybury- Fernandes 
da Cunha Lewis · Silva 

s.i. = sem informa<;áo 
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CAPÍTULO X 

''ÍNDIO QUER APITO?'' 

Ao contrário daquela música de P~peu Gomes e Baby Consuelo, que diz 
" todo día, era dia de índio", nos tempos atuais o índio é lembrado apenas um 
dia por ano. O dia 19 de abril. 

. Nesse dia, as escolas comemoram juntamente com seus alunes, de 
urna maneira que em nada nos faz lembrar quem sáo realmente os índios, qua is 
os problemas que eles tem. 

É muito comum vermes criancas com o rosto pintado com ·carváo, a 
cabe<;a enfeitada com penas de galinha simulando um cocar, e, ainda, vestindo 
roupas confeccionadas com saco de estopa. Náo raro colocam a máo na boca 
pretendendo imitar os gritos de guerra dos fndios. 

Lembrando de urna marchinha carnavalesca, repetem uns para os 
outros: - "índio quer apito". 

Oueria dizer que existem algumas escolase alguns professores isolados 
que constituem exce<;áo honrosa a esse ritual ridículo da representa<;áo do 
índio na sociedade nacional. Mas no dia 19 de abril, nesse nosso país, de norte 
a sul, de leste a oeste, as sociedades indígenas sao comemoradas e lembradas 
de forma grotesca. 

Vejamos: as pinturas faciais que as criancas usam sao, em geral, 
constituídas por dois traeos paralelos em cada urna das bochechas. Esse tipo 
de pintura é a que comumente se ve em filmes norte americanos, os famosos 
" faroestes". Ouem já náo viu pelo menos urna dúzia deles? 

Ora, náo é segredo para ninguém, que esses filmes fazem a defesa da 
sociedade americana que, em poucos anos, ·através de urna guerra feroz, . 
dizimou quase toda a popula<;áo indígena dos Estados Unidos. 

Nesses filmes, os índios sáo tratados como trai<;oeiros, vis e odiosos. 
Nada mais natural do que a violencia com que foram tratados. O que esses 
filmes náo mostram é que as sociedades indígenas do oeste americano eram 
denos ancestrais desse território e que os brancos eram os invasores. O que 
eles nao deixam claro é que os índios náo atacavam· os brancos, mas, ao 
contrário, estavam defendendo seu território com todas as armas que tinham 
e que náo eram mu itas .... 
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E, infelizmente, o pouco de informa<;óes que os brasileiros tem sobre 
os índios é proveniente desses filmes americanos. Ouando, por exemplo, se 
pede para urna crian<;a desenhar urna casa indígena, o desenho que ela faz é 
urna reprodu<;áo de urna tenda Apache, que ela conheceu no cinema ou na 
televisáo. Raramente o desenho reproduz, pelo menos de longe, urna casa de 
um indígena brasileiro. 

Ouando as escolas incentivam as crian<;as a se pintarem, raramente se 
lembram de explicar que as pinturas corporais e faciais tem urna ligacáo com 
o aspecto religioso. Raramente explicam que as mesmas se relacionam com 
rituais, ou entáo a atividades guerreiras. Náo se explica também que o vermelho 
do urucum protege a pele do sol e é ótimo repelente de insetos. Oualquer 
pintura indígena é repleta de significados, e esclarece para sua própria 
sociedade ou clá a que o indivíduo pertence, que cerimónia está sendo 
realizada. A pintura náo é apenas um enfeite, como nós a usamos, mas está 
freqüentemente relacionada a ~m contexto sagrado. 

As penas de galinha que as crian<;as usam imitando diademas e cocares 
também se constituem em outra deforma<;áo da realidade indígena. Esses 
objetos também sáo ligados a rituais religiosos, tal qual as pinturas. 

Quanto as roupas, feitas de saco de estopa, estas náo tem nada a ver 
com as vestimentas indígenas. Mas de qualquer forma, vale lembrar que a 
estopa é o que de menor valor existe entre nós. Talvez seja urna alusáo, um 
símbolo da pouca consideracáo que ternos para com os povos indígenas. 

