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Resumo:
O objetivo deste trabalho é investigar os usos do território pelos Asuriní do
Xingu (PA), povo autodenominado awaeté e falante de uma língua Asuriní, pertencente
à família linguística Tupi-Guarani, do fim do séc. XIX e até a década de 1970. Ela será
trabalhada em dois eixos: em uma dimensão histórica retraçará as estratégias
mobilizadas por eles para os desafios enfrentados ao longo desse período; e, a partir de
suas práticas de subsistência, alguns elementos de sua organização sociocosmológica e
da comparação com povos próximos, sugiro um ritmo social a ele associado. A
conjugação desses dois níveis visa, em última instância, delinear algumas características
centrais acerca de seus modos de relação com o território.
Palavras-chave (3 total): Asuriní do Xingu; Etnologia; Territorialidade.

Introdução
O presente trabalho tem por intuito último oferecer balizas para um esboço da
territorialidade dos Asuriní do Xingu, povo de língua asuriní do sudoeste do estado do
Pará 1. Até o presente momento não contamos com uma investigação sistemática, do
ponto de visto etnográfico, acerca desse tema. Este trabalho procura resgatar algumas
informações históricas e etnográficas disponíveis acerca desse tema e colocá-las sob
uma nova luz a partir das pesquisas arqueológicas recentes (ALMEIDA; GARCIA,
2008; ALMEIDA; NEVES, 2015; SILVA, 2002; SILVA; GARCIA, 2015; SILVA;
NOELLI, 2015) e da comparação com povos geograficamente e linguisticamente
próximos, especialmente os Araweté (VIVEIROS DE CASTRO, 1986) e Parakanã
(FAUSTO, 2001). Aqui, o foco é direcionado para a janela de tempo que vai de fins do
séc. XIX até o contato seu definitivo com a sociedade nacional na década de 1970.
Justifico a opção por esse recorte histórico porque nesse período dispomos de maior
documentação histórica, história oral, informações etnográficas e dados arqueológicos
que ajudam a compor um quadro mais completo.
Além desta pequena introdução, este trabalho está dividido em duas outras
partes. Na primeira, procuro reconstruir o contexto histórico que levou a intensificação
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de guerras no interflúvio Xingu-Tocantins com o foco nos Asuriní 2. No período em
questão, destaco especialmente a expansão norte de grupos Mebêngrokrê e a instalação
do Projeto Grande Carajás (PGC) como momentos que levaram a uma reorganização
espacial geral dessa região e que impactaram diretamente os Asuriní. A partir dessa
contextualização, analiso as estratégias territoriais adotadas por eles para lidar com as
situações de guerra e como buscaram garantir sua própria sobrevivência. Na segunda
parte, apresento algumas informações acerca de sua organização social, aldeia e modo
de subsistência. Apoiado nelas, sugiro um ritmo social no período até antes do contato.
Na conclusão, consolido as contribuições acerca dos usos do território extraídas nas
outras duas seções e as insiro em um quadro comparativo. No que diz respeito às
estratégias de uso e ocupação do território em relação aos Araweté e aos blocos
Parakanã, os Asuriní apresentam um caso de um povo que, apesar de ocuparem de
forma complexa e sistemática o território que atualmente compreende sua Terra
Indígena (TI) e disporem de uma mobilidade considerável, também possuem uma
referência estática, identificada pela tavyve3, que é ausente nos outros dois povos
supracitados. Por fim, nessa seção também procuro oferecer palpites para novas
pesquisas que busquem ampliar nossos conhecimentos acerca de sua territorialidade.
É importante salientar que este trabalho se baseia em trechos de minha
dissertação de mestrado (XAVIER FERREIRA, 2018). Uma palavra sobre isso é
necessária. A dissertação teve como mote uma revisão bibliográfica, no qual busquei me
introduzir, de uma maneira geral, às questões etnográficas sugeridas pela considerável
bibliografia Asuriní. O material do qual me apropriei e trabalhei, e da qual parte me
valho para este trabalho, é proveniente da consulta de parte dessa bibliografia e de duas
entrevistas realizadas com pesquisadoras que trabalham há alguns anos junto aos
Asuriní 4. Apesar de ter realizado uma curta visita a eles, ainda não pude desenvolver um
trabalho de campo etnográfico de sorte que os dados aqui utilizados são de segunda
mão. Menciono isso por trazer consequências para os dados aqui trabalhados. Ao me
propor abordar os usos do território pelos Asuriní do Xingu, procuro extrair
2
Sei que na literatura etnológica o nome Asuriní também é aplicado a outro povo da Amazônia oriental,
os Asuriní do Tocantins ou do Trocará. Porém, neste trabalho ao utilizar o termo Asuriní me refiro
exclusivamente aos Asuriní do Xingu. Quando me referir aos primeiros, os identificarei pelo nome
completo.
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Grande casa característica Asuriní em formato retangular. Mais informações a seu respeito serão dadas
mais adiante.
4
As entrevistas foram realizadas no mês de outubro de 2017 com as pesquisadoras Fabíola Silva (MAEUSP) e Regina Müller (Unicamp).
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informações sobre o tema de trabalhos que não lidam diretamente com ele. Dessa
forma, a presente análise pode apresentar conclusões um pouco vagas e limitadas. Não
obstante, esse esforço é necessário como forma de mapear o campo e identificar
questões acerca deste tema.
Antes de adentrar ao cerne do trabalho, é necessário apresentar nosso objeto de
pesquisa. Os Asuriní, autodenominados awaeté (gente verdadeira), são um povo falante
de uma a língua asuriní, classificada no subconjunto V a família linguística TupiGuarani, ao qual também pertencem os Kayabi (MÜLLER, 2002a). Atualmente, eles
constituem uma população de 194 pessoas divididas em duas aldeias, Koatinemo e
Ita’aka. No ano de 2015, na primeira aldeia habitavam 137 pessoas e na segunda 57
pessoas (VILLELA, 2016, p. 27). Sua TI, Koatinemo, possui uma área de 387.834,250
ha e está situada no interflúvio entre o rio Bacajá e a margem direita do médio curso do
rio Xingu (MÜLLER, 2002a; VILLELA, 2016, p. 14). A porção oriental do seu
território é banhada pelo rio Xingu e engloba também dois importantes igarapés, o
Ipiaçava e Piranhaquara, cujas cabeceiras encontram-se mais a oeste dele.

