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Este trabalho tem tres objetivos modestos. Um é o de comemorar 
a visita histórica de Karl von den Steinen ao Xingu, através do exame da 
continuidade entre a experiencia que ele teve entre os índios suiás e a 
atual. Outro é o de dar um exemplo a respeito da maneira como os mi
tos, de urna sociedade indígena podem fornecer um modelo para si
tua~óes inteiramente novas - encontros com náo-índios - , e, portanto, 
diminuir a distingáo entre mito e a~áo política. O terceiro objetivo é 
aproximar o que é tantas vezes considerado como um fenómeno recente 
- a questáo do roubo no Xingu - , em termos de seu contexto mais geral. 

A visita de Karl von den Steinen aos suiás foi breve. De 3 a 6 de 
setembro de 1884, acampou nas margens do Xingu, no-lado oposto a al
deia. Provavehnente dormiu na mesma praia na qual médicos e índios 
jogam futebol atuahnente, no fim da esta~áo da seca. Como em todos os 
seus relatos, as páginas de von den Steinen a respeito dos suiás sáo valio
sas, devido a sua data, sua inf orma~áo lingüística, e su as obsetva~óes so
bre o ornamento corporal e o plano da aldeia suiá. Sua visita fornece um 
quadro único a respeito deles, porque nenhuma aldeia suiá foi visitada 
outra vez até sua pacifica~áo em 1959. 

No decorrer desses 75 anos, os suiás se transformaram muito. Eles 
foram repetidamente atacados pelos caiapós e for~ados a mudar da al-

• Tradu~ao de Vera Penteado Coel~o. 
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deia onde von den Steinen os vira, para o Suiá-Mi~u. Eles foram massa
crados pelos jurunas com a ajuda de seringueiros, que queimaram total
mente sua aldeia. As perdas populacionais acabaram com certos aspectos 
de sua vida cerimonial. Em parte como resultado destes conflitos, os 
suiás atacaram os grupos do Alto Xingu, onde raptaram e incorporaram 
muitas mullieres xinguanas a sua própria sociedade. Estas cativas eram 
em número táo grande em rela~áo a popula~áo suiá, que o domínio fe
minino tornou-se virtualmente urna cultura xinguana (Seeger, 1980b ). Os 
suiás afirmam que foi a incorpora~áo dessas cativas que alterou sua lin
guagem - eles a simplificaram para falar com as mullieres de fora. As 
mudan~as dramáticas que ocorreram tornam as observa~oes de von den 
Steinen da mais alta importancia. 

A descri~áo que o cientista alemáo faz dos suiás é curta (24 pági
nas, incluindo desenhos ). Os suiás eram claramente diferentes ·da maio
ria dos outros grupos que von den Steinen tinha visitado. Ele os descreve 
como pintados de preto e vermellio, "sem arte". Nas aldeias, eles dor
miam no cháo, em casas pequenas, com urna cultura material muito sim
ples, e a casa no centro da aldeia (a casa dos homens) era aberta na fren
te. Atualmente, eles ainda se pintam de maneira muito diferente dos 
grupos alto-xinguanos - poder-se-ia chamar isso de preto e vermellio 
"sem arte" - , mas em estilos que indicam que se pertence a urna das me
tades. Sua aldeia segue ainda o projeto de urna aldeia je, e a casa dos 
homens aberta na frente indica que os suiás náo haviam ainda adotado 
inteiramente o culto das flautas, como até agora náo o fizeram. A ausen
cia de redes dá crédito a afirma~áo suiá de que as redes foram adotadas 
somente quando eles se mudaram rio acima para urna nova aldeia. As 
afirma~óes dos suiás sobre mudan~as fonéticas em sua língua sáo apoia
das pela lista de palavras fe ita por von den Steinen. Isso indica que as 
can~oes atualmente sáo cantadas numa linguagem muito semelhante a 
língua falada em 1884, e semelliante aquela falada atualmente pelos ta
paiúnas, que foram removidos do rio Arinos para o Xingu em 1970. 

