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GEOGRAFIA E CULTURA NO ALTO XINGU 

PEDRO AGOSTINHO 

Bolseiro do 1 nstituto de Alta Cultura. junto ao 

Centro de Estudos Geográficos e Centro de 

Estudos de Antropologia Cultural 

Seria de todo impossível, neste artigo, e 

apesar de ser esse um dos problemas mais inte

ressantes que ao antropólogo se apresentam, 

discutir toda a trama de relações, por vezes 

obscuras e indirectas, entre um determinado 

ambiente geográfico e a cultura, ou culturas, que 

nele se localizam. Por isso, e tratando particular

mente dos grupos indígenas do Alto Xingu, 

restringimos nosso objecto aos condicionamentos 

ecológicos que se podem discernir no sistema 

de relações intertribais ali prevalecentes. 

A bacia dos formadores do Xingu situa-se no 

Norte do estado de Mato Grosso, Brasil, para 

além dos chapadões sedimentares que a separam 

da do Paraguai. A leste, as chapadas da serra do 

Roncador constituem o divisor de águas entre 

ela e a do Araguaia, também, como o Xi ngu, 

afluente do Amazonas, e para oeste outras «ser

ras» ocupam posição idêntica com relação à 
do rio Tapajós. Cobertas por «campos cerrados» 

(savana), impróprios para a agricultura índia, cons

tituíram-se por muito tempo em eficiente obstáculo 

à penetração de exploradores, ao avanço das 

frentes pioneiras e a relações regulares e pacíficas 

com selvícolas estranhos à região. Só quando 

em finais do último século passou a primeira 

expedição alemã é que se estabeleceu intercâmbio 

de alguma importância entre os Bakairi acultu

rados no rio Paranatinga (v. mapa) e os Bakairi 
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xinguanos, há muito isolados de seus congéneres 

ocidentais. O resultado foi a migração em massa 

para aquele rio, o despovoamento das cabeceiras 

do Kuluene e Kulisehu e uma série de epidemias 

que reduziram os Bakairi a uma sombra do que 

haviam sido. 

Para norte, os seis rios principais convergem 

até que, reduzidos a três, se vão encontrar no 

sítio que os Índios chamam Murena e consideram 

Centro do Mundo, logo depois de cruzado o 

paralelo doze de l~titude sul. Rigorosamente, não 

é esse o limite setentrional da bacia, e sim a 

cachoeira Von Martius. mas a partir de Murena 

passa a existir o Xingu própriamente dito, que. 

antes de alcançada a catarata. recebe o Manitsauá 

pela margem esquerda e o Suiá-Missu pela 

direita (v. mapa). No entanto. se o nosso inte· 

resse é a problemática das tribos que culturalment~ 
se consideram «xinguanas». os rios que aqui 

tem importância são. de oriente para ocidente. o 

Kuluene, em que desagua o Kulisehu, o Tamita· 

toala-Batovi e o Ronuro, com seus afluentes, 0 

Jatobá e o Von den Steinen. Além destes há uma 

multidão de afluentes e subafluentes, grandes e 

pequenos, que já bem perto de M urena passam 

a dar si na is evidentes de senilidade, perdendo-se 

em meandros, lagoas e igarapés. no extenso pene· 

plano de inundação. Submetidos a regime de 

cheias periódicas de Verão, correm durante ª 



época seca (fins de Abril-começos de Outubro) 

entre barrancas que chegam a dominá-los de 
três e quatro metros de altura, mas as enchentes 
vencem-nas nos pontos mais baixos e a água 

espra1a-se pelos terrenos à volta . As argilas das 
barrancas, terciárias, assentam num embasamento 
talvez arqueano; sobre elas, formando extensas 

praias brancas e bancos de areia que se opõem 
à navegação, e também invadindo o interior, 
depositaram-se areias recentes, de origem lacustre 

e fluvial. 
O relevo é pràticamente nulo, com ligeiras 

elevações a marcar os interflúvios, e a flora carac

teriza-se pela particular situação geográfica, nos 
l1 m1tes da floresta equatorial e dos campos cer

rados. Assim, a trechos de floresta não inundável 
segue-se a savana e, nas zonas mais baixas e 
húmidas, os «resfriados» cobertos de gramíneas 

e árvores esparsas, ou renques de palmeiras 
buriti a acompanhar filetes de água e charcos 
menores. Há, ainda, entre o posto Leonardo 