Estratégias de ocupação do território de fins do séc. XIX e até meados do
séc. XX.
A região do médio Xingu abriga populações indígenas pertencentes a três
troncos linguísticos: Tupi (Asuriní do Xingu, Araweté e Parakanã), Macro-Gê (Xikrin
do Bacajá e Kayapó Kararaô), Karib (Arara), além de índios isolados. Contatadas nas
décadas de 1970 e 1980, com exceção dos Xikrin do Bacajá, contatados em 1959, essas
sociedades indígenas continuam em grande vulnerabilidade territorial e sociocultural
devido ao complexo processo econômico de exploração da região, que envolve
atividades de mineração, agropecuária e extração de madeira, além de grandes
empreendimentos (MÜLLER, 2002a; RIBEIRO, 2009).
As investidas de não indígenas na região na qual os Asuriní estão inseridos
remontam ao século XVII, início da conquista. De uma forma geral, esse processo foi
bastante complexo e populações indígenas sempre desempenharam papéis importantes
nele. Com frequência, as disputas pelo controle do território por parte dos europeus no
Novo Mundo envolveram diversas facções indígenas que apoiavam portugueses,
holandeses, franceses, ou resistiam a eles. Além de importantes aliados, os indígenas
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foram também fonte de mão-de-obra escrava para empreendimentos econômicos ali
instalados. As expedições de apresamento seguiam principalmente pela calha dos
grandes rios, cujos relatos de viajantes apontavam para grandes populações que ali
viviam. Uma estratégia recorrente adotada por indígenas em diversos momentos da
colonização foi fugirem para longe de grandes rios, seguindo em direção aos cursos de
água que ofereciam maiores dificuldades a navegação.
Na região norte, os ciclos de apresamento e redução indígena por parte de
expedições militares para alimentar as lavouras com mão-de-obra na capitania do
Maranhão, que englobava Ceará, Maranhão e Grão-Pará, alternava-se, a partir de 1650,
com períodos em que a administração indígena foi concedida para a Companhia de
Jesus, cuja intenção era a conversão. Apesar da diferença de finalidades e do uso de
crueldades, o modus operandi era o mesmo: faziam-se deslocamentos de grandes
contingentes populacionais, contribuindo para o despovoamento do país. É importante
recordar que tanto nas lavouras como nas missões os índios eram alvos fáceis de
doenças. Aqueles que sobreviviam por vezes voltavam para a floresta infectados,
contribuindo para a disseminação de epidemias (FAUSTO, 2001, p. 44–47).
O resultado desse processo de ocupação colonial foi o despovoamento do
interior do país. Próximo à virada do séc. XIX, Fausto (op. cit., p. 50) estima que
possíveis organizações sociais e redes indígenas supralocais já tivessem sido
desarticuladas na região da Amazônia oriental, predominando no máximo sociedades
isoladas, pouco numerosas, que estabeleciam entre si relações intermitentes de guerra e
aliança. Coudreau (1977, p. 23), durante sua expedição pelo rio Xingu em 1896,
identificou povos indígenas pouco numerosos e grandes extensões de terra despovoadas.
Silva e Noelli (2015, p. 507) chamam atenção para a grande dificuldade nos esforços de
colonização por não indígenas após a Volta Grande do Xingu. Uma das principais
razões eram

