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do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da 

Universidade da Flórida), ao Povo Kaiabi, representado por 

meus amigos Jowosipep e Mytang do Parque do Xingu.  

 

 

 

“Antigamente, as pessoas aprendiam de acordo com o seu 

interesse, ninguém obrigava as pessoas a aprenderem. Eles 

aprendiam com os seus familiares, acompanhando as 

atividades do dia a dia da cultura do povo. Essa forma de 

aprendizado dos antigos era valorizada porque não existia o 

contato com os não índios e também os Kaiabi moravam onde 

existiam recursos suficientes para fazer artesanato. Hoje não 

podemos mais depender somente do jeito de aprender de 

antigamente. Temos que criar novas atividades que deixem os 

jovens motivados para aprender a nossa cultura”. Aturi 

(Jowosipep) Kaiabi, 2004. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Este relato tem por objetivo apresentar ao Povo Kaiabi um resumo dos 

resultados de minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que envolveram 

uma análise comparativa do conhecimento dos homens e mulheres sobre a 

cestaria e a tecelagem entre quatro aldeias e três terras indígenas: Parque do 

Xingu-MT, TI Apiaká-Kaiabi do Rio dos Peixes-MT e TI Kayabi-PA.  

 A pesquisa de mestrado foi realizada entre 2000 e 2003, nas aldeias 

Capivara e Tuiararé no Xingu, envolvendo entrevistas somente com os 

homens, integrada com as atividades preparatórias do Projeto Kaiabi Araa. O 

mestrado em Etnobotânica foi concluído em 2003, pela Universidade de Kent, 

na Inglaterra. O programa de doutorado foi realizado na Universidade da 

Flórida, nos Estados Unidos, no curso de Ecologia Interdisciplinar. Para a 

pesquisa de doutorado, além das aldeias Capivara e Tuiararé no Parque do 

Xingu, foram incluídas as aldeias Rio dos Peixes e Novo Horizonte (Tatuy) na TI 

Apiaká-Kaiabi, e a aldeia Kururuzinho na TI Kayabi no Pará.  Nestas quatro 

aldeias, foram entrevistados todos os homens e mulheres acima de 15 anos de 

idade, sobre o conhecimento dos objetos e desenhos gráficos que formam o 

rico repertório cultural dos Kaiabi.  

 Esta é a primeira pesquisa realizada envolvendo homens e mulheres nas 

três áreas atualmente ocupadas pelos Kaiabi na Amazônia. Também, é um dos 

poucos trabalhos de caráter longitudinal, ou seja, que acompanham um 

período de tempo prolongado no entendimento e interpretação das mudanças 

ocorridas na cultura de povos indígenas.  

 Espero que este trabalho seja uma contribuição à memória cultural e 

uma referência para as futuras gerações Kaiabi.  

 Sou muito grata aos Kaiabi pelo privilégio de contar com todo o carinho 

e apoio das comunidades no Xingu, Rio dos Peixes e Teles Pires nestes mais de 

dez anos de trabalho e convivência. 

 

Simone  
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1. INTRODUÇÃO: A CESTARIA E A TECELAGEM KAIABI COMO 

PATRIMÔNIO IMATERIAL INDÍGENA BRASILEIRO 
 

 A cestaria e a tecelagem são elementos da cultura material de 

importância destacada na identidade do Povo Kaiabi ou Kawaiwete, auto-

denominação de uso recente. Os kaiabi são exímios agricultores e fazedores de 

cestos, com um repertório de aproximadamente 26 itens diferentes, entre os 

quais se destacam as peneiras adornadas com desenhos gráficos. Araa é o 

nome Kaiabi para desenho de peneira. Os homens kaiabi conhecem 

aproximadamente 30 padrões gráficos, cada um designado com um nome 

específico e um significado, alguns deles codificados na mitologia do grupo.  

 Estas representações gráficas trançadas pelos homens representam uma 

linguagem gráfica e simbólica única para o Povo Kaiabi, que vêm transferindo 

diversos destes padrões gráficos para outros meios e objetos, como pintura 

corporal, bancos de madeira pintados, cabaças, bordunas, e principalmente 

para a tecelagem, com a apropriação de alguns desenhos gráficos pelas 

mulheres. No entanto, esta representação artística está ameaçada de 

desaparecimento, devido principalmente à escassez da fibra arumã, matéria 

prima de alta qualidade usada nas peneiras, com significado espiritual para os 

kaiabi. De acordo com Wareajup, a habilidade de transferir os desenhos da 

cestaria para a tecelagem é um fator importante na preservação do 

conhecimento e da linguagem contida neste conjunto de símbolos. 

 As peneiras desenhadas são feitas pelos homens e utilizadas pelas 

mulheres para fiar algodão, e também são utilizadas pelos pajés para rezar 

doentes e afastar os maus espíritos. A técnica de pintura posterior empregada 

pelos homens na confecção de peneiras é rara na Amazônia, sendo empregada 

somente pelos povos Kaiabi e Pareci. As peneiras desenhadas são também 

altamente valorizadas no mercado, e comercializadas em pequena escala. Um 

homem com habilidade para trançar cestos tem status diferenciado na 

comunidade, sendo capaz de prover a indumentária necessária para o trabalho 

de sua esposa e parentes mulheres.  

 De maneira complementar à cestaria, a tecelagem produzida pelas 

mulheres Kaiabi constitui patrimônio cultural do grupo e motivo de orgulho. As 

mulheres fazem redes desenhadas de algodão, tipóias, cintos e bolsas 
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coloridas, adornadas com os padrões gráficos da cestaria, que aprenderam dos 

homens. Estes objetos são utilizados no dia-a-dia, mas também 

comercializados no mercado externo. Este conhecimento está sendo 

transmitido para as jovens, uma vez que trançar redes é uma condição 

importante na passagem da adolescência para  a fase adulta e casamento.   

 Trabalhos de pesquisa, revitalização cultural e documentação da cestaria 

e tecelagem Kaiabi foram iniciados há 15 anos, inicialmente no âmbito do 

Programa Xingu do Instituto Socioambiental (ISA), e posteriormente através do 

projeto “Kaiabi Araa: Resgate Cultural da Cestaria e Tecelagem Kaiabi no 

Parque Indígena do Xingu (MT) e Terra Indígena Kururuzinho (PA)”, do PDPI 

(Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas) coordenado pelo Professor 

Jowosipep Kaiabi e gerido pela ATIX, com assessoria de Simone Athayde e Kátia 

Ono do ISA. Este projeto foi um dos vencedores do Prêmio Culturas Indígenas 

do Ministério da Cultura, em 20071. Foi produzido um vídeo documentário 

deste projeto2 (Kaiabi Araa), distribuído às aldeias Kaiabi no Parque do Xingu, 

na TI Kayabi do Pará e na TI Apiaká-Kaiabi no Rio dos Peixes. Este projeto 

também propiciou a realização de pesquisas científicas, e o trabalho de 

conclusão de curso do Professor Jowosipep Kaiabi para graduação no 3º Grau 

Indígena da UNEMAT (ver fontes de informação no final). Também, gerou o 

desenvolvimento de pesquisas de mestrado e doutorado de Simone Athayde, 

cuja dissertação de doutorado pela Universidade da Flórida recebeu o prêmio 

“2011 Marianne Schmink Outstanding Dissertation Award” do Programa de 

Conservação e Desenvolvimento Tropical da Universidade da Flórida3.  

 De forma integrada ao projeto do PDPI e às iniciativas de revitalização 

cultural da cestaria e tecelagem entre homens e mulheres no Parque do Xingu 

e TI Kayabi do Pará, trabalhos de levantamento da cultura material kaiabi em 

museus no Brasil e no exterior estão em andamento desde 1999. Coleções de 

importância destacada estão depositadas no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, no MAE em São Paulo, no Museu de Etnologia de Berlin e no Museu 

das Culturas em Basiléia, Suíça. Este levantamento e a repatriação visual de 

                                                           
1
 http://culturasindigenas.org/initiatives/837 

 
2
 http://vimeo.com/26896495 

 
3
 http://www.tcd.ufl.edu/documents/Athaydeflyer2011_001.pdf 

 

http://culturasindigenas.org/initiatives/837
http://vimeo.com/26896495
http://www.tcd.ufl.edu/documents/Athaydeflyer2011_001.pdf
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fotos dos objetos dos kaiabi têm sido extremamente valiosos para a 

manutenção e revitalização do conhecimento dos desenhos gráficos, uma vez 

que as pessoas mais experientes, tanto homens como mulheres, conseguem 

reproduzir os desenhos gráficos a partir de fotografias. Livros e catálogos 

educativos sobre a cestaria e tecelagem Kaiabi vêm sendo elaborados em 

conjunto com idosos e professores indígenas no Parque do Xingu desde 1999, 

com destaque para o Livro da Cestaria Kaiabi, cuja revisão final será efetuada 

em 2012, e estará pronto para publicação, para a qual ainda dependemos de 

recursos externos.  

2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO DE DOUTORADO 

 

 A dissertação4 apresentada para obtenção do título de doutor pela 

Universidade da Flórida está organizada em formato de livro, estruturado em 

duas partes e nove capítulos, que seguem níveis progressivos em termos de 

cronologia e escalas geográficas, a partir do território ancestral Kaiabi até as 

terras atuais, aldeias, famílias e indivíduos. Eu adotei uma abordagem de 

sistemas para explorar e compreender a dinâmica do conhecimento entre três 

grupos Kaiabi, analisando fatores históricos, ambientais, sócio-econômicos, 

políticos e culturais que influenciam a persistência, perda e mudança do 

conhecimento indígena através do tempo. 

 A primeira parte inclui os capítulos 1 a 5 e contém uma introdução geral 

à dissertação, onde são apresentadas as teorias, métodos e o contexto 

histórico, territorial e ecológico antes e após o deslocamento geográfico e 

transferência da maioria do povo Kaiabi para o Parque Indígena do Xingu. Os 

capítulos 1 e 2 incluem abordagens teóricas, campos de investigação e 

possíveis aplicações da pesquisa, bem como os métodos utilizados na recolha 

de dados e análise, os argumentos discutidos e as hipóteses testadas. Os 

capítulos seguintes são organizados em uma estrutura similar, contendo uma 

introdução, na qual apresento os principais aspectos, argumentos e questões 

discutidas no capítulo, e uma conclusão pequena no final, resumindo 

resultados e discussão. 

                                                           
4
 Disponivel on-line em: http://ufdc.ufl.edu/l/IR00000694/00001. 

http://ufdc.ufl.edu/l/IR00000694/00001
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 No capítulo 3, é apresentada uma descrição do estilo de vida dos kaiabi 

na região do Tapajós antes de seu contato com os irmãos Villas Boas, a criação 

do Parque Indígena do Xingu pelo governo brasileiro eo processo de 

transferência da maioria do grupo ao Parque Indígena do Xingu entre 1960 e 

1970. 

 O Capítulo 4 contém uma descrição do processo de adaptação ao 

ambiente social, político e ecológico no Xingu, bem como a luta dos dois 

grupos que permaneceram nos territórios ancestrais no Rio dos Peixes e Teles 

Pires. Neste capítulo, eu também incluí uma visão geral do processo de 

demarcação de terras indígenas no Brasil, e como isso se relaciona com as 

reivindicações de terras atuais pelos kaiabi. 

 No capítulo 5, eu incluí uma descrição do contexto ambiental e de 

contrastes entre as três terras Kaiabi consideradas neste estudo: Parque 

Indígena do Xingu, TI Apiaká-Kaiabi no Rio dos Peixes e Terra Indígena Kayabi 

no Teles Pires. Neste capítulo, apresento uma análise dos mecanismos de 

adaptação ecológica que os Kaiabi do Xingu desenvolveram após a sua 

transferência para uma nova área e ambiente distinto. 