Os suiás náo parecem lembrar muito da visita de von den Steinen. 
Quando eu llies perguntei sobre suas tradi~oes orais a respeito da visita 
do explorador alemáo a sua aldeia em 1884, eles puderam me contar 
muito pouco. Embora Cláudio Villas-Boas tenha me contado que os fale
cidos chefes suiás relataram-llie coisas muito explícitas sobre a visita ao 
sítio que atualmente é o Posto Indígena Diauarum (Villas-Boas, comuni
ca~o pessoal), seus · filhos náo puderam me dizer muito. Eles contaram 
que no início os brancos eram chamados "povo de pele grande", pois 
suas ro upas caíam f olgadamente sobre seus corpos, tal como peles que 
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eram muito grandes1• Eles disseram que a primeira visita desse "povo de 
pele grande" aconteceu na foz do Suiá-Mi~u. Mas eles só puderam for
necer uns poucos detalhes. Em, seu diário, von den Steinen tece consi
dera~es sobre o que estariam os suiás pensando a respeito dele e de 
seus homens. Talvez ele tivesse causado urna impressáo menor do que 
pensava. 

As observa~óes de von den Steinen sáo interessantes por muitas 
r~óes. Sua discussáo do ornamento corporal e sua descri~áo da · aldeia 
sáo muito úteis por causa da compara~áo que elas proporcionam com a 
situa~o atual. Ele foi ajudado por algumas características dos próprios 
suiás. Urna breve visita aos suiás pode ser reveladora, porque eles ex
pressam muito de sua cosmología em seus corpos e no plano da . aldeia 
(Seeger, 1975, 1977). Sua cosmología é muito mais "deste mundo" que 
aquela dos tupis, aruaques ou tucanos. O corpo e a aldeia sáo os centros 
da identidade e da organiza~áo individual e espacial. Von den Steinen 
descreveu tra~os fundamentais da sociedade suiá, depois de sua breve es
tadía a margem oposta do rio próximo de sua aldeia. 

Ladroes Sutis 

Urna das observa~óes mais interessantes que von den Steinen re
gistra náo tem nada. a ver com a cultura materia~ ou com tra~s físicos e 
geográficos dos suiás e de sua regiáo. Ele descreve as rela~óes entre os 
suiás e a comitiva do explorador. Na segunda noite, um grande número 
de suiás atravessou o rio e visitou o acampamento de von den Steinen. 
Eles vieram e examinaram os pertences da comitiva, e também deixaram 
que esta os medisse e entrevistasse. Depois de ter voltado para sua aldeia 
do outro lado do rio, os viajantes descobriram que alguns dos seus per
tences estavam faltando. Alguns deles haviam sido levados de maneira 
muito hábil. Von den Steinen escreve: 

Os suiás furtaram-nos em grande escala. Usavam o sistema astucioso de, durante a 
mais despreocupada conversa~ao, esconder sorrateiramente dentro da areia qualquer objeto 
próximo, enterrando-o com o próprio pé. Demos por falta de um facao, um copo, urna te
soura, um termómetro, urna garrafa cheia de pimenta e dois remos. Após termos desman
chado as barracas, revolvemos a areia, mas só achamos a faca. Quando já estávamos longe, 

1. Este termo foi substituído mais tarde pelo termo panxinguano caraíba. Os suiás nao eram os únicos 
a tomar os ornamentos corporais como tra~ distintivo de um grupo cstranho. Os brasileiros cha
maram os tapaiúnas "bei~os-de-pau", por causa de seus grandes discos labiais. 
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vimos várias canoas com tripulantes aproximarem-se do nosso local~ de acampamento, onde 
desembarcaram e come~am a revolver a areia, certamente com éxito. Talvez o nosso 
termómetro de fundo já estivesse a essa hora pendurado ao pesco~o de alguma criancinha 
de peito, como valioso amuleto (Steinen, 1940:257). 

Mestres da dissimula~áo? Anormais? Por que eles estavam pegan
do aquelas coisas? O que eles iriam fazer com elas? Este incidente, táo 
trivial quanto possa parecer, fornece urna chave de interpreta~áo para. se 
avaliar o que os próprios suiás estavam pensando a respeito do contato 
descrito sob o ponto de vista do explorador alemáo. · · 

;\tualmente, os índios do Parque Nacional do Xingu tero um ex
cessivo desejo de bens materiais. Os suiás náo sáo exce~áo. Muitas pes
soas que visitaram a regiáo descobriram que é fácil perder suas roupas, 
os artigos que levaram para trocar, e suas insubstituíveis pilhas de grava
dor, no Posto Leonardo ou Diauarum. Este roubo é muitas vezes consi
derado como um hábito recentemente adquirido, um exemplo da "de
cadencia" dos valores tradicionais indígenas. 

