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Finalmente, o individuo deve ser cuidadoso em nao lavar a 
presa morta, ou mesmo suas maos sujas de sangue de ca~a, num 
igarapé ou no rio. A umae" do igarapé ou do porto ficará ofendida 
e lan~ará panema sobre o individuo. A caca ou o peixe devem ser la
vados em terra a alguma distancia da água. Os restos nao aprovei
tados do animal devem ser jogados na mata, porém em lugar que 
nao transite pessoa alguma. Se os restos forero deixados numa tri
lha transitada, pisar sobre o sangue ou restos de urna presa é causa 
de panema. 

Os métodos mais comuns empregados na cura da panema, sao 
geralmente conhecidos por todos os indivíduos que se dedicam a 
ca~a ou a pesca. Embora cada indivíduo tenha predile~ao por deter
minado processo ou fórmula, todos eles consistem basicamente em 
banhos ou defumacoes em que a pimenta e o albo sao os principais 
compon~ntes. Cipó albo, ninho de gavia o cauré, f olhas de aninga e 
urna vanedade de ervas Hfedorentas e cocentas" sao sempre adicio
nados aqueles dois principais elementos. A dosagem, composi~ao, 
número de banhos ou defuma~oes, dependem do conhecimento in
dividual e da intensidade da panema. É urna prática habitual o in
divíduo curar a si mesmo e aos seus petrechos, pelo menos urna vez 
em cada quinze dias, e nao raro todas as semanas, para evitar a pa
nema que por ventura tenha adquirido ou venha a adquirir. 

A importancia dessa crenca da panema, como em suas manifes
tacoes, torna-se evidente visto que a maioria dos habitantes da loca
lidade e das vizinhancas depende da caca ou da pesca para sua sub .. 
sistencia básica. Mesmo no caso de pescadores ou cacadores semi
profissionais, os efeitos da panema sao temidos pelos que conso
mem seus produtos como no caso de mulheres grávidas. O conceito 
de panema está assim íntimamente ligado as técnicas básicas de sub
sistencia, e mais que outra crenca qualquer, a vida quotidiana do 
individuo. · 
Publicado anteriormente: R. Mus. Paulista, n.s., Sao Paulo, 5:221-5" 1951. 

62 

BREVE NOTICIA SOBRE OS INDIOS JURUNA 

Atualmente .-os indios Juruna estao localizados próximo ao 
acampa~ento D1~u~run, da Expedi~ao Roncador-:Xingu, as mar
gens do no deste ultimo nome. O acampamento está situado pouco 
abaixo da foz do rio Suiá Missu, a altura do paralelo 12. Somam os 
Juruna 37 individuos reunidos eni urna única aldeia. Localizacao e 
número que muito contrastam com aqueles registrados no passado 
sobre essa mesma tribo. 

Ao tempo da ocupacao portuguesa do vale amazónico, os Ju
r~na ocup.avam a foz do Xingu. Daí retiraram-se para o curso supe
nor refugiando-se a montante das cachoeiras. O recuo se fez sob 
pressao das expedi~oes lusas, como as de Joao Velho do Valle e a de 
Goncalo Paes, que no século XVII atacaram os aldeamentos indí
genas. Embora mal sucedidas, essas expedicoés lograram fazer com 
que os Juruna abandonassem suas primitivas posicoes '. Igualmen
te fracassaram as tentativas de missionários em aldear esses indios. 
Em parte esse fracasso foi devido. a agressividade dos Juruna e em 
parte as dificuldades surgidas entre colonos e missionários, que 

O A. esteve em con tato. com os indios J uruna em junho de 1950 gracas as facili
dad_es que ~he foram concedidas pela Fundacao Brasil Central, pelo que agradece ao 
entao presidente, Sr. General Borges Fortes. 