 A segunda parte da dissertação abrange os capítulos 6 a 8, nos quais são 

apresentados resultados de estudos transversais e longitudinais sobre 

empoderamento político e sistemas de conhecimento indígena entre quatro 

aldeias Kaiabi - e o Capítulo 9, que é a conclusão geral. 

 O Capítulo 6 descreve a atual organização territorial e configuração 

política nas três terras Kaiabi. A principal questão explorada neste capítulo 

refere-se aos fatores que levaram à expansão demográfica e à concomitante 

emancipação política dos Kaiabi no Xingu, em contraste com os outros dois 

grupos. Eu descrevo o processo de empoderamento político do Kaiabi do 

Xingu, no que se refere aos movimentos indígenas de base no Brasil. Eu 

apresento informações sobre as organizações políticas entre os três grupos 

Kaiabi, nomeadamente a ATIX no Xingu,  a associação Itaok no Rio dos Peixes e 

a associação Kawaip no Teles Pires. Eu descrevo alguns projetos comunitários 

desenvolvidos pelas comunidades do Xingu, incluindo o projeto Kaiabi Araa 

(PDPI), relacionado com a revitalização do conhecimento da cestaria e da 

tecelagem entre o grupo do Xingu e do Teles Pires. Finalmente, eu apresento 
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os resultados de entrevistas sobre as percepções e expectativas das pessoas 

sobre o papel e o trabalho das associações indígenas em cada aldeia. 

 O Capítulo 7 inclui uma análise sócio-econômica das quatro aldeias 

incluídas no estudo: Capivara e Tuiararé no Xingu, Tatuy no Rio dos Peixes e 

Kururuzinho no Teles Pires. Neste capítulo, apresento uma análise comparativa 

das variáveis sócio-econômicas que possam ter influência nos sistemas de 

conhecimento e, portanto, na resiliência cultural do povo Kaiabi. Eu quero 

contribuir para a compreensão dos fatores socioeconômicos que 

fundamentam os processos de mudança cultural entre os Kaiabi, e dos 

mecanismos através dos quais eles funcionam. Eu testei hipóteses relacionadas 

com os efeitos da integração ao mercado e escolaridade formal sobre sistemas 

de conhecimento indígena.  

 No capítulo 8, eu explorei as especificidades ligadas ao domínio do 

conhecimento da cestaria e da tecelagem entre homens e mulheres em quatro 

aldeias. Concentro-me em mecanismos de criação, transmissão, distribuição e 

mudança no conhecimento, e a influência das instituições ocidentais sobre a 

dinâmica do conhecimento através do tempo. Eu apresento resultados de um 

estudo longitudinal comparando dados coletados em 2002 e 2007 entre os 

homens em duas aldeias do Xingu. 

 O capítulo 9 é uma conclusão geral da dissertação, na qual faço uma 

revisão de teorias, métodos, argumentos e questões trazidas na introdução à 

luz dos resultados e informações apresentadas ao longo do documento. Eu 

incluo discussões pertinentes a cada campo abordado, bem como as 

implicações da minha pesquisa para a teoria, pesquisa, prática e formulação de 

políticas públicas relacionadas aos povos indígenas na Amazônia. 

Objetivos 

1. Contribuir para a compreensão dos fatores e processos relacionados à 

criação, conservação, distribuição e mudança do conhecimento artístico entre 

as sociedades indígenas na Amazônia. 

2. Comparar os efeitos do deslocamento geográfico sobre a dinâmica do 

conhecimento indígena, empoderamento político e controle territorial entre 

três grupos Kaiabi. 



8 
 

3. Avaliar o impacto de projetos comunitários sobre a transmissão e 

distribuição do conhecimento da cestaria e tecelagem entre dois grupos Kaiabi 

(Parque Indígena do Xingu e Teles Pires). 

4. Contribuir para os processos de revitalização cultural e as reivindicações de 

terras em que os Kaiabi estão envolvidos.  

3. DESLOCAMENTO TERRITORIAL E MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS 

 

 Os Kaiabi ocupavam uma grande parcela de terra na porção norte-

ocidental do Estado de Mato Grosso. No entanto, é impossível traçar uma linha 

marcando dos limites exatos de sua terra natal, pois esses são fluidos e sujeitos 

a alterações. Primeiro, os recursos naturais necessários para sua reprodução 

cultural e física estavam espalhados em uma paisagem em que, às vezes, eles 

viajavam dias para coletar. Segundo, guerras e contatos com outros povos 

indígenas causaram alterações no estabelecimento de aldeias e 

acampamentos temporários. O contato com os brasileiros, inicialmente 

exploradores e seringueiros, seguido por agentes do SPI e culminando com o 

encontro com os irmãos Villas Bôas causaram vários processos de mudança 

geográfica e reterritorialização entre os Kaiabi.  

 Políticas do governo brasileiro para os povos indígenas na década de 

1950 e 1960 eram (e ainda são) contraditórias e baseadas na idéia de sua 

assimilação pela sociedade brasileira. Isto teve consequências na história da 

criação das terras indígenas no país, que no início eram pequenos pedaços de 

terra capazes de fornecer as condições mínimas para a reprodução física dos 

grupos em processo de aculturação. Neste contexto, a criação do Xingu como 

um parque onde os índios e a natureza seriam protegidos foi uma exceção e 

uma vitória relativa, devido ao esforço dos irmãos Villas Bôas e de outros 

colaboradores. Isso aconteceu no meio de uma "marcha para o oeste", onde os 

planos do governo eram a ocupação do vazio imaginário da grande região 

amazônica o mais rápido possível.  

 A transferência do Kaiabi para o Parque do Xingu não foi consensual, 

nem um passo fácil de tomar. Iludidos com a promessa de "uma terra sem 

males", onde tudo era dado como presente, muitos Kaiabi lamentaram ter 
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abandonado sua terra tradicional no Rio dos Peixes e Teles Pires. O retorno de 

alguns não foi fácil e nem recomendado pelos Villas-Bôas. Portanto, a única 

opção era construir uma nova vida na nova terra, que pertencia a outros povos 

indígenas. Para aqueles que se recusaram a ir, o episódio da transferência 

também representou o começo de outra etapa de suas vidas, em que 

encontros com caçadores de tesouros atraídos pela riqueza natural da 

Amazônia continuaria de forma mais rápida e permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa mostrando a localização do território ancestral Kaiabi e da situação 

demográfica do grupo entre 1955 e 1966. Fonte: Dornstauder (1985), reimpresso em 

Grünberg (2004).   
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4. TERRITÓRIOS ANCESTRAIS E LUTAS PELA DEMARCAÇÃO DE 

TERRAS  
 

 Enquanto os Kaiabi que foram transferidos para Parque Indígena do 

Xingu estavam lutando para se adaptar às novas condições sócio-culturais e 

ambientais, os outros dois grupos que se mantiveram na bacia do Tapajós – os 

Kaiabi do Rio dos Peixes ou Tatuy e  o grupo do Teles Pires - foram lutando 

para sobreviver e resistir à ocupação de suas terras por não-índios invasores, 

como madeireiros, mineiros, fazendeiros e caçadores. Os três grupos 

começaram um novo capítulo em sua história com a transferência. Os Kaiabi 

do Xingu tornaram-se mais isolados do contato com a sociedade não-indígena 

do que os outros dois grupos. Esta foi a política implementada pelos irmãos 

Villas-Bôas na época, e que é seguida até hoje.  

 O grupo do Rio dos Peixes sofria com a falta de apoio, especialmente 

depois da morte do padre João Dornstauder, que os apoiou antes e durante a 

transferência. O grupo do Teles Pires foi o que mais sofreu depois que se 

recusou a mudar, especialmente após a empresa de mineração São Benedito 

estabelecer-se na região que costumavam ocupar. Ambos os grupos que 

permaneceram continuaram a trabalhar como auxiliares de agentes não-

indígenas que vieram para a Amazônia para explorar as suas riquezas naturais: 

caçadores, garimpeiros, madeireiros, e recentemente, usineiros. As 

modalidades de trabalho foram semelhantes a dos patronos seringueiros, 

portanto os Kaiabi não sentiram uma grande diferença entre a época da 

borracha e as novas oportunidades para ganhar dinheiro ou bens em troca de 

trabalho. 

 Em contraste, as pessoas realojadas no Xingu inicialmente sofreram com 

a falta de escolha e o trabalho remunerado, o que lhes permitia comprar bens 
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industrializados como estavam habituados. O Kaiabi do Xingu começaram a 

viver sob um regime altamente paternalista, recebendo mercadorias como 

presentes ou troca de artesanato com outros grupos indígenas ou indivíduos 

não indígenas.  

 Uma conclusão preliminar possível neste momento é de que uma das 

razões que levaram a Kaiabi a manter e inovar seu conhecimento do 

artesanato foi a falta de opção na obtenção de dinheiro ou bens através do 

trabalho, que eles estavam habituados com a extração da borracha na sua área 

ancestral.  

 Podemos considerar que nenhum dos grupos Kaiabi vive atualmente no 

seu território tradicional ocupado antes do contato com não-indígenas 

brasileiros. O grupo mais próximo é o do Rio dos Peixes, uma vez que a terra 

atual inclui uma pequena porção de terra tradicional, que está localizada mais 

acima do rio, além da cachoeira do Rio dos Peixes.  

 Os Kaiabi do Teles Pires estão vivendo em uma área em que eles foram 

empurrados por seringueiros da borracha, colonos e fazendeiros, localizada 

mais abaixo do rio Teles Pires a partir das áreas que ocupavam mais acima na 

bacia do Teles Pires, por ocasião do contato com os não índios.  

 Os três grupos Kaiabi re-construíram a sua história inscrita nas novas 

paisagens que ocupavam antes e depois do deslocamento. Jywatu e Mairawe 

referiram-se à "construção da história" em um determinado local durante um 

determinado período de tempo. Esta "escrita da história na paisagem" ou 

“fazer o lugar”, pode ser comparada com a idéia de uso tradicional, não 

necessariamente imemorial, mas que está vivo na memória e tradição oral. 
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 No caso Kaiabi, mobilidade e sedentarismo interagem através da 

história, antes e após o contato com os ocidentais, onde o conceito de 

territorialidade em si pode ser interpretado como em constante movimento. 

Os Kaiabi têm configurado novos territórios, inseridos em espaços altamente 

politizados, institucionalizados e contestados como o Parque Indígena do 

Xingu. Processos de reivindicação de terras ancestrais têm sido experiências 

muito traumáticas, longas e frustrantes entre os Kaiabi. Cemitérios ancestrais e 

lugares sagrados são agora dentro de fazendas e vilas. Por outro lado, essas 

lutas pelo reconhecimento de suas terras ancestrais têm permitido novas 

alianças, fortalecido as instituições locais, e ajudado a construir lideranças 

entre os três grupos. 
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Figura 2. Localização das terras indígenas no Brasil. No polígono vermelho, a localização do Parque 

Indígena do Xingu (PIX), Terra Indígena Apiaká-Kaiabi, e TI Kayabi no Teles Pires. 
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Figura 3. Mapa de delimitação da TI Batelão, na região do Rio dos Peixes, mostrando a 

localização de antigas aldeias Kaiabi. 
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Figura 4. Mapa de delimitação da TI Kayabi na região do rio Teles Pires, Pará. 
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5. CONTRASTE ENTRE AMBIENTES E MECANISMOS DE ADAPTAÇÃO 
 

 O deslocamento geográfico apresentou desafios para os três grupos 

Kaiabi, em termos de conservação ambiental e gestão dos recursos naturais. As 

condições climáticas, a aparência e a estrutura da vegetação diferem muito 

entre a bacia do Tapajós, onde o Kaiabi viviam, e a bacia do Xingu, para onde 

foram deslocados. No Xingu, o clima é mais seco e faltam muitos elementos 

importantes para a reprodução física e cultural do grupo. 