Resta pensar no apito. Vejamos um trecho da marchinha de Carnanval 
que está encalacrada em nossas mentes e que se canta a todos pulmóes nos 
bailes carnavalescos. 

"Eh, eh eh 
Índio quer apito 
Se náo der 
Pau vai comer" 
Que será que isso significa? Em primeiro lugar, quer apito na nossa 

sociedade é um objeto de pouco valor, ou entáo de pouca utilidade. Tirando os 
guardas de transito e os juízes de futebol desportivos que os usam como 
instrumento de trabalho, é brinquedo de criancas, coisa a toa. 

Se o índio "quer apito" é porque ele é bobo, é infantil, náo conhece o 
verdadeiro valor das coisas. E, ainda, "se náo der, pau vai comer", quer dizer 
que, além de infantil, é briguento, provoca confusóes sem maiores motivos ou 
justificativas. 

Que Mal lsso Faz? 

Pode-se perguntar: mas que mal isso faz? O que há de errado com as 
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crian<;as representando os índios dessa forma? Pode-se inclusive argumentar 
que essas observa<;óes sáo meras impertinencias. _ 

Na verdade, faz mal sim ! Faz mal porque se está deseducando as 
criancas, ao invés de edu9á-las. 

Ao se representar o índio desta maneira, afasta-se a crian<;a do concreto 
da realidade indígena, que é ·muito diferente dos apitos e das tangas de saco 
de estopa. Náo se mostra a riqueza cultural das sociedades indígenas, náo se 
mostra seu grande saber. Apenas se ridiculariza. Apenas se desinforma. 

Além disso, nem de longe se toca nos problemas que os índios 
vivenciam e sofrem em fun<;áo da exist~ncia dos brancos. Problemas de saúde, 
extermf nio de popula<;óes inteiras, problemas de terras, invasáo no que resta 
de seus territórios. 

No día 19 de abril, o índio, essa entidade abstrata, emerge de sua 
invisibilidade cotidiana para ser apenas ridicularizado e mostrado como um ser 
imbecil. A comemoracáo do diado índio é urna brincadeira de faz-de-conta. E 
a escola, cujo fim é educar e informar, é o veículo principal da ideología de urna 
sociedade dominante que vem rnassacrando os fndios ao longo dos séculos. 
O livro didático e a desinforma<;áo dos profes sores (salvo excecóes, 
evidentemente) sáo os veículos principais para que isso se reptoduza no 
tempo. 

Pesquisas feítas por arunos do curso de História, da Universidade 
Federal de Mato Grosso, para a disciplina de Antropología, revelam dados 
preocupantes. A grande maioria dos livros, aplicados em salas de aula da capital 
de Mato Grosso, coloca o índio no passado - eles "eram", "moravam", 
"viviam" - e mostram um índio genérico e uniformizado- "moravam ~mocas", 
"viviam da caca e pesca", "adoravam o sol e a lua", "o feiticeiro era o pajé". 
Sistematicamente, os livros desconsideram a diversidade cultural e étnica no 
Brasil, dando urna visáo muito pobre de nosso país. 

Eni Orlandi (1990) em seu livro Terra a Vista, se diz impressionada com 
a invisibilidade do fndio na história do Brasil. A autora observa que os negros sáo 
incorporados nos textos e sáo mesmos objetos de estudo pela historiografía; 
embora vistos e tidos como cidadáos de segunda categoría, sáo considerados 
como parte de nossa história: Com rela<;áo aos fndios, diz Orlandi, o silencio é 
impressionante e, ainda, 

'' ... no caso do contato cultural entre fndios e brancos, o silenciamento 
produzido pelo Estado nao incide apenas sobre o que o índio, enquanto 
sujeito, faz mas sobre a própria existencia do sujeíto índio "... Esse 
processo de apagamento do índio da identidade_ cultural nacional tem 
sido escrupulosamente mantido durante séculas. " (p. 56) 
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Na pesquisa "Estereótipos e lmaginários sobre os Índios em Cuiabá", 
(Costa et allí, 1990), que culminou com um vídeo, alguns dos depoimentos de 
professores sáo impressionantes. 

