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Introdução

Este relatório é o resultado de um estudo antropológico
gl1lpO indígena Nambiquara
objetivo

fundamentar

que fala um dos dialetos da IÚlgua Nambiquara

a Identificação

da

Negarotê. Para tal. utilizarei, basicamente,
literatura

ernografica

realizado entre os Ncgarotê.

dcdicada

Área Indígena

aos índios Nambiquara,

dos Brincos,

Lagoa

as informações

do Norte, Tenho por
ele ocupação

obtidas durante o trabalho ele cunpo e a
na medida em que esta revela a forma

singular de percepção cio território por estes índios.
Os Negarotê habitam a parte 1l0I1e da Área Indígena Vale do Guaporé cuja demarcação foi homologada
aproximadamente

pelo Decreto 91.210 de 29 de março de 1985.lDos
12.250ha configuram

entre os grupos Hahaintesu.

a área legal

2-+2,593ha reconhecidos,

cgarotê. O restante ela extensão é dividido

Alantesu. ,Yaikisu e WaslIhsu, ao sul, e Mamaiudê ao 1l011c,

Em 1987, tire meu primeiro

contato com os Ncgarotê.

trabalho de campo entre os I Iahainiesu quando li \'C oportunidade

Iniciava.

naquele ano, meu

de conhecer os demais grupos da

Área Indígena Vale do Guaporc.

Em julho deste ano. por ocasião de uma ultima viagem ao campo para obtenção de
_ dados complementares

;1elaboração de minha dissertação

este processo ele reivindicação

Ncgaroiê pelo reconhecimento

ocupação: região que investem de significa\;lo
Por este moti
FUNAI(PP.no9ICi/91)para
Brincos.2

fui convidada

\'0,

realizar

Negarotê

a integrar

os estudos

.
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_

••

_--_._-

de identificação

.

._.

_

••••••

••••

.':;O('~, ele sua

Esses índios vêm recuperando-se
11 ~:no,TCIT<I$Illth'!!."Il<lS ti,) B"<1sil.
2 \\, r ,\ pêudicc l. .
-. .;.....

Técnico

institu ído pela

da :\!'l'a fndígena

Lagoa

dos

dos ?\!l'gal·()t~

ligadas por intcrcas.uucuto.

adultos acima ele -l0 anos. .vproximadamcutc
o

o Grupo

viv e numa scí aldeia junto ao Posto Indígclla,S;\O -+()incliv íduos

divididos ell1\ú Ianulias nucleares
•••

oficial dessa parte ele seu território de

religiosa,

,Apn'sl'nlação

0)\)\'0

de mostrado. julguei oportuno ctnogralar

S<lll 1'<Ilt!n,CEDI.

__

__

.vpcnas -l.(Y~,dessa população

composicão
-

-

••

__

••

é de

é ele cr'i;1I1CISde O a 10 anos,

do dccl ínio populacional

o

I

.

provocado

_

"

__

pelas epidc-

.,
2
mias e pelas brutalidades
scnvolvimcnto

terminação

que irrompcr.un

ela indústria

de "aumenta

cxtrativu

aspectos

C0l110

para a manufatura

confinados.

índios com toda liberdade possível.
Na extensão

querem

.'\ de-

da .írca de la-

de seus brincos de n.ícar. devem ser entendi-

um lugar nesse mundo onde possam viver como

ClIl"SO

rejeitar.

ali

Vale do Guaporé,

a faixa de ocupação

cio Rio Piolho; pelo Rio São Domingos,

Ncgarotê

é

afluente da margem

;1 oeste: pelo Rio Pardo e vertentes de sua margem esquerda à norte: por uma li-

nha seca paralela à Rodovia BR-3Ci4. Cuiabrí-Porto
Uma estrada rcgularmente
aldeia à BR-3G4. Os municípios
camento.

J anos. a reivindicação

para escolher o que adotar

da Arca Indígena

ao sul. pelo médio

direita do Piolho.

Guerra Mundial.

de um mesmo projeto político. que diz respeito ao' seu futuro dentro do mundo

branco: mesmo sabendo-se

delimitada.

por ocasião ela Segunda

da borracha.

di novo" seu povo e. nos ultimos

goas, de onde !'etiram as conchas
das

em suas vidas a partir da década de -/.0. Período de de-

são: Comodoro.

Velho. à leste.

parrolada

mais próximos

por fazendeiros

e madeireiros

da sede do Posto Indígena.

à cerca de 35k.111 em direção a Cuiaba; e Vilhena,

da região liga a

a partir deste entronem Rondônia,

à cerca

de lOOkm em direção a Porto Velho.
A situação
gura. I\ Iadcirciros.

tcrritorial

garimpciros.

cio vale do Guaporé

dos índios Nambiquara

posseiros

e empresas

agropccu.írias

é bastante

vêm. espoliando

inse-

- com dife-

renças de grau e extensão - o habitat destes índios.

A delimitação

do teITiório

Neganltê:

Front cir as que

vista

o território
do Cabixi. define a fronteira
pré-cont.uo.

alternaram

o território

das roças c matadores

Domingos

define a fronteira

Gomo antigas aldeias,

pelas bacias dos

O Rio Pardo. principal afluente

ao norte. Os dois grupos. no período

- e alianças tênues. O médio c o baixo curso do

direita é território

dos !\ Iauairisu.

Inimigos.

sa-

dos Rios Pardo c S;10

do Campo.

recorta o território
rios. corrcgos.

e nomeados

(lugares que ficaram Corados

não foram desmatados.

ele

leste. para além desta região a floresta d;i lugar ao cerrado. é o alto da

O Rio São Domingos

desfrutam

é compreendido

dos Ncgarotõ .. -\ região das cabeceiras

Chupada dos Parccis, lugar dos Nambiquara

···-{Ios-os lugares reconhecidos

elo ponto

mais distante na direção do poente. O limite sul é o médio

para além de sua margem

qucadorcs

identificados

dos Mamaindê.

guerras - rapto de mulheres

Cabixi delimitam a região de cxploracào
curso do Rio Piolho.

os Negarotê

da margem direita cio Rio Guaporé.
C0l11

significação

indígena

em que se reconhecem

rios Cabixi e Piolho. afluentes

têm

Ncgarotê

cachoeiras.

limites da Área Indígcna

.•

()s sítios

espaços de caça e coleta. enfim. to-

que seus antepassados

como a arca das lago;L<;dos brincos)

em toda sua extensão.

Irufram :c ainda hoje os índios
Vulc do Cluapurl' cque

estão disperses

ainda

de um lado e de outro

3

do ClUSOdesse rio.
Na tradição mirica. o Rio São Domingos
um ancestral que depois de morto e enterrado

é a primeira :íglla do 11111ndo."Fabrica" de

virou anta e ele seu "mijo" e sua "bosta" Icz o rio e

os peixes para os lcgarotê.
Eles aprenderam
Partilham

este "Mato Grosso"

Alantesu,

Waikisu.

linguístico

Narnbiquara.

com senngucrros
com os Sabauê.

Mamaindê.

inclusive

Situação

de \'ila

Grosso.descendentes

Bela ela Santíssima
de escravos

frente oeste de colonização

trazidos

potuguesa.

Através da extração
matas do vale cio Guaporé.

do contato>

de

que "sumiu.

Trindade.

')

aconteceram

antiga

capital

para o trabalho na produção

entre as décadas de 20 e
da Província

de 0.l:!to

de minérios preciosos

ela

eram. então. os intrusos do vale do Guaporé.
em Porto Espcridião.

e da matança ele jacarés e onças nas
produtos

zados . Desde os tempos das minas de ouro que negros e Índios
imaginários

LoClls de origem/centro

primeiro é índio mesmo."

da poaia e da borracha,

obtinham,

\lanairisll,

"di cabeça virada". "Agora pensa ôtro. faz

Os primeiros contatos diretos COll1não-úidios
30. Negros

do Campo,

dos e í'n iru, um povo indígcna

terra virô, sumiu mesmo" e há muito vem regressando
é avô di branco,

do \ fato Grosso".

hoje os demais grupos do conjunto

é o coração desse "Mato Grosso".

de todos os seres do mundo,

fCITO,faz carro, faz arma; ci'niru

nu "Brasil

Nambiquara

Wasuhsu c Sarare. como são conhecidos

O território Negarotê
dispersão

quc moram

ele uns e ele o,utros C01110 matadores

manufaturados

Nambiquara

reais ou potenciais.

e indusrriali-

frequentam-se

(Cf.Price.

os

1972: 12 c

Bandeira, 19~:):2(i7)
"O pessoal da vila era assim: ou você matav a Namhiqu.ua.
Nambiquara te l11at;)\';)".( Bcnildcs, um ncgro de Vila !kb)

ou

•. Eu '1;1\"anovinho quando eu vi seringueiro. Lu pensava qui ele era
bom mas matam muito ~cgar()tê. 0.lat.uo COI11tiro. 1\ leu pai mel! 'vô qui náo
matare mas assim mesmo seringueiro nego preto matam nós. "( Simcão)

Desde 191 S que parte das terras elo Povo Nambiquara
grantes elas expedições da Comissão
-ccs-é1cTcl~ro~--di·isfl~ibllld(js "pelo

Rondou

pessoal

j;í era reconhecida

por inte-

pela presença de indícios de uso de machados e foi-

a scrvi co da ~in1plai'lta<.:';lo c manutenção

da I .inha

I

4
Tclcgr.íf ca. Eram li vrcs, então, as trocas comerciais,
gâmicos

de aldeias

do norte do vale do Guaporé

Chapada cios Parccis.