 A conservação ambiental é uma preocupação para as três áreas, mas é 

mais crítica no Rio dos Peixes e Teles Pires, visto que as áreas demarcadas são 

menores do que o Xingu, e falta apoio institucional para o monitoramento e 

patrulhamento do território. No Xingu, o esforço coordenado das instituições e 

dos índios resultaram em parcerias de relativo sucesso para o controle e 

monitoramento territorial. As principais ameaças à conservação enfrentados 

por grupos Kaiabi hoje são a exploração madeireira, a pecuária, a expansão da 

soja, a mineração e a construção de usinas hidrelétricas. 

 O Kaiabi desenvolveram pelo menos sete mecanismos diferentes de 

adaptação para lidar com as restrições ambientais enfrentadas no Xingu após a 

transferência:  

1) Inovação ou criação de conhecimento – com novos nomes para tipos de 

matas e novos recursos utilizados;  

2) Aumento na diversidade de recursos utilizados para vários produtos, devido 

à escassez no Xingu e sedentarização das aldeias (a aldeia fica sempre no 

mesmo lugar),  
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3) Proteção consciente, multiplicação e desenvolvimento de novas variedades 

de plantas da roça, reforçada por projetos comunitários, como o Projeto 

Munowi;  

4) Substituição de recursos estratégicos por outros de qualidade similar – 

como as plantas usadas para substituir o arumã, principal fibra usada na 

cestaria;  

5) Viagem para terras ancestrais ou para outras áreas para coletar recursos 

estratégicos – como viagem ao Teles Pires para coletar siriva e arumã e viagem 

ao Rio dos Peixes para buscar flecha;  

6) Intercâmbio de variedades de plantas da roça entre os três grupos; 

7) Desenvolvimento de práticas de manejo de recursos específicos, através de 

apoio institucional e pesquisas colaborativas envolvendo o conhecimento 

ocidental e o conhecimento tradicional indígena.  

 Estes mecanismos, combinados, conferiram resiliência ecológica para os 

Kaiabi do Xingu. Além disso, o isolamento e a distância de produtos 

industrializados e de agentes não indígenas reforçou a dependência dos 

recursos naturais entre o grupo Xingu, em contraste com os outros dois 

grupos. Isto é particularmente verdade em relação às plantas da roça: os Kaiabi 

do Xingu não só conservaram as variedades de amendoim tradicionais, mas 

também desenvolveram novas variedades através de liderança e organização 

social. Nas demais áreas, os dois grupos tiveram perda de variedades 

tradicionais, uma vez que as comunidades tornaram-se mais dependentes de 

alimentos industrializados comprados em cidades próximas. 

 Os resultados de um exercício de listagem livre realizado com homens e 

mulheres nas três áreas mostram uma diferença de espécies de plantas citadas 
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pelos homens e mulheres. O resultado comum é que os recursos utilizados 

para a fabricação de produtos voltados para o mercado pontuaram mais alto 

em comparação aos recursos utilizados exclusivamente para a subsistência, 

especialmente no caso dos homens. No entanto, o mercado muitas vezes se 

sobrepõe ao valor de uso. Alguns recursos que pontuaram alto para ambos os 

sexos foram a castanha do Brasil, o "açaí", a siriva usada para arcos, o arumã 

usado na cestaria e frutos como o cacau selvagem e o api. 

 No passado, as sociedades indígenas da Amazônia eram muito móveis, 

mas hoje em dia elas estão se tornando cada vez mais sedentárias. O problema 

da sedentarização dos povos indígenas traz novos desafios para os 

antropólogos e ecologistas humanos que tentam entender as respostas sócio-

culturais às características ecológicas e vice-versa. Quanto aos Kaiabi, a sua 

adaptação ecológica para Parque Indígena do Xingu é também um exemplo de 

inovação, conhecimento e adaptação, apesar das restrições ecológicas 

aumentadas pela sedentarização das aldeias. Entre os Kaiabi do Xingu, a gestão 

adaptativa dos recursos naturais tem ocorrido através de um desenvolvimento 

de novas práticas de manejo através da colaboração com pesquisas da ciência 

ocidental, tais como o projeto Munowi, para a recuperação de variedades de 

amendoim, e o projeto Kaiabi Araa, que envolveu pesquisa e manejo do arumã 

usado na cestaria. Mesmo com essas iniciativas em curso, as comunidades do 

Xingu, Teles Pires e Rio dos Peixes tem um futuro desafiador pela frente, com 

ameaças para sua segurança alimentar devido à exaustão de solos férteis 

próximos as aldeias, e pressões crescentes sobre os seus territórios, seja na 

disputa por terras, ou na implantação de projetos e obras de mineração, 

hidrelétricas e extração madeireira.  
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Figura 5. Plantas mais citadas pelas mulheres e pelos homens entrevistados em quatro 

aldeias Kaiabi. Homens em cor preta e mulheres em cor branca.   
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6. EMPODERAMENTO POLÍTICO E ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS  

 

 A transferência do Kaiabi para Parque Indígena do Xingu permitiu-lhes o 

acesso a conhecimentos, recursos técnicos e recursos financeiros, 

proporcionando-lhes uma plataforma para a renovação da sua identidade e 

para o seu fortalecimento político. Através de liderança e persistência, os 

Kaiabi têm sido relativamente bem sucedidos na apropriação de instituições 

ocidentais e no aproveitamento de oportunidades oferecidas pelo 

desenvolvimento concomitante de movimentos políticos indígenas e do 

movimento ambientalista no Brasil.  

 Alguns líderes, através de sua experiência, tiveram o conhecimento e a 

liderança necessários para melhor aproveitar as oportunidades que lhes foram 

oferecidas. A experiência anterior com seringueiros foi importante para tornar 

os Kaiabi instrumentalizados no apoio aos irmãos Villas-Bôas na administração 

do Parque Indígena do Xingu. Ao mesmo tempo, o crescente contato com o 

mundo exterior, facilitado pela reputação emblemática do Parque Indígena do 

Xingu, bem como as experiências resultantes do envolvimento com outros 

grupos indígenas (principalmente Kayapó) nas lutas políticas a nível nacional, 

contribuiu para a "capacitação" e fortalecimento de líderes Kaiabi, como 

mostra o exemplo de Mairawê. 

 O crescimento demográfico dos Kaiabi do Xingu algumas décadas após a 

transferência ajuda a explicar as diferenças entre os três grupos. Abrigados e 

assistidos por um bom serviço de saúde, talvez um dos melhores disponíveis 

para os povos indígenas no país, os Kaiabi são a maior população no Parque 

Indígena do Xingu. Isto tem implicações também para a persistência cultural do 

grupo, uma vez no Xingu há uma reserva de pessoas que ainda falam a língua 

nativa e mantém as tradições culturais. 

 A criação da ATIX foi um marco histórico para os Kaiabi, como uma 

experiência sócio-política em que novos papéis, identidades e atores 

interagem. Isso foi possível através do momento político favorável, com a 

oportunidade proporcionada pela multiplicação de organizações indígenas 

amazônicas após a Constituição de 1988, e da aliança dos povos indígenas com 

o movimento ambientalista. A ATIX contou com o apoio técnico do ISA e apoio 
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financeiro da Fundação Rainforest da Noruega desde a sua criação. Este 

relacionamento de longo prazo com os parceiros e instituições doadoras foi 

fundamental para fornecer os recursos financeiros e capacitação necessárias 

para sustentar e empoderar a ATIX desde a sua criação, há catorze anos. 

 No entanto, a assimilação de estruturas e instituições ocidentais tem 

potencial tanto para o bem como para o mal. Ao mesmo tempo que os Kaiabi 

estão melhor preparados para lidar com as circunstâncias externas, eles são 

expostos a conflitos internos devido aos confrontos entre o tradicional e as 

novas formas de poder através de mudanças na organização social e política, e 

entre velhas e novas gerações. As associações ATIX, Itaok e Kawaip também 

são dependentes de fundos internacionais para sobreviver, e muito poucos 

doadores estão dispostos a prestar apoio institucional ao invés de aplicar 

recursos em projetos específicos. De certa forma, a parceria entre os povos 

indígenas e a conservação ambiental tem significado tanto a liberdade (do 

estado) como a dependência (em conjunturas políticas internacionais). Como 

Bruce Albert afirmou: "as estratégias indígenas em relação identidade e 

território estão inscritas dentro de conjecturas políticas internacionais que 

estabelecem as suas condições de possibilidade, sustentam o seu surgimento, 

e delineiam o leque de sua implementação." 

 As percepções das pessoas sobre o papel das organizações indígenas 

Kaiabi em quatro aldeias diferem entre os sexos e aldeias. Uma característica 

comum entre todas as aldeias analisadas é a falta de participação e acesso à 

informação pelas mulheres, relacionada com o trabalho das organizações 

indígenas, bem como sobre a preferência para futuros projetos a serem 

desenvolvidos em suas aldeias. No Xingu, o trabalho de patrulhamento das 

fronteiras do Parque é reconhecido tanto na Capivara quanto no Tuiararé, 

além do desenvolvimento de projetos e comercialização do produtos. No Rio 

dos Peixes, o trabalho da associação Itaok é muito incipiente para ser 

reconhecido pela comunidade, e no Teles Pires, o trabalho da associação 

Kawaip é visto principalmente ligado a projetos e lutas pela demarcação da 

terra. 

 Considerando que a ATIX teve acesso a diferentes tipos de recursos 

durante os seus quatorze anos de existência, as outras duas associações no Rio 

dos Peixes (Itaok) e Teles Pires (Kawaip) têm se esforçado para continuar 



22 
 

existindo, apesar da falta de acesso a oportunidades de financiamento, 

formação e aconselhamento técnico, e de pessoal qualificado. 

 No caso da ATIX, a liderança de Mairawê foi fundamental para garantir 

boas relações políticas com grupos vizinhos no Xingu, apesar dos conflitos e 

ciúmes que acompanham qualquer escalada ao poder. Concluo que o acesso 

aos recursos, por si só não é garantia de empoderamento político de povos 

indígenas. Liderança, formação, persistência, transparência e financiamento a 

longo prazo são ingredientes importantes na formação, fortalecimento e 

persistência das organizações indígenas na Amazônia brasileira. 

 

 

Figura 6. Evolução da população Kaiabi nas três áreas ocupadas pelo grupo, de 1955 a 2007.  
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Tabela 1. Evolução da população Kaiabi através do tempo. .  

Anos/período Número de pessoas 

 Xingu Park Rio dos Peixes Teles Pires Outros Total 

1955 40 108 148 45 341 

1966 179 53 56 20 308 

1970 213 70 - - - 

1979 330 95 - - - 

1985 435  - - - 

1989 526 130 - - - 

1995 656 - - - - 

1999 767 265 70 - 1102 

2002 958 - - - - 

2003/2004 1000 - 121 - - 

2006/2007 1226 266 155 - 1647 
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Figura 7. Preferência das comunidades para futuros projetos a serem desenvolvidos por 

organizações indígenas em quatro aldeias Kaiabi, em 2007. CA-Capivara; TU-Tuiararé; RP-Rio 

dos Peixes; TP-Teles Pires. 
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7. ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS EM QUATRO ALDEIAS  

 

 As aldeias consideradas neste estudo apresentam algumas semelhanças 

e diferenças interessantes, em termos de organização social e perfil 

socioeconômico. No Xingu, Capivara e Tuiararé mostram semelhanças em 

relação às variáveis socioeconômicas analisadas, tais como escolaridade, 

estabilidade de renda e proficiência na língua indígena. No entanto, elas 

também apresentam diferenças com base em laços de parentesco, liderança, 

participação política das mulheres e acesso a recursos. Dentro de cada uma 

das quatro aldeias, há uma grande heterogeneidade em termos de acesso a 

salários, escolaridade e oportunidades políticas. Portanto, quando da 

realização de trabalhos ou de investigação com qualquer "comunidade", é 

importante estar ciente da heterogeneidade com a qual estamos lidando. 