Embora o desaparecimento de bens insubstituíveis tenha muitas ve
zes resultado em tensóes consideráveis entre índios e náo-índios, durante 
meu estágio no campo elefoi mencionado poucas vezes. A men~áo direta 
da questáo de apropriar-se de bens materiais era considerada urna quebra 
da confian~a, que idealmente deveria existir entre índios e náo-índios na 
regiáo·~ Quando cheguei ao Pesto Leonardo Villas-Boas, urna pesquisado
ra me avisou para nunca dizer "eu fui roubado", e sim "alguém tirou algo 
de mim". O próprio ato de escrever este artigo quebra um tabu que muitos 
pesquisadores no Xingu e contribuintes deste volume certamente senti
ram. Mas aquí, como em muitas outras áreas, podemos pegar nossa chave 
de interpreta~áo nos escritos de Karl von den Steinen. 

É precisamente a experiencia do explc;>rador alemáo que nos per
mite remover esse ato, de obter bens materiais sub-repticiamente dos 
brancas, do difícil contexto interétnico e político dos postos indígenas 
atualmente. Von den Steinen náo estava descrevendo urna rela~áo "de
cadente", mas um primeiro contato. Em 1884 os suiás tiveram provavel
mente o primeiro encontro com esse povo táo estranho. Tendo a oportu
nidade, eles pegaram tudo o que puderam. Este incidente náo pode ser 
atribuído a "decadencia", ou a "problemas de identidade dos mais jo
vens", ou mesmo a conflitos de classe. Qual é o verdadeiro problema? 
Tem ele algo a ver com as atuais rela~óes entre índios e náo-índios? 

Eu acredito que sim. Mas para se aproximar da questáo é necessá
rio colocar o incidente no contexto da cosmologia e da organiza~áo social 
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suiá. Também é essencial considerar suas idéias sobre a história - espe
cificamente a história que eles construíram de sua própria sociedade, e 
que contam sob a forma de nar~ativas orais. Os mitos suiás descrevem a 
origem de muitos aspectos de sua sociedade. Muitas dessas histórias sáo 
conhecidas de outras sociedades do tronco je, e assim náo sáo idiossin
cráticé>s . relatos. Elas contam como o fogo f oi obtido do jaguar, o milho 
do rato, os nomes foram obtidos do povo que vive debaixo da terra, os 
discos labiais foram adotados de índios inimigos parecidos com os suiás, 
mas que eram canibais, e as can~óes foram aprendidas dos suiás em vias 
de metamorfose em veado ou queixada, e das mullieres que foram trans
formadas em seres monstruosos andróginos. 

As narrativas suiás tem tremenda imedia~áo. Elas sáo dramatica
mente narradas com os verbos no tempo presente. Conhecidas por quase 
todos os suiás, estas histórias sáo parte de sua interpreta~áo do mundo. 
Elas representam um importante modelp para a compreensáo dos even
tos e processos. Pode-se simplesmente fazer alusáo a elas, recontá-las em 
trechos curtos, contá-las inteiramente em forma de diálogo, que presume 
urna boa compreensáo de toda a história, ou relatá-las na terceira pessoa, 
com digressóes em forma de diálogo. Elas tratam de muitos assuntos, 
mas certamente um grupo importante delas conta as origens de aspectos 
importantes da vida suiá: tra~os económicos e cerimoniais, que sáo fun
damentais para viver como eles concebem. A maneira como elas foram 
introduzidas na sociedade suiá é diferente daquela narrada nos mitos de 
grupos náo-jes. 

Os aspectos essenciais da cultura suiá - fogo, r~s, conhecimento 
dos frutos comestíveis, muitas cerimónias e nomes - náo foram revela
dos aos suiás por um criador. Eles náo foram estabelecidos pela eterni
dade, por um herói cultural. Em vez disso, urna série de mitos descreve 
como eles foram obtidos, um por um, dos animais ou de criaturas seme
lhantes a animais. Os famosos mitos da origem do f ogo e do milho reve
lam a estrutura essencial encontrada na maioria desses mitos de origem. 