os obstáculos naturais desse

curso

d’água

que

dificultavam

consideravelmente a navegação. Apesar da região que os Asuriní atualmente habitam
provavelmente não ter sido alvo direto das investidas colonizadoras, epidemias
atingiram as populações que ali habitavam, debilitando-as, o que favoreceu o acesso de
extrativistas a partir de meados do século XIX, no período do ciclo da borracha. As
atividades extrativistas na região perduraram até a primeira metade do século XX,
quando então um novo patamar de ocupação não indígena foi inaugurado. Ele é baseado
na implementação de grandes projetos de desenvolvimento e/ou nacionais, como a
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rodovia transamazônica e do Programa Grande Carajás, e perdura até hoje, vide a
construção da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte e pelo Projeto Volta Grande de
mineração (BELO SUN MINING CORP., 2017; BRASIL, 2010; RIBEIRO, 2009;
SILVA; NOELLI, 2015).
Encontram-se registros da presença de povos indígenas denominados Asuriní na
região do médio Xingu no fim do século XIX. Coudreau já identificava a margem
direita do rio Xingu, no trecho que se estende do Piranhaquara à Praia Grande, como
território Asuriní. Segundo suas notas, a maior parte desse povo moraria no Rio Bacajá
Grande, preferencialmente nas terras firmes e longe das margens (COUDREAU, 1977,
p. 37; MÜLLER, 1993, p. 35). Um ponto comum da bibliografia acerca desta região é
de que o termo “asuriní” ao qual Coudreau se refere provavelmente designava uma
quantidade maior de povos indígenas que circulavam por essa região. Esse termo tem
origem no termo juruna asóreni que designa vermelho. Embora ele seja atualmente
aplicado aos Asuriní do Xingu é mais provável que esse termo designasse o grupo
indígena Arawaté, pois estes últimos utilizam de forma abundante o urucum, de cor
vermelha, enquanto que os Asuriní do Xingu utilizam jenipapo, de cor preta
(NIMUENDAJÚ, 1948, p. 255; RIBEIRO, 2009, p. 61).
Em outra ocasião, cheguei a endossar a hipótese de que os Asuriní atuais
possivelmente fossem descendentes de uma grande população Tupi que migrou da calha
dos grandes rios para as cabeceiras fugindo de apresamentos (XAVIER FERREIRA,
2018, p. 26). Porém, estudos arqueológicos recentes têm demonstrado que a Amazônia
oriental já vinha sendo ocupada por populações Tupi-Guarani, identificados junto a
subtradição Tupinambá da Amazônia, desde do séc. III d.C. até o século XVIII d.C.
(ALMEIDA; NEVES, 2015, p. 513). Em desacordo com as hipóteses de que os grupos
Tupi privilegiariam habitar próximo ao curso de grandes rios, novas escavações têm
demonstrado que os sítios em terra firme apresentam a mesma dimensão daqueles
situados nas margens de grandes drenagens. Um elemento interessante é que é possível
identificar a reutilização de sítios com intervalo de décadas ou até mesmo séculos
(ALMEIDA; GARCIA, 2008). Assim, essas pesquisas arqueológicas têm indicado que
os Tupinambá da Amazônia, assim como outros grupos, se aproveitaram tanto do
potencial fluvial, quando disponíveis, mas também utilizaram as áreas de terra firme de
forma consistente e contínua ao longo do tempo. Retomarei esse ponto na sessão
adiante.
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A caracterização dos Asuriní enquanto um povo de terra firme pelas fontes
históricas foi confirmado com estudos de arqueologia sobre o passado recente (SILVA;
NOELLI, 2015). Sabe-se que suas antigas aldeias se localizavam nos altos cursos de
rios, em locais não alagáveis, geralmente em cima de colinas e próximas a formações
rochosas, onde é possível encontrar diversos artefatos líticos (op. cit., p. 504). Os
principais elementos para identificação de antigas aldeias é a presença de tavyve5, que
no início do século passado tinham em torno de 40 metros de comprimento por 20 de
largura, terra preta, vestígios de cerâmicas e material lítico. A tavyve é uma construção
característica dos Asuriní do Xingu. Ela tem uma grande importância pois articula
elementos essenciais de sua sociocosmologia. Ainda sobre suas aldeias do século XX,
foram identificados diversos caminhos que as ligavam entre si e também a vastas roças
próximas. A partir da década de 1960, as aldeias passaram a abrigar aproximadamente
15 pessoas. Segundo os Asuriní, essa forma de dispersão era necessária para que
ficassem menos vulneráveis aos ataques dos Araweté (op. cit., p. 508).
Registros históricos apontam que área de perambulação dos Asuriní do Xingu
incluía o médio e o alto curso do Rio Bacajá, as cabeceiras dos rios Piranhaquara e
Ipiaçava e o médio curso do rio Ipixuna (op. cit., p. 498). Nimuendajú (1948) registra a
primeira aparição dos Asuriní em 1894 quando atacaram um regional na Praia Grande,
acima da foz do rio Bacajá. Em seu texto, Nimuendajú reúne relatos de confrontos dos
Asuriní com regionais até 1936, quando, então, são alcançados pelos Xikrin em seu
movimento de expansão norte6. A partir dessa data, a área de circulação dos Asuriní
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Neste trabalho, apresentarei algumas de suas características. Por hora é importante salientar que ela é
simultaneamente local de residência, centro cerimonial e cemitério. Para o leitor interessado em uma
visão mais abrangente acerca de sua importância cf. Müller (1993) e Xavier Ferreira (2018).
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Os confrontos com os Xikrin e o crescente acirramento deles com os Araweté pode ser visto como um
resultado do deslocamento e reorganização espacial decorrente da chegada dos primeiros a bacia do rio
Bacajá. Essa expansão de grupos Mebêngôkre se inscreve em um movimento mais longo, cujo início
remonta ao século XVIII. Em meados desse século, alguns grupos Mebêngôkre deixaram a região do
interflúvio Tocantins-Araguaia em direção a oeste e noroeste, alcançando na primeira metade do século
XX, por fim, a região dos rios Bacajá (Xikrin do Bacajá) e do Médio Xingu (Kararaô). O início da
marcha ao oeste dos Mebêngôkre coincide com o período de expansão colonial na região dos campos
naturais do Maranhão, então território Timbira, e os ciclos de apresamento nas regiões do baixo e médio
curso dos rios Xingu e Tocantins ocupados por povos Tupi. Conforme comentado acima, nessa última
região, os esforços de apresamento indígena e disseminação de doenças havia enfraquecido as populações
que ali habitavam, rompidos redes supralocais, deixando apenas grupos relativamente isolados e pouco
numerosos vivendo nos altos cursos dos rios, o que facilitou o avanço dos Mebêngôkre (GORDON, 2006,
p. 113). O deslocamento até o Bacajá foi feito de forma sucessiva e durante esse percurso, os Xikrin
entraram em confronto com outros povos, como os Suruí do Sororó, Araweté, Asuriní do Xingu e
Parakanã. Esse movimento até a região do Bacajá foi uma tentativa dos Xikrin de evitar novos confrontos
com os Gorotire, com os quais mantiveram relações de hostilidade durante bastante tempo (op. cit., p.
138–139).
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reduziu gradativamente até sua fixação no igarapé Ipiaçava, onde optaram pelo contato.
O crescente confinamento na margem do rio Xingu é explicado devido aos intensos
confrontos ocorridos com os Xikrine os Araweté (XAVIER FERREIRA, 2018, p. 32–
33). Um dos resultados desses anos de confronto foi a opção pelo contato com os não
indígenas. Neste momento eles estavam dispersos em pequenos grupos e com uma
população bastante reduzida (MÜLLER, 1993, p. 45–46; SILVA; NOELLI, 2015, p.
499).
Em Souza (1994), encontramos relatos de alguns Asuriní que versam sobre esse
período que envolveu deslocamentos frequentes e também sobre o momento do contato.
De forma geral, todos os relatos por ela coligidos enfatizam as más condições de vida e
a necessidade de sucessivas mudanças como meio de se proteger dos inimigos. No
relato de Mapurugi, por exemplo, é possível enumerar a abertura de 26 aldeias do
período que encobre a saída da bacia do rio Bacajá até a chegada às margens do rio
Xingu. Outro elemento digno de nota é a insistência dos Asuriní em levantarem tavyve
mesmo com proximidade com inimigos. Seu relato apresenta inúmeros casos em que
aldeias foram abandonadas devido a ataques sofridos antes que ela fosse concluída
(MAPURUGI, s/d apud SOUZA, 1994, p. 147–149). As situações de guerras
desencadeavam mortes que, segundo o sistema ritual Asuriní demandavam a construção
de tavyve para enterrá-los (cf. XAVIER FERREIRA, 2018, p. 55-106). A vida estava
tão ruim que não podiam fazer roça para produzir farinha, tendo de comer farinha de
coco de babaçu ou saquear farinha de roças dos brancos, tinham de viver em
acampamentos no mato e dormir no chão.
Para além daqueles supracitados, gostaria de chamar atenção para outro
elemento que também transparece nos relatos: o interesse por objetos de metais, e não
apenas a farinha, como alvos do saque. O sertanista Cotrim Soares registrou a prática de
saques pelos Asuriní aos brancos, ribeirinhos e gateiros, para conseguir objetos de
metais e farinha. Segundo aponta, nesses saques evitava-se o confronto (SOARES,
1971, p. 4). Lukesch reportou relatos de caçadores e gateiros que afirmam que os
Asuriní atacavam os brancos e roubavam principalmente objetos de ferro “machados,
fações, facas e até pregos e agulhas” (LUKESCH, 1976 apud VILLELA, 2016, p. 164).
Em Villela (op. cit.), também encontramos relatos que evidenciam a situação penosa
que os Asuriní se encontravam. Segundo Marakauá, (2015 apud VILLELA, 2016, p.
138) em 1971 a vida estava difícil a ponto do mais poderoso xamã Asuriní decidir travar
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o primeiro contato com não indígenas. Ele falava que “não aguentava mais ficar
andando no mato, fugindo de tapy'yia [inimigos] e comendo maritá'ui (farinha de casca
de coco de babaçu) porque não tinham como fazer roça”. Cansado com a situação de
fuga e com a perda de parentes em ataques sofridos pelos Araweté, esse xamã decidiu
“sonhar” para amansar os brancos7.
Saindo da situação das guerras interétnicas e fugas na selva, em âmbito regional
um novo patamar de ocupação estava em curso. Nas décadas de 1960 e 1970 houve uma
intensificação da presença de não indígenas na região em decorrência de projetos de
governo, como a rodovia transamazônica, e de atividades econômicas como mineração,
agropecuária e extração de madeira. Nesse período, o consórcio Meridional, composto
pelas empresas United States Steel (U.S. Steel) e a então estatal Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) (HALL, 1991, p. 40; VILLELA, 2016, p. 124), estavam interessadas na
possibilidade de extensão da província ferrífera do Carajás até a margem direita do
Xingu. Cientes de que a presença de populações indígenas nas áreas do
empreendimento acarreta dificuldades para a realização de obras8, ambas as empresas,
em conjunto com a Prelazia do Xingu, encabeçaram um programa de pacificação dos
indígenas da região através de dois missionários católicos, os irmãos Anton e Karl
Lukesch 9 (SOARES, 1971, p. 4; VILLELA, 2016, p. 2014) . No final da década de
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Esse fato encontra paralelo com os Araweté que também pacificaram os brancos (VIVEIROS DE
CASTRO, 1986, p. 136). O contato foi feito em um dos acampamentos dos Asuriní e ainda se encontra
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Os repetidos ataques dos Asuriní do Tocantins e saques dos Parakanã, por exemplo, durante a
construção da Estrada de Ferro (E.F.) Tocantins representaram verdadeiras dificuldades para a conclusão
do empreendimento (FAUSTO, 2001, p. 69–71).
9
A parceria da U.S. Steel e a CVRD foi vigente até 1977, quando então foi desfeita e o projeto
incorporado no Programa Grande Carajás (PGC). O PGC, iniciado em 1980 pelo então presidente João
Batista Figueiredo, é um complexo que cobre cerca de 900.000 km², representando cerca de 10,6% do
território brasileiro. Sua espinha dorsal é a mineração e o processamento de minerais cujo eixo é situado
na cidade de Marabá (PA), e conta com uma ferrovia de 890 km que escoa a produção até um porto de
águas profundas em São Luís (MA) (HALL, 1991, p. 40). Suas atividades atingiram cerca de 21 áreas
indígenas e uma população de 13 mil índios, sendo os principais: Xikrin, Gavião (PA), Suruí, Asuriní do
Tocantins, Parakanã, Apinayé, Guajá, Guajajara, Timbira, Gavião (MA), Krikati, Canela, Tembé e
Urubu-Kaapor (FERRAZ; LADEIRA, 1991, p. 132). Boa parte dos investimentos necessários para a
construção do PGC veio através de financiamento internacional. Desde a década de 1970, devido a
diversas pressões de movimentos sociais, instituições como o Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Comunidade Econômica Europeia, entre outros, incorporaram a exigência de que
fossem desenvolvidos programas de proteção ao meio ambiente e a sociedades tribais. Ao recair sobre o
PGC essa demanda, em 1982, houve a assinatura de um convênio entre a CVRD e a Funai no valor de
US$ 13,6 milhões, em que a Funai se comprometeria a aplicá-lo nas áreas indígenas afetadas. Entre 1982
até 1987, 80% desse orçamento foi gasto com a aquisição de equipamentos (máquinas agrícolas,
veículos), construções e contratações desnecessárias e apenas 10,5% desses recursos foram gastos com a
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1960, os Asuriní encontravam-se encurralados: a leste havia os Xikrin, às margens do
rio Bacajá; ao sul, os Araweté, às margens do igarapé Ipixuna; e a oeste, pela margem
do rio Xingu, chegavam as frentes de atração (missionária e governamental) com
objetivo de contatá-los. O longo período de conflitos com outros povos indígenas os
havia deixado numa situação fragilizada (VILLELA, 2009, p. 68). Nesse contexto, o
primeiro contato se deu no dia 8 de maio de 1971 com os padres Anton e Karl Lukesch,
mas logo em seguida, no dia 17 de junho do mesmo ano, a frente da Funai, chefiada por
Antônio Cotrim Soares, assumiu as ações (SOARES, 1971, p. 5; VILLELA, 2016, p.
133).
Na ocasião do contato, o maior acampamento era o de Taiuviaka, que ficava a 34 km da margem do Ipiaçava, e os demais Asuriní viviam em acampamentos e tapiris
menores na mata. A Taiuviaka (aka=casa; taiuvi=formiga) não dispunha de roça grande,
nem de tavyve para enterrar os mortos, que na ocasião ainda estava em construção (op.
cit., p. 140). Para fundar uma nova aldeia, era costume dos Asuriní abrirem uma roça
próximo ao futuro local e só depois então se mudavam. Essa prática era também
observada entre os Araweté, Parakanã Orientais e Ocidentais, quando esses últimos
ainda praticavam a agricultura. O fato de não disporem de roça próximo a aldeia indica
que ela havia sido montada sem planejamento, uma vez que as roças após serem
cultivadas demoram aproximadamente um ano para serem colhidas (RIBEIRO, 1982, p.
38). Já a construção da tavyve indica que havia ocorrido recentemente falecimentos.
A partir dos relatos do episódio de contato, depreende-se que os brancos eram os
inimigos menos temidos e mais fáceis de lidar. No contexto em que estavam inseridos,
o contato foi considerado como uma possibilidade de encerrar os períodos de guerras
em que estavam envolvidos ou, pelo menos, de encontrar aliados fortes o suficiente para
afastar a possibilidade de ataque dos Araweté e Mebêngôkre. Nas palavras de Takamuin
(2015 apud VILLELA, 2016, p. 142), “Chegou muito branco, agora que Araweté não
vai mais matar a gente” 10.