1 Para um re~umo da história dos Juruna veja-se Nimuen<tajú, 1948, pág. 218; Lei
te, 1943, pags. 353 a 356; Adalbert, 1849, págs. 247 a 314. 
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obrigaram estes últimos a abandon·ar a regiao. Em meados do sécu
lo XVIII foi estabelecida nova missao no lugar chamado Tauaqua
ra acima de Volta Grande, o que indica terem os Juruna recuado, 
p~is as primeiras missoes foram estab~lecida~ junto a M~tu!u, atual 
Porto de M oz. 2 O Jesuita residente foi assassinado e a m1ssao ~ba_?
donada. 3 Nesse mesmo local Padre Torquato restabeleceu ~ missao 
em 1841 " reunindo cerca de 300 Juruna 5• Esse padre estimava o 
total em ~proximadamente 2.000 indios. 6 

Quase cinqüenta anos após, o etnólogo Kar.l von ~en S~ei~en 
registra mais urna etapa da marcha dos Juruna. Dtz ele:_. ? pr~ncip; 
Adalbert encontrou-os concentrados a 3 graus e no 1n1c10 do 4 
grau, mas o fato de os localizarmos a 8 de latit~de er~ s~rpreenden
te". 1 A populacao parece ter s?frido cor~e sensivel aJulgar p~los to
tais atribuidos as diversas alde1as, reduz1das agora a um máximo ~e 
40 ou 50 individuos nas maiores e a cerca de 20· nas outras: 8 A dis
tancia e dificuldades oferecidas a navegacao pelo curso mu1to enca
choeirado, oferecia agora aos J uruna relativ~ . seguranca a .incursao 
de brasileiros. Porérri, tribos vizinhas os hostthzavam ~ obngavam a 
construir suas aldeias nas ilhas ao meio do rio. Refenndo-se a u~a 
dessas aldeias, Steinen obse·rva: "Esta situava-se ~o e.entro do no, 
sobre do is pequen os depósitos de rochas ... no pnmetro e~contra
vam-se duas palhocas maiores e urna me11or. No segundo, cinco p~
quenas e ainda outra_s separadas em. parte pela água ... Era,1?1

9

uns mi
seráveis ranchos, co11_1 um espaco interno de 4 por 3 m 

2 Nimuendajú, .1948, pág. 218 "Theses tribes niust have early abandoned thi.s pl~
ce howewer retreating to above the falls of Voila Grande, where the Jesu1ts (m 
th~ middle of the XVIII century?) also had the mission of Anauerá or Tauaquéra, 
a little above present-day Altamira" 

3 Adalbert, 1849, pág. 247. · . 
Sobre as relacoes entre indios e missionários é sugestiva a observacao de .Jº.ªº 
Daniel (Tezouro, 111, 172-3) - "Foram estes ~urunas p~aticados por um m1s~10-
nário e aldeados no ano( ... ) porém arrependtdos, por inconstantes, dete~mma
ram voltar para as suas matas; talvez por saudades das suas cacadas e pingues 
olhas da saborosa carne do~ seus contrários ... e para nao ·irem sem matalotagem 
ajustaram faze-la das carnes do mesmo Padr~, de um ~ra~co 9ue estava na sua 
companhia, e de alguns Tapuias mansos que tmha consigo . (citado por Serafim 
Leite, 1943, págs. 353-354). 

4 Adalbert, 1849, pág. 247. 
5 ldem, pág. 248. 
6 ldem, pág. 317. 
7 Steinen, 1942, pág. 281 . 
8 ldem, págs. 280 a 320. 
9 ldem, pág. 279. 
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Coudreau que, em 1896, explorou o curso médio do rio Xingu, 
delimita o tertitório Juruna ern urna faixa entre a Praia Grande e a 
Pedra Seca, o que coincide·com as observacoes de Steinen 10• A si
tuacao dos indios, é, porém, crítica. Entre "mansos, civilizados e 
vagabundos", resta um total de 50 Brasileiros, que, atraídos pela 
exploracao da seringueira·, ocupam boa parte do terr!tório indíge
na. Muitos Juruna "civilizados" ou "mansos" dependem e estao 
subordinados a seringalistas. 