Vil as ·soas e a aldeia Kamayurá, uma ainda 

pouco estudada «mata seca». Penetrando pelo 
cerrado, ao longo dos nos e à beira dos lagos, a 

mata c1l1ar completa a paisagem. Quanto à fauna, 

é abundante e não se afasta da comum ao vale 

amazónico, enquanto os rios são extremamente 
piscosos e ricos em tartarugas, cujos ovos e 
carne servem como alimento. 

Três factores reputamos essenciais para a 
compreensão do lugar ocupado pelo ambiente 

geográfico suei ntamente descrito, como condi
cionante da fisionomia cultural do Alto Xingu. 

Em primeiro lugar, o que facultou a fixação das 

tribos e a elevada densidade demográfica - em 
termos indígenas, é claro - verificada quando da 

sua descoberta: trata-se da associação de terrenos 
altos e a salvo das inundações, cobertas de mata 

em solos próprios para o cultivo da mandioca 
e de rios de pesca abundan~e. Isto é, a existência 

de um meio propício à obtenção de dois ele
mentos básicos na dieta de grupos cuja cultura é 
do tipo de «floresta tropical» (1): no caso em 

apreço, fontes quase únicas dos carbo-hidratos 

e das proteínas animais consumidas, uma vez 
que, por motivos de ordem mítica e ritual ainda 

pouco investigados, não se comem animais de 

pêlo, excepto o macaco, servindo as aves mais 

para utilização das penas do que para alimento. 

Na tapagem, fazem-se aberturas e põem-se armadilhas 
como esta. 
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A carabina é dos objectos mais valorizados. As roupas 
servem de protecção contra o frio e, principalmente, 
espinhos e mosquitos no mato. 

Em segundo, os dois restantes. Um, a perfeita 

delimitação da região e o isolamento em que seus 

limites a mantêm, pois o Xingu, além dos já 

descritos, tem um curso que, da cachoeira Von 

Martius até quase à foz, no Amazonas, é cortado 

constantemente por quedas de água e pouco 

fundo. Difícil, pois, de navegar. Outro, o âmbito 

relativamente restrito em que se tiveram de esta

belecer as tribos e a facilidade que às comunica

ções e relações intertribais oferecem o relevo 

quase absolutamente plano, as grandes extensões 

livres de floresta e fàcilmente transitáveis a pé, 

e, sobretudo, a teia de rios largos, mas sem pro

fundidade, de lagos, lagoas e igarapés, aos quais a 
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canoa de casca de jatobá se adapt~ com perfeição. 

Assim, a geografia, a par de permitir a secenta

rização e o surgimento de laços sociais - com 

consequências aculturativas - entre as tribos que 

ali habitam, lança as bases de uma nítida sepa

ração e possível oposição quanto ao exterior 

da área. Oposição essa que, realmente e em 

termos sacio-culturais, se verifica. 

Mantendo apenas contactos intermitentes com 

o mundo civilizado desde fins do século passado 

até uma data tão recente quanto a segunda 

metade da década de 40, são os grupos indígenas 

que actualmente ocupam o Alto Xingu os sobre

viventes dos encontrados pela primeira expedição 

de Von den Steinen (1884), depois dizimados 

por epidemias de gripe e sarampo, e por convulsões 

a que não teria andado estranha a introdução 

de objectos metálicos na rede de comércio local. 

Os pormenores históricos de sua vinda e ajusta· 

mento recíproco são desconhecidos, dado só 

agora se estarem a realizar trabalhos arqueoló· 

gicos; a própria data, ou sucessão de datas, 

em que isso se deu fica no campo da conjectura, e 

a tal respeito existem apenas estimativas pouco 

seguras apoiadas no método histórico-cultural (2
). 