As relações

comerciais.

da Comissão

no território

Nambiquara.

Rondou

dos Kithauhlu

que tinham contatos

regulares

pol íti cas e ri t u ais entre os conjuntos

e aqueles

do vale do Rio Jurucna.

provavelmente.
Os

acentuaram-se

contas. (Price. 1972: 10-1-e Pyrincus

no alto da

a partir da chegada

cgarorê eram tradicionais

com os brancos recém chegados.

para conf ecção dos brincos de nácar, resinas e potes cerâmicos

crido-

parceiros

de troca

Forneciam

conchas

em troca de machados.

fósforos

1920: 1 G )

de Souza

No final ela década ele 40, início elos anos 50, lima nova onda de seringueiros
cançou o território

Ncgarorê.

comida e açúcar à montante
Mamaindê.

Negarotê

Antes

de acontecerem

e borracha

e Hahaintesu.

à jusante

contatos

as matas ciliares são abundantes

"Negarotê

riam, porém, fazer guerra com os brancos:
peDcas ele banana para seus futuros
nas proximidades

Em 1948, Antonio

1.700.000ha

doadores

ele suas aldeias.C'Paulista",

junto ao Departamento

ele machados

Asckar.

seringalista

de TCITas e Colonização

"Canguru"

cios "índios bravos".

Os Ncgarotê

do Estado

para indústria

logo puderam

Entre os territórios

em seringueiras.

Os Ncgarotê
Não que-

que fazê amigo". Dci xavam

comuni cação pessoal)
conhecido

foi o ultimo a se intalar.

e PIolho.

de ferro, que enfim haviam chegado

de

"Canguru".

por

requereu.

o arrendamento

da borracha.

seringais

Concentrou

experimentar

como

'lato Grosso.

cxtrativa

de Cuiaba e Caccres já vinham explorando

noroeste cio estado.

al-

os índios só "espiavam":

ao longo de suas trilhas.

com branco

seringueiro.

de terras no vale do Guaporé

grandcs scringalisras

diretos

dos Rios Pardo

lima a uma as canecas de lãtex que encontravam

derramavam

e

Desde

qU:L<)C

de

19-12 os

todo o norte e

suas atividades

no tcrritório

quc "branco com índio nUIl1 que

fazê amigo".
"Esses bichos de antigamente hoje não existem mais. Depois roi seringueiro
gue chegou
e acabou
com Ncgarotô. "(Cunhado.
citado em Figucroa
1989:24,c).

Os
. animais - monstros

"bichos de 'antigamente"
que se opõem

à

S:10 seres sobrenaturais.

sociedade

humana

bichos", ou seja . é uma classe de seres antropomórficos
Dos "donos da mata", "donos da sucuri"
seus xamãs. a quem cabe o combate

pelo canibalismo.
quc pertencem

o Povo Ncgarotê

c o "pra crescê' pra aumenta

se fundem

numa só narração

di novo" se alternam

r

e

"ParCL"l?111
gcnte mas s;10
ao domínio ela natureza.

salvou-se

ritual aos seres cio mundo invisívcl.

lia recente do contato com os brancos
Ncgarotê"

e outros,

duplos ele espécies vcgetais

pela sabedoria

.\ mito-história

L'

de

a hisio-

histórica onde o "quasi .icabô

. ainda hoje. sem cessar.

" E daí começara agora
depois das primeiras mortes
negros de Vila Bela. antes da instalação das reitorias
trabalhavam
para "Canguru"
I que aumenta 'pra
"Canguru" [i.é. todos os envolvidos no trabalho direto
.. -.'J{)\.(). 'pra queima. Ln\;10 eu 11;\0 gost:i: di branco n.io."

1l0S conflitos com os
dos seringueiros
que
crescê di nov o mas
do scringaljmat;\I"() di
( ~iIJldo)
-

"Primeiro mesmo, branco vem c num f"az guerra rapidinho 11;10.l.lc chega ficando m.mso.Id.í machados de ferro] depois eU serviço póco - ficando m.uisaneio - e depois mata. Fie num enterra não. Procurô. procuró. IlUIl1 l'nCOI1-

•
5
. trô." ( Capitão

É essencial.
pletar o processoda
sempre

perdida.

ocupação.

Xodo )

para um Nambiquara.

morte .. -\ alma do morto

Os vivos se pensam

a convivência

11;10

enterrado

vinculados

ou inclcvidamcntc

aos mortos.

seja por um grupo local. seja por um indivíduo.

seus antepassados

habitaram

com os mortos. mas ld que com-

esse território. O território

dos submeteram

- encontra

os Negarorê a uma dupla privação:

passa. antes, pela afirmação

é concctivo.

devorando

ele

de que

une os vivos aos m0110s.

sua significação

seus avós, pais, irmãos ~ de seus m0110s. Para um Nambiquara

ficara para

cio território

O reconhecimento

A leitura que se deve fazer da inclusão dos seringueiros
rurais canibais - "os bichos de antigamente"

enterrado

na classe de seres sobrcnaquando se entende que lo-

ou queimando,

privaram-nos

de

onde há vivos e mortos esta-se em

casa.
"Aquele é meu fCITa, qui irmão meu morreu. meu irmã morreu, meu pai morreu, meu mãe 1l10lTCU,qui enterrou ali l'daringá mesmo [Fazenda Maringa]
qui aquele qui aldeia meu mesmo." ( Paulina )
"No pensamento . Jarnbiquara um lugar em que Ido h.í nenhum morto cnterrado não é aldeia. não importa quantas pessoas vivam ali: e um lugar onde alguém foi enterrado é uma aldeia ainda que ninguém vi va lá. "(price.1978:53.
a tradução é minha)

Em 196Ci "Canguru"
Departamento
sabidamcute

espúrios.

de Terras e Colonização

os grandes

Antes.

do Estado de 1', lato Grosso.

illdígell4ls cio rale do Guaporé

formaram-se

o seringal.

abandonou

para empresários

latilrindios

invasores

porém.

o processo

mediou.

junto

ao

de renda das terras

do sul do país, Assim.

das terras dos Nambiquara

com títulos

da floresta,

"Eu tinha 1.000,000l1a para vender mas só podia requerer 2.000ha de cada
vez porque era faixa de fronteira. Então eu arrumava 50 assinaturas de seringueiros para quem queria comprar IOO.OOOhae eles me passavam a procuração em causa propria. "(Antonio Asckar, comunicação pessoal)

Até a chegada
três aldeias:

uadu'yauk

havia doença "Ncgarolê

uru

cios seringueiros

yok ognk uru

morria sozinho"

os Ncgarotê viviam "separados". como dizem. em
e 'Ie pm k uru.

[por velhice ou parto].

aranha. Depois do contato, vieram as epidemias
coerção.

pedir. outros roubar. Tinham medo dos brasileiros.
arroz e Feijão. Queriam,

1', Iuitos, não obst.uuc,

também.

espingardas.

não

principalmente

-e a

de ferro, Uns iam

ficavam para o trabalho

Pensavam

consegui-Ias

como

'

.._~)?_<~gan!~!.ll~
di ~~'~co_
(~<">...5CI:': il,'o~._(.'-l?;~gal~lcllt(? ~1~0 r!l!ha.
mulheres

Quase

Só havia picada de cobra ou de

em busca de machados

I

..

ao Rio Piolho,

- a gripe core.ma e o sarampo.

Os Índios iam até as Icitorias dos seringueiros

nas roças. plantando

próxima

raptadas.

,\lgumas

escaparam:

Paulina.