Urna diretora de escola, ao ser indagada sobre o que achava sobre o 
índio, respondeu: 

"Eles constribufram para o pequeno, médio e grande progresso da 
na9áo". 

E urna professora, que no momento da pesquisa estava trabalhando na 
Secretaria de Educacáo, afirmou que: 

"Os fndios sáo todos vagabundos. Náo sei por que eles querem tanta 
terra. Se a gente quer terra, tem que comprar, que pagar impostas, 
entáo eu náo vejo porque o índio tem que ganhar tudo de gra9a ''. 

Essa mesma professora afirmava com boca cheia que náo gosta de 
índios. 

Essa pesquisa revelou que grande parte dos prof essores da rede 
estadual de ensino alimentam um desprezo muito grande pelos índios e 
cultivam urna ignorancia que é passada a seus alunos e que fica arraigada por 
toda a vida. 

"índio e negro sáo pregui9osos, o índio merece muita terra, vou fazer 
um buraco bem grande e vou jogá-/os dentro. depois entáo c1arei a 
quantidade de terras que merecem. " 

Este é um depoimento de um vareador de Tangará da Serra, colhido por 
Oliveira & Bastos (1989:32). A fala que reproduzo a seguir também espelha um 
pouco a visáo que a populac;áo regional tem sobre o índio. 

"Náo concordo em tomar toda aterra do fndio, o índio deve ficar com 
um pouco de terra. porque ele está acostumado com o mato. Mas 
acredito que o governo neste momento deveria fazer a reforma agrária • 
em uma Darte da reserva indígena. O f ndio é o único brasileiro "nato", 

'mas náo concordo com os a tos dos índios que vivem a. custa do paf s, 
nunca ouvi fa/ar que os f ndios produzissem um caminháo de arroz para 
o município, senda assim eles náo merecem ajuda ... " (in, Olive ira & 
Bastos, p. 23) 

É interessante notar que os entrevistados quando inquiridos sobre os 

''/h, fndios? De vez em quando me dá uma raiva! Vez em quando eles 
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invadem minha fazenda e destroem tudo que eu plantei. Mas fazer o 
que, eles sáo os danos da terral" (Vídeo Estereótipos e lmaginário). 

Tanto o trabalho de Costa et allí (1990) como o de Oliveira & Bastos 
(1989), apontam para isso: os fndios sáo os "danos originais da terra", sáo os 
primeiros moradores, sáo os ''verdadeiros brasileiros". Acredito que através 
dessas pesquisas se revele a verdadeira face dos problemas que os índios tem 
com a sociedade nacional e que está mascarada pela visáo da inf erioridade, 
simplicidade e infantilidade. Os depoimentos sempre apontam para a questáo 
da terra. Mesmo que admitam que os fndios sáo os danos das terras brasileiras, 
fazem-no levianamente, para logo a ·seguir, complementar com: "eles náo 
produzem um caminháo de arroz" ou "vqu fazer um buraco bem grande .. . darei 
a quantidade de terras que eles merecem". 

O problema, entáo, comas sociedades indígenas, parece resumir-se na 
quaí)tidade de terras que ocupam. A popula<;áo investigada normalmente se 
remete a produc;áo com a quai os índios náo se preocupam, -" sáo todos uns 
vagabundos"-, mas o problema náo está aquí. Ele se apresenta a nível do 
discurso, pois pelo menos em Mato Grosso, há urna parcela considerável de 
terras náo utilizadas e que estáo no cartório em nome de brancas e náo de 
índios. Mas mesmo assim considera-se que as sociedades indígenas que aquí 
vivem estáo usurpando terras que· poderiam ser "produtivas" . 