regularização fundiária de terras indígenas (op. cit., p. 133). Ainda assim, no final dos anos 1990, a
maioria das terras afetadas pelo PGC foram demarcadas.
10
Esse estado também foi relatado por Cotrim Soares em 1971,
“Testemunhamos durante nossa permanência entre os Asuriní, o seu temor ante a simples propalação da
presença dos seus rivais nas cercanias da aldeia. O clima de pânico era geral, a recordação das revéses em
embates anteriores demonstravam a superioridade bélica dos ‘Araraphe’ (como os Asuriní os denomina).
De sorte que, essas contingências impeliram os Asuriní à uma aproximação pacífica com os brancos;
entre estes teria um refúgio seguro contra as hostilidades dos seus antagonistas -, ou mesmo, aliados para
uma futura vindita.” (SOARES, 1971, p. 9).
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Semelhante ao empregado com diversos povos indígenas, a estratégia
mobilizada pela expedição de contato foi de presentear com o máximo de objetos
possíveis, como facões, machados, miçangas, enxadas, roupas, entre outros. Os
presentes foram interpretados como sinal de que os brancos haviam sido amansados
com sucesso (VILLELA, 2016, p. 142–143). Ao distribuírem os presentes, os Lukesch
mencionam que os índios tinham uma “sede de ferro”. Ao recebem os objetos, os
Asuriní demonstravam ter habilidade para manusear os equipamentos. Além disso, os
Lukesch observaram a presença de uma gama de objetos de brancos, como redes,
roupas, miçangas, machados, provavelmente saqueados de ribeirinhos e gateiros
(LUKESCH, 1976 apud VILLELA, 2016, p. 164–165).
O cruzamento de informações a respeito da ocupação do interflúvio XinguBacajá revela um quadro em que os diversos povos indígenas que ali habitavam
encontravam-se em um estado de guerra ininterrupta, com consequências desastrosas
para todos, embora não na mesma medida. No que diz respeito aos Asuriní do Xingu,
pode-se dizer que sua estratégia era mais defensiva, o que outras autoras parecem estar
de acordo. Müller, por exemplo, ao analisar esse processo, afirma que essa região
representou uma espécie de refúgio para se proteger dos grupos indígenas inimigos e
dos brancos (MÜLLER, 1993, p. 40). Silva e Noelli (2015, p. 504) identificam nessa
dinâmica de movimentação uma estratégia articulada a partir de dois eixos. Um deles
seria uma reação ao avanço da expansão da ocupação não indígena na região a partir da
extração da borracha. Assim, os ataques registrados na região acima da Volta Grande
podem ser interpretados como uma tentativa de manter os não indígenas afastados de
suas aldeias. Outro eixo seria a tentativa de fugir dos ataques dos Araweté, Gorotire e
Xikrin, inimigos contra os quais estavam em clara desvantagem.
Os Asuriní do Xingu, assim como outros povos, já conheciam os objetos dos
brancos e sabiam manuseá-los antes mesmo do contato direto. Garantir acesso a esses
objetos parece ter sido também uma preocupação deles. Dessa forma, se podemos
afirmar que eles mantiveram uma postura defensiva e de evitação dos akaraí (não
indígenas), não podemos, entretanto, afirmar que ela tenha sido de isolamento e não
interação. Sabiam da existência dos akaraí e os buscavam, principalmente nos
momentos em que as fugas e as situações de privação se tornaram mais frequentes,
ocasiões em que necessitavam de farinha de mandioca e de objetos como redes, facões,
machados, etc.
10