O~

qucuão rllgiyam foram juortos -._SU:l<;

Julia e \laria:

outras sumiram:

"11:10riu mais

Ncgarotê".
Homens

\

\

c mulheres

sobreviventes

passaram

a viver escondidos

na floresta.

Só

6
voltavam

no "escuro.

quando 'tava com saudade

fez com que deixassem
as grandes

fazendas

Brasília-Acre.

que COll1eçlr~Un a se iutalar

vamente a inregração

c. sem sabê-Io. as próprias aldeias para

livres as roças para os seringueiros

Trafcgãvel,

nos períodos

do noroeste

'pra ral.í 'pra comê biju". O pânico

de mandioca

a partir

de estiagem,

da abertura.

desde

do estado ao centro-sul

em 19úO. da BR-029.

1962. a rodovia
do país. facilitando

possibilitou

definiti-

a incorporação

do

vale do Guaporé ao mercado de terras.
Em cima ela aldeia nadu 'yauk uru.
cima de j'u 'kognkuru.

a sede da Fazenda

ças, as casas e os cemitérios:
instalaram

serrarias.

" os brancos

"derrubaro

ergueram

a sede ela Fazenda

Marinaa.

Os Ncgarorê

perderam.

tomare

tudo". Abriram

estradas.

Noroagro.

Em

"d'uma vez ''. as rocampos

dc aviação.

grande e ponhô boi ".

"Aldeia em cima verdade é
atacô nós, qui nós paremo
Posto, nós fazê aldeia. Esse
aldeia. Sempre rala biju 'pra
fazê cumida 'pra plantação
duí[amencloim],
raioba ... Noroagro, Fazenda Mariuga.
nós. "(Simeão )

Fazenda Noroagro c Fazenda l\laringA qui ele
aqui no Postojl"I
Ncgarotê]. Aqui nós Iazê
aqui lugar qui só 'pra caça. a~ora 'qui nós Iaz
fazê festa volta onde qui 'rã Jazendo roça. 'pra
- mandioca.
batata,
cara. banana,
ruinqui onde qui lugar 'pra fazê roça é Fazenda
Agora rumô tudo. tocô nós. 't~i querendo ataca
T

ê

..

"Agora qui nós fazê aldeia nós para .. .'.\gora onde qui cemitério di meu mãe.
qui eu enterra meu irmão. é 1;1 Fazenda Noroagro mesmo. "(Jrilia)
Tendo quc deixar para trás o solo de seus mortos.
Campo Grande,

'lcpm kuru.

pCl10

do "lugar de cascudo".

os Índios buscaram

reflígio

110

Um lu~ar onde seus ;l\'ÓS iam para eu-

rar suas doenças.
"Sempre antigo esconde ali 'pra passá doença. Vai ti; fica 1,1. come cascudo.
lambari. scmpre fica curado. Buraco fundo mcsmo! F lugar di pedreira c cachocirinha, mora muito cascudo na pedra. "(Zczinho)

I-I;i
. porque

território

110

são associados

com os

tempo mítico na paisagem:
expressão

IllOI10S,

morros,

tomada ele empréstimo

dade visccral de Ircqucnt.i-Ios
A contigüidade
(Hahaintcsu)
se entregaram

atacaram

Entre 19ú5 e 19(i8, fizeram
tCIT;r

ao seu destino

do português

investidos

no outro

de significado

mundo.São

c grutas. Lugares

religioso

inscrições

de um

de que tôm saudade

-c a

traduz menos uma Ilostalgia do que uma ncccssi-

em tempos de crise.
com

os mortos

mesmo

que. difundindo
roças,

para os intrusos emtroca

não pôde durar

suas ro~'as repetidas

nas fazendas,

Noroagro

gcográficos

Ia~oas, cachoeiras

e saquearam

ao trabalho

gado da Fazenda

- --- própria

_ cg,u'otê acidentes

quebraram

muito

tempo.

()s

\.czcs. lu gi ndo dos ataques

porque j<i haviam

medo, aconselhou-os
milho c fizeram

sido localizados
a ficarem

cercas

\bIlairisu
os:-\ egarot0

pelo encarre-

sob sua proteção.

de arocira.

dividindo

sua

rlc comi da, rou pas e ';11 guma- protccão.

"Tem um branco qui rCII1. que mat.i índio seu Bcncdit» falou: '~,l(), você
num pode m.ua índio porque ele trahalha bem. quando velho dell' morrê. ele

/

7
vai vir.í tudo civilizado
No final da década

de ôO. contexto

ços vazios" da Amazônia.

consolidou-se,

ras indígenas

propriedades

por grandes

ção de impostos concedidos

do que/como)

nós'. "(Zczinho)

da política ele "intcgração

no vale do Guaporé.
agropecuarias.

o processo

beneficiadas

presidiram

Jruubiquara

ao planejar ~Ia Reserva.

nou. Não se considerou
terminante

que estivessem
a liberação

Com a criação da Reserva

submissa,

manipularam

Noroagro

à floresta,

não querendo

períodos

rar, por acampamentos

ele trabalho

tampouco

o papel deambiquara.

1

perder sua mão-de-obra

virtual da FUNAI

nas fazendas

que

o que predomi-

e tenirorialidadc

para um lugar sem mata. sem caça e distante de seus cemitérios.
os úidios alternaram

Entre os critérios

um período aflitivo para os Negarotê.

à chegada

quanto

Nambiquara.

do campo. Para U deveriam ser

da identidade

iniciou-se

e Maringá,

a informação

Indígena

das terras do vale foi, certamente,

o 1l10elus ri"encli dos índios adaptados

das fazendas

das ter-

por incenti vos fiscais e isen-

fora de seus limites.

da relação com os mortos na constituição

carregados

de apropriação

criou, em 1968, a Reserva

nas terras áridas ela Chapada dos Parecis - habitat dos Nambiquara
os grupos.

cios "espa-

pelo governo federal através da SlJDA1\L criada em 1966.

No mesmo .coutcxto. a FUNAI

transferidos

produtiva"

Os en-

gratuita

c

a fim de transfcrí-los

Por este motivo, durante 8 anos.

com períodos em que circularam,

sem pa-

de caça c de pcsca. sem poder abrir suas roças com medo de serem local i-

zados.

Em

1971.

a

(FUNAIíI3SB/3.09217\).

chefiada

executar as transferências
saram, os primeiros
retomaram

rUNAI

cado por setores da imprensa
vez mais expropriados

David Price para "preparar

c executar"

e rcspons.ívcl

nas proximidades

Noroagro.

Consegui

(J

da Frente de Atração

c comercial

à situação

humilhante

a FlJNAI

desses índios, cada

contratou

em antropologia

pelo afluxo de bens industrializados,

aplicada entre os

sendo o Icitll1otif.

dos Santos,

integrante

do Projeto

aos Nambiquara
dentro da .írca

A troca

de <lrtl'Sdn<ttn

indígl'll<l

vm p.u ricul.«

. 1'<11'illici;tti,'"

l\-Ltlll<tilld':
p<ill)l!.l1 (\'cil

(\'<lk.

xob dllSplCi<lS

Nambiquara.

do norte,

locali zou os

onde se instalou

a acci tar a transf erênci a para a Rcscrv a I nd ígena

para os Mamaindê.

por produtos

I

ambiquara

suas relações de

garantido

quanto

pelos missio-

desde 1965. -- _. -- .

iudustri

d<lS IlIlSsi"Il.iri"s

,i<' l lclio Buckcr.

a Fazenda

tanto pela dcpopulação

de quc já tinham forte dependência.

_________
llá[jo..~d(lSI1-.-t ..,..qllC.\·.i\'iatn cntrc.cstcsmdios

.j

o autropóíogo

continuou

pela assistência

exclusivamente

fracas-

e devido ao cspaço dedi-

onde j:í cstav nm ai guns !\ lamai ndê. Na verdade os Ncgarotê j;i vinham orientando
troca matrimonial

e

- em menos de um ano

não obstantc.

do Rio São Domingos,

convcncê-Ios

planejar

de transferência

c Alantcsu

ele subsistência,

1\larcclo

a mb i qu a ra

í

a quem coube

As tentativas

um projeto de pesquisa

Em 197(), o indigcnista

Ncgarotê

Fritz Tolksdorí.

c internacional

1982: 192). A transícriência.

Atração

por agropccuárias.

das iniciativas

nacional

de

- Wasuhsu

mesmo invadidos

de suas condições

por Pricc.

Frente

pelo scrtanisia

grupos a serem transferidos

Devido ao fracasso

coordenado

a

dos índios do vale para a Reserva.

aos seus territórios,

Nambiquar.uf'ricc.