A associacao entre seringalistas, e, mais tarde, castanheiros, 
veio modificar os hábitos tradicionais da tribo. Adquiriram os Ju
runa o uso de roupas, de armas de fogo, de instrumentos de ferro e 
de técnicas brasileir~s. Seus padroes de organizacao social terao se 
modificado em parte, especialmente pela subordinacao aos "pa
troes" e aos caboclos e a um regime novo de trabalho. É possível, 
mesmo, que o decréscimo de populacao nao seja devido unicamente 
ao exterminio pelas armas e dóencas, mas reflita a integracao de 
índios aos povoados e seringais, ou seja, o abandono da vida tribal 
e assimila~ao de individuos e familias a ·popula~ao cabocla tal como 
aconteceu em muitas regioes da Amazonia. No estudo de acultura
cao .de grupos indígenas um dos f atores gei'almente relegados a se
gundo plano é a "passagem" de individuos tribais para a sociedade 
cabocla, brasileira. Atribuí-se o decréscimo em número exclusiva
mente a dizimac~o por violencia ou a introducao <;le doencas conta
giosas. Ao se intensificar o contato entre J uruna e Brasileiros, parte 
dos primeiros terá se mesclado e incorporado a populacao rural. 
Alguns grupos resistiram a esse processo, o que Coudre~u observa 
quando menciona os rumores que corriam ao tempo de sua viag_em, 
de "carajasadas" - grup.os de Juruna que abandonava~ os patroes 
a que estavam ligados e reuniam-se a Juruna "vagabundc;>s" ·para 
atacar povoados ou retirar-se para regioes mais distantes 11 

Os Juruna de Diauarun constituem, aoque acreditamos, os úl
timos remanescentes tribais daqueles grupos que Coudreau mencio
na como "vagabundos". Nimuendajú refere-se a um grupo juruna 
que após algum tempo de subordina~ao a um seringueiro sediado 
em Pedra Seca, abandonou-o em 1916 para refugiar-se no Alto Xin
gu 12 Nossos informantes referem-se a um patrao de nome Cons
tantino, do qual fugjram para estabel~cer a atual aldeia. Trata-se 
provavelmente dp mesmo grupo. Porém, se foram capazes de Ji-

1 O Coudreau, J 897, pág. 33. 
1 J Coudreau, 1897, pág. 49. 
12 Nimuendajú, 1948, pág. 219. 
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vrar-se do jugo brasileiro, vieram por outro lado enfrentar situa~ao 
difícil, a de relacoes com tribos que tradicionalmente ocupavam 
esta área. Steinen menciona a inimizade dos Karajá, que parece 
considerar a tribo de mesmo nome que ocupava e ainda ocupa as 
margens do rio Araguaia. Provável confusao que Coudreau refuta, 
identificando esses Karajá do Xingu aos Suiá-Botucudo,. a que o 
próprio Steinen se refere, e cuja aldeia distava cinco dias, rio abai
xo, daquela dos Juruna 13

• Atualmente Juruna e Suiá estao mais 
próximos; a aldeia <lestes últimos, embora deslocada da foz do Suiá 
M issu para montante do rio, está a cerca de tres dias de viagem, rio 
acima. Os J uruna se referem também a urna tribo que denominam 
de Xukarramae, seus inimigos, cujos característicos como o uso de 
batoques, bordunas de um tipo especial, corte dos cabelos, desco
nhecimento de navegacao, os identifica de certo modo aos grupos 
kaiapó que habitam a regiao compreendida entre os rios Xingu e 
Araguaia. Ao mesmo tempo, os Juruna entraram em contato com 
tribos que ao tempo da viagem de Steinen lhes eram inteiramente 
desconhecidas 14, entre elas os Trumaí, Kamaiurá e Aueti que ocu~ 
pam os ríos Culuene e Culiseu. 

Até 1948, quando foi estabelecido o acampamento de Diaua
run, da E. R. X., os Juruna e as tribos habitantes dos formadores 
do rio Xingu se hostilizavam. Informantes kamaiurá lembram-se 
que, há muitos anos atrás, sua aldeia foi visitada por um grupo de 
oito Juruna, os quais possuíam rifles de repeticao. Os Kamaiurá de
cidiram apossar-se das armas e prepararam urna emboscada em que 
foram mortos os visitantes. Os Juruna nao revidaram imediatamen
te, mas, há cerca de cinco ou seis anos, um pequeno grupo que se in
filtrou até próximo a aldeia kamaiurá, surpreendeu e matou o capi-