 Através das entrevistas e resultados, é possível visualizar as diferenças 

entre homens e mulheres, e entre as mulheres, para as diferentes aldeias e 

variáveis consideradas. Mulheres no Xingu não trabalham como funcionários 

assalariados e também não têm acesso à renda, como bolsa-família e 

aposentadoria, como acontece no Rio dos Peixes e no Kururuzinho. Além disso, 

as mulheres viajam menos que os homens, e no caso do Xingu, não têm 

educação formal, com exceção de alguns casos na Capivara. Mulheres no Rio 

dos Peixes mostram menos proficiência na língua nativa quando comparadas 

aos homens, porém com níveis mais elevados de escolaridade formal. 

 Os fatores socioeconômicos de mudança cultural e perda de resiliência 

interagem em diferentes escalas e intensidades entre as aldeias. A idade é a 

variável mais importante e influente. Os anciãos são os que apresentam mais 

fluência no idioma, mas, em contrapartida não tem estabilidade de renda e 

nem escolaridade formal. O fosso entre as gerações parece ser maior no Rio 

dos Peixes e no Kururuzinho em comparação com o Xingu. A estabilidade da 

renda foi a melhor variável para prever a erosão cultural, medida pela 

proficiência na língua nativa. A escolaridade não foi estatisticamente 

significativa no modelo de regressão logística desenvolvida para esses dados, 

mas podemos perceber pelos resultados que quanto a maior estabilidade de 

renda, escolaridade e mistura interétnica, menor a proficiência na língua 

nativa. Quanto maior a heterogeneidade socioeconômica dentro de um grupo 
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social, mais integrado à economia de mercado ele está. Isto é especialmente 

verdadeiro quando comparamos os dois extremos: Rio dos Peixes e Xingu. No 

Rio dos Peixes, a mistura de atividades econômicas e origem étnica e cultural 

variada de moradores indicam uma transição do estilo de vida tradicional para 

a adoção de um estilo de vida não-indígena. Dentre algumas características 

que indicam um processo de mudança cultural ou de perda de resiliência 

cultural tradicional para o grupo Rio dos Peixes, podemos citar a nuclearização 

das famílias, a perda da linguagem tradicional, a substituição de hortas pelos 

quintais, a perda da biodiversidade agrícola, a maior integração à economia de 

mercado, e da venda de produtos ou serviços para parentes. 

 Tomando o caso do Rio dos Peixes como um extremo não significa que 

no Teles Pires ou no Xingu o processo de mudança cultural não esteja 

ocorrendo. É inevitável que os povos indígenas sejam integrados na economia 

de mercado, como (quase) todo mundo precisa de dinheiro para comprar os 

produtos necessários para o dia-a-dia. No entanto, os filtros institucionais, 

políticos e geográficos, bem como o orgulho cultural presente no Xingu, 

dificultam mudanças mais profundas e, portanto, perda de resiliência. No Teles 

Pires, a situação é intermediária entre o Rio dos Peixes e Xingu. Laços de 

parentesco são mais fortes por causa do tamanho da aldeia e composição 

familiar, apesar de alguma mistura interétnica. Além disso, no Xingu e no Teles 

Pires, os laços de parentesco têm sido fortemente reforçados com a 

participação de parentes do Xingu no processo de luta pela demarcação no 

Teles Pires, bem como os casamentos entre Ilha Grande e os moradores do  

Kururuzinho, o que não acontece na mesma intensidade entre Rio dos Peixes e 

Capivara.  

 O processo de transformação cultural que está acontecendo no Rio dos 

Peixes não deve ser considerado como linear e previsível. Alterações nas 

configurações políticas e institucionais, bem como contatos e trocas dentro de 

um grupo cultural pode afetar e em alguns casos, mudar o curso da história. Os 

Kaiabi do Xingu são a prova viva disso. Apesar destes resultados serem 

interessantes, o fato de que nas aldeias do Xingu quase todos os moradores 

são proficientes na língua traz limites para nossas comparações. Além disso, a 

proficiência na língua indígena, da maneira como foi medida e analisada, em 

duas categorias, é muito ampla e vaga. Para melhor estimativa da proficiência 



27 
 

na língua, teríamos de desenvolver um instrumento para testar e aplicar entre 

os vários participantes. Apesar da limitações dos nossos dados, esta análise 

socioeconômica é valiosa, porque, em primeiro lugar, ela fornece um 

panorama sócio-econômico de todas as aldeias, estabelecendo bases para 

futuras pesquisas e comparações. Em segundo lugar, ela nos dá pistas sobre os 

fatores que sustentam os processos de mudança cultural e os mecanismos 

associados.  
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Figura 8. Renda mensal por aldeia, em reais, dos funcionários assalariados, aposentadorias e 

pensões familiares. CA = Capivara; TU = Tuiararé; RP = Rio dos Peixes; TP = Teles Pires. 

 

Figura 9. Fontes de renda para as pessoas entrevistadas em quatro aldeias Kaiabi. 
CA=Capivara; TU=Tuiararé; RP=Rio dos Peixes; TP=Teles Pires.  
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8. O CONHECIMENTO ARTÍSTICO DA CESTARIA E TECELAGEM 

ENTRE AS TRÊS ÁREAS KAIABI 
 

 Os resultados apresentados nas diferentes seções deste capítulo apoiam 

o argumento de que o conhecimento artístico dos trançados foi ao mesmo 

tempo preservado, inovado e perdido entre os Kaiabi como grupo. Inovações 

foram desenvolvidas com a possibilidade de comercializar cestos, tecidos e 

outros objetos que transportam insígnias ou símbolos Kaiabi, e através de 

novas instituições, como organizações indígenas e projetos. O conhecimento 

pode ser adquirido, transformado, transmitido, recuperado e erodido entre as 

sociedades indígenas através de diferentes mecanismos e estratégias, alguns 

mais visíveis e tangíveis, outros menos. 

 Considerando que nas aldeias do Xingu o conhecimento da cestaria 

pelos homens tem sido limitado pela falta de arumã e pela falta de interesse 

em aprender de muitos jovens, no Rio dos Peixes a situação é mais crítica, já 

que não há incentivo para a aprendizagem, e os homens e mulheres mais 

jovens não estão aprendendo com o seu parentes. Tanto a língua Kaiabi 

quanto o conhecimento da cestaria e da tecelagem estão seriamente 

ameaçados de desaparecer no Rio dos Peixes. Pode-se inclusive considerar que 

a língua Kaiabi está em perigo de extinção no Rio dos Peixes, uma vez que as 

crianças não estão aprendendo a língua indígena e falam português desde 

cedo.  

 No Xingu e no Teles Pires, há algumas pessoas mais jovens que ainda 

estão aprendendo os trançados, especialmente após o desenvolvimento do 

projeto Kaiabi Araa. Essa é uma condição importante para a resiliência cultural 

ou manutenção de um domínio específico de conhecimento indígena. 

Qualquer sociedade indígena pode ser capaz de manter seus sistemas de 

conhecimento, desde que haja gente jovem aprendendo e transmitindo, 

mesmo com todas as inovações. Eu considero que inovações são 

manifestações da criatividade e estratégias de se adaptar e sobreviver. No 

Xingu, mesmo com a falta de arumã, a capacidade de inovação do 

conhecimento da cestaria e da tecelagem foi desenvolvida através da aplicação 

de várias estratégias como o uso de substitutos, aplicando os símbolos da 

cestaria em outros objetos, pelo desenvolvimento de uma "indústria" têxtil, 
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utilizando desenhos da cestaria, e também pela estruturação do projeto Kaiabi 

Araa, de iniciativa indígena, para a revitalização cultural entre dois grupos 

Kaiabi separados geograficamente.  

 Através deste estudo, confirmo a hipótese que as pessoas idosas detém 

conhecimento mais profundo sobre cestaria em comparação aos mais jovens. 

No entanto, os domínios culturais podem diferir em seus padrões de 

distribuição do conhecimento e interação com outras variáveis. Assim, a idade 

é menos importante como determinante de nível do conhecimento de 

trançados entre os Kaiabi, em comparação com proficiência na língua indígena 

ou escolaridade. Proficiência na língua indígena e conhecimento do trançado 

de cestos e tecidos, como esperado, estão fortemente correlacionados. A 

escolaridade também afeta o conhecimento dos trançados de uma forma 

negativa, levando-se em conta que no Rio dos Peixes a escola tem incentivado 

a utilização da língua portuguesa ao invés da língua nativa. No entanto, os 

efeitos das variáveis nunca são lineares ou de mão única, como exemplificado 

pela integração ao mercado, que pode ter impactos positivos e negativos sobre 

o conhecimento indígena. 

 Descobri que homens e mulheres apresentam mecanismos diferentes de 

criação e transmissão de conhecimento: enquanto a transmissão de 

conhecimento das mulheres é mais integrado na família e na dinâmica de 

parentesco, entre os homens no processo de aprendizagem é mais disperso e 

individual. Assim, o conhecimento das mulheres pode ser mais resiliente ou 

menos propenso a desaparecer, uma vez que é mais incorporado em 

parentesco e estrutura social. Além disso, o fato de que as mulheres podem 

usar o algodão industrializado para a produção da tecelagem é uma vantagem 

em relação aos homens que precisam colher e processar recursos naturais 

para produzir os cestos. 

 Um dos resultados interessantes deste estudo foi que os mecanismos de 

transmissão do conhecimento parecem ter mudado entre o Xingu e Teles Pires 

Kaiabi após o desenvolvimento do projeto Kaiabi Araa. Um outro mecanismo 

para a aprendizagem, o qual eu denomino de comunidade de prática foi 

inventado por eles nas oficinas. Para o domínio especializado do conhecimento 

dos trançados com desenhos gráficos, há sete mecanismos de transmissão 

adotados entre os Kaiabi do Xingu hoje. No Rio dos Peixes, o único mecanismo 
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usado por homens para aprender novos desenhos foi o livro Kaiabi Araa que 

alguém do Xingu trouxe para eles. Assim, o Xingu é, parece funcionar ao 

mesmo tempo como um laboratório para experiências culturais inovadoras, e 

como um repositório e fonte de conhecimento para os outros grupos. No 

Kururuzinho, o projeto produziu bons resultados, uma vez que existem alguns 

homens e mulheres jovens que aprenderam e estão ativamente a tecer cestos 

e tecidos para venda aos turistas. 

 Finalmente, o xamanismo tem desempenhado um papel importante na 

criação e transmissão do conhecimento relacionado à cestaria e à tecelagem 

entre os Kaiabi. O fato de que há menos xamãs hoje em dia em comparação 

com tempos passados pode interferir na resiliência dos significados espirituais 

mais profundos e inovações artísticas que são ligados a xamãs e sonhos, como 

novos desenhos gráficos e nomes dados pelos xamãs, recebidos de entidades 

espirituais em sonhos. 
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Tabela 2. Levantamento dos itens da cestaria Kaiabi. 

NOME DO OBJETO QUEM 
FAZ 

RECURSOS NATURAIS USOS 

Tapekwap / 
abanador 

Homens Juap / Broto de Tucum; 'Ypo / 
Cipó; Inimo / Barbante; 
Amyneju / Algodão 

Mulheres usam para abanar o 
fogo e virar o beiju; Homens 
usam para abanar e os Pajés 
usam para rezar e espantar 
espíritos maus. 

Tamakari / Cesto 
Cilíndrico 

Homens Juap / Broto de Tucum; 'Ypo / 
Cipó; Amyneju / Algodão; 
Juy'Wi / Agulha de Palito de 
Palha  

Mulher guarda objetos 
pequenos.  

Muap / Borduna Homens Tukumã / Tucum; Yp / Pau; 
Pino'Wa / Bacaba; Uruyp / 
Arumã; Amyneju / Algodão; 
Jemore'Yp / Jequitibá; 
Ywyjupe / Tinta 

Guerrear, Dançar nas festas, 
caçar.  