Não teria acontecido antes dos fins do século XVII, 
prosseguindo durante o seguinte: mantendo 

todas as reservas necessárias, não deixa de ser 

notável que no tão breve lapso decorrido se 

chegasse ao grau de aculturação intertnbal 

notado em 1 884. Na verdade, se bem que pro· 

venientes de um só tipo de cultura - o de floresta 

tropical-, as variantes tribais deveriam ser 

marcantes de in1c10; mas em 1884 o que 

existia, como hoje, era o que se pode considerar 

uma só cultura com pequenas variantes locais. 

Veremos, mesmo, como uma tribo depende, ou 

dependia, das outras, para completar o seu 

equipamento material. 
Apesar dessa unidade cultural, de que volta· 

remos a falar, cada uma das sociedades xinguanas 

tem língua que lhe é própria, e aparentada ou 

não com as suas · vizinhas. Todos os grandes 

grupos linguísticos do Brasil se acham represen· 

tados, e a língua reveste-se da categoria de ser 

um dos principais factores de autoconsciência 

étnica; embora se note certa tendência para ª 
utilização do português como língua franca, é 
ela, ainda, por demais insignificante. Nenhuma 

das nativas ocupa posição dessa ordem, e o que 
. . o· 

se encontra é alta frequência de pol1glotism · 

as razões disto devem-se ligar a que nenhuma 



tribo adquiriu preponderância sobre as outras, 

por motivos que ainda analisaremos. Assim, 

vamos encontrar representado o tronco tupi pelos 

Aweti e Kamayurá; o karib, pelos Kalapalo, 

Nahukawá-Matipu e Kuikuro, o aruak, pelos 

Meh1naku, Yawalapit1 e Waurá; e, por fim, 

os Trumafs, lingulsticamente isolados. Estas as 

unidades políticas e linguísticas que constituem 

hoje a área cultural do Alto Xingu ( 3 ). 

Do tronco gê, os Suyá são um caso parti

cular, talvez devido a serem dos que mais tar

diamente tentaram penetrar na zona de refúgio 

que é a bacia do Alto Xingu. Mal ajustados, as 

relações foram por muito tempo da inimizade 

latente à guerra aberta; apesar disso, muitos 

elementos culturais foram tomados de emprés

timo, e eles são considerados marginais à área. 

o mesmo caso estão os Txikão, cuja agressivi

dade para com índios e brancos só em Outubro 

de 1964 permitiu um pnme1ro contacto pacífico; 

pertencem estes ao tronco karib. Ainda entre os 

marginais há a assinalar os Yuruna e os Kayab1 

(Tup1), e os Txukahamãe (Gê), todos de 

intrusão muito recente. Como para nossos pro-

pósitos importam os Xinguanos próp.iamente 

ditos, deles nos ocuparemos agora. 

Para o estabelecimento das aldeias escolhe-se 

um local protegido das enchentes, mas suficien

temente próximo de algum no menor ou lagoa, 

de modo a evitar problemas de abastecimento 

de água e a ter à mão fornecimento regular de 

peixe. Raramente, entretanto, fica a aldeia à 
beira dos principais nos, e isto parece dever-se 

a servirem aos marginais em suas incursões, 

quando a guerra era actividade mais comum na 

região; mantendo-se afastados de suas margens, 

o avanço de um grupo guerreiro seria fàc1lmente 

detectável, menos rápido e simples. Além disso, 

os Kamayurá por diversas vezes nos disseram 

haver abandonado o ribeirão Tuatuari por causa 

da grande quantidade de mosquitos que se criam 

nos terrenos pantanosos. 

Não só a necessidade de água e peixe condi

ciona o povoamento próximo aos cursos de água 

O tata, para obter fogo por fricção, está em franco 
desaparecimento. 



ou lagos: é também importante que assim seja 

dadas as facilidades de transporte que a via 

navegável oferece para acesso às roças e para 
o transporte de cargas de mandioca. Bom exemplo 