É interessante notar a estranheza desse racionício: ao mesmo tempo 
que se considera a legitimidade da ocupacáo indígena em seus territorios, a 
sociedade nacional se sente roubada porque os índios continuam ocupando 
suas terras, mesmo que diminuídas substancialmente. Ao usar o argumento 
de que.os índios sáo improdutivos, mal e mal se esconde a indignac;áo pelo fato 
de náo poder lanc;ar máo sobre as terras indígenas restantes. Por isso, a 
vontade de lan<;á-los dentro de um buraco, conforme disse o vereador de 
Tangará da Serra. 

Enquanto isso, as crianc;as aprendem na escola que os índios sáo coisa 
do passado, e algo de que devemos nos envergonhar, porque selvagens que 
eram mancharam a história desse glorioso país de homens civilizados e 
laboriosos. Ao mesmo tempo, seus professores ensinam aquela musiquinha: 

"Um, dois, tres indiozinhos, 
vinham navegando pelo rio abaixo 
quando jacaré se aproximou 
e a canoa quase, quase virou". 

E quando forem maiores váo aprender urna ma!s elaborada: 
''Na tribo eles vivem 
comendo raízes 
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cantando e guerreando felizes". 

É interessante notar o seguinte: como, ao mesmo tempo em que os 
índios sáo invisíveis perante a sociedade abrangente, sáo táo odiados e 
perseguidos? 

Talvez a mesma pesquisa realizada em Tangará da Serra nos ajude a 
compreender essa contradicáo. No dia do aniversário da cidade, em maio de 
1989, os alunes fizeram urna enquete rápida para saber o nome do grupo 
indígena que mora na regiáo. Antes de apresentar o resultado da enquente seria 
interessante apresenta alguns elementos: 

1. Tangará da Serra é parte do território tradicional dos Paresi. A cidade 
surgiu de um projeto de colonizacáo e foi povoada através do eixo de migra<;áo 
Paraná- Mato Grosso. Tangará da Serra tem urna delegacia da FUNAI, que é 
muito freqüentada pelos Paresi; eles também vem amiúde para vender 
artesanato e fazer compras. Em resumo, a presenca dos Paresi em Tangará da 
Serra é praticamente cotidiana. 

2. No momento da enquete, era realizado um desfile comemorativo e, 
entre outras coisas, tinha um bloca de criancas das escalas locais, paramentadas 
a rigor: saias desfiadas imitando tangas, imitac;óes de cocar nas cabec;as e 
flechas nas máos. Bem a frente desse bloca, vinha urna crianc;a trazendo um 
estandarte vistoso escrito "Paresis". Logo atrás, outro grupo de crianc;as 
descalcas e pintadas com o que se imagina sejam pinturas indígenas, vestindo 
roupas de estopa e portando arcos e flechas. Este bloca era prec~dido por urna 
menina segurando urna tabuleta com os seguintes dizeres: "INDIO OUER 
TERRA PARA SOBREVIVER". Depois, logo a seguir, via-se um grupo de Paresi 
também desfilando, vestindo porém, roupas comuns. 

3. Entre a multidáo que assistia ao desfile, estavam muitos índios 
Pare si. 

Pois bem, com todas as evidencias do próprio desfile, apenas 15 
pessoas, entre as 100, responderam que o grupo indígena da regiáo se chama 
Paresi. Ou seja, 85o/o dos que foram perguntados, apesar de estarem vendo 
os Paresi desfilarem, de estarem vendo seu nome escrito em um estandarte, 
viam, porém, náo enxergavam. Em resumo, os Paresi estavam invisíveis na 
festa da cidade. 

Nesta mesma enquete, perguntou-se "o que voce sabe sobre eles?" 
apenas 30% das pessoas responderam que "cacam, pescam", "fazem 
artesanato", usam "arco e flecha", "comem peixe", reproduzindo as 
informacóes dos livros didáticos. Os 70% restantes disseram náo saber nada 
sobre o fndio. 