/ 

13 Coudreau, 1897, pág. 35 - " Les Carajás des habitants du Xingu ne sont autres, -
et d'apres toutes les informations que j 'ai pu recueillir, - que les Botocudos-Suyas 
dont Steinen, venant de Mato Grosso, traversa les vWages avant d'arriver a la 
Cachoeira da Pedra Secca." - Nota da Reda~ao: Ainda Emilie Snethlage {"Die 
lndianerstamme am mittleren Xingu" , Zeitschrift jür Ethno/ogie, 52/ 53, Berlin 
1921, pág. 400) considerou como partes da mesma tribo os "Karajá do Xingu" e 
os do Araguaia. Foi Curt Nimuendajú, 19.32, págs. 552-555, que revelou ser'em os 
Górotire e outras sub-tribos kaiapó aqueles 'fndi_os que, no Xingu, desde tempos 
remotos, sao chamados "Karajá". Esta explica~ao dada pelo grande indianista, 
que, portanto, refuta as afirma~oes a respeito feítas por Karl von den Steinen e 
Ehrenreich, parece ser confirmada pelos nomes com qu·e os· Tapirapé designam 
os seus vizinhos (cf. Herbert Baldus: "Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central" 
Revista do Arquivo Municipal, vol. 100, Sao Paulo, 1945, págs. 192-193). 

14 Steinen, 1942, pág. 278. 
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tao desta tribo. A distancia e o temor recíproco parecem ter evitado 
"!_aior freqüe~c~ de contatos ~ostis. Atualmente, com ~ interven
cao da Exped1cao Roncador-X1ngu, Juruna e Kamaiurá entraram 
em ~ma fase de retaco~ pacíficas e de visitas mútuas as respectivas 
alde1as. Prevalece, porem, forte desconfianca de parte a parte. É in
teressante observar que até 1949, os Kamaiurá tinham em sua al
deia dois Juruna. Estes indios haviam sido trazidos de urna aldeia 
suiá atacada e saqueada pelos Kamaiurá. Os lóbulos das orelhas, 
perfurados e deformados para uso de grandes batoques circulares, 
at~s,tavam ter~m esse~ Juruna vivido durante largo tempo entre os 
Su1a. Na alde1a kama1urá ocupavam posicao de destaque dado suas 
qualidades pessoais de iniciativa e atividade; nao eram considera
dos prisi~neiros. Com o avanco da E. R. X. retornaram a aldeia ju
runa, mu1to a contragosto dos Kamaiurá. Nao foram aí bem rece
bidos. Possivelmente procuravam compensar sua situacao de mar
ginalidade, pois praticamente desconheciam a língua juruna, com 
intr!gas sobre os Kamaiurá. Deviam retornar a aldeia destes para a 
r.eahza~ao de urna "fest~ dos mortos", em que tinham fun~ao sa
liente, mas nao o fizeram. Os Kamaiurá, ao par das intrigas, os 
a~ea~aram de morte. Finalmente, foram assassinados pelos pró
pnos J uruna que suspeitavam de prática de feiti~aria. 

Os remanescentes Juruna, de Diauarun, parecem manter mui
tos de seus padroes tradicionais de cultura, apesar das modificacoes 
resultantes do contato mais ou menos prolongado com brasileiros. 
Me~mo a obsetvacao superficial se pode distinguí-los .das tribos que 
hab1tam os formadores do rio Xingu, isto é, os Kamaiurá Trumaí 
A ueti, W aurá, Kalapalo e outros que constituem a área c~ltural do 
ul~ri 15

• As descr~coes de etnólogos e viajantes que percorreram o 
Xt~~u, com~ Ste1nen, Adalbert, Coudreau, Snethlage 16 e Nimuen
daJu, levam a conclusao de que os J uruna, culturalmente muito se . ' aprox1mam dos grupos do baixo e médio Xingu, especialmente os 
Kuruaia, com os quais possuem, além de tudo, notável afinidade 
lingüística 17

• 

Sob esse aspecto, a classificacao dos Juruna oferece dúvidas. 
Nimuendajú, com reservas, considera-os um grupo especial de 

15 Para uma descri~ao sumária da área do u/uri, veja-se Galvao, 1949. 
16 Snethlage, 1913, págs. 49-99. 
17 Nimuendajú, 1948, pág. 219-".Physically, culturally, and linguistically, the Shi

paya are the closest relatives of the Y uruna, being in man y respects indistin
guishable." · 

67 



línguas tupis impuras 18
• A aceita~ao desse ponto de vista depende 

de estudo lingüístico mais aprofundado. Os pequenos vocabulários 
colhidos por Steinen, Coudreau e Nimuendajú 19

, evidenciam um 
dialeto próprio com intrusoes de tupi-guaraní, cuja forma muito os 
aproxima da "língua geral" difundida pelos missionários. Os ter
mos de parentesco colhidos por Nimuendajú 20

, Coudreau 21 e por 
nós nao revelam afinidades com aqueles das outras tribos tupi do 
alto Xingu, os Kamaiurá e Aueti. 