Myayta / Maiaco Homens 'Ypo / Cipó; Ywit / Embira Mulheres e Homens usam para 
carregar produtos da roça, rede, 
caça, frutas, peixes moqueados. 

Paneyrũ / Paneiro Homens Ameywit / Imbé Mulheres e Homens usam para 
carregar produtos da roça, rede, 
caça, frutas, peixes moqueados. 

Yrũokote'em / 
Bolsinha de Palha 
de Tucum 

Homens Juap / Broto de Tucum Fazem simpatias para o mudo e 
carregar coisas miúdas. 

Panakũawet / Cesto Homens Pinop / Palha de Inajá Carregar caça e fruta. 

Yrupewai / Peneira Homens Uruyp / Arumã Pajé usa para rezar e trazer a 
alma dos doentes. 

Tapekwajowai / 
Abanador de Dois 
Cabos 

Homens Wuy'wa / Cana Brava; Inimo / 
Barbante; Juy'Wi / Agulha  

Mulheres usam para tampar 
alimentos e  abanar fogo. 

Kangytaryta / 
Armação para Cocar 

Homens Uruyp / Arumã; Amyneju / 
Algodão 

Para armação de cocar. Usado 
para enfeitar em festas e 
cerimoniais. 

Arapi / Enfeite da 
Flecha 

Homens Inimo / Barbante;  Juy'Wi / 
Agulha 

Caçar. 

Pinosing / Esteira Homens Pinop / Palha de Inajá Fazer Cerâmica. 
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NOME DO OBJETO QUEM 
FAZ 

RECURSOS NATURAIS USOS 

Yrupemeauu / 
Peneira de Malha 
Grossa 

Homens Uruyp / Arumã; 'Ypo / Cipó; 
Amyneju / Algodão 

Mulheres coam massa de 
mandioca, Pajés usam para tirar 
espíritos maus. 

Yrupemeai'i / 
Peneira de Malha 
Fina 

Homens Uruyp / Arumã; 'Ypo / Cipó; 
Amyneju / Algodão 

Coar líquidos, massa de 
mandioca e milho. 

Panakũ Homens Pokop / Banana Brava; Uruyp 
/ Arumã; 'Ypo / Cipó; 
Amyneju / Algodão 

Carregar rede e comida. 

Yrũpe Juap / 
Peneira de Tucum 

Homens Juap / Palha de Tucum Guardar algodão, fuso, barro. 

Araa / Peneira 
Desenhada 

Homens Uruyp / Arumã; Amyneju / 
Algodão; 'Ypo / Cipó; 
Jemore'yp / Tinta de 
Jequitibá 

Usam para fiar algodão, guardar 
barbante e bola de barro. 

Yrũfuku / Cesto 
Comprido 

Homens Juap / Broto de Tucum Mulheres usam para guardar 
objeto. 

Juyp Munuwi Yrũ / 
Cesto para guardar 
amendoim 

Homens Juy'wi Ywit / Talo de Inajá Mulheres e Homens usam para 
guardar amendoim. 

Yrupefuku / Peneira 
oblonga 

Homens Uruyp / Arumã; 'Ypo / Cipó; 
Ameneju / Algodão; 

Para preparar os alimentos; 
pegar peixinhos na pescaria. 

Jesi'a / Armadilha 
para Peixes 

Homens Juy'wi / Talo de Inajá; Ywit / 
Embira; 'Ypo / Cipó;  

Armadilha para pegar peixe. 
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Tabela 3. Levantamento dos itens da tecelagem Kaiabi.  

 

NOME DO OBJETO QUEM FAZ RECURSOS NATURAIS USOS 

-Tupai / Tipóia Mulheres Amyneju / Algodão; Ywewujyp / 
Madeira; Ywit / Embira 

Mulheres usam 
para carregar 
crianças. 

-Taityrete / Rede de 
Casal 

Mulheres Amyneju /Algodão; Ywewujup / 
Madeira; Ywit / Embira 

Para deitar 

-Tepyrũ / Bolsa Mulheres Amyneju / Algodão; Kawĩ Pywuap / 
Colher de Pau 

Serve para 
carregar objetos 
miúdos. 

-E'ym/fuso Homens Yrip / Siriva; Jowosipewa Py'Afet / 
Casco de Tracajá 

Mulheres usam 
para fiar algodão. 

-Taityjewak / Redes 
desenhadas 

Mulheres e 
Homens 

Amyneju /Algodão; Ywewujup / 
Madeira; Ywit / Embira 

Para deitar 
homens e 
mulheres. 

-Taity Pypykap / Pente 
para Tecelagem 

Homens Ypirangi / Madeira 
Pororogi' yp / madeira 

Usam para fazer 
trama da rede e 
tipóia. 

-Ku'afaap/cinto Mulheres e 
Homens 

Amyneju / Algodão; Tapi'ira 
Pyãpẽmet /  Unha de Anta; Y'wa 
Pefet / Casca de Semente de 
Castanha 

Homens usam 
para festas 

-Tupaam/corda Homens Ywit / Embira; Ama'yp / Tipo de 
Embira. 

Usam para 
amarrar rede. 

-Awanifu'am/peruca Homens Wyraap /Penas de aves; Amenaju / 
algodão; 

Enfeitar Homens 
para as festas. 
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Figura 10. Estágios de confecção da cestaria. A. e B. Coleta e transporte de arumã (Pirapy, 

Coroné e Popo). C. Osmar preparando a fibra de arumã. D. Arumã secando ao sol. E. Aturi 

preparando a tinta. F. Eroit tecendo o corpo do cesto. G. Pi'u preparando a aba. H. Tu'i e seu 

neto pintando as peneiras. I. Peneira pronta, coletada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 

em 1966.  
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Figura 11. Distribuição de homens que tecem cada tipo de item de cestaria por aldeia. CA-

Capivara; TU - Tuiararé; RP - Rio dos Peixes; TP - Teles Pires. 
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Figura 12. Distribuição de mulheres que fazem cada tipo de tecelagem por aldeia. CA-Capivara; 

TU - Tuiararé; RP - Rio dos Peixes; TP - Teles Pires. 
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Figura 13. Porcentagem de homens em todas as aldeias, que tecem cada tipo de item da 

cestaria. 
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Figura 14 Porcentagem de mulheres em todas as aldeias, que fazem cada tipo de tecelagem. 

 

Figura 15. Percentagem de mulheres e homens que trançam cestos e tecidos desenhados em 

quatro aldeias. CA-Capivara; TU - Tuiararé; RP - Rio dos Peixes; TP - Teles Pires. Mulheres: cinza 

claro. Homens: preto. 
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Figura 16. Formas de aprender a fazer cestos entre os homens nas aldeias Capivara e Tuiararé 

(Parque do Xingu) em 2002. Porcentagem de homens que responderam a cada forma de 

aprendizado, diretamente dos pais, ou sozinho ou através de parentes.  

 

Figura 17. Formas de aprender a fazer cestos e tecelagem entre os homens e mulheres em 

todas as aldeias em 2007, após as oficinas do Projeto Kaiabi Araa. Mulheres: cinza claro. 
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Figura 18. Uma comparação entre variáveis socioeconômicas, incluindo proficiência na língua 

indígena e conhecimento de cestaria e tecelagem (capacidade de tecer) entre quatro aldeias 

Kaiabi. CA-Capivara; TU-Tuiararé; RP-Rio dos Peixes; TP-Teles Pires. 
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9. APRENDIZAGEM TRADICIONAL E O PROJETO KAIABI ARAA 
 

 Aprender a tecer acontece nas fases iniciais da transição da infância para a 

adolescência, tanto para homens e mulheres, sendo que para as mulheres esse 

aprendizado acontece mais cedo do que para os homens. Além disso, há 

mudanças na idade de aprendizagem em aldeias onde outras estratégias além dos 

mecanismos tradicionais têm sido utilizados para incentivar a aprendizagem, tais 

como as oficinas promovidas pelo projeto Kaiabi Araa no Tuiararé e Kururuzinho. 

 De acordo com os os homens entrevistados em cada aldeia, a maioria das 

pessoas aprendem entre 10 e 15 anos de idade, e a grande maioria aprendeu 

antes de 21 anos de idade. Na aldeia Tuiararé, após as oficinas do projeto Kaiabi 

Araa, as idades de aprendizagem são mais distribuídas entre as faixas etárias e há 

uma mulher que aprendeu a tecer redes com 40 anos, durante uma oficina do 

projeto.  

 Quanto ao conhecimento das mulheres da tecelagem, em 2007 haviam 

dezoito mulheres que sabiam tecer redes desenhadas na Capivara e no Tuiararé, 

oito no Kururuzinho e apenas duas no Rio dos Peixes. Parece que quando as 

mulheres começaram a copiar os desenhos da cestaria na tecelagem, elas 

aprenderam o desenho mais fácil chamado awasiayj (milho ou semente ou grão 

de milho). 

 Em 2007, uma nova categoria chamada "aprendizado na oficina" aparece 

em terceiro lugar para a aprendizagem de cestaria e tecelagem entre os Kaiabi, 

com uma pontuação relativamente alta (20,04% para as mulheres e 26,67% para 

os homens), considerando que este modo de aprender foi mencionado em 

apenas duas aldeias. Esta categoria relaciona-se com as oficinas de tecelagem 

promovidas pelo projeto Kaiabi Araa nas aldeias Tuiararé e Kururuzinho de 2004 a 

2006. Nestas oficinas, organizadas pelos moradores, sob a supervisão do 

coordenador Aturi Kaiabi (Jowosipep), o processo de aprendizagem ocorreu de 

uma forma inovadora e interessante. Estou nomeando este modo de transmissão 

como "muitos-para-muitos", em que muitos professores, idosos ou não, 

independentemente da idade, ensinam os alunos e também podem aprender uns 
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com os outros. Este modo de aprendizagem pode ser também chamado de 

"aprendizagem colaborativa", uma vez que isso acontece em uma comunidade de 

prática, cujos membros estão conscientemente participando de uma atividade de 

aprendizagem com um sentimento comum de identidade de grupo. 

 É intrigante pensar que em primeiro lugar, este modelo de aprendizagem 

colaborativa foi desenvolvido pelos próprios índios. Em segundo lugar, neste tipo 

de oficina há mais liberdade para inovar e também para aprender sozinho. É 

possível para uma pessoa mais velha aprender com um jovem professor que pode 

ser mais experiente em uma técnica ou em algum tipo de cestaria ou tecelagem 

ou desenhos gráficos. Finalmente, este modelo fornece oportunidades sociais de 

aprendizagem de outra forma não disponíveis no sistema tradicional de 

transmissão de conhecimento que geralmente ocorre na família, entre pais e 

filhos, dentro dos grupos de parentesco, entre parentes ou não relacionados, mas 

nunca dentro de um grupo maior de especialistas e aprendizes que se unem 

conscientemente para compartilhar o conhecimento de um domínio específico. 

 Após o projeto Kaiabi Araa, nas aldeias Capivara e Tuiararé houve um 

aumento de homens que sabem trançar 25 tipos diferentes de desenhos, para 8 

tipos de desenhos a quantidade de tecelões permaneceu a mesma, e para 7 

desenhos, o conhecimento diminuiu. O Kaiabi projeto Araa foi responsável por 

um aumento do número de pessoas que sabem tecer cestos entre as gerações 

mais jovens e também por um maior conhecimento sobre saber trançar e nomear 

os desenhos, reforçada pelo livro educacional da cestaria Kaiabi, em elaboração. 