Ao tomar esse período histórico do ponto de vista demográfico, é possível
identificar uma redução populacional drástica. Estimativas apontam que em 1930 os
Asuriní contavam 150 pessoas (RIBEIRO, 1982, p. 27–28). No ano do contato, sua
população era de aproximadamente 100 pessoas e diminuiu até atingir 52 pessoas em
1982. É possível identificar que até antes do contato, em 1971, as mortes eram
decorrentes da situação de guerras tribais. Após ao contato prolongado com os brancos,
as mortes foram resultantes de doenças (MÜLLER, 1993, p. 46–47). Com uma
população reduzida, extremamente fragilizados e sob o risco de novos confrontos com
Araweté e Xikrin, os Asuriní acabaram se concentrando nas imediações do Posto
Indígena (PI) da Funai. Ele era um atrativo por ser visto como local mais seguro dos
ataques de inimigos, fonte de oferta de objetos manufaturados, de assistência médica e
alimentos em momento de penúria. Em um processo que encontra paralelos com outros
povos indígena, essa tendência se consolidou com o passar dos anos. Não obstante, é
importante ressaltar que, antes do contato, o espaço por eles ocupado obedecia a uma
lógica diferente da atual. Apesar de variarem ao longo do tempo, um traço comum é que
essas populações viviam pulverizadas, em agrupamentos menores do que as aldeias
atuais, ocupando uma grande extensão territorial. A fim de termos uma compreensão
sobre as práticas do uso do território pelos Asuriní é interessante mesclar esse breve
apanhado de seus movimentos territoriais, com um esboço de seu antigo ritmo social.

Ritmo social
Na bibliografia Asuriní consultada não há uma descrição de seus movimentos ao
longo do ano como aqueles existentes para os Araweté e Parakanã. A partir dos dados
disponíveis e da comparação com esses povos, sugeri, na minha dissertação, uma
hipótese para o ritmo social Asuriní antes do contato. Aqui, procuro aperfeiçoar essa
hipótese com a inclusão de novos dados. Para melhor compreendê-la é interessante
começar apresentando algumas informações acerca da sua aldeia e práticas de
subsistência.
Uma aldeia Asuriní, chamada genericamente de tava, inclui a presença da
tavyve, outras possíveis casas, roças, caminhos que conduzem aos igarapés para banho e
abastecimento de água, assim como áreas de caça, pesca e coleta (XAVIER
FERREIRA, 2018, p. 66–67). A tavyve é uma construção de formato retangular, forma
11

abobadada e sem distinção entre paredes e teto. Contando com quatro entradas, duas nas
extremidades e duas nas laterais, suas dimensões são de aproximadamente de 12 metros
de altura, 10 de largura e 30 de comprimento (MÜLLER, 1993, p. 49). Ela pode ser
usada como moradia, sendo que as famílias que a habitavam dividiam o espaço nas
extremidades da casa. A tavyve é uma importante referência para a aldeia, concentrando
a sua volta uma gama de atividades, sendo simultaneamente o centro cerimonial da
aldeia, local de residência e sepultura dos mortos.
Entre 1976 e 1982, na aldeia do Koatinemo existiam quatro grupos domésticos
que se organizavam em agrupamentos de casas, onde residiam famílias extensas. De
acordo com Müller, esses grupos residenciais eram frutos dos antigos grupos locais
Asuriní. Esses grupos residenciais são autônomos economicamente e também marcados
espacialmente (MÜLLER, 1987, p. 53). Antes do contato, cada grupo local tinha sua
tavyve, na qual a família extensa habitava. É importante mencionar que toda tavyve tem
um dono (ijara). O dono é aquele que, devido à morte de um parente, liderou a sua
construção para enterrá-lo. Assim, cada grupo local dispunha de sua tavyve e de seu
dono. Diferente dos Araweté (VIVEIROS DE CASTRO, 1986), Parakanã (FAUSTO,
2001) e Awá-Guajá (GARCIA, 2010), a morte não implicava no abandono da aldeia.
No máximo, caso não morasse na tavyve, a casa (chamada genericamente de aka) do
recém-falecido era destruída. Essa prática que, entretanto, não se estendia à tavyve.
Após a reunião dos Asuriní em uma só aldeia, todos os mortos passaram a ser
enterrados em uma só tavyve, permanecendo, porém, apenas um ou dois donos dela. O
conjunto de habitações Asuriní envolve outras construções como: akaeté, casa destinada
a abrigar casal e filho recém-nascido; jangaiva, destinada aos visitantes durante os
rituais do turé; tapyia, construções para expedições de caça e coleta. Os sistemas de
habitação descritos por Müller se espalhavam sobre a área explorada e ocupada pelos
Asuriní, adequando-se aos ritmos e seu modo de vida (MÜLLER, 1993, p. 63).
Recentemente, esse sistema de habitações sofreu algumas mudanças. Atualmente quase
todos os Asuriní de ambas as aldeias dispõem de casas de alvenaria devido à acordo
com a Norte Energia S. A. Não obstante, isso não fez com que abandonassem de vez as
construções tradicionais. Na aldeia Ita’aka, por exemplo, próximo as casas de alvenaria
existem diversos anexos ao modo tradicional que servem de cozinha, local para lavar
roupa, galinheiros, etc.
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O modo de subsistência Asuriní mescla atividades de caça, coleta, pesca e
agricultura e a importância de cada uma dessas atividades varia segundo as estações do
ano: inverno, período de chuva; e verão, período de seca. Dentre essas atividades, a que
recebeu maior atenção de pesquisadores foi a agricultura, enquanto que a que ficou em
menor evidência foi a caça. Na descrição apresentada por Berta Ribeiro em 1982, as
atividades de subsistência destacadas foram a pesca (quando então era praticada a pesca
com timbó), coleta (especialmente da castanha-do-pará e de jabutis) e principalmente a
agricultura11 (RIBEIRO, 1982, p. 35–39). Isso levou algumas autoras a considerarem
os Asuriní como um povo principalmente de agricultores e, apesar de praticarem a caça,
essa atividade ocupava uma posição menor na circulação de alimentos, estando
subordinada a atividades de agricultura e pesca (MÜLLER, 1987, p. 3–4). Não obstante
a importância dada à agricultura pelos Asuriní, conforme notado por Berta Ribeiro e
Müller e atestado pelo fato de que o estado de penúria deles no período anterior ao
contato era medido pela ausência de farinha de mandioca (SOUZA, 1994, p. 147–158;
VILLELA, 2016, p. 138), as informações de Fábio Ribeiro (2009) nos levam a sugerir
que a caça sempre teve um importante papel na subsistência do grupo. Conforme mostra
o autor, ainda hoje os homens Asuriní empreendem caçadas quase diariamente e
consomem carne em quase todas suas refeições12 (XAVIER FERREIRA, 2018, p. 59–
60).
No que diz respeito à agricultura, o ritmo de aberturas de roças é anual. O
plantio ocorre no início das chuvas, nos meses de novembro e dezembro. Para a abertura
de roçados, dois fatores são levados em consideração: a produtividade do solo e a
distância da roça à aldeia. Os terrenos mais produtivos, os de “terra preta”, são em geral
mais distantes da aldeia, requerendo às vezes, para o caso da aldeia Koatinemo,
transporte fluvial, enquanto que as roças feitas nas proximidades da aldeia apresentam
uma produtividade menor (RIBEIRO, 2009, p. 89–90). À exceção do milho, colhido em
média em três meses, a colheita se dá a partir dos meses de agosto e setembro. Como o
11