Ao viajante que conviveu com as tribos dos formadores do rio 
Xingu, o que primeiro chama a atencao ao entrar em contato com 
os Juruna, é sua aparencia e indumentária. Os Kamaiurá, Trumaí e 
demais tribos do alto Xingu, tem o cabelo cortado a altura das ore
lhas e urna pequena tonsura no alto da cabe~a. Excetuam-se as mu
lheres que os usam longos, apenas aparados em franja sobre os 
olhos. Os Juruna, homens e mulheres, usam o cabelo longo e repar
tido ao meio. Na fronte, junto a raíz do cabelo, destaca-se um pe
queno botao teito de um chuma~o de sororoca, colorido de verme
lho. Os homens do alto Xingu andam inteiramente nus. As mulhe
res vestem urna pequena tanga triangular, o uluri. Os homens juru
na nao depilam o pubis e amarram o prepúcio com um anel de pa
lha; as mulheres usam urna saia que lhes atinge até abaixo do joe
lho. É um pano grosseiro, tecido de algodao; fios brancos e verme
lhos que sao tecidos de modo a formar um padrao de gregas ou de 
faixas. 

Antigamente os Juruna tatuavam a face, descendo urna linha 
da raíz dos cabelos e circundando a boca; daí seu apelido tribal 
"bocas pretas 22

• Também as pernas eram tatuadas 23 • Em .rrossa vi
sita nao observamos nenhum individuo com _e_ssas marca:s . . ·Apenas 
pintavam o corpo com urucu. Os Juruna se habituaram t~iribém ao 
uso de roupas. 

18 Nimuendajú, ídem, pág. 214- '"Martius (1867) and Lucien Adam (1896) challen
ge the Tupi relationship of the Yuruna, which is accepted by such competent 
authorities as Bettendorf, Von den Steinen, and Brinton. Closer study leads me 
to the provisional conclusion that Yuruna, Shipaya, Manitsauá, and perhaps 
Arupaí form a special division of impure Tupí languages." . 

19 Nimuendajú, 1932, págs. 581-589, Coudreau, 1896, págs. 165-196; Stemen, 1942. 
20 Nimuendajú, 1932, págs. 583-584. 
21 Coudreau, 1897, pág. 167. 
22 Nimuendajú, 1948, pág. 229. 
23 Veja-se a gravura reproduzida em Steinen, J 942, pág. 306. 
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A maioria de seus artefatos difere em forma e man uf atura da
queles usados no alto Xingu. Nesta área,. é generalizado o uso de 
canoas feitas da casca de jatobá, enquanto os Juruna se servem de 
um tipo de u bá, is to é, canoa feíta de um tronco escavado a ferra
menta. A ceramica difere na forma de vasos, tempera do barro e de
coracao. U ma única tribo do alto Xingu é especialista na fabricacao 
de ceramica, os Waurá 2" - suas panelas sao de fundo chato e circu
lar, lados retos, borda saliente. Os Juruna fabricam vasos de fundo 
arredondado, lados extrovertidos com estreitamento na parte supe
rior para formar a borda (cf. as figuras). As panelas waurá sao pin
tadas com desenhos geométricos em branco, preto, vermelho; as 
dos Juruna nao possuem qualquer decoracao, exceto por depres
soes digitais nas bordas. Os arcos diferem apenas quanto ao mate
rial usado, porém as flechas juruna nao possuem a emplumacao 
costurada característica do alto Xingu; o tipo de empluma~ao é tan
gencial. Para expremer a massa de mandioca, usam os indios do 
alto Xingu de urna esteira que é enrolada e apertada com as maos; 
entre os Juruna prevalece o uso do tipiti, tubo cilíndrico, flexível, 
feíto de trancado, que se distende por um processo mecanico. Dife
rem ainda os ornamentos dos instrumentos musicais. 

A base da subsistencia é a mesma - agricultura de queimada 
para o cultivo de mandioca, milho, batata-doce, algodao: etc., traca 
peculiar as tribos da floresta amazónica. Os Juruna em adicao a
quelas plantas cultivam a cana-de-a~úcar. Suplementam a dieta 
com a pesca e a caca, senda esta última atividade muíto atenuada 
entre os indios do alto Xingu, que dependem quase exclusivamente 
da pesca. 