é o dos já citados Kamayurá, cujas terras 

cultivadas se distribuem de preferência à roda 
do lago de lpavu, a distâncias que devem alcançar 
até três e quatro quilómetros; isso permite a 

exploração económica de superfícies conside

ráveis, coisa imprescindível quando se considera 
o sistema agrícola vigente, de derruba, queimada, 

plantio por dois ou três anos e novo abandono 

à floresta. Está calculado - com base em dados 
colhidos entre os Kuikuro - que, graças à 

excepcional situação ecológica local, as disponi

bilidades de terrenos favoráveis permitiriam a 
sedentarização de grupos de até dois mil indi

víduos (Carneiro, 1956, 1961 ), mas o que se 

verifica é muito diferente. Nenhuma das actuais 
tribos alcança uma população de duzentas pessoas, 
e não sabemos que isso tenha acontecido alguma 

vez; razões para o facto devem-se procurar não 
já em condicionamentos geográficos, mas nos 

sistemas político e social da cultura em apreço. 

Cada aldeia - que é a maior unidade política 

e, ao mesmo tempo, territorial - é formada de 
um- número variável de grandes casas oblongas, 

dispostas em torno de um terreiro circular, nas 
quais habitam comunalmente grupos co-residen

ciais. Estas famílias extensas são um tanto ins
táveis, ligadas pelo parentesco e lideradas por 
um «capitão» (morerekwat), alcançando um 

máximo que anda por volta dos trinta compo
nentes, embora as haja menores. O líder é dono 
da casa, e laços de parentesco, fictícios ou não, 

tornam-no «irmão» dos demais morerekwat, 

classe que se distingue pelo maior prestigio social 
gozado e por prerrogativas rituais; delas não 
poderemos cuidar, e baste portanto dizer que se 
acham fundamentadas no próprio mito das origens. 

Unidade económica e social, a família extensa 

não é chamada a cooperar com as demais, a 

não ser em pescarias colectivas e grandes ceri

mónias. Destas, da actividade económica da 

pesca e do parentesco entre os morerekwats 

derivam as forças integradoras da sociedade 
tribal, e a direcção política exerciqa pelo principal 

da aldeia é desprovida de qualquer poder de 
coacção. Ele é, mais que chefe, líder, muito 

embora seu status seja validado pelo nascimento: 

com razão já se aludiu ao sistema político vigente 
como «anarchy without chaos» (Dele, 1 966). 
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Tomada como um todo, a tribo xingua 
é pouco coesa do ponto de vista económi 
político e social, e é de crer que, alcançada u 

certa população, o sistema se torne incapaz 

manter a integração da aldeia. Não conhecem 

casos documentados para o Xingu, mas a fra 

mentação de um grupo local, dando origem 

outros, não é fenómeno raro nos que pertenc 
ao tipo de cultura «de floresta tropical»: rar 
mente se encontra algum muito maior que 

do Alto Xingu (Carneiro, op. cit.). A ideia levanta 

por Schaden (1965) de que à equivalênci 
demográfica entre os diversos grupos tribais 

deve atribuir o facto de nenhum deles se t 

imposto aos outros, é perfeitamente plausfv 
e isto, que em parte explica as relações intertriba· 

existentes, também pode explicar não hav 

língua franca, indígena. 
Não obstante terem os contactos levado 

uniformização cultural, num ponto importan 
se distingue ou distinguia. cada tribo, das restantes: 
no facto de se haver especializado na produção 

de um determinado tipo de objecto, indispensável 
às demais. É impossível saber como, ou porque. 

se deu essa especialização, e o mais que se pode 

é precisar as funções exercidas por ela no actual 

estado de coisas. Por vezes, os artigos fabricados 

são adornos, como os colares dos Kalapalo e 
Ku1kuro, mas os de ordem utilitária predominam: 

os arcos pretos dos Kamayurá, as insubsti· 

tuíveis panelas cerâmicas dos Waurá, os machados 11 

de pedra dos Trumaí, etc. Em determinadas 

ocasiões fortemente cerimonializadas. duas tribos 
encontram-se para o moitará, no qual, além 

dos objectos de especialização, se trocam outros 

de menor valor. 
Faltam estudos de pormenor sobre o comércio 

intertribal e a distribuição geográfica das matérias· 
-primas, mas há i ndfcios de que esta última 

desempenha algum papel no problema. Por 

exemplo, os Trumaí monopolizaram por algum 

tempo a manufactura de machados de pedra. 