Nesse período os Asuriní conheciam uma variedade de 76 espécies de plantas cultiváveis (op. cit.).
Os Araweté apresentam algumas similaridades nesse quesito. Um dos fatores que influenciaram o
contato e indicativo de penúria era a ausência do milho em suas refeições. Não obstante, são grandes
apreciadores de carne de caça, considerando-a como um alimento essencial e que deve ser consumido em
conjunto com o milho sob a forma de pirão ou sopa (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 154/163). Em
determinado momento, Viveiros de Castro afirma: “Mas o milho é o modelo do vegetal, que
complementa a alimentação carnívora; ou antes, ao contrário. (...) Não se come carne sem milho; ele é a
marca da civilização” (op. cit., p. 164). Isso sugere para o caso Asuriní que a mandioca e o milho
processados requerem um complemento de carne (de caça, jabuti ou peixe) para que sejam considerados
uma refeição ideal. A ausência de algum desses elementos é um indicativo de penúria.
12

13

período adequado para colheita dos maioria dos produtos agrícolas é de em média um
ano, enquanto se colhe os produtos de uma roça prepara-se uma nova. Segundo Ribeiro,
as roças podem ser utilizadas por até três anos, quando então são abandonadas por um
período de quinze a vinte anos até que possam ser utilizadas novamente (op. cit., p. 8992). Dentre os vegetais cultivados, os mais importantes são o milho e a mandioca. O
período da colheita e consumo do milho ocorria na estação chuvosa entre os meses de
março a maio e coincidia com a realização dos rituais do complexo do turé. Já a
mandioca é consumida ao longo de todo ano, sendo servida especialmente nos rituais do
complexo do maraká 13 sob a forma de mingaus. Exceção das ocasiões rituais, com
frequência esses produtos são consumidos na forma de farinha (MÜLLER, 1987, p. 94).
Além do campo econômico, os grupos residenciais são também autônomos
politicamente. A conjunção da autonomia econômica e política desses grupos reunidos
em uma só aldeia conformava uma situação singular. Segundo Müller, os grupos
acabavam por reproduzir um modelo anterior da relação intergrupos locais, só que em
um espaço reduzido (MÜLLER, 1987, p. 77). Mesmo reunidos em uma só aldeia, as
crianças de diferentes grupos domésticos evitavam brincar entre si e quando o faziam
eram repreendidas pelos pais (MÜLLER, 2002b, p. 192). A configuração da aldeia
Asuriní enquanto um conjunto de grupos domésticos relativamente autônomos política e
economicamente lembra a característica centrífuga das aldeias dos povos Tupi-Guarani
da Amazônia oriental. Entre os Araweté, o grau de autonomia política e econômica das
seções residenciais é muito alto, de forma que não existem facções que disputem
funções ou ações dentro da sociedade. Elas são tidas mais como “unidades de dispersão,
temporárias ou definitivas: aldeias em potencial” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p.
309–310). Entre os Parakanã Ocidentais foi observado um processo crescente de
indiferenciação no plano aldeão e político. A aldeia, onde estava localizada a roça da
mandioca, se tornou um ponto de encontro após os longos períodos de trekking onde os
estoques de farinha eram recompostos, novas roças eram abertas e o local onde se
vangloriava das proezas na caça e na guerra. Fausto conclui, “A aldeia era antes um
ponto de concentração para futura dispersão do que um local de morada permanente”
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O complexo do Maraká é composto de ritos que visam curar e fortalecer pessoas a partir da extração do
ynga, traduzido por Müller como princípio vital, de seres sobrenaturais por meio de cantos e danças
(oforohai). Ele é performado principalmente por xamãs homens. Esse complexo não está ligado ao ciclo
do ano Asuriní à maneira do turé e pode ser realizado em qualquer período do ano. Eles só são
interrompidos nas ocasiões em que se realizam os rituais do turé, embora possam ser desenvolvidos de
forma concomitante (XAVIER FERREIRA, 2018, p. 87-93).
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(FAUSTO, 2001, p. 112). Essa tendência à dispersão está associada a um padrão de
ocupação sazonal não só reconhecido pela etnografia da região, mas também pela
arqueologia. A disposição desordenada das casas, mesclada com um ritmo social
sazonal que usualmente envolvia dispersão em grupos, também refletem nos sítios
arqueológicos dessa região que contam com um alto grau de dispersão aleatória de
fragmentos de cerâmica em contraposição aos sítios do interior do Maranhão ou do
Brasil Central em que é possível reconhecer um padrão circular de dispersão de material
ao redor de um centro (ALMEIDA; NEVES, 2015, p. 512-13). A disposição
desordenada das casas também é observada entre os Asuriní. A título de ilustração, na
Figura 1 e Figura 2 encontramos um croqui e um desenho da aldeia Koatinemo segundo
Fábio Ribeiro e Kwain Asuriní, respectivamente14.

Figura 1 - Croqui da aldeia Koatinemo.
Fonte: Ribeiro (2009, p. 76).

Figura 2 - Desenho da aldeia Koatinemo feito por
Kwain Asuriní.
Fonte: Ribeiro (2009, p. 77).

Outra informação importante advinda de pesquisas arqueológicas na TI
Koatinemo que ajuda a construir o quadro aqui proposto é que foi observado um padrão
de reocupação de antigos sítios, sejam aqueles previamente ocupados pelos próprios
Asuriní ou sítios de outros povos. Na ocasião da reocupação é observado uma variação
de seu uso, podendo ocorrer, por exemplo, que num local de antiga aldeia ou roça se
torne um acampamento de caça ou pesca e vice-versa. (SILVA; GARCIA, 2015, p. 88).
A reocupação de antigos sítios para além de ser uma especificidade da territorialidade
Asuriní, é um padrão das populações Tupi-Guarani da Amazônia oriental que
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As imagens representam a aldeia Koatinemo antes da criação da aldeia Ita’aka e da substituição das
residências tradicionais por casas de alvenaria.
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encontram exemplos, para citar apenas alguns, entre os Araweté (VIVEIROS DE
CASTRO, 1986, p. 267-273 e 312), Parakanã (FAUSTO, 2001, p. 59), Ka'apor
(BALÉE, 1994 apud ALMEIDA; NEVES, 2015, p. 512). De acordo com Silva, as
evidências encontradas ao longo do igarapé Piranhaquara são totalmente condizentes
com os vestígios de povos Tupi-Guarani do interflúvio Xingu-Tocantins (SILVA;
GARCIA, 2015, p. 95-96).
Para afirmar a característica centrífuga das aldeias Araweté e Parakanã, Fausto e
Viveiros de Castro se baseiam em uma análise dos cerrada da morfologia social e uma
descrição detalhada dos ritmos de vida social desses povos. Para os Asuriní ainda não
dispomos de uma descrição semelhante. No seu caso, embora as características
supracitadas nos indiquem nessa direção, não sei ao certo se é possível considerar sua
aldeia como tal. No entanto, a grande autonomia dos grupos residenciais parece ter
persistido ao longo do tempo e a abertura da aldeia Ita’aka pode ser tomada como uma
evidência disso. Segundo Silva, o núcleo que abriu essa aldeia correspondia aos
descendentes de um dos grupos locais que foram contatados pela frente de pacificação
da Funai, mais especificamente o grupo local de Taiuviaka15. De seus descendentes
homens encontramos o atual chefe da aldeia Ita’aka e antigo líder de grupo residencial
na aldeia Koatinemo (SILVA, F., trecho da entrevista p. 5-6).
As informações reunidas nesta seção nos permitem considerar que o conjunto de
construções, como tavyve, casas, acampamentos, roças, caminhos para igarapés e áreas
de caça, pesca e coleta, acrescidos das antigas aldeias e roças, “formavam um sistema
local diferenciado, uma área semidomesticada no meio da floresta (...)” (FAUSTO,
2001, p. 117). Os ciclos dos modos de subsistência e a grande circulação em diversas
áreas da floresta, conforme indicam os sítios de acampamentos de caça, pesca, coleta,
antigas roças e aldeias, sugerem que eles podiam ser considerados um povo sedentário,
mas com mobilidade. Outro elemento que corrobora com essa motricidade era a prática
de expedições de longa duração.