CrIOU

alizado»

rlli

do Sun u ncr

D,'kgddo

illtr<)dllzid<1

cn trc ns \.t111biqll'lr<t

lnxtu utc "I' l.illglllsli,·~

d.r 'i"" Dckg<l('i,1

Rq!i<lll<ll

(LI

c'

,ql"i,ld,1

ll '\1 ..\ I.

cuuc

"d"

<'S

.mu o

('<'111;1 cri.rç.ro

•
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Menos de um ano depois de transferidos.
reserva,

duas famílias

Negarolê

"Qui IlÓS precisa é terra boa, qui nós mora [c] só '1\ lato Grosso'

que ficaram

com o indigcnista:

Diante

da resistência

à permanência

aballdollaralll

''. é o que disseram

no cerrado,

\ larcclo

a
os
dos

ele volta ao "Mato Grosso",

Santos acompanhou-os

"O Price tinha uma visão apocaliprica. achava que os índios jamais conseguiriam viabilizar a questão tcrriiorial deles, "(1\ Iarcclo dos Sarltos, comunicação
pessoal)
.
"Essa terra aí enganou todo mundo. Enganou a mim, enganou ao David
Price, não dá nada aí. e só tem macaco.Ycomcntario
do C'hefe cio Posto,
Marcelo
dos Santos,
passando
pela Br-36-+, em frente
estrada do
Mutum. )(Figueroa, 1989: 251)
à

A volta para casa não implicou
sibilidades

por nâo-Indios-', para o relacionamento

determinadas

cional, a produção

do artesanato

foi escolhida

tradicionais

e cerimonial,

e não implicava

tranha aos padrões tradicionais

ele inicração

Em 1980 [oi construída

nas fazendas,

da economia

Entre as pos-

indígena com a na-

pelos índios - e ainda é - por ser a qlle menos intro-

duziu rupturas em sua vicia sócio-econômica
vidades econômicas

a volta para o trabalho

uma vez que já fazia parte ele suas

ati-

troca ele mão-de obra por bens de consumo,

es-

social Narnbiquara.

(;

a sede do Posto atual. J;í nào morriam mais tantas crianças

como no tempo das epidemias

vindas com os seringueiros

e trabalhadores

dcntarios,

cxcrcida

da fUN,\I na aldeia - a enfermaria

pela força ccntnpcta

brctudo - e pela própria situação

pela infra-estrutura

de confinamcuto

tcrritorial.

de seus projetos: "fazê criança 'pra crescê 'pra aumentá

di

das fazendas.

os índios retomaram

!\ luis seso-

o mais essencial

1l0\'O",

"Agora mato acabô. a gente quase não anda, agora nós não vai com bijlí 'pra
fica 2, 3 mês, não, Só leva biju 'pra uma semana e volta. Depois sai, Não
tem lugar 'pra mim saí 'pra ficá 2, 3 mês, "(Capitão Xodó)
Com a demarcação

e homologação

lida a integridade do território Negarotê
das agropecu;irias

invasoras

o objetivo de inviabilizar,
convalidar

sistema

c asfaltamcnto

pelo Banco Mundial

índios. pois corta a área indígena

... __ .. _ ..

lima série de dcsm.u.uncntos
ele reservas,

\·egctal. Os proprict.írios
criminosos

Assim pretendiam

no vale com

expulsar os índios e

seus titules dominiais.
A contrução

financiado

c muito menos a de sua cobertura

desencadearam

aí. qualquer

da Área Indígena Vale do Guaporé não foi mau-

da variante da m~-3()-+ - ci xo do

- além de beneficiar
em v.írios pontos,

as cmpresas
contribuiu

Projeto Polonorocstc.

agropecu;írias

decisivamente

em prejuízo dos

para a instalação

de

da Arundi ••, em 1\<)'72,foi fill ••hucutc i IISli II!CivlI ••Ii zadu.t Pricc, I 0ii: 130)
.
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indústrias de macieira nos municípios
A concentração
ponibilidade

das reservas

vizinhos.

de serrarias

naturais

Arca Indígena Vale do Guaporé

- rcgistradas

de madeira

desses municípios

têm sido alternativa

dos grupos

frente à velocidade e concomitância

da Amazônia.

para que os próprios

dos planos e projetos

fluxos migratórios

planejadas

das empresas

A disponibilidade

agropecuãrias.

Guaporé têm aumentado em freqüência

de posxciros

o Banco
guimcnto

Agroambicntal

de mineração.

de 80, pressões

em áreas

- MIRAD.

Guaporé. precisamente

à área de ocupação

de preservação

seus afluentes, limitesnaturais
Atendendo
Região - 2~ SUER/FUN.-\I

agroindustriais.

definitiva

Vale do

cios Negal·otê

necessárias

para o prossc-

de Desenvolvimento
da Área Indígena Zorc5.

- o dcsintrusamcnro

da desapropriação.
encaminharam

as Glcbas 0:oroagro

- linutrofcs

à .·\rea

e 1\Iiranda

lndígcna

Vale do

os Negarotê

e o indigcnista

;l FUN::.\I sugestões

\ Iarcclo

para a elaboração

o Rio S:10 Domingos

c um de

com a Glcba Noroaaro.

dos índios a Superintendência

- propôs ao INCR.:\
ambicnial

ele ocupação espontânea

cio Projeto

das matas nativas que margciam

;1 solicitação

tem pro-

Ncgarotê.

da arca indígcna

um projeto de preservação

na dianteira

sobre os limites da Arca Indígena

como uma das condições

à consolidação

dos Santos. então Chefe do PIN Ncgarotê,
de lima proposta

da região.

o vale doGuaporé

os movimentos

PP 11°1.530/88 ele 23.11.88

Ao tomar conhecimento

fazer

federal para a iutcgração

e principalmente

Para este fim foram desapropriadas

Portaria

dos madeireiros

lim ítt-ofe s do t e rr itdri o atual

estabeleceu

relativas

de Aripuanã.

possam

e intensidade.

de Mato Grosso - PRODEAGRO/I\'IT

no Município
Estância

Mundial

das negociações

interessados

de terras, cada vez mais difícil para os dcscapiializados.

da terra. A partir do final da década

na

de outras regiões do país e das áreas ele colonização

vocado o aumento das tensões sociais que acompanham

Assentamento

que restaram

- 1-1-".-\DRIT1.l ;,-\1 - não

de iniciativa

particular mais recentes do Estado de Mato Grosso têm atravessado
do rolo compressor

em muito a dis-'

. .-\S florestas

de Vilhena

Regional

das ações rigorosamente

Na esteira da BR-364.
econômica

indígenas

- ultrapassa

Iacil e barata pai? a extração de toras de ma-

deiras nobres nos últimos 6 anos. A Administraçâo

tem recursos à disposição

e irregulares

Executiva

que o projeto ele assentamento

que garantisse

a proteção

das margens

I~egional da

fosse precedido
dos referidos

r
de

rios

contra futuros dcsmatamcntos.
\ Em janeiro
-'1'13:-\1\IA.-FliNAI.--C:\It~Krrc
a fim de levantar subsídios
dias c posseiros.

"'t,

\

de 1990. um Grupo

de Trabalho

POLONOROESTE
para a elaboração

constituído

por técnicos

do INCI~.-\.

esteve na Glcb.i j\'"êiro:lg-l:cie na aldeia ~L'~:irot0

de lima proposta

Em maio do mesmo ano. os interessados

preliminar

firmaram

a ser discutida

entre (n-

um acordo em que posseiros

10

assumiram

o compromisso

de preservar.

Reserva

C0l110

1.000m a contar da margem direita do S:10 Domingos

Ecológica

do assentamento.

e uma Iaixa de .+00 a

sOam

lIIHa faixa de

acompanhando

a

mata que margeia o seu afluente.
De toda experiência
Negarotê obtiveram

sucesso

de convívio

com os brancos.

na defesa de seu território.

essa foi 3 primeira vez em que os
a terra. reclamaram

N,10 reivindicaram

clusi vamente o direi to de mau ter a procfuti vid ade ele seu modo de vida. preservando
caça c. principalmente.
sustento

a pesca no vale do S,10 Domingos.

nos meses de agosto e setembro.

tório em expedições

alimentando-se

são caçadores

e coletores.

estação das chuvas. Derrubam

agosto saem novamente

impedir as invasões dos madeireiros,

Conhecem

çam. Há, dentro de seu território.
produzam e mantenham

e março. durante

a

queimam e cultivam entre o final cio
intensificam

a \'igilâllci3

e

ele modo a

tão logo acabam as chuvas. em abril.
local no que se refere à "pro-

para manter a auto-suficiência

profundamente

todo seu terri-

os hábitos

e ciclos de vida dos animais

quc 'ca-

arcas em que não caçam p;u'a que as espécies sobrevivam.

se rc-

sua prole.