 O Projeto Kaiabi Araa foi um dos vencedores do Prêmio Culturas Indígenas 

Ângelo Cretã em 2006. Deste projeto resultaram várias publicações e um vídeo 

documentário (conferir nas fontes de informação no final deste relato).  
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Figura 19. Distribuição do conhecimento dos desenhos de peneira entre os homens na Capivara 

e no Tuiararé, entrevistados em 2002, antes do Projeto kaiabi Araa, e em 2007, após a 

finalização do projeto.  
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10. A PESQUISA NOS MUSEUS E A MEMÓRIA CULTURAL 

 

De forma integrada a esta pesquisa, esforços vêm sendo dirigidos para a 

documentação e registro das coleções etnográficas (coleções de objetos) dos 

Kaiabi existentes em museus do Brasil e do exterior. Esta documentação já foi 

realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo e Goiânia no Brasil, e nas cidades de 

Berlin (Alemanha) e Basiléia (Suíça), localizadas na Europa (ver Tabela 4). Através 

do contato com os responsáveis pelas coleções sul-americanas dos museus de 

Berlin e Basiléia, conseguimos a documentação dos objetos dos Kaiabi existentes 

em formato de fotografia digital. Estas fotografias e livretos foram entregues aos 

Kaibi em 2005.  

Especificamente com relação à cestaria e a tecelagem, eu venho realizando 

a documentação fotográfica de diferentes objetos e desenhos gráficos do 

patrimônio Kaiabi nas aldeias e nos museus etnográficos. Apostilas contendo uma 

coleção dos desenhos da cestaria, distribuídas aos Kaiabi desde 1999, vem 

contribuindodo para que este conhecimento não seja esquecido, uma vez que 

artesãos mais experientes podem reproduzir os desenhos apenas observando as 

fotografias. As mulheres também utilizam o livro para reproduzir os desenhos da 

cestaria na tecelagem.  
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Tabela 4. Levantamento das coleções de objetos Kaiabi nos museus etnográficos 

Local Museu Coleção Obs 

Rio de 
Janeiro 

Museu Nacional Coleção Pyrineus de Souza - Rio 
Paranatinga e Rio Verde, 1916 

Levantamento 
realizado por Klinton 
Senra, 1997 

Rio de 
Janeiro 

Museu do Índio 
Coleção Cândido Rondon  

 
Levantamento 
realizado por Klinton 
Senra, 1997 

Rio de 
Janeiro 

Museu Nacional 
Coleção Berta Ribeiro - Parque 
Indígena do Xingu, 1977 e 1981 Levantamento 

realizado por Klinton 
Senra, 1997 

São Paulo  
Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de 
São Paulo – MAE/USP 

 

Coleção Georg Grünberg, Rio 
dos Peixes, 1966 Levantamento 

realizado por Simone 
Athayde, 1999 

São Paulo  
Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de 
São Paulo – MAE/USP 

 

Coleção  Harald Schultz 
Levantamento 
realizado por Simone 
Athayde, 1999 

Goiânia 
Museu Antropológico da 
Universidade Federal de Goiás 

Coleção  Acary Passos de 
Oliveira,  Parque do Xingu, 1970 Levantamento 

realizado por 
Jowosipep Kaiabi, 
2006 

Goiânia 
IGPA – Instituto Goiano de 
Pré-história e Arqueologia, da 
Universidade Católica de 
Goiás 

Coleção Jesco Puttkamer, de 
fotos antigas dos Kaiabi Levantamento 

realizado por 
Jowosipep Kaiabi, 
2006 

Berlin, 
Alemanha 

Museu de Etnologia de Berlin Coleção Max Schmidt. Rio dos 
Peixes, Posto Indígena Pedro 
Dantas, 1929. Mato Grosso, 
Brasil. 38 peças. 

Levantamento 
realizado por Simone 
Athayde, 2003 

Berlin, 
Alemanha 

Museu de Etnologia de Berlin Coleção Günter Hartmann - 
Parque Indígena do Xingu, 1984. 
Mato Grosso, Brasil. 15 peças 

Levantamento 
realizado por Simone 
Athayde, 2003 

Basiléia, 
Suíça 

Museu das Culturas Coleção Georg Grünberg.  Rio 
dos Peixes, 1966. Mato Grosso, 
Brasil. 100 peças. 

Levantamento 
realizado por Simone 
Athayde, 2003 
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11. SÍNTESE E CONCLUSÕES 
 

 Esta pesquisa envolveu dois campos principais de investigação inter-

relacionados: um estudo da dinâmica do conhecimento indígena entre as 

mulheres e os homens em quatro aldeias (mecanismos de distribuição, 

transmissão, erosão e inovação do conhecimento indígena), e uma análise 

exploratória das relações entre dimensões históricas, políticas, sócio -econômicas 

e o conhecimento artístico indígena.  

 As principais contribuições desta pesquisa para campos teóricos de 

investigação sobre sistemas de conhecimento indígenas são: 

1. Revisão e adaptação de modelos explorando mecanismos de transmissão de 

conhecimento nas sociedades indígenas (pai para filho, entre parentes, na 

oficina); 

2. Avaliação do papel e dos efeitos das instituições ocidentais e projetos 

comunitários nos sistemas de conhecimento indígena; 

3. Melhor compreensão dos padrões de retenção, transmissão e erosão de 

conhecimento, quando se considera domínios especializados (como a cestaria e 

tecelagem com desenhos gráficos) ; 

4. Exploração das relações de gênero (relações entre homens e mulheres) nos 

mecanismos de transmissão e de distribuição do conhecimento; 

5. Adoção de uma abordagem de sistemas para o estudo do conhecimento 

indígena, como parte de um sistema sócio-ecológico multi-dimensional. 

 O conhecimento da cestaria e tecelagem com desenhos gráficos pode ser 

considerado um tipo de conhecimento especializado, já que não é 

necessariamente compartilhado por todos os indivíduos de uma população. Este 

domínio foi abordado como um sub-sistema incorporado em um sistema 

socioambiental mais amplo,  no qual fatores históricos, territoriais, ambientais e 

políticos interagem em diferentes escalas e velocidades. O conhecimento da 

cestaria e da tecelagem foi dividido em cinco sub-domínios ou módulos, 
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nomeadamente forma (técnicas), função (usos, incluindo a produção para o 

mercado), materiais (recursos naturais utilizados na cestaria e tecelagem), 

sentido (significado social, simbólico e espiritual) e linguagem gráfica 

(conhecimento de diferentes desenhos gráficos trançados nos cestos e tecidos). 

 As variáveis socio-econômicas foram selecionadas a fim de estudar as 

variações na distribuição e transmissão de conhecimento da cestaria e tecelagem 

entre homens e mulheres nas aldeias de acordo com fatores como idade, sexo, 

proficiência na língua Kaiabi, escolaridade e integração com a economia de 

mercado. A proficiência na língua indígena (capacidade de falar e entender a 

língua) tem sido muitas vezes utilizada como um indicador para entender a 

diversidade cultural e a vitalidade dos sistemas de conhecimento indígena. Neste 

estudo, eu comparei o comportamento estatístico da proficiência do 

conhecimento dos trançados em relação à outras variáveis, para verificar em que 

medida um poderia ser usado como um indicador sobre o estado do outro.  

 Através do estudo processual, foi possível registrar as mudanças que 

ocorreram em um domínio cultural, como resultado do empoderamento político 

e, portanto, maior acesso a recursos financeiros e técnicos pelos Kaiabi do Xingu. 

O desenvolvimento de um projeto comunitário (Kaiabi Araa) para a revitalização 

cultural da cestaria e tecelagem entre homens e mulheres no Xingu e na aldeia 

Kururuzinho no Teles Pires, desencadeou mudanças na distribuição e transmissão 

do conhecimento entre as comunidades envolvidas. Para esta pesquisa, 

estabeleci cinco hipóteses relacionadas com a distribuição intracultural do 

conhecimento indígena e o efeito de instituições ocidentais (escola, mercado, 

acesso a salário) neste conhecimento, como segue: 

H1: Idosos retém conhecimento mais detalhado e diferente quando comparados 

aos mais jovens; 

H2: Homens e mulheres usam mecanismos diferentes na criação e transmissão de 

conhecimento; 

H3: Maiores níveis de  integração no mercado estão ligados à erosão do 

conhecimento artístico entre três grupos Kaiabi; 
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H4:  A escolaridade formal corrói o conhecimento indígena: níveis mais elevados 

de escolaridade formal levam a níveis mais baixos de conhecimento dos 

trançados entre homens e mulheres; 

H5: Papel de projetos comunitários: o projeto Kaiabi Araa é responsável por um 

aumento do número de tecelões de cestaria e tecelagem entre as gerações mais 

jovens. 

 Registrei que o conhecimento da tecelagem foi tanto inovado como 

erodido ou perdido entre os Kaiabi como um grupo. Enquanto no Xingu e no Teles 

Pires o conhecimento tem sido ao mesmo tempo mantido e re-criado, no Rio dos 

Peixes este pode ser considerado ameaçado de extinção, juntamente com a 

língua nativa Kaiabi. Curiosamente, comunicação e interações entre as aldeias, 

principalmente através de parentesco, têm permitido a transferência de 

conhecimento entre os residentes nas três áreas de maneira inesperada. Por 

exemplo, alguns homens no Rio dos Peixes aprenderam com o livro Kaiabi Araa 

(que contém um catálogo fotográfico de desenhos) que um parente do Xingu 

levou para lá. 

 A idade é o fator mais importante como determinante de proficiência na 

língua. Além disso, o conhecimento geral sobre diferentes tipos de cestos é mais 

influenciado pela idade do que o conhecimento especializado sobre os usos ou 

nomes de desenhos gráficos, principalmente entre os homens. Este resultado é 

também um indicativo de mudanças nos mecanismos de aprendizagem e 

transmissão trazidas pelo projeto Kaiabi Araa, e com a  noção de orgulho cultural 

e status ligado a cestaria e tecelagem no Xingu e no Teles Pires. 

 Os testes estatísticos executados, envolvendo a proficiência na língua 

indígena e o nível do conhecimento dos trançados, não revelaram influência 

significativa do sexo sobre as variáveis que indicam a robustez do conhecimento 

indígena. Apesar da falta de significância estatística, eu encontrei diferenças 

importantes entre homens e mulheres nas aldeias, a respeito do perfil sócio-

econômico e dos mecanismos de transmissão de conhecimento. Mulheres no Rio 

dos Peixes mostraram menos proficiência na língua Kaiabi e maior participação na 

educação formal em relação aos homens. O conhecimento da cestaria e 
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tecelagem no Rio dos Peixes é mantido nas mãos de poucos anciãos e entre as 

mulheres que viveram e aprenderam no Xingu. A falta de aprendizagem entre 

jovens no Rio dos Peixes é um outro indicador de erosão e perda de 

conhecimento em contraste com Xingu e Teles Pires. 

 Os dados qualitativos indicam que o conhecimento da tecelagem entre as 

mulheres está mais integrado na família e na dinâmica de parentesco em 

comparação ao conhecimento da cestaria entre os homens. Além disso, o 

desenvolvimento de novos objetos comercializáveis, como bolsas pelas mulheres, 

juntamente com o uso de algodão industrializado e a transferência de novos 

desenhos da cestaria para a tecelagem, conferem maior resiliência ao 

conhecimento das mulheres em contraste com o dos homens. O algodão 

industrializado é facilmente comprado nas cidades, em contraste com o escasso 

arumã, preferido pelos homens para tecer cestos desenhados. Assim, concluo que 

o conhecimento da tecelagem entre as mulheres pode ser mais resistente do que 

o da cestaria entre homens, e que as mulheres desempenham um papel (por 

vezes esquecido) importante para manter e inovar conhecimentos nas sociedades 

indígenas. 

 Eu esperava que maiores níveis de integração ao mercado levariam à 

erosão do conhecimento artístico entre os Kaiabi. Relacionado a isso, eu 

encontrei, similar a outros autores, que a integração ao mercado pode produzir 

resultados ambíguos sobre o conhecimento indígena. A integração ao mercado 

(medida através do nível de estabilidade de renda entre os entrevistados) 

mostrou significância estatística no modelo de regressão logística em que eu tinha 

a proficiência como variável dependente. Assim, maiores níveis de estabilidade de 

renda conduzem a uma menor proficiência na língua nativa entre os Kaiabi. Este 

resultado refere-se explicitamente à situação no Rio dos Peixes, onde há mais 

heterogeneidade socioeconômica através do acesso à renda. 