A Origem do Fogo 

Há muito tempo, os suiás comiam carne podre, esquentada ao sol 
porque náo havia fogo. Um homem leva o jovem irmáo de sua · mulher 
com ele para ca~ filhotes de arara, na floresta distante. Seu jovem cu
nhado consegue trepar até o ninho, mas insulta seu cunhado, em vez de 
atirar os filhotes para ele. O homem deixa-o encalhado no ninho, comos 
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pássaros, e volta para casa. Urna on~a aproxima-se, fala ao rapaz e per
gunta pelos filhotes. O rapaz os atira e a on~a os come. Ela o convida pa
ra ir a sua casa, onde há fogo para esquentá-lo e carne assada para co
mer. A on~ fémea é amea~adora, e a on~a macho dá ao rapaz um·pouco 
de carne assada para levar para casa. Ele volta para a aldeia, explica para 
os homens reunidos que a on~a tem fogo, que assa a carne. Os homens 
(que sáo também animais) váo em grupo para o acampamento da on~. 
Eles póem cera de abelha nas patas e olhos da on~, que corre gritando 
para a floresta. Os homens carregam o fogo de volta para a aldeia, no es
tilo de urna corrida de toras. Todos pegam um pouco de. fogo, e nada so
bra para a on~a. Desde entáo, os suiás comeram comida cozida (para 
versáo completa, Seeger, 1984 ). 

A Origem do Milho e das Ror;as 

Há muito ten1po, os suiás náo tinham produtos cultivados. Eles 
comiam madeira mole e podre, cozida no fogo. Eles· construíram urna al
deia junto a um rio, onde o milho e outros comestíveis estavam nascendo 
na água. Os suiás afastaram esses produtos para poderem se banhar. 
Urna mulher jovem dá a luz um bebé, e leva-o para banhar-se quando ele 
chora. Quando ela se banha, um rato lhe conta que ela está nadando no 
meio de comida, e que ela poderia levar um pouco de milho para pre
pará-lo. O rato avisa-a de que ela ná_o deve contar isso aos homens adul
tos da aldeia. Ela leva o milho para sua casa, joga a comida podre na flo
resta, e come milho escondido durante um ano inteiro, enquanto o res
tante da aldeia continua a comer comida podre. Mais tarde o rato manda 
a mulher fazer beiju de milho e dá-lo para seu filhinho, que deve levá-lo 
para a casa dos homens, dando-o a seu doador de nome. Ela o faz. O 
menino conta aos homens que sua casa está cheia de milho. Seu avó ma
terno conta a eles que o milho vem da água. Os homens váo em grupo e 
esvaziam o rio de seus produtos. Desde entáo os suiás comeram produtos 
agrícolas, e o rato náo tem milho próprio (para urna versáo completa, 
Seeger, 1984). 

Os paralelos sáo claros. A~óes inpividuais, tanto da parte dos suiás, 
como da parte de cada um dos animais, tornam os homens, como grupo, 
capazes de obter coisas de entidades perigosas ou naturais. Quando os 
homens pegam as coisas, os animais ficam sem nada. A on~ já náo tem 
mais f ogo. O rato tem de ro u bar o milho do homem. 
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. Subtraindo da atual sociedade suiá tudo o que foi obtido em mitos 
como esse, restaria pouca coisa. Tudo ·o que fica é a aldeia circular, com 
a casa dos homens na pra~, os papéis sexuais, o ciclo de desenvolvimen
to do grupo doméstico ( embora com poucas cerimonias de inicia~áo ), e 
as metades ( embora sem a maior parte de seus nomes ). Em seus mitos, a 
sociedade suiá é estabelecida através das a~óes de indivíduos (que des
cobrem alguma coisa ), e o grupo de homens que obtem algo de urna fon
te menos - que - humana. 