devido à escassez desta na região, e houve quem 

atribuísse sua marginalização na cadeia de 

relações intertribais à concorrência dosmacha dos 
de ferro. E os Kalapalo, forçados a mudar a 

localização de sua aldeia, ultimamente estavam 
a substituir os colares de placas de cara· 

mujo por outros de missangas de lou9a, que 
obedeciam ao mesmo padrão formal dos tradi· 

Com plantas aquéticas faz-se uma tapagem e depois 
envenena-se com timbó o braço da lagoa assim isolado, 
num dos mais produtivos métodos tradicionais de pesca. 
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não ser em pescarias colect1vas e grandes ceri

mónias. Destas, da act1v1dade económica da 

pesca e do parentesco entre os morerekwats 
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Tomada como um todo, a tribo x1nguana 

é pouco coesa do ponto de vista económico, 

político e social, e é de crer que, alcançada uma 

certa população. o sistema se torne incapaz de 

manter a integração da aldeia. Não conhecemos 

casos documentados para o X1ngu, mas a frag

mentação de um grupo local, dando origem a 
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do Alto X1ngu (Carneiro, op. cit.). A 1de1a levantada 

por Schaden (1965) de que à equivalência 

demográfica entre os diversos grupos tribais se 

deve atribuir o facto de nenhum deles se ter 

imposto aos outros, é perfeitamente plausível, 

e isto, que em parte explica as relações intertribais 
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língua franca, indígena. 

Não obstante terem os contactos levado à 
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de um determinado tipo de obJecto, 1nd1spensável 

às demais. É impossível saber como, ou porque, 

se deu essa espec1al1zação, e o mais que se pode 

é precisar as funções exercidas por ela no actual 

estado de coisas. Por vezes, os artigos fabricados 

são adornos. como os colares dos Kalapalo e 

Ku1kuro, mas os de ordem ut1l1tár1a predominam: 

os arcos pretos dos Kamayurá, as 1nsubst1-

tuíve1s panelas cerâmicas dos Waurá, os machados 

de pedra dos Trumaí, etc. Em determinadas 

ocasiões fortemente ceri mon1ai1zadas, duas tribos 

encontram-se para o moitará. no qual, além 

dos obJectos de especialização, se trocam outros 

de menor valor. 

Faltam estudos de pormenor sobre o comércio 
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tempo a manufactura de machados de pedra. 
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relações 1ntertr1ba1s à concorrência dosmacha dos 

de ferro. E os Kalapalo, forçados a mudar a 

localização de sua aldeia. ultimamente estavam 
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muJO por outros de m1ssangas de louça, que 

obedeciam ao mesmo padrão formal dos trad1-

Com plantas aquáticas faz-se uma tapagem e depois 
envenena-se com timb6 o braço dn lagoa assim isolado, 
num dos mais produtivos métodos tradicionais de pesca. 





Os Yawalapiti em marcha. As famílias nucleares se
guem _agrupadas, a mulher à frente com as bagagens 
e os filhos, atrãs o marido, armado por vezes. 

cionais; isto é, mesmo com falta de matéria

-prima o padrão estético mantinha-se. Ignoramos 

se o novo tipo de colar será aceite no sistema 

de trocas ou não e quais as possíveis consequên

cias disso. 

Mais, entretanto, que essa distribuição importa 

o facto de que pela especialização se estabelecem 

laços de interdependência económica, que valem 

antes pelas oportunidades de i nteracção pacífica 

que proporcionam e pela emergência de uma 

consciência de solidariedade do que por seu 

valor utilitário. É uma forma de manter vivo o 

sentimento de unidade, de estabelecer aliança 

pela troca de bens. Assume isto tal importância 

que no mito das origens cada tribo é individuali-
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zada pelo nome e pelo objecto em que se espe· 

cializou. 
Isto é necessário, porque, como já dissemos 

ao falar das línguas, cada um dos grupos locais 

é fortemente consciente de si mesmo, e por 

baixo da capa da cortesia constante desponta 

sempre a forte rivalidade entre eles. O moitará, 
assim como os casamentos intertribais a que as 