 Apesar da influência significativa na proficiência na língua, eu não encontrei 

nenhum significado para a integração de mercado relacionada com o 

conhecimento dos trançados. A tentativa de medir quantitativamente a 

integração do mercado e transformar a diversidade de possibilidades de interação 
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com as diferentes instâncias de mercado entre os povos indígenas em uma única 

variável também pode ser uma restrição metodológica. Eu encontrei para o caso 

Kaiabi que a interação com o mercado pode trazer tanto a inovação e a erosão do 

conhecimento indígena, dependendo do tipo de relacionamento e da 

proximidade geográfica às oportunidades de mercado. Nas economias 

predominantemente orientadas para a subsistência, como no Xingu, a interação 

do mercado pode levar à inovação do IK e, ao mesmo tempo, ao aprofundamento 

de conhecimentos relacionados aos itens comercializáveis em detrimento de 

outros, tal como acontece com a cestaria e a tecelagem. 

 O nível de escolaridade formal mostrou um comportamento estatístico 

oposto em comparação à estabilidade de renda nos modelos de regressão 

logística desenvolvidos para explorar as interações entre as variáveis de 

proficiência na língua e conhecimento dos trançados, consideradas variáveis 

dependentes indicativas de resiliência cultural. Não houve significância para a 

escolaridade em relação à proficiência na língua. No entanto, foi estatisticamente 

correlacionada com o conhecimento da tecelagem, no qual os níveis mais 

elevados de instrução formal estão ligados a níveis mais baixos de conhecimento 

dos trançados. Eu concluo que a escolarização pode causar a erosão do 

conhecimento indígena. No entanto, assim como a integração do mercado, não 

devemos considerar a influência das instituições ocidentais como um processo de 

mão única, direcional e previsível. O tipo de sistema educacional desenvolvido em 

escolas situadas em terras indígenas pode incentivar ou restringir a continuidade 

da língua indígena e tradições entre as comunidades. A situação em todas as 

aldeias é que as pessoas que têm maior acesso à educação formal também 

podem ter outras fontes de renda e acesso a mercados, o que em conjunto 

significa menores níveis de conhecimento tradicional. 

 Comparando a situação do conhecimento dos trançados no Xingu e no 

Teles Pires, entre 2002, 2004 e 2007, descobri que houve um aumento 

significativo do conhecimento da cestaria e tecelagem com desenhos gráficos por 

homens e mulheres no Tuiararé (Xingu) e Kururuzinho (Teles Pires), as aldeias 

participantes. O projeto Kaiabi Araa levou tanto à revitalização como à inovação 

do conhecimento dos trançados entre os participantes. Os resultados deste 
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projeto trazem importantes questões teóricas para o estudo dos sistemas de 

conhecimento indígena. Em primeiro lugar, as comunidades desenvolveram uma 

nova forma de transmitir conhecimento nas oficinas do projeto, através de um 

mecanismo que chamei de "muitos para muitos" ou de aprendizagem 

colaborativa. Neste novo mecanismo, o aprendizado pode acontecer entre duas 

ou mais pessoas, independentemente da sua idade ou parentesco.  

 Além disso, os Kaiabi copiaram e aprenderam desenhos da cestaria de um 

livro (Kaiabi Araa), contendo fotografias de cestas tomadas nas aldeias Kaiabi e 

museus nacionais e internacionais. O livro serve como um instrumento de 

memória para os Kaiabi, em que desenhos mais complexos ameaçados de 

desaparecer têm sido novamente produzidos por tecelões mais experientes. 

Assim, o livro é outra inovação que veio da minha parceria com o Kaiabi, 

resultante das alianças políticas com o movimento de conservação da Amazônia, 

que permitiu o meu trabalho a longo prazo e o compromisso com o grupo. É 

interessante notar que, à semelhança de inovações produzidas exclusivamente 

para o mercado, a transmissão dentro das instituições ocidentais (como projetos) 

pode permitir formas inovadoras de transmissão que seriam de outra forma 

inaceitáveis dentro do sistema tradicional de organização social. 

 Explorando o sub-domínio ligado ao significado espiritual da cestaria e da 

tecelagem, eu percebo que o conhecimento, o xamanismo indígena e a 

diversidade de plantas e objetos (neste caso os desenhos de cestaria) estão 

intrinsecamente relacionados, e que muitos atos de descoberta, criação e 

nomeação de plantas e objetos entre os povos indígenas são desenvolvidos 

através de xamanismo e sonhos. O principal mecanismo utilizado para a 

aprendizagem de desenhos da cestaria - o da observação de cestas prontas feitas 

(e ultimamente de fotografias contidas em um livro) - reproduz um mito no qual o 

herói ancestral Tuiararé copiou um desenho de cestaria da pele de uma cobra, 

que havia roubado da casa desta cobra anaconda. O mecanismo de aprender com 

os outros, muitas vezes inimigos, ou transformar o conhecimento dos outros e 

habilidades ou algo próprio, é uma característica importante das sociedades Tupi 

que está presente na organização social e nos estilo de aprendizagem entre os 

Kaiabi até hoje. Há indicadores de que o grupo mais complexo de desenhos da 
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cestaria, aqueles que representam uma figura mítica chamada ta'agap, foram 

aprendidas com os povos Apiaká, inimigos ferozes do Kaiabi no passado. 

 A proficiência na língua Kaiabi e o conhecimento dos trançados estão 

fortemente correlacionadas. Proficiência na língua foi a variável mais importante 

que influencia o conhecimento dos trançados no modelo de regressão logística, 

incluindo todas as variáveis. Uma pessoa que é proficiente na língua Kaiabi tem 

71,16% de chance a mais de saber trançar peneiras e cestos desenhados em 

comparação com alguém que não é proficiente. Eu comparei o comportamento 

estatístico dessas duas variáveis, para verificar em que medida eles poderiam ser 

usados como indicadoras do estado de conhecimento indígena entre um 

determinado grupo. Descobri que existem algumas diferenças sobre a relação 

entre estas e as outras variáveis selecionadas. Neste caso, dado o fato de que os 

trançados (cestos e tecidos) representam um donínio de conhecimento 

especializado, sugiro que as diferenças encontradas podem não seguir a mesma 

tendência, se considerarmos um domínio de conhecimento diferente. Isto é 

especialmente verdade quando se considera a relação entre a idade e o 

conhecimento de trançados na análise de regressão linear, que foi significativa 

apenas para o número de ítens da cestaria conhecidos pelos homens em todas as 

aldeias. Concluo que a proficiência na língua pode ser usada como um bom 

indicador da capacidade de resiliência cultural, mas não deve ser aplicado como 

um indicador para cada domínio de conhecimento, uma vez que estes podem 

apresentar as suas próprias especificidades relativas à interação com outros 

fatores. 

 Os resultados apóiam o argumento de que pode haver diferenças nos 

padrões de distribuição e transmissão de conhecimento entre os domínios de 

conhecimentos especializados (por exemplo cestas desenhadas), em contraste 

com outros domínios mais gerais, como a cestaria em geral e o conhecimento de 

variedades da roça, por exemplo. Outros autores encontraram que o parentesco, 

idade e sexo são determinantes importantes no conhecimento das plantas da 

roça entre sociedades indígenas: mulheres mais velhas no mesmo grupo de 

parentesco são as que detém um conhecimento mais aprofundado sobre 

variedades de mandioca e amendoim. Neste estudo, descobri que o sexo e o 
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parentesco não são expressivamente influentes na distribuição do conhecimento 

dos cestos e tecidos desenhados, e que as pessoas jovens e de meia-idade 

também podem reter um conhecimento aprofundado dos desenhos, de acordo 

com o interesse. Sugiro que os estudos sobre sistemas de conhecimento indígena 

não podem ignorar o papel que as instituições ocidentais, incluindo mercados, 

escolas, projetos e associações, pode estar desempenhando na mudança de 

mecanismos de distribuição e transmissão de conhecimento. 

 Os principais fatores que permitiram a inovação e a resiliência do 

conhecimento dos trançados entre os Kaiabi do Xingu foram: 1) tipo de integração 

ao mercado existente lá, em que o artesanato ainda representa uma das 

principais fontes de renda familiar; 2) o processo de empoderamento político e 

conseqüente desenvolvimento de projetos comunitários orientados para a 

revitalização cultural; 3) a liderança e persistência de Aturi (Jowosipep) Kaiabi, 

que coordenou o projeto e 4) a adoção de desenhos de cestaria como símbolo da 

identidade Kaiabi, incluindo sua transferência para outros objetos, como tecidos, 

bancos de madeira, livros e até mesmo pintura corporal e 5) o uso de substitutos 

para a fibra vegetal de arumã, principal matéria-prima utilizada na cestaria. Sugiro 

que a inovação é um fator essencial para a permitir a resiliência dos sistemas 

indígenas de conhecimento em tempos de globalização e aumento da sua 

participação e adoção de instituições ocidentais. Sendo assim, concluo que a 

cestaria Kaiabi e a diversidade de desenhos associados, foi transformada de um 

conjunto de símbolos de prestígio indivídual, especialmente ligados ao tecelão e à 

sua família, para um símbolo de identidade coletiva, ligado a uma coletividade 

maior no contexto da dinâmica social, política e de mercado que vem 

caracterizando a gestão de terras indígenas na Amazônia pós Constituição e pós 

políticas de desenvolvimento sustentável. 

12. CONTRIBUIÇÕES, RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS 
 

 Esta pesquisa mostrou que os fatores mais relevantes para a auto-

determinação entre os Kaiabi são a capacidade de agência e a liderança, 

combinadas com o acesso de longo prazo a recursos financeiros e técnicos 
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trazidos pela aliança entre os povos indígenas e conservação ambiental. Assim, 

um papel importante a ser desempenhado pelos profissionais, pesquisadores e 

formuladores de políticas seria apoiar e facilitar o processo de formação e 

capacitação política dos povos indígenas, de modo que eles sejam capazes de 

gestionar as suas próprias associações e projetos de acordo com sua agenda e 

interesses. Um senso de propriedade é fundamental para o sucesso de qualquer 

iniciativa entre os povos indígenas: o que vem de fora é projeto de outra pessoa, 

mas o que é desenvolvido a partir de dentro ou da base é o seu projeto. Isso não 

significa que eles não dependem do apoio externo na forma de projetos, recursos 

financeiros e técnicos, mas que devemos trabalhar sob a premissa de 

transferência de poder para as mãos dos povos indígenas. A construção de 

plataformas que permitem aos povos indígenas aprender com as experiências em 

programas de gestão territorial também deve ser apoiada e reforçada por 

agências de fomento e outras instituições. 

 Este estudo apresenta implicações práticas para programas de 

desenvolvimento e conservação a serem implementados na Amazônia. Sugiro que 

mais flexibilidade poderia ser dada a iniciativas baseadas na comunidade, na qual 

as pessoas podem querer priorizar processos de revitalização cultural sobre ações 

de conservação ambiental. No longo prazo, os fundos são melhor aplicados se 

forem relevantes para os objetivos dos povos indígenas, nos quais a conservação 

ambiental pode ser uma consequência de controle e gestão territorial e orgulho 

cultural. O processo de capacitação que vem de colaboração, planejamento e 

execução de um projeto baseado na comunidade, muitas vezes esquecido, pode 

ser mais valioso do que seus resultados práticos a longo prazo. 