Deixando de ver os mitos do ponto de vista suiá, e tomando a ótica 
das on~s, ratos, e outros semelhantes, essas histórias seriam diferentes. 
Elas contariam como os animais encontraram um membro particular da 
sociedade suiá, como o trataram bem e deram comida, e como perderam 
posses valiosas para um grupo de homens. Em outras palavras, dessa 
perspectiva, a sociedade suiá foi construída através do roubo. 

O processo de obter bens materiais desejáveis dos náo-suiás (e, 
portanto, seres mais "naturais") continuou além do período "mítico" 
até o passado mais recente. Os suiás adotaram muitos itens da cultu
ra material das sociedades alto-xinguanas. Muitas variedades de mandio
ca tem nomes em tupi, o que apóia a afirma~áo dos suiás de que apren
deram a plantá-las dos camaiurás. Eles náo só _trocaram vasilhas de 
ceramica com os uaurás; eles os atacaram a fim de obter cativas pa
ra produzir ceramica na aldeia. Eles raptaram mullieres que eram capa
zes de fazer ceramica, garantindo assim um fornecimento de vasilhas, 
assim como pegaram o f ogo da on~ e o milho do rato. É possível ver 
como até a história "real" ou "objetiva" mais recente dos suiás - que é 
unicamente deles e é apoiada por afirma~óes de von den Steinen e escri
tos de outros etnógrafos - representa urna continua~o dos processos 
encontrados nos mitos que eles compartem com os outros grupos jes. 

A história da sociedade suiá, como eles a constroem em seus mi
tos, é caracterizada pela aquisi~o de coisas desejáveis, tomadas de seres 
que sáo sempre virtualmente urna mistura de humanos e animais. 

Agora é possível dar mais sentido ao comportamento suiá na sua 
visita ao acampamento de von den Steinen. Ele é paralelo as a~óes des
critas nos mitos. Mais urna vez eles confrontam criaturas animalescas (e
les consideram que homens com barba assemelham-se a macacos, e as 
"peles" folgadas difícilmente podem ser consideradas humanas). Mais 
urna vez, depois de urna insp~áo inicial, os homens váo em grupo, para 
obter o que estes seres possuem: objetos metálicos brilhantes, tais como 
apetrechos para desenho. Essa atividade náo era comportamento indivi
dual ou marginal. Seu comportamento - se náo seu método - era mode-

' 
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lado na mais alta expressáo do comportamento correto para o bem públi
co, tal como é descrito nos mitos de origem. Estas narrativas náo devem 
ser consideradas como afastadas dos valores orientados para a a~áo do 
grupo, mas como urna parte integral deles. 

A Continuidad.e dos Mitos no Presente 

E o que acontece com os suiás hoje em dia? Sua experiencia com 
náo-índios é extensiva atualmente. Eles já náo nos chamam de "peles 
grandes", e distinguem o rico dos pobres, sertanistas de antropólogos, e 
paulistas de cearenses. Observadores cuidadosos dos náo-índios, eles tem 
teorias a nosso respeito que sáo constantemente testadas. Eles podem 
discursar eloqüentemente, extensivamente, a respeito das estranhas coi
sas que fazemos ou dizemos, e das muitas coisas que ternos. Eles adotam 
prontamente grande parte de nossa cultura material, enquanto rejeitam 
algumas outras coisas que para eles sáo pouco atraentes. 

Os suiás conhecem as opinióes dos náo-índios em rela~o ao rou
bo. Estas opinióes sáo identicas as que eles tem em. rela~áo ao roubo 
dentro de sua própria aldeia. Consideram urna séria quebra do costume 
quando alguém rouba alguma coisa de outra pessoa dentro da aldeia. Ti
rar os pertences dos brancos, com quem eles náo tem rela~áo pessoal, en
tretanto, é urna coisa completamente diferente. Na década de 1970, eles 
algumas vezes tiraram objetos de pessoas que visitavam o Diauarum. 
Mas náo estavam sozinhos ao fazer isso ( outros grupos estiveram muitas 
vezes envolvidos ), e desenvolveram urna lógica para selecionar suas víti
mas2. Eles afirmavam que a maioria dos visitantes podiam sempre obter 
mais do que aquilo que perdiam, enquanto os próprios suiás tinham pou
cas alternativas. 