Como Oliveira & Bastos observaram, o município de Tangará da Serra 
tem área de conflito de terras e muitas das criancas que estavam desfilando 
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sáo filhos de fazendeiros que tem terras próximas as aldeias dos Paresi. 
Novamente, portante, se evidencia a questáo de terras mencionada 

acima e que alimenta o ódio e o desprezo com relacáo ao fndio. A invisibilidade 
dos Paresi em Tangará da Serra faz parte do silenciamento produzido pelo 
Estado, como bem falou Eni Orlandi. Mas náo é apenas o Estado que silencia . 
Parece existir um pacto a nível nacional para considerar os índios como 
invisíveis, para que se possa exercer a violencia sobre eles com mais 
tranqüilidade e sem problemas de consciencia. E a escola tem aí um papel 
fundamental ao colocar o índio como coisa de um passado (que se deseja 
esquecer) e ao apresentá-lo com urna uniformidade insossa •. insípida e inodora. 

Ao mesmo tempo e, contraditoriamente, os livros didáticos trabalham 
as imagens reforcando os preconceitos e o etnocentrismo. Muitas vezes, a 
imagem diz o que o texto apenas sugere ou entáo omite. Brito, A. e Andrade, 
M. (1990), também alunas do curso de História que estudaram os livros 
didát!cos utilizados pelos alunos de Cuiabá, observaram a importancia das 
imagens na formac;áo do etnoeentrismo, que acompanhará o aluno pela vida 
toda. Elas observaram que: 

"A maioria dos livros trazem imagens idílicas do índio, ond_e este se 
apresenta pescando, ca9ando e tocando instrumentos musicais. Muitas 
ilustra9óes sáo aquelas pintadas por autores da época do descobrimento, 
senda este detalhe urna constante em todos os livros". (33) 

Ao a presentar o índio cacando e pescando, o livro está dizendo: "os 
índios sáo preguicosos, vejam, eles passam o tempo se divertindo". A caca e 
a pesca, atividades económicas fundamentais para eles, é tratada pelos 
autores como mesmo conteúdo que tem para a nossa socidade, que é o lazer. 

Brito & Andrade ainda notaram que: 
"alguns autores colocam ilustra9óes enormes de canibalismo refor9ando 
a idéia de selvageira. Outros já recorrem a fotos em que aparecem 
dormindo em redes ref or9ando a idéia de indolencia". 

As ilustracóes de canibalismo também sáo muito comuns nos livros 
didáticos. Náo se explica que essas cenas sáo do século XVI, que o canibalismo 
era ritual; ao contrário pretere-se deixar que as crianc;as acreditem qüe os índios 
comem carne humana coma mesma naturalidade com que comemos um bife. 
Também náo se explica que os Tupinambá, a quem se referem as ilustracóes, 
foram " devorados" pela san ha do colonizador, ainda no século XVI. Ao 
contrário, permite-se que as criancas fiquem coma idéia de que todos os índios 
sáo antropófagos e que se cultive urna fobia nacional desses "comedores de 
carne humana". 
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Em um dos livros pesquisados pelas autoras, do qual e las náo fornecem 
referencia, há um exercício impressionante, que é o seguinte: 

"As figuras se referem a costumes bem caracterfsticos do Brasil. 
Identifique qua/ deles está ligado a tradir;áo portuguesa, qua/ foi 
aprendido com os índios e o que resulta de urna heran9a africana" . 

No livro sáo apresentados tres quadrinhos: 

1 . Na janela de um sobrado tem urna mocinha ouvindo um rapaz tocando 
um violáo e cantando. 

2. No segundo quadrinho tem um homem abaixado no cháo, com urna 
garrafa de pinga, urna galinha amarrada, algumas velas e alguns charutos. 

3 . E, finalmente no terceiro, um homem com as máos na barriga, 
chapéu enterrado na cabeca e dormindo, placidamente, em urna rede. 

Cabe aquí ao aluno demonstrar que ele incorporou plenamente os 
estereótipos. A macumba, depreciada pelo catolicismo, ele deve relacionar o 
negro e a rede ele deve relacionar o índio, novamente indolente, vadio. E a cena 
romantica ele deve relacionar o portugués, porque evidentemente lhe foi 
ensinado - ou "sub-ensinando" que o negro e o índio náo sáo capazes dessas 
finezas! 
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