Um Ncgaroiê
lorizada

sistematicamente

por mais tempo na aldeia. Entre junho

Nesse período

que começam

Eles têm-se esforçado
dução" de alimentos.

Percorrem

permanecem

para caçar e coletar.

ele seu

das frutas.

suas roças entre abril e junho.

mês de agosto e início de outubro. quando

de

não há frutas amadureci-

entre os meses de novembro

de caça. coleta e vigilância.

espaços

parte significativa

final da estação 'seca. quando

das na floresta e há menos caça disponível
Os Negarotê

Daí retiram

cx-

se pensa. essencialmente.

no plano da vida

"cesto ..7, pelos membros

I~

material.

C0l110

um caçador . .:\ C:1Caé a atividade

bom "arco"

de seu grupo c. principalmente.

que o homem

mais va-

é respeitado

por seu

por si próprio.

"Se fosse eu homem, eu falava bem 'pra você. porque eu não caça. só eu
fica, gcnte carrega
comida
'pra homem. gente homem caça. eu não
caça. "(Maria)
Lamentavelmente,
alimentos

a cada ano que passa os índios dependem

na estação

Marcelo dos Santos vêm tentando
rubar a vegetação

seca.

persuadir

ano. os índios constataram
da Reserva Ecológica

que haviam concordado

das fazendas

e o indigcnista

circunvizinhas

a não der-

N:io querem comprometida

tam-

até a divisa do Rio Piolho e os possei-

j:i estavam

Finalmente.

comcrcializ.mdo

em abril deste

as madeiras

nobres

preservar.
à ação. Com pinturas

madci rciros acampados

de) \',,1<- (h) Gu"p,)r,'.

anos os Ncgaroiô

do Rio S,10 Domingos.

os Índios passaram

para.expulsar.posseiros.c

7 t comum. cnnc ,)S N •.•mbiqu.u»
m.uicl. (k "meu ;'1'('\.,".

"

à jusantc

que os ditos posseiros

~em contrato.

\

representantes

contudo. j:i dcsmataram

ros da Glcba . Toroagro j,i derrubaram

... pause.partiram.

longo dos últimos

marginal dos cursos d';igua que compartilham.

bém a pesca. Na Fazenda i\laring;i.

.

:\0

de

a ca<;:aesta cada vez mais rara. j:í p,escam mais do

culti vados. Com os dcsmatamcntos

que caçam, sobretudo

mais da produção

um homcm

ch.uu ••r

de guerra e armados

de

no· local. -C )s in vasorcs responde-

SII<t

mulher (k "meu cexro" " cl •• ,\l)

S,'II
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ram com tiros. Um índio foi ating.ido levemente

na cabeça.

"Pur que qui o branco fala Marcelo 'trí ajudando índio? ~larcelo é branco
mesmo. Índio mesmo qui 'tri segurando terra pur causa di terra antigo qui é
do índio. não cl do] Marcelo. Marcelo vem di l.í mesmo, I;i di Brasflia mesmo.
Pur que branco pensa qui Marcelo 'fá mandando 'pra matá branco?
ão é
Marcelo qui manda 11;10. E índio mesmo, cabeça dele é índio. N;10 é cabeça di
Marcelo. Indio mesmo terra dele. pur isso qui eu 'lucro matá. t\ larcclo mesmo
não deixa matar, mas no reserva meu entra, eu mata mesmo! N;10 é brincadeira não! "(Capitão Xodó)

"Nós fez picada8 , aí encontrô branco. Aí nós ia só batê 'pra saí mas branco
arirô. Quê matá 'pro índio! Agora qui ele vai chcg.í. agora meu filho vai matá
ele, não é 'pra batê só com pau não. "(Jiilia)
Este contexto
oficial ("FUNAI demarcação

dá inteligibilidadc

provável,

o

LISO

usar brincos.

As meninas para estimular

nos, para que sejam bons caçadores.
para conservarem

suas qualidades.

não foi incluída nos seus limites.

conversa na língua cio branco mas tem que vivê
que n;10 esquecê f esta ela moça. Tem que Iunnão pode esquecê história do índio. não pode
já sujó ôtro lagoa, só um que tem. aquele quc

As crianças

devem

seu amadurecimento
I Iomcns c mulheres

Velhos precisam

b r in cos

usa-Ios

para

cresçam

fortes.

adultos - quc têm filhos - devem us.í-Ios

cios brincos para conservar

nos

qUl'

até que possam ger:lr filhos. Os mcui-

sabcdoria.t l.ima. 1981:(2)

Os

quc fundamcn-

dos brincos

" Criançada tem quc sabê 'pra
antigo, história cio índio. Tem
cioua esse história do índio.
deixá lagoa . .I;i derrubô tudo,
nós viu. só um. "(Gorducho)

saudáveis.

dos estudos antropológicos

da Área Indígena Vale do Guaporé.

Todos devem

elos. Tegarotê pelo reconhecimento

'pra nós, (li dOC1I1l1e,ntodi papel ") da parte de seu terri tóri o onde es-

tão as lagoas cios brincos que, por equívoco,
tararn a demarcação

à reivindicação

mitos

a saúde e ter muita

••
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Primciiiro.
mem

que operava

Surpreendido

seu

antiiig.uncntc
próprio

- assim fazem referência

corpo

e levava

pelo sogro que o seguiu desconfiado.

como

caça

ao tempo müico-havia
para sua mulher

o pedaço pouco maior virou tartaruga,

pode comer. O corpo do Ncgarorê
que deu origem aos moluscos

nácar. Elas seus seus "amendoins".

poutilham

matéria

prima pa/'a a confecção

mesmo"

dos brincos de

ão são seu alimento.

criou os moluscos,

eles são sua "Ia-

a :igua é "fabrica" da anta. outro ancestral Negarotê.
Dizem os Ncgarotê

brincos

vi-

bem grande e bem bravo. ele é

o chão de sua casa- a lagoa.

o jacaré mitico, que "parece jacaré mas é Negarotê
bricá'Tcomo

O pedaço pequeno

o pedaço grandc virou jacaré que Índio

mesmo é que virou jacarczão

que dão as conchas,

c seu sô sro.

esse homem se jogou na lagoa tendo antes ati-

rado no fundo os pedaços ele sua própria carne que j:1 estavam moqucando.
rou tartaruguinha.

um ho-

têm grande

que /saguku'agndu/.

poder curativo.

o dono da lagoa, os ajuda muito e que os

Só o xamã pode vê-Ia pois ele é da dimensão

Quando querem brincos, têm que trocar com Isaguku'agndu/.
o mundo invisível.

O

XCUl1ã.

cio "sonho".

mediador das relações com

dirige-se ao dono da lagoa dizendo:
"Chefe! Eu também sô chefe. Minha neta. minha criança, precisa di enfeite ela
festa da moça. você tem qui clã concha. Tem qui recebê coisa nossa também.
nós trouxemo coisa boa qui você precisa: colar di conta preta. pena di mutum
'pra fazê flecha. flecha. feita. arco. cêra 'pra fazê flecha. capacete di pena di
tucano. flô di braço di tucano. enfeite di braço. enfeite de pé. pulseira di tatu.
fósforo di Índio, urucum c cuia di barro 'pra bebê chicha qui nós também troxcmo. Pagamcnto di trôco di concha. 'pra ficá contente. "(Zczinho)

O jacaré recebe a "sombra"

cios objetos.

Para os Nambiquara

todos os seres da na-

tureza c da cultura tem um duplo. uma "sombra".

Os brincos como marcas sociais: o dono dos animais

"Primeiro.

antigamente,

ele pedra. AÍ ele tinha jabutí.

o "dono cios animais"

anta. pato. calango.

morava

na casa do morro com portas

paca. cutia. macuco.

perdiz. jacamim.

arara. ti-

nha tudo.
Todo dia ele abria a porta.

pcgava dois animais

para matar c comer e deixava

os

outros l.í.
Depois a criançada
taram os animais.
acompanhando.
deixou-o

() "dono dos porcos"
correndo

também.

atirou pedras no mato c todos saíram correndo

Enquanto

\

eleia

correndo.

junto elos porcos. Então

[citinho.

correndo c. logo mais. tirou o brinco
':

corrcndo..»

atirou depois ocapa-

e deixou atr.ís na trilha dos porcos. Correu c correu c ficou

ele ficou pcladiuho.