relações frequentes dão azo, constituem ele· 

mentas de coesão, é verdade; mas têm a completá· 

-los as festas intertribais em que a rivalidade e os 

impulsos agressivos dela derivados encontram 

vazão. 
O melhor exemplo de um cerimonial dedicado 

à canalização da agressividade é o yawari, pela 

prime ira vez descrito e interpretado por Galvão 

(1950): nele se opõem duas tribos num combate 

simulado. Alguns dias antes do seu início a aldeia 



promotora manda enviados (pareat) a outra 

aldeia, incumbidos de a convidar a vir. Enquanto 

isso, na primeira os homens vão-se preparando, 

treinando com os propulsores de dardos contra 

um boneco de palha, ao qual gritam insultos como 

se fosse o adversário em perspect1va . Quando 

finalmente chega o dia da luta, alternadamente 

um homem de cada tribo posta-se diante da 

equipa adversa, e, defendendo o corpo com um 

feixe de varas, aguarda o tiro de um dos «1nim1gos». 

A tensão é extrema, por vezes parece que a for

malização vai ceder lugar ao conflito. mas não 

cede; e a um impacte certeiro - que só pode 

ser abaixo da cintura -, conta-se um ponto. 

Quem obtiver maior número é vencedor. 

Mas não é este o único exemplo possível : 

antigamente ex1st1u uma espéc1é de moitará, 

em que, antes das trocas comerc1a1s, os dois 

grupos em confronto se arremessavam paus 

um ao outro; e ainda hoje faz parte do moitará 

um desafio de huka-huka. Esta é uma luta corpo 

a corpo, com regras rígidas. e ocorre quase 

sempre que um grupo de homens v1s1ta outra 

aldeia : caracteriza-se por ter um carácter mais 

· individual que o yawari, oferecendo ocasião 

a que se manifestem e resolvam conflitos de 

ordem ind1v1dual, e não só colect1va, como no 

caso daquele. O Jogo da bola, a que nunca assis

timos e se acha em decadência. era igualmente 

disputado entre duas tribos, e a análise do seu 

mito não deixa dúvida quanto à 1 nterpretação 

de ser, ele também, mecanismo para a resolução 

de tensões entre dois grupos sociais antagónicos. 

Por fim, no kwar'ip revela-se-nos toda a 

cosmov1são indígena e a sua maneira de ver 

estas relações . Festa dedicada aos mortos, é 

também comemoração do mito das origens, e 

interpretámo-la como recriação simbólica e ritual 

do cosmos x1nguano: não deixa de ser s1gnif1-

cat ivo que a época de sua realização seja exacta

mente o fim da estação seca e o início da chuvosa. 

Isto é, do recomeço do ciclo ecológico determi

nado pelo sistema adaptativo da cultura em 

questão. Assim, periódicamente é afirmada a 

Kamayurá e. Yawalapiti acampam para a noite, 
perto ~a ald~1a Kalapalo. Vêm para o kwarip, a grande 
festa intertnbal (1966) (Foto de Roberto Pinho). 
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unidade fundamental destas tribos e periódica

mente reforçada a consciência que disso têm; 

e também, impllcitamente, sua opos1çao aos 

marginais: a tal oposição que julgamos ver 

esboçada pela geografia. 

De facto, as relações com os últimos são 

totalmente diversas das que acabamos de des

crever. São não é bem o termo: eram, até ao 

momento em que o estabelecimento permanente 

dos postos do S. P. 1. e, depois, do Parque Nacional 

do X1ngu, pouco a pouco as foram pacificando. 

Até então eram frequentes as incursões contra 

as aldeias, os ataques de surpresa aos bandos 

de pescadores e de colectores de ovos de tar

taruga. Como no caso de todas as festas inter

tribais que descrevemos, isso acontecia na época 

seca do ano, pelas facilidades de locomoção, 

maior abundância de peixe, fartura de ovos de 

tracaya e condições atmosféricas favoráveis. 