Embora não seja encontrada explicitamente na

bibliografia referências a essa prática entre os Asuriní, como aquelas descritas para os
Araweté e Parakanã, sua ocorrência foi confirmada recentemente por relatos dos mais
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De qualquer forma, acredito que a persistência da autonomia dos grupos residenciais, conforme aqui
apresentado para o caso Asuriní pode ajudar a iluminar o fenômeno recente de proliferação de aldeias na
região do médio Xingu. A recuperação demográfica após as baixas populacionais proporcionada pela
“pacificação” e o suporte material ofertado pela Norte Energia através das medidas compensatórias
seriam um impulso para que antigos grupos locais se tornem autônomos novamente.
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velhos coletados por Silva durante suas pesquisas sobre território. Alguns idosos
relataram que antigamente os homens praticavam expedições de longa duração
chamadas de ataara que tinham por intuito fazer vítimas a fim de se tornarem
matadores (boakara) 16. Nessas expedições com frequência eles viajavam até às margens
do rio Xingu, onde encontravam akaraí. Esses últimos eram vítimas mais fáceis do que
os Xikrin e Araweté, em relação aos quais estavam em franca desvantagem militar
(SILVA, F., trecho de entrevista, p. 18-19).
É possível cogitar a partir do caso dos Parakanã Ocidentais que essas expedições
podiam ser também de caçada. Descrevendo os movimentos de contração e dispersão
desse povo, Fausto demonstra que durante seus períodos de trekking ao menor sinal de
inimigos essas expedições de caçada se transformavam em operações de guerra. Finda a
batalha, os homens retornavam para o acampamento onde haviam deixado mulheres e
crianças e retomavam a expedição de caça (FAUSTO, 2001, p. 109–111). Com isso não
quero sugerir que os Asuriní mantinham a mesma estratégia que os Parakanã
Ocidentais, mas sim que é provável, como a própria Müller indica, que as expedições de
caça e guerra fossem atividades que, da perspectiva dos Asuriní, eram intercambiáveis,
ou seja, em que os mesmos elementos estavam em jogo (MÜLLER, 1987, p. 3–4).
Outro importante elemento que ajuda a montar o quadro aqui proposto são os
rituais do complexo cosmogônico do turé 17. Esses rituais tinham início a partir da
colheita do milho, por volta dos meses de fevereiro a abril, entre o final da estação
chuvosa e o início da seca. Em suas atividades o milho é consumido sob a forma
fermentada. Nos rituais do turé eram realizadas a iniciação de jovens, a tatuagem dos
matadores e o choro dos mortos. Anteriormente ao contato, o turé envolvia a
participação de pelo menos dois grupos locais: os pareara, os anfitriões, e os turyva, os
visitantes. Aos turyva, cabia o papel de tocar as flautas. Já aos pareara cabia a
preparação da infraestrutura de uma forma geral, produzindo e servindo comida,
construindo casas para hospedar os visitantes, confeccionando instrumentos. Durante o
turé, ocorriam trocas matrimonias e econômicas: os pareara davam farinha e linha de
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O status de boakara (matador) parece ter desempenhado um papel central na vida masculina. No
período de seu trabalho de campo (1976 a 1982), Müller identificou que todos os homens adultos
dispunham desse status e também de uma vítima, jemijara, para chamar de sua (MÜLLER, 1987, p. 186–
187). Procurei desenvolver essa questão na minha dissertação (XAVIER FERREIRA, 2018, p. 55-106).
17
Uma apresentação detalhada desse complexo ritual fugiria aos propósitos deste trabalho. Portanto,
reservo-me a apresentar as informações pertinentes para o argumento aqui construído. Para uma descrição
completa desse complexo ritual remeto o leitor a Müller (1993, p. 91-134).
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algodão para os turyva e esses, além de tocar as flautas, retribuíam com colar de dente
de macaco18 e arco e flecha. Assim, se é possível considerar que os grupos locais eram
relativamente autônomos política e economicamente, do ponto de vista cerimonial eles
eram interdependentes (MÜLLER, 1987, p. 77–78).
Munido dessas informações sugiro que, no final do período da seca, a partir do
mês junho, ocorriam os preparativos e o plantio de novas roças. Uma vez findos os
trabalhos de preparação do solo e a chegada das primeiras chuvas, tomavam curso as
expedições ataara em que as atividades de caça e coleta se tornavam mais fáceis,
ampliava-se incursões na mata, e, por conseguinte, atividades de guerra. Quando o
milho estava pronto para ser colhido, retornava-se à aldeia e começavam os preparativos
para o complexo do turé. Preparavam-se novas panelas de barro, fazia-se o cauim e
convidavam-se outros grupos locais. Os homens que tivessem feito vítimas, iniciavam o
período de resguardo. Como culminação dessa festa, trocavam-se mulheres, alimentos, e
os matadores (boakara) de ambos os grupos locais eram tatuados, dando fim ao período
de resguardo. O período final do complexo do turé coincidia com o tempo da abertura
de novos roçados, dando reinício ao ciclo (XAVIER FERREIRA, 2018, p. 68–69).

Conclusão
Para concluir, gostaria de comparar as estratégias de ocupação territorial dos
Asuriní com a dos Araweté e Parakanã. Se tomo como paralelo os exemplos de
mobilidade Araweté e Parakanã para pensar o caso Asuriní, não significa que eles
ocorressem da mesma forma. Suponho que para esses últimos a mobilidade era menor.
A tendência de dispersão e mobilidade Araweté encontra-se fortemente inscrita em sua
cosmologia, em relação aos Maï que demandam, por intermédio dos xamãs, banquetes
coletivos. Incitados pelos diversos seres do cosmo, os Araweté passam longos períodos
em caçadas e coletas para servirem os alimentos em banquetes rituais aos deuses. A esse
traço acrescem-se outros de forma a potencializar essa mobilidade a ponto de Viveiros
de Castro descrever a relação deles com o território como um constante “ir adiante”
(VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 135). Sendo que os principais motivos para as