Depois escureceu,

-,

\.' ele roi

tirou o enfeite de pcna de tucano c

dcix ..oJ.! IlP meio. da ..estrada .. Seguiu correndo.

cetc de pcna de tucano.bem

\

foi l.í matar porco. ~ Ias uão mataram senão que assus-

no meio da trilha. Feito estrada de I)()rco. Continuou

_~klnad!:çpçroLU~

\

~egarotê

claf, ele não clava conta de cacar no mato: era escuro.

N:l0 tinha
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jeito de procurar madeira e fazer fogo. Não dava para ver nada. Então ele virou t.un.mdua.
duazinho.

tatu canastra.

Aí sendo noite j'l. c\e mesmo Icz uma criança.

beça ele pensou em que direção
/sunaikan'tchru/.

Então com sua própria ca-

que era o nasccntc/sunliki'tchru/.

Daí quando a criança

lam.m-

onde

que era o poente

nasceu ele virou para o leste (zsunl iki'rchru 'yutcdi'kwc/).

depois ele virou para lado-que-não-é-nem-Ieste-nern-oeste

yutcdi'kwc/)

(!slldan;ln'tehnl

.. :\í o sol

nasceu. ,,9

o

sígnificado

dos

Para se comcçar a compreender

do indivíduo.

0Iho"(Pricc.1976:

Outro

). Esta "sombra",

tual. Não seria de todo inadequado
psico-Iísico.

o significado

dos brincos é preciso, antes. conhecer

Há três elementos que a consriruem.

a idéia ele pessoa entre os Nambiquara.
ramcntc biológica

br incos

é o que chamam

ou imagem,

é também

dizer que o indivíduo

lima vez quc "o quc um homem

de "sombra",

Um é a existência pu-

"a imagem

um indivíduo,

biológico

é/faz durante

mas de caráter

a vida, toma-se

Ela parece ser tão intrinsecamente

dade física quc, embora

da morte, seus sentidos

ouvir ou sentir vagamente.

ver vagamente,

espiri-

c sua imagem constituem

tem o pé branco, citada em Fiorini.1989:55).
ganhe vigor depois

do outro no

o ser

seu espírito. "(.\ que

vinculada

são enfraquecidos:

à reali"po dcm

"(Fioriui. 1989:Só)

/\ "sombra" deixa o coq)O em caso de doença, em sonhos e na morte. Boa parte das
doenças c sofrimentos

dos vivos são causados
da corporal idade

doso e, como "projeção

pela "sombra"/espírito

cIo morto

na memória

de um parente morto. sausensorial

afctiva dos outros"

(Figucroa, 1989:98) é temida. Não é bom sonhar com os m0110s: \'~r sua fotografia
outro registro de sua imagem,

pode-se

res: cavernas.montanhas.

grutas,

aos cantos dos vivos

momentos

I\OS

ficar doente.

quedas

Os espíritos

d',ígua. É preciso.

de crise. Os cspfritos

são "separados",

entretanto,
protegem

ou qualquer

têm seus luga-

quc vcnh.un dar socorro

os vivos. ajudam a curar as

doenças,
Ao ser psico-Iisico
constitui a pessoa: é o princípio

sobrepõe-se

o terceiro elemento

- este Ido particularizantc

- que

vital ou alma. () batimcnto cardíaco e a respira~,;io S,10 seus indica-

dores.
Na língua Nambiquara
der x.unãnico.

força espiritual

do sul. a alma "winsú"

criadora.

Nos mitos, quadros

"\\'fírún"

couccituais

tempo que dão o modelo de comportamento
. antiiigos.

os I)riinci"rós)

tcticas modelares

S;I() csscucialiiicntc

para () ser ideal Nambiquara

é a dimcnsào
que orientam

é também

"W;JIÚn".

po-

divina do ser humano.
;\ experiência

ideal para os homens,

cotidiana

ao mesmo

os ancestrais/divindades

IJ6dâ X;\lll-;ír"iíc<J.
;\ étic;i-~
110

chamada

41:<;

mundo, estão catalisadas

(os

dis'i)'()~i"ç()l:sI110r;íise-es~-nesses ancestrais.
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Os brincos.
eles conectam

a dimensão

por isso que eles curam.
homens
princípio

feitos a partir

"escutam".

da "criação"

di vina dos homens
Os brincos

do

da Lagoa.

00110

com as di vi ndadcs,

"falam" sobre os valores

Esta conexão/identificação

sagrados:

da cultura Negarolê.

É
os

potenci aliza o poder xamânico/

a ser Ncgarotê completamente,

vital! alma dos vivos e os compele

símbolos

pura f()("(~acspi ri tual criadora.

essenciais

com os imortais

S;IO

isto é. segundo

o

"cthos" e a visão de mundo de sua cultura
As crianças
mente humanos

- precisam

e os velhos - que os índios consideram
dos brincos

tudo. o grupo dos consumidores

para neutralizar

ainda não ou j;i não completa-

sua fragilidade.

Constituem

eles. sobre-

no plano da vida material.

1\,1en111ase meninos

precisam

cios brincos para ingressarem

logo no grupo cios pro-

dutores - elas como mães, eles como caçadores.
" O impulso da criança a imitar é e rimulado e, como diz SIfADFN( 197())
não há uma cultura infantil: o mundo das criancas é um modelo reduzido do
mundo cios aduJtos. Na faixa dos três anos, aproximadamente,
na época do
desmamerque
pode ser adiada). o menino ganha do pai seu arquivo. e brincando com lagartixas e passarinhos ele aprende a ser caçador. Com a faixa de

carregar e/ou um cestinha. a menina aprende a carregar criança c a transportar
mandioca da roça, Sem solução
a participação
da criança
(Figueroa.1989:
102) ...

o que
garantia

esta subjaccntc

da reprodução

celebra precisamente

e ela cultura.

"índios" dos brancos

ritual mais elaborado

da ornamentação

com quem convivem

bastões com que furam o labio superior
Como diz Seeger(l982:

políticas

através

da rcproducão

e essencialmente

publico

é a

biológica

dos

cios Neg;1rotê.

escolhidos

como

dos brincos

e dos

"índio" em "puro branco".

para diferenciação

S;\O

bons indicadores

de

na sua própria percepção.
para os

egarotê e Nambiquara

nas figuras elo chefe político e do xamã . .:\ capacidade

com os vivos e com os mortos

mais gerais são a sabedoria.

se distingucm

abandono

e o scpto nasal transformaria

199). os elementos

da sociedade

corporal que os Negarotê

e que os circundam.O

Os valôres mais fundamentais
os vivos, catalisados

possível

da pessoa Ncgaroiê

essa realização.

Há mais. É através

valores importantes

o jogo vira trabalho. j;í que
adultos
é permanente"

de potcncializaçáo

a essa necessidade

da sociedade

homens . .'\ festa da moça pubcrc.

de continuidade.
na vida
dos

a capacidade

e de objetos utiliuírios e ele valor simbólico

é um desses

valores.

de criação/invenção.
- todos entendidos

em geral

S;10.

entre

de conduzir as relncõcs

:\ gellL'rosidadc
a habilidade

l; ()

principal.

Os

na fahricl<';;1o de filhos

como "f.íbrica" do:-; homens - a di-

ligência. a alegria c ü bclczatvigor).
Os brincos são sinais diacríticos
cimento

oficial da :\n'a Indígena Lagoa

de identidade

dos BrIncos

étnica.

:\ reivindicação

e a ênfase dac!;\ nos discursos

\
__

o

._.

__

l'

cos confirma a determinação

Negarotl'

vência étnica .
.;,..

\

"

dos mais

.

~.c.~\~~)s
à ~~e~essi~h~de_
cI~ pre.:,:,er\'~~as .!'\goa.s p,\I:a que !ieu:-;netos

() que reivindicam

do reconhe-

do grupo illdígena em permanecer

c lhcs é garantido

I-,e\~)s d~ .seus netos ~cnham bri n-

no art. 2:1 J. ~ 1°, da Constituição

no mundotdos brancos).
em vieor. é sua sobrevi-

r -.'~

".=..-....~" ,~~-~~"'".,~-,~"

I
I

,

.