Quando viajam rio acima, em território que é tradicionalmente 
seu, o conceito de "ca~a e coleta" torna-se bastante liberal. Em certos 
contextos ele incluí bens materiais, assim como alimento. Urna vez eu vi
sitei urna pequena fazenda com um grupo de homens suiás, em urna via
gem de ca~a cerimonial. Eles estavam bem armados, e sentindo a euforia 
coletiva masculina que caracteriza os períodos cerimoniais. Seu compor
tamento em rela~áo as duas familias que moravam na fazenda era dife
rente de tudo o que eu já havia visto. Agressivos, peremptórios, eles aca
baram por levar bastante material dos peóes. Sua intera~o, nesse caso, 

2. Eu, por exemplo, achei os suiás extremamente solícitos e escrupulosamente honestos. 
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era uma expressáo direta do tipo de atitudes e valores que deve caracte
rizar a a~áo coletiva masculina em tais ocasióes. 

Alguns anos depois, os suiás responderam a suposta prostitui~áo 
de uma das mullieres tapaiúnas 'numa fazenda com um grupo de homens 
armados, tomando a fazenda, mantendo o dono sob mira de arma e bor
duna, e levando tudo o que podiam carregar para sua aldeia, onde os ob
jetos foram amplamente distribuídos. Eles recusaram-se a devolver esses 
bens, mesmo depois da interven~áo da FUNAI. Esta ac;áo coletiva mascu
lina, corrigi.u uma má a~áo, e resultou na introdu~áo de máquinas de cos
tura, algumas cadeiras, e muitos outros objetos na aldeia3• 

Até um episódio mais recente, no ano do centenário da visita de 
von den Steinen (1984), em que homens suiás participaram da captura de 
um pequeno aviáo, mantiveram reféns para obter garantias de terra, pa
rece seu mito de origem. Mais uma vez uma a~áo coletiva obtém algo de 
um grupo náo inteiramente social, para o bem de toda a sociedade4• Náo 
devemos ser enganados pela falsa aparencia concreta nos acontecimentos 
de 1984. O óbvio caráter prático dos objetivos (garantia de posse da ter
ra, coloca~o de um índio na dir~o do Parque Nacional do Xingu etc.) 
náo pode obscurecer os paralelos básicos com a mitologia je, que se pode 
encontrar nas a~óes. 

É importante sublinhar que os suiás podem usar modelos tradicio
nais para atua~áo política contemporanea, porque a suspeita de "agita
dores de fora" surge sempre que os índios brasileiros embarcam em al
guma atividade política aparentemente nova. Este trabalho mostra que 
há modelos inteiramente tradicionais para a a~áo coletiva, cujo fim é ob
ter algo a custa de alguém. Náo somente sáo os suiás capazes de formular 
suas próprias a~óes; nos casos que descrevemos, eles tinham modelos pa
ra isso na sua própria mitologia. Assim, também, sua visita ao acampa
mento de von den Steinen foi inspirada por urna longa tradi~áo, validada 
no mito e reafirmada através da sua a~áo histórica. 

É essencial compreender que as rela~óes que os suiás estabelecem 
com os brancos, tanto como indivíduos como membros de agencias, náo 
sáo simplesmente o resultado de seu contato conosco. Elas sáo parte de 
um processo histórico, que envolve a própria construc;áo que os suiás fa
zem de seu passado, desde tempos muito antigos. Nessa compreensáo, a 
sociedade é construída tomando-se coisas de seres poderosos, muitas ve-

3. Esta expedi~io é descrita pelo falecido U eran, na cena final do filme de Zclito Vianna, A Terra dos 
Indios. 

4. Eu náo conhe~ a extensáo da participa~o suiá neste acontecimento, pois náo estava no campo. 
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zes animais ou semelhantes a animais. Os eventos de 1984 revelam al
guns paralelos mareantes com o evento descrito por von den Steinen em 
1884. Ambos tem um paralelo nos eventos que trouxeram o fogo, os pro
dutos agrícolas e muitas can~óes para os suiás5• 