18

Colares de dente de macaco pertenciam a uma classe mais geral de adorno corporal chamada de
ka'inhynha e eram considerados bens muito valiosos. Era através dele que um homem solteiro
manifestava desejo de se casar para uma mulher (MÜLLER, 1993, p. 271).
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migrações eram as mortes, o que levava ao abandono da aldeia e a construção de outra
em um novo lugar e para fugir do ataque de inimigos (op. cit., 170).
A partir da cisão dos Parakanã em dois blocos, os Orientais e Ocidentais, no
final do século XIX, Fausto (2001) descreve por meio de uma etnohistória um processo
de desenvolvimento social que ao longo de um século culminou em dois grupos, com
características de organização social diferentes. No quesito de ocupação territorial,
ambos os blocos tinham uma vida baseada em deslocamentos, mas receberam
investimentos diferentes ao longo do tempo: enfatizando entre os Orientais uma postura
mais sedentária e defensiva, e para os Ocidentais uma postura mais ofensiva associada a
grandes deslocamentos.
Após a cisão, o bloco dos Parakanã Orientais se manteve relativamente
sedentário. Esse grupo conservou a prática da agricultura e sua estratégia se baseava em
ciclos de deslocamentos de média e longa distância ao longo dos tributários dos rios
Pacajá. O primeiro movimento ocorria devido ao esgotamento das roças de mandioca,
quando então outras eram estabelecidas entre 5 até 10 km de distância. Já o movimento
de longa distância acarretava o abandono do conjunto de roças e casas antigas próximas
umas das outras, envolvendo um deslocamento de até 25 km. O motivo para tais
mudanças relacionava-se com a proximidade de inimigos e tinha por objetivo esconderse na mata. De uma forma geral, essa estratégia não implicava uma mudança para além
do território ocupado, pois os sítios que viriam a ser ocupados haviam sido
conhecidos/ocupados há tempos (FAUSTO, 2001, p. 117–120). Ao longo do século
XX, a fronteira econômica aproximou-se gradativamente do território ocupado pelos
Parakanã Orientais, de forma que seus movimentos podem ser interpretados como uma
estratégia de defesa, ora evitando os brancos, ora outros grupos indígenas, inclusive os
Parakanã Ocidentais (op. cit., p. 85). Já os Parakanã Ocidentais, aqueles dos quais
alguns grupos viriam a se aproximar das margens do rio Xingu, adotaram uma
estratégia diversa. Eles gradativamente abandonaram a prática da agricultura, investindo
e ampliando os períodos de longos trekkings, atividades de caça, saque a roças e guerra.
O núcleo de seus acampamentos se localizava longe das frentes de expansão da
sociedade nacional, onde situava-se a aldeia e roças de mandioca. Desse centro,
diversos grupos se irradiavam e cobriam grandes extensões territoriais, em uma postura
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francamente ofensiva que lembra a dos grupos Mebêngrokrê 19 (FAUSTO, 2001, p. 63;
GORDON, 2006).
Uma comparação em termos de estratégias de ocupação territorial entre Asuriní
do Xingu, Araweté (VIVEIROS DE CASTRO, 1986), Mebêngôkre (GORDON, 2006)
e os dois blocos Parakanã (FAUSTO, 2001), mostra que os Asuriní do Xingu estariam
mais próximos dos Parakanã Orientais. Como vimos, os Asuriní, além de
compartilharem a característica de serem mais sedentários em relação aos restantes,
dispunham de uma postura de defesa do território e de constantes migrações a fim de
evitar novos confrontos. Sem dúvidas, o fato de serem sedentários os tornaram alvo
fácil de ataques dos inimigos e, nos anos que precederam o contato, acabaram vendo-se
privados de suas lavouras e de seus objetos, como cerâmicas, redes, casas cerimoniais,
flautas, entre outros. Não à toa, em seus relatos transparece um incômodo por não
poderem manter sua dieta baseada no consumo de farinha de mandioca, sendo uma das
razões que contribuem para explicar sua busca pelo contato20.
Assim, se para os Araweté e Parakanã Ocidentais qualquer lugar poderia se
tornar uma aldeia, os Asuriní dispunham de uma referência mais estática, a tavyve. Se
os rituais Parakanã e Araweté poderiam ser realizados em qualquer lugar, os rituais
Asuriní demandam, em especial o do turé, a tavyve. Os mortos não são deixados para
trás como entre os Parakanã, Araweté e Awá-Guajá. É a própria presença dos mortos
que marca o surgimento da aldeia. Assim, por mais que perambulassem, em algum
momento do ano deveriam retornar à tavyve para que os rituais do complexo do turé
pudessem ser realizados e toda a vida social fosse movimentada. É certo que, como
vimos anteriormente, em muitas ocasiões no século passado eles não puderam voltar às
suas aldeias devido à presença de inimigos. No entanto, na primeira oportunidade que
tinham levantavam a tavyve.
Essa estratégia encontrou seu limite na década de 1970, coincidentemente no
mesmo período que a dos Parakanã Orientais, quando foram atacados pelos Xikrin e
19

Embora Fausto indique que os períodos de trekking pudessem variar ao longo dos anos, ele estima que
a aldeia era ocupada de junho a novembro, na estação seca. Nesse período abriam-se roças e realizava-se
o plantio, enquanto que as expedições de caça e coleta eram menores e mais intermitentes. A partir de
novembro, quando as chuvas começam a chegar, com os estoques de farinha renovados partiam
novamente em expedições. A época da chuva coincide com maior disponibilidade de caça, principalmente
após a frutificação de diversas espécies de árvores, atraindo as presas (FAUSTO, 2001, 112).
20
Essa situação é semelhante aos Araweté que mencionaram como um dos motivos para buscarem o
contato com brancos foi o fato de não poderem comer mais milho devido a situações de conflito
envolvendo os Parakanã Ocidentais (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 49/164).
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Araweté. Dentro da conjuntura de reorganização espacial do interflúvio do XinguTocantins entre o final do século XIX e início do XX, os Asuriní do Xingu estavam na
franja mais ocidental dessa região. A medida que a pressão sobre o território que
circulavam aumentou mediante a chegada de novos inimigos indígenas e não indígenas,
eles foram se confinando gradativamente mais a oeste, até atingirem a margem do
Xingu e nesse movimento não parecem ter sobrepujado o território de terceiros
(XAVIER FERREIRA, 2018, p. 33).
As hipóteses aqui aventadas estão longe de esgotarem a concepção de
territorialidade Asuriní. Recentemente, alguns relatos coletados por Silva sugerem uma
concepção de território “bom de se viver”, chamado de tekoawa (SILVA, F., trecho de
entrevista, p. 11-13). Esse termo surgiu a partir de pesquisas recentes de caráter
colaborativo entre os Asuriní e arqueólogos acerca da identificação e revisitação de
antigas aldeias Asuriní e, como ainda não foram concluídas, ainda não dispomos de
mais informações a respeito. Dessa forma, um trabalho que vise ampliar a compressão
sobre os usos do território pelos Asuriní pode se beneficiar de uma investigação mais
sistemática acerca dessa noção de terra “boa de se viver” e dos usos atuais do território
pelos Asuriní. Para tanto, é necessário providenciar novos dados etnográficos, apoiar-se
em dados linguísticos, incluir os dados arqueológicos disponíveis e ampliar o escopo
comparativo com outros povos tupi-guarani. Acerca desse último, uma pista seria
comparar a noção de tekoawa Asuriní com a de tetama dos Tupinambá e tekoa dos
Guarani. Estes últimos por estarem relacionados a noção de pertencimento a um lugar
e/ou a um território bom de se viver, podem se revelar cognatos (SILVA, F.,
Comunicação pessoal).
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