. --- ..----,.,

- ----.-.-.--.--.--

..----------

...
.~

<7
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Conclusão:

Proposta

Por todo o exposto:
- a forma singular dc percepção
- a importância

territorial Nambiquara

do uso brincos de nácar para a constituição/potcncialização

ela pes-

soa Negarotê
- a dercrminação

cios Ncgarotê

em conservar

seus meios de vida

c a situação

- pelos desmatamcntos

provocados

- pelo uso continuado

da area das lagoas para abertura

caça e coleta ele matérias primas escassas dentro da arca
- porquc a expulsão

territorial iIlSCgUI~l
de roças. como espaço de

já homologada

violenta de índios não pode convalidar

rirulos dominiais.

E:
"Será qui al gum ajuda comigo Funai? Scra qui ajuda demarcação? Precisa
esse usá, usá brinco di enfeite di criança. Se num tem brinco como qui eu vou
fazê festa? quando eu 1l10lTê cri ança virá puro branco?( Gorducho)
"Eu tenho neto. Tem qui você dcix.i um bocado pra minha neto. Quando
crescê ele vai lti tid concha. Lw enfeite 'pra ele. Invadindo área ali lagoa não!
( Maria)
"Eu tenho neto. quando qui neto nasce eu tenho mais di neto. Quando q\li eu
morre, neto meu nasce, só onde qui nós viu aquele lagoa qui ele vai lir;í
brinco e quando qui fazê criança ele Caz festa. Hora qui eu morrê. eu não vi.
'pra tras qui hora qui eu morrê qui cemitério nem vi." ( Jülia )
Propomos;

índios,

Indígc-na Lagoa dos Brincos
231, padgrafos

I
I

I
I

I

I
I
I

I

indigenistas

conforme

c antropólogos:

a criação

imediata

da .\I'(·a

al1igos 22 c 2~ do F.ST..\ TUTO. DO 1l'-.í1JIO e al1igo

1°,2".3°,4",5° c 6" da (,O STITU1Ç}\O [7EDEJ<AT"

••
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API~N])ICE

Notas

o liSO

sobre

da líl1glla portuguesa

o u-abalho

de campo

,

entre os Negarotê é restrito àquelas situações

graus de bilinguismo

de intcra-

ção com não-Índios.

Há diferentes

no grupo, Os mais velhos são virtual-

mente monolíngues,

todos os seus relatos foram feitos na língua nativa e posteriormente

traduzi-

dos pelo índio Zczinho, eleito tradutor oficial pelo grupo, No início dos anos 70 ele foi alfabetizado pelo missionário

Peter Kingston,

ar Linguistics,

do Sununer Institute

cam o vocabulário que dominam aos padrões morfo-sinraticos
Cheguei na aldeia acompanhada
Chefe do Posto Indígena Negarotõ,
tua e colaboração

C0111

administrativo

Nambiquara.

pelo Técnico Indigenisia

Marcelo cios Santos, cx-

quem os índios têm um relacionamento

há mais de 1S anos, Todos, juntos,

quando procurei explicar o significado

Todos, entretanto. apli-

planejamos

de confiança

uni-

a ida às lagoas dos brincos,

e o alcance do estudo antropológico,

ou seja, seu destino

e legal
A composição

do grupo que acom panh.unos foi dcf

Simcão. o mais velho Negarotê,

permancceu

Xodó c Paulina.

sua mulher:

Sebastião e Julia. viúva de Cunhado.

pelos (ndios ,-\ Iam n ia de

na aldeia. Dcix amos os casais mais jovens acampa-

cios na roça próxima à área das lagoas e seguimos,
velhos: Capitão

11 ida

Marcelo e eu, conduzidos

o x amã (~orduchoIO

pelos casais mais

e sua mulher Baixinha:

um grandc xamã que vive, agora, "onde () sol desce" que é o

destino das almas dos xamãs mortos,
Quando retomamos
Os Indios ornamentados

à aldeia nos reunimos

e pintados

de urucum.

mais velhos, uni por um, deram seus depoimentos:

na escola, homens, mulheres e crianças,

"Escola ele índio" é o que disseram,

Os adultos

mitos e a história que suas memórias puderam

retraçar.

Dediquei os dias subscqucntcs

à traducâo

e complcmcntacão

lha do tradutor, creio, obedeceu a dois critérios - seu conhecimento
linção.

desse-relatos.

da língua portugucsa

Cunhado J J era seu pai e dedicou os últimos anos de sua vida ;\ transmissão

xamâuico

à

,\ escol'

sua fi-

de seu saber

seu filho mais velho.