Se os ataques dos marginais eram em geral de 

tribos isoladas, por vezes os Xinguanos respondiam 

com verdadeiras coligações: há notícia de uma 

expedição conjunta contra os Tx1kão, bastante 

recente, e ouvimos o relato de uma outra, mais 

antiga, em que Waurá, Kamayurá e Trumaí 

cooperaram num assalto punitivo aos Suyá. 

Eliminada quase completamente a poss1bll1dade 

de guerra - em Outul':>ro de 1966 os Tx1kão 

rondaram a aldeia waurá e) -, ainda assim os 

marginais se mantêm afastados dos Xinguanos. 

em parte pela distância, em parte pelas próprias 

características de seus anteriores contactos . 

Resumindo : podemos ver guerra e Jogos com

petitivos 1 ntertri ba1s como soluções culturais 

diversas para um mesmo problema; o da hostili

dade entre sociedades indígenas distintas. Tendo 

optado pela última delas as que, compelidas a 

conviver num espaço geográfico restrito, o 

encontraram favorável ao estabelecimento de 

laços de solidariedade social; laços esses refor

çados pelo comércio e pelos casamentos. e 

preservados da eclosão violenta de tendências 

hostis por combates formalizados . Se bem que 

não se lhe possa atribuir um papel determinante, e 

único. cremos poder concluir que a geografia se 

apresenta aqui como condicionante ind1recta mas 

básica em aspectos da cultura à prime ira vista dela 

muito afastados. 

Aspecto geral dos kwarlp e parentes enlutados dos 
mortos. 
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No kwar'ip é importante o papel dos tocadores das 
flautas urua . Acabam de sair da casa. 
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summary 
Geography and Culture in the Upper Kinger Basim 

The Upper Xingu Basin is situated in northeast

ern Mato Grosso, Central Brazil. By south, west 
and east sedimentary plateaus and unhabited 

savanna isolate it from outside world; to the 

north the sarne situation is created by the Xingu 
River. This is quite shallow, obstructed by rapids 

and waterfalls which make navigation difficult. 

The interior of the Basin is characterized by a 

system of rivers, lakes and «igarapés», easily 
navigable to indian craft. Thus a geographic 

opposition arises (exterior versus interior of the 

Basin), which reflects in the intertribal relations 

prevalent in the region . 

The settlement of «tropical forest» culture type 

tribes is favoured by the association of lands good 
for manioc planting and fish abundant rivers. 
These are the principal indian food sources. 

Forced by unknown historical events to settle 
the Basin, tribes there developped through inter

tribal acculturation an uniform culture, but kept 
their own languages. These are related to Brazil's 

main indian linguistic stocks: Tupi, Arawak, 
Karib and Gê; there is, also, a linguistically 

unrelated tribe, the Trumaí. 
The tribes culturally xinguan (Kamayurá, Aweti, 

Waurá, Mehinaku, Yawalapiti, Kuikuro, Kalapalo, 

Nahukwá-Matipu and Trumaí) oppose them· 
selves to the Marginal ones (Suyá, Juruna, 

Kayabi, Txikão and Txukahamãe) . Before paci· 

fication by Expedição Roncador-Xingu, Serviço 
de Protecção aos Índios and Parque Nacional 

do Xingu, hostile and warlike relations prevailed 
between them. But in the interior of the Basin, 

the Xinguan tribes .created a system of special· 
ization, commerce, marriages and competitive 

games which established and preserved ties of 

cultural and social interdependence. 
So, war and competitive games are shown 

here as alternative cultural responses to rivalry 
between indian societies, and geography is 

considered as an indirect, not unic but basic 

element which conditioned these responses. 
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NOTAS - ALTO XINGU 

(•) Cf. definida no Handbook of South American 
lndians, vol. 3. 

(~) Gerhard Baer, cit. por Schaden, 1965. 
( ) Cf. Galvão, 1960. 
(') Pacificados pelos irmão Vilas Boas, em 1967 os 

Txikão já convieram com as outras Tribos no Porto 
Leonardo, do P N X. 
(lnf. pessoal de antropóloga Adélia de Oliveira). 
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Huka-huka, ponto alto da festa para os participantes 
do kwarip. Enfrentam-se contendores da tribo anfi
triã (Kalapalo) e de uma das visitantes (1966). 
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