 Esta pesquisa tem aplicações potenciais em processos de reivindicações por 

terras e lutas nas quais os três grupos Kaiabi estão envolvidos, bem como no 

desenvolvimento de parcerias entre os três grupos na execução de suas 

associações e projetos e no processo de estabelecer o controle sobre seus 

territórios. Esforços poderiam ser dirigidos para apoiar uma maior conexão entre 

os líderes das comunidades do Xingu, do Rio dos Peixes e do Teles Pires, talvez 

através do desenvolvimento de projetos de interesse comum, tais como o 

envolvimento tanto do Xingu e Teles Pires grupos em torno do projeto Kaiabi 
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Araa. A maior integração entre esses grupos poderia ajudar o grupo do Rio dos 

Peixes a melhorar sua organização e capacidade para executar projetos de 

interesse das comunidades, tais como a comercialização da castanha do Brasil, o 

artesanato ou a apicultura. Parcerias entre o grupo Xingu, ATIX e Kawaip também 

devem ser incentivadas, e um projeto de apicultura para a região Teles Pires 

poderia ser desenvolvido em parceria ou sob a supervisão de alguns líderes 

Kaiabi. 

 Outra recomendação é que mais atenção e oportunidades devem ser dadas 

às mulheres para acessar informações relativas ao papel das organizações 

políticas, bem como em processos decisórios sobre o desenvolvimento de 

projetos de gestão territorial. Devem haver mais esforços para formar as 

mulheres para liderança em arenas políticas. 

 Esforços poderiam ser dirigidos para promover a revitalização da língua 

Kaiabi e conhecimento associado nas escolas indígenas, como está sendo feito no 

Xingu. Isto é especialmente sério no Rio dos Peixes, onde a escola pode 

desempenhar um papel na valorização da língua Kaiabi entre os jovens. Livros 

didáticos produzidos para as escolas indígenas do Xingu poderiam ser usados no 

Rio dos Peixes, e os professores poderiam ter oportunidade de interagir mais com 

os professores do Xingu. Eventos conjuntos, tais como oficinas de artesanato e 

feiras poderiam ser promovidas ligando os três grupos, aumentando as 

plataformas para a aprendizagem  e ações  conjuntas. 

 Nesta pesquisa, foram desenvolvidos alguns modelos e abordagens para os 

sistemas de conhecimento indígena que poderiam ser aplicados no estudo de 

outras áreas do conhecimento, a fim de comparar semelhanças e diferenças que 

possam existir entre os domínios em relação aos fatores sócio-econômicos, 

políticos e ambientais. Isso proporcionaria uma melhor compreensão de 

contrastes e tendências entre os domínios de conhecimento mais gerais ou 

especializados dentro de um determinado grupo cultural ou entre os grupos. 

Sugiro que uma comparação mais aprofundada entre os domínios do 

conhecimento dos trançados e das plantas da roça poderia ser realizada entre os 
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Kaiabi. Sugiro também que a investigação sobre o conhecimento e manejo de 

plantas da roça pode ser estendido para os grupos do Rio dos Peixes e Teles Pires. 

 Além de proporcionar o retorno dos resultados desta pesquisa para todas 

as três comunidades Kaiabi, sugiro que sejam dipendidos esforços para a 

finalização do livro didático Kaiabi Araa, publicá-lo e distribuí-lo para os 

moradores nas três áreas. Isso será uma grande contribuição para a resiliência do 

conhecimento da cestaria e tecelagem entre os três grupos. 

 Como esta investigação foi centrada em  uma comparação entre os três 

grupos Kaiabi, levanto a necessidade premente de uma análise mais cuidadosa 

sobre os efeitos da expansão Kaiabi na nova configuração do Parque Indígena do 

Xingu, por exemplo, como eles ocuparam o espaço dentro do Parque e como suas 

alianças e ações políticas afetaram a paisagem no Xingu e entre outros grupos 

xinguanos nos últimos quarenta anos. O mesmo é verdadeiro para o Rio dos 

Peixes e Teles Pires, nas quais que o território é compartilhado com grupos Apiaká 

e Munduruku. Compreender as relações entre os Kaiabi e outros grupos indígenas 

com os quais eles compartilham o território, bem como entre eles e outros atores 

sociais não-indígenas que habitam os arredores de suas terras atuais é outro 

passo importante a tomar para apoiar os processos de reinvindicação por terras e 

as perspectivas para uma melhor gestão e controle de seus territórios. Mesmo 

com todos os desafios que se avizinham, a história Kaiabi é um exemplo 

inspirador de auto-determinação e inovação em resposta aos grandes impactos 

sofridos pelos povos da Amazônia em seu contato e convivência com os não 

índios. Porque ambos futuros, de índios e não índios estão trançados, como as 

fibras de arumã ou de algodão que trançam o poder de criar, destruir, conservar e 

sonhar.  
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ANEXOS  

1. Códigos e nomes dos desenhos de cestaria e tecelagem 
Codigo 

tipo Nome 

 

Codigo 

tipo Nome 

PA1 Kwasiarapat 

 

PE23 Awara pypot 

PA2_A Ipirien and or Jarukang 

 

PE24_A Ipiren 

PA2_B Ta'agafu'a jarukang 

 

PE24_B Jarukang 

PA2_C Jeywyu 

 

PE24_C Ta'agafu'a jarukang 

PA3 Kwasiarapat 

 

PE25_A Jowosiape 

PA4 Kwasiarapat 

 

PE25_B E'a japorymo 

PA5_A Panakukupe 

 

PE26 I'yp 

PA5_B Irujerap 

 

PE27_A Yogajurat 

PA6_A Awara pypot 

 

PE27_B Yowawat 

PA6_B Awara'i pypot fuku'i 

 

PE28 Ipirien e Jarukang 

PA7 Kwasiaruu, kwasiarapat 

 

PE29 Kwasiaruu (CF) 

PE1_A Ta'agap tayt 

 

PE3_A Taangap fwã eok 

PE1_B Araa 

 

PE3_B Kwasiaruu jopep 

PE1_C Ta'agafu'a 

 

PE3_C Ta'agap fu'a jopep 

PE1_D Ta'agawoku tayt 

 

PE3_D Ta'agap jopep 

PE1_E Ta'agap fu'a tayt re ãin 

 

PE3_E Taangap 

PE10_A Inimo eta 

 

PE3_F Ta'agafu'a ea'em 

PE10_B Yok 

 

PE4_A Taangap 

PE10_C Jowiterian 

 

PE4_B Ta'agawoku jopep 

PE10_D Ta'agafu'a jarukang 

 

PE4_C Ta'agap jopep ifwã fuku 

PE10_E Yogii 

 

PE4_D Ta'agap jopep 

PE10_F Apiywo'ok 

 

PE5_A Taangap jakunaap 

PE11 Iwirapyj 

 

PE5_B Ta'agafu'a tayt 

PE12_A Iwirapyj,Inimo eta 

 

PE5_C Ta'agawoku jakunaap 

PE12_B Iwirapyj, yogajurat 

 

PE5_D Ta'agafu'a fuku tayt 

PE12_C Iwirapyj e Yog'ii 

 

PE6 Ta'agafu'a 

PE12_D Yogii, iwirapyj 

 

PE7_A Kwasiat 

PE13 Inimo eta 

 

PE7_B Ta'agafu'a ea'em 

PE14_A Taangap 

 

PE7_C Ta'agawoku 

PE14_B Ta'agawoku jakunaap 

 

PE7_D Panakukang 

http://ufdc.ufl.edu/l/IR00001138/00001
http://ufdc.ufl.edu/l/IR00000742/00001
http://ufdc.ufl.edu/l/IR00001121/00001
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PE14_C Ta'agap fu'a iru 

 

PE8 Kwasiarapat 

PE15 Taangap,iwirapyj,awasiayj 

 

PE9 Awasiayj 

PE16 Kururu'i 

   PE17 Awasiayj 

      TECELAGEM 

PE18_A Awasiayj 

   PE18_B Awasiayj iru 

 

TE1 Awasiayj 

PE19 Kwasiapiayj 

 

TE10 Ind 

PE2_A Taangap fwã eok 

 

TE2 Jarukang 

PE2_B Ta'agap fu'a fwã eok 

 

TE3 Awarapypot 

PE2_C Jywa pekangerowat 

 

TE4 Jowiterian 

PE2_D Kupekang Jyrowak 

 

TE5 Kwasiapiayj 

PE20 Kwasiarapat 

 

TE6 Kururu'i 

PE21_A Moiafu'a 

 

TE7 Pirapeku, Kangytat pit 

PE21_B Iwirafu'a 

 

TE8 Kwasiarapat 

PE22_A Janipap wuu 

 

TE9 Yok, Yogajurat 

PE22_B Kwasiaruu 
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2. Desenhos gráficos da cestaria Kaiabi e códigos utilizados na pesquisa 
 

 
  

 

PE 24 - Ipirien, Jarukang  
 

PE 24 - Ipirien, Jarukang 

 

PE 23 - Awarapypot 

PE 16 - Kururu’i 
PE 13 - Jowiterian 

 

PE 21 – Moiafu’a 

 

  

PE 26 – I’yp PE 17, PE 18 
Awasiaỹj, Awasiaỹj irũ 

PE 9 
Awasiaỹj 
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PE 22 -  Janipap wuu, 
Kwasiaruu 

PE 8 - Kwasiarapat  PE 19 - Kwasiapiaỹj 

 

 

PE 25 -  Jowosiape 

 

PE 27 – Yogajurat, Yowawat 
PE 10 - Jowiterian, Inimo 
eta, Yogajurat, Yok, Yogii 

 

PE 12 - Iwirapyj e inimo eta, 
Iwirapyj, Iwirapyj e yogajurat, 

Iwirapyj e yogii  

PE 11 - Iwirapỹj  PE 7 - Kwasiat, Ta'agafu'a, 
Ta’agafu’a ea’ e’em, 

Ta'agawoku  
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PE 6 - Ta’agafu’a PE 5 - Ta’agafu’a, Ta’agafu’a 
jakunaap, Ta’agafu’a tayt, 

Ta’agafu’a fuku, Ta’agafu’a jak  

 

PE 1 - Araa, Ta’agafu’a, 
Ta’agafu’a tayt, Ta’agap tayt, 

Ta’agawoku, Ta'agap tayt   

 

PE 2 - Ta’agafu’a, Ta’agafu’a tayt, 
Jywa pekangerowat 

PE 3 - Ta’agap, Ta’agafu’a, 
Ta'agap jopep, Ta’agap fwã eok  PE 4 - Ta’agap, Ta’agap jopep, 

Ta’agawoku jopep, Ta’agap 
jopep ifwã fuku  

 

PE 14 - Ta'agafu'a, Ta'agafu'a 
tayt, Ta'agafu'a jakunap, 

Ta'agafu'a jak, Ta'agafu'a fuku 

 

PE 15 - Ta’agafu’a, iwirapyj e 
awarapypot 

 

PE 29 - Kwasiaruu 
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Panakῦ 

PA 1 - Kwasiarapat  

 

PA 2 - Ipirien, Jarukang ou 
Pirapekῦ 

 

PA 3 – Kwasiarapat no 
fundo do cesto 

 

PA 4 - Kwasiarapat 

 

PA 5 - Panakũkupe 

 

PA 6 - Awarapypot, 
Awarapypot fu’a 

 

PA 7 - Kwasiaruu, 
Kwasiarapat 

  

PA 8 - Jarukang and Ipirien - 
variação 
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3. Desenhos gráficos da cestaria Kaiabi transferidos para a tecelagem 

pelas mulheres  
 

  

TE 1 

Awasiayj 

  

TE 2 

Jarukang 

  

TE 3 

Awarapypot 

 
 

TE 4 

Jowiterian 
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TE 5 

Kwasiapiaỹj 

 
 

 

TE 6 

Kururu’i 

  

 

TE 7 

Pirapekῦ 
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TE 8 

Kwasiarapat 

 

 

 

TE 9 

Yogajurat 
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4. Coleção particular de cestos de Simone Athayde– proposta para possível 

parceria com museus e tombamento como patrimônio do Povo Kaiabi  
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