10 A ,)nlwp6\()~a ;\\b,,'\.ucy
(jird\d"
hgU<'!'(Yi', quc' inil'gr<)u"
~r\lp" I'I.'SjhlllS,;\'d p,'L, illlpkll1l.'lll<lC''''' li,) 1\"jl.'I,)
Nambiquar.usobre
o qual I'Llllarei adi,lIl1d, {",/. Ir ••b;dh" de: c.unpo entre ,)S Ncg,II'll\l' /1\' ,111\)de' I ~~-+ 1:/11 1 <):)<) ddcll'
deu sua dissc'rI"çiíü
"Counuucaçao
lmcrcultur»l
cru S"ti(k, Subsrdiox I>"r" 11111<1
,,(,';1\,) SI)('i,d
l'111l:duCdÇ"") Illdl!I,l'Il" " ,
que trouxe informaçócs
I'alinsas
para a CIIJISlnlç<t(1 (!c-sse' rcL,lôlil,),"O
dlllig,' p"prl d" lideI gll"IT,'il'<' "p"rccc' 1I",i,'
transformado
IllIrrlil espécie ele n nnixtro (I;,s relações cxrcriorcs.
1~<;Sl:tem sido I) p"p,'1 d,: Gorduchc Nq!<twll' <'111,IlIllS
'" "J:~,e,çl)t"'s qll;:, '1.0S pOllÇOS. C!;j'l..St'll,cln 'ViS.\111Ji,dt1jll)l' xcu t'jlhn, :-;l·b.<ISti"" Lk" ('"tl1'.1IlC,L.I1LU,kt'ç", (\;, 1<'SL'l"" illClig<'II<'t,
entrcurundo
il1l'",'"rt'S, L,ZCJI(kl" c'ks "d\'t:rtl-Jlci<ts
,1111<"<1
<:<1S,
"( hgll'Tod,1
~~~:5-+)
11 "Nas r,·"'c,")c's com <) mundo cxprri ru.il . l."IlIU 1,'111SIIII,I,,'<lC'S onde c lc c I'ISI,) (;<)111<),Jl1il'dC,·,,,i<ll'. C,){II,) '1'I"llcl<l ,'IIC",
I,'

rarlo corno prnl1lissol(illillligll,',di"d,»,
os Ncga\'tlt<:
!hi'd<llllsllginli"

reconhecem

muito

,'I1II)(\I'<I 1"eI,),"; ,)S 11"lll1.'IIS m.rdurc»,

e <I\l011l,111l <I coutpctêuciu

ou j>tldcJ' de x .uu.uuxmo.

do vcl ho "Cuuhudo".

(!c-111UIISIll'lll t'c'l'I., 1".Ililid,,,k,
uqucl c que

"x.i bc \\I<I\S", "tem

I'HI'l,";
uuux

.;"

17

Apêndice

Notas

o antropólogo
compreendida

sobre

a ocupação

2

do vale do Guaporé

David Price pode rctraçar a história ela ocupação

entre os vales do Juruena

partir do estudo da historiografia

e Guaporé

indígena na região

nos Mimos 250 anos, aproximadamente,

a

dedicada ao período de expansão colonial portuguesa.

Desde o início do sec.XVIII
dos grupos indígenas dessa região mudaram

até a primeira metade deste século, as denominações
segundo os interesses econômicos

res não-índios. De modo geral eram classificados
sistência que ofereciam à dominação:

de seus no 111inado-

como "mansos" ou "bravos" de acordo com a re-

violenta - o apresamento

e a escravização

- ou "pacífica" - a

cristian ização.
Categorias

mais inclusivas

surgiram

à medida que aumentava

diferenças culturais entre gnlpos, corrclaio do interesse em escravizar
importação de negros. Inversamente.
\'iz<l\210, tornando-se

outras mais genéricas

o conhecimento

índios. dado o alto custo da

vigoraram com a diminuição

mai s sofisti cadas no pcri odo ele cf ervcscêucia

das

da cscra-

ela i udiistria cx trat iva da borra-

cha. no final elo scc.XlX.
Assim, os
como "Cabixi ", denominação

ambiquara

de hoje foram conhecidos

que dividiram

finaln~entc como "Nhambiquara"

com um grupo Pareci durante quase todo o scc.Xl X e

para os moradores

culo. Para os negros de Vila Dela continuaram
desde o séc. XIX causavam-lhcs

de Diamantino

e Cacercs. no início deste sé-

sendo "Cabixi ". posto que eram os mesmos que

tantos sobressaltos

Rondou decidiu pela denominação

como "Tamaré" no sec.XVIII.

"Nhambiquara".

.. :\s duas denominações
como eram conhecidos

persistiram

at13que

os Beiço-de-Pau.

Gê.

habitantes das terras entre os Rios Arinos e Sangue.
Seja como "Tamaré".
dler cont
nominação

ÍllUO

da ocupado

"Cabixi" ou "Nhambiquara".

do \. a Ic do Guaporé,

mais constante e apropriada.

hcccm bem a arte da tecelagem.

desde o scc. XV rTI, pelos !'\am hiquara. cuja de-

"Waikorikorc".

"Waiko.íkorc"

o que importa reter aqui é o ca-

significa

foi dada por seus vizinhos Pareci q\!e con"Povo da Terra" ou "os qlle dormem

no

chão". Comprovam-na:

J .cmc do Prado assi nalou a preselH;a dos "Tamarc".
"que não usam roupas e dormem 110 chão". nas cercanias dos Rios Cabixi e
_Pardo_.( Castel nau; I ~51:.J. Ô citado -G111 Price,19~{)~ ·1}~) . .. .... - .- -- ..
1770. João

18()7. \'011 i'llartius assinalou a presença dos "Cahixis" a partir das cabeceiras
dos Rios Ci uaporé. Sarare. Pi 01 110, Branco IC'abi xi I e Galera. (i\ larti us. I ~() 7.
\'01.1 :2-W)

!...~
•.•_

.._~--.....

-
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1899. r-., Iaria do Carmo de Mcllo I~ego assinalou a presen<;';j dos "Cabixi bravos" na margem direita do Guaporé.
ao norte de \' ila Bela. (l~ego.1899: 176
citada em Pricc, 1983: 137)
."Os Pareci
chamavam
esses "Cabix i bravos"
(Schmiclt.1912: 157 citado em Pricc, 1983: 1J7) .

w a i k o ak o rc "

de Villa Bclla (!'- Iano-Grosso) costuma v.un chamar kaíndios que os Pareci denominavam Uaiko.íkoré. os quacs como

. "Os moradores

bixi aquclles

se-vê acima. são Nhambiquara.

"(Roqucnc-Pinto.

19 L3:382)

1913. "Em 1909, o official-cxplorador
brasileiro. o Coronel Rondou. durante
a sua viagem pelo interior do Matto-Grosso. conseguiu entrar em relações de
amizade com duas Iracções desses selvagens.
que vivem no vale do Rio
Juruena. extcndendo-se
desde ahi até aos rios Sarare c Galera. affluenres do
Rio Guaporé.(Roquette-Pinto,
19 J 3:382)
1920. Pyrcneus de Suoza registrou a ida dos Uaincdczêjk lamaindê. como
eram coletivamente
chamados os índios habitantes ela rcaião entre os Rios
Cabixi e Piolho. (Price,1972:72)]
à fazenda de CUllpOS Novos. 'Traziam-me
scmpre muitos presentes para trocar por machados. phosphoros e contas ... "
(Pyrencus de SOllza.1920: 16)
1938. Lévi-Strauss
assinala a prcsença cios Índios Nambiquara ao longo do
médio curso do Guaporé.
desde
Vila Bela até as cabeceiras
cio Ri o
Corurnbiara. [ao norte do I~io Cabix i] (Lévi-Strauss.119J81
[9--1-8:3)
1938. J. \' cllard
Cabixi. (Vcllard.J

constatou o uso do curare
.. [19J::)11939:7)

entre os Nambiquara

cio Rio

Ainda em 1909 foi consuuida uma picada de (iOkm. que saía ela Fstac;:\o Tclcgnífica

em Vilhcna até a cabeceira
curso deveriam

chegar

cio Rio Cabixi.

os suprimentos

ponto, que passou a chamar-se
de então luí mu] tas rcf crências
Nambiquara

\ Iamaindê

que permitia

[';í

para a manutenção

Porto Amarantc.

íiícil acesso ao Guaporc.
elos postos

e Negarotê.

ela linha tclcgr.ífic«.

fica no coração do território

aos "Uai ndi 1.0 ". como fiz menção

Por este pe-

i\ lnmaindê

Este

. .:\ partir

aci ma, clcnomi nação col ct iva dos

19

APÊ IOICE

Algumas

notas sobre

o processo

de alienação

J

das telTas

indígenas

aru

bi q ua ra do

vale elo Guapo ré

1949. O governo do Estado de Mato Grosso criou. pela Lei Estadual 1l.:1:1(i.de 06
de dezembro ele 1949, o Código ele terras de Mato Grosso com o objcti vo de atrai r empresários
sul do país, facilitando a transferência
fundamentou-se

na criação

do

de terras devolutas ao domínio privado .. -\ iniciativa estadual

elo Plano

de Vai ori zação Econômica

Constituição de 1946, que deveria promover

ela A mazônia,

incl u íclo na

o desenvol vimento c inrcgração da Amazônia ao resto

do país.
1950. Nesse sentido,

o governo

federal

criou a Linha Aérea Rio de Janeiro-Rio

Branco, Acre, incluindo V ila Bela entre as escalas iut crmcdi ãrias. O vale do Guaporc: até então
habitat de índios bravos. lugar de doenças letais só aventurado

por uns poucos negros da Vila, se-

ringal istas e pa trõcs ele poaia: ingrcssa no imagi nario cspccul ati \' o elos pol íticos mato- grossctlSCS
como possibilidade
19SI,

ele expansão ela propriedade

O departamento

privada.Çlsnndcira.

de Terras elo Estado ele Mato Grosso

Produção, executora da politica de povoamento
ras dcvolutas entregando
para que procedessem
seis companhias
Nambiquara.

c a Comissão

particulares

e venda ele lotes de até 2.000ha.

reservou

e/ou transacionou

de colonização.

Toda

1:10 foram considerados

de Planejamento

e

cIo estado, iniciam o processo de alienação de ter-

glebas ele 100 a 200 mil ha. ;1 companhias

ao lotcamento

outubro de ] 954 o D.T.e.

1988:2(i7)

de colonização

Entre fevereiro de 19S3 e

cerca de 1.000.000I1a .. distribuídos

esta extensão

incidente

sobre

as terras

entre

indígenas

os legítimos direitos indígenas sobre a terra que habitavam.

assegurados pela Consti tuicão de 193..+q lIC proibia a ai icnação de terras habi tadas por ind ígenas.
Esse sistema ele concessão
falta ele condições

estruturais

idoneidade (Fonseca,1980:

de terras foi inopcrante

11()).. \ pol ítica de venda de terras logrou mais a inserção de terras

O D.T.C. também \'(,'mjia dircralllcllrc
10 mil hectares. limite fixado para concessão
de 19..+().Deste modo. utilizando-se
..- -- _·---·poHtiCBS·OUbem relacionados-com-

.•..

\

,

1\0

efetivo da regi:l0 acima do par.rlclo 1(l.

a requerellles

;íreas que n;10 ullrapassassem

de terras publicas pelo .ut. I S(l. ~2". da Constituicão

de assinaturas

em caráter irrcvog.ívcl aos verdadeiros

'

menos por

(malha viária. créditos. mercados ctc.) do que por falta absoluta de

mercado pela ampliação da fronteira do que o povoamento

dos Indios Nambiquara

em !\ [ato Grosso.

de falsos requerentes

que outorgavam

mandatos

agI uti nadorcs de terras, foram transferi dos pal~l p:l rticul ares
políticos---os

do vale do Guaporé.

grandes l.uifündios

hoje instalados

nas terras

20
A afirmação
parte das

h::ITaS

que arrendava.

BR-029, Brasilia-Acrc.
tradicional

cuiabano

:\sck:1I·12 . "Canguru".

.vntonio

do seringalista
compreendida

entre os Rios Galera e Cabixi ~\margem esquerda

ainda que faca apelo ao mito "Canguru"
das décadas

de 50 e 60. revela

mato-grosscnscs desse período

(em especial

fazer g:Ulbo sobre o único recurso

produzido

os mecanismos

os goremos

disponível

Até 1965. as terras dos índios Nambiquara

de que teria vendido

0Jegarotê

engendrados

Correia

em abundância

e reproduzido

ela Costa

já haviam

no meio

pelos goremos

.'10-,:;.'1 e 60-6.'1).

no estado: a tcrr.u Spcllcr.

e l\ Iamaindê

da

para

19~8: 117).

sido tituladas

no mí-

rumo lima vez.
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