Conclusoes 

O estruturalismo tem sido criticado por negar a história. Um bom 
número de publica~óes recentes tem se esfor~ado para mostrar que a 
própria história tem estruturas, e que elas sáo ligadas com conceitos e va
lores nativos, bem como com rela~óes de poder e domínio ( um excelente 
exemplo pode ser visto em Sahlins, 1981). Até o mais dramático e oca
sional dos eventos, como a chegada do capitáo Cook no Havaí, ou a 
igualmente súbita chegada de Karl von den Steinen, em urna praia situa
da do lado oposto a aldeia suiá, é inserido nas molduras preexistentes de 
idéias e expectativas. Sem negar a importancia de armas e poder econó
mico, o ponto de vista nativo náo pode ser descartado, assim como a re
la~áo entre narrativas sobre encontros com seres estranhos e os próprios 
encontros ocorridos atualmente. 

As observa~óes sobre o capitáo Cook e Karl von den Steinen sáo 
também relevantes para as análises dos contatos interétnicos e conflitos 
em geral. Embora baja argumentos válidos para procurar regularidades 
sócio-economicas, é importante também investigar a maneira como os 
próprios nativos encaramos invasores. Por que, por exemplo, as socieda
des do tronco lingüístico je tem sido táo ativas e bem-sucedidas em suas 
lutas pela terra? 

Toda sociedade possui um conjunto de valores e expectativas, que 
governa suas rela~óes com os forasteiros. Os jés tendem a fazer dis
tin~óes muito fortes entre eles próprios e outros povos, bem como entre 
eles e outras espécies de seres. Um exame de Le Cru et le Cuit (Lévi
-Strauss, 1964), ou dos mitos reunidos por Wilbert (1978 e 1984), revela 
até que ponto os jes compartilham urna mitología comum. As mesmas re
la~es entre homens e animais, entre animais e inimigos parciais, entre 

5. Talvez minha propria visita, quando minha mulher e eu éramos convidados a cantar noite após noi
te, tenha scus paralelos no mito do sobrevivente de mdios inimigos, que vivía debaixo da terra. Ele 
é trazido A aldeia, e cnsina suas can~ as crian,.as e mais tarde aos adultos - can,.ócs que acom
panham os ritos de passagem centrais A sociedade suiá por muitas décadas. Nao há razio para que 
grupos nativos náo tenham, em suas mitologias, um lugar que lhes permita compreender e usaran
tropólogos e exploradores, índios inimigos e agencias do govemo, tais como a FUNAI. 
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homens e criaturas em parte humanas e em parte animais, sáo encontra
das · em todas as mitologías. Pode muito bem haver um uso semelhante 
do passado na constru~áo das rela~óes com náo-índios atualmente6

• As 
' semelhan~as entre grupos, é claro, sáo modificadas por suas situa~óes 

políticas e sócio-económicas específicas. Mas certas regularidades po
deráo ser encontradas, e elas podem ter alguma importancia na maneira 
como essas sociedades responderam aos náo-índios. 

A bibliografía especializada cita inúmeras lutas dos jes. Os cain
gangues e xoclengues adiaram a constru~áo da estrada de ferro ligando 
Sáo Paulo ao Paraná no início do século XX, e estabeleceram a utilidade 
das equipes de pacifica~o do SPI. Os xavantes sustaram a coloniza~áo de 
seu território anteriormente a sua pacifica~áo. Os caiapós do Norte re
duziram a penetra~áo no Rio Fresco durante muitos anos. Até depois de 
sua pacifica~áo, as comunidades caingangue, xavante, caiapó do Norte, 
suiá e timbira tomaram posi~óes muito fortes contra a invasáo de seus 
territórios e o domínio de suas vidas social e política na última década. 
As diferen~as entre as maneiras como as comunidades de fala je reagi
ram a fronteira de expansáo e as maneiras como outros grupos reagiram 
a ela podem ser, em parte, o resultado -da mitología, bem como é, em 
parte, o resultado dos recursos fornecidos por sua organiza~o social, que 
os capacita a empreender urna a~áo coletiva. . 

A curta visita de Karl von den Steinen aos suiás pode servir de ob
jeto de reflexáo mais amplo. Embora breve e ralo em pormenores etno
gráficos, seu confronto comos objetivos dos próprios suiás revela grande 
continuidade náo somente na sociedade suiá, nos últimos cem anos, mas 
também em nossa experiencia com eles. 
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