Sua organizacao social parece basear-se em familias ext(1psas, 
patrilocais 2s, que ocupam residencias comuns. ·A chefia se transmi
te de pai a filho 26

, fato que pudemos constatar. Falecido o velho Ju
bé, capitao da aldeia, sucede-se o filho Pawade. Adalbert se refere a 
um cacique, chefe de toda a tribo, a que os demais capitaes estariam 
subordinados 27

, observacao dificil de constatar boje em dia porque 
a tribo está reduzida a urna única aldeia. A poliginia é admitida. A 
esse respeito pouco diferem os Juruna das tribos do alto Xingu -
também organizadas em familias extensas e com tendencia a acen-

24 Lima, ( J 949). 
25 Nimuendajú, 1948, pág. 233- .. The Yuruna were divided into villages each com

posed of a number of families (patrilineal?)." 
26 ldem. 
27 Adalbert, 1849. 
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tuar a patrilocalidade, pelo menos no caso dos líderes ou capitaes, e 
onde a transmissao de chefia se faz de pai a filho ou de irmao para 
irmao -, que igualmente praticam a poliginia. 

Sobre a religiao é muito escassa a informacao. Segundo Ni
muendajú acreditam na mesma divindade qu~ os Chipáia chamam 
de K umapari e em um herói-cultural. Certos locais, especialmente 
as rochas, sao considerados a moradia dos espíritos dos mortos. Pa
jés usam o fumo, massagens e succao com a boca para curar; as in
fluencias malignas sao transferidas para um ramo de folhagem 28

• 

Os mesmos processos sao usados pelos pajés das tribos do alto Xin
gu. Estas aparentemente nao possuem urna divindade principal, 
mas acreditam na existencia de sobrenaturais que povoam a mata e 
os rios. Aos seus heróis-culturais nao prestam culto. Nas festas, os 
Juruna fazem largo uso de urna bebida fermentada, feíta de man
dioca 29, desconhecida dos Kamaiurá. Trumaí e outros. 

Essa noticia tem o único objetivo de ressaltar a situa~ao atual 
dos Juruna, reduzidos atualmente a pouco mais de trinta indivi
duos, quando há um século atrás atingiam como tribo a cifra de 
dois mil. Assinala também o último limite de sua longa e acidenta
da marcha em demanda do alto rio Xingu em busca de refúgio. Im
prensados e~tre os brasileiros (seringueiros e castanheiros) que 
avancam sobre o curso do río e tribos que tradicionalmente ocu
pam as zonas mais protegidas, terao que permanecer na atual posi
~ao. O seu pequeno número leva a pensar que em breve estarao ex
tintos como tribo. O documentário necessário a reconstrucao de 
sua história é escasso. Pouco se conhece de sua cultura original de 
modo a se poder avaliar as modificacoes que surgiram de seu conta
to com brasileiros e com outras tribos. Utilizamos apenas os mar
cos que ilustram as principais etapas da migracao, e que contri
buem igualmente para o esclarecimento da história do povoamento 
do río Xingu. Os atuais ocupantes das cabeceiras do Xingu prova
velmente percorreram caminho identico, porém em tempo muito 
mais remoto. De outro modo nao se explicaría a integracao de di
versas tradicoes tribais em um conjunto mais ou menos uniforme 
que se pode considerar urna área cultural. Os Juruna, recém
chegados, mantero sua individualidade cultural, cujas raízes se en
contram provavelmente no grande grupo Kawayb da mesopotamia 
Tapajoz-Xingu. · 

28 Nimuendajú. 1948, págs. 24i-243. 
29 Nimuendajú, 1948, pág. 236; Steinen. 1942, págs. 314-316. 
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CULTURA E SISTEMA DE PARENTESCO 
DAS TRIBOS DO ALTO RIO XINGU 1 

I 

As terras marginais aos formadores do rio X1ngu, tributário do 
Amazonas, ~ao habitadas até o presente por tribos indígenas. Ex
ploradores, viajantes e etnólogos percorreram esta área; suas per
manencias no local, poiém, nao µltrapassaram alguns meses e fo
ram espacad~s entre si por largo número de anos. O. alto Xingu so
rnen te veio a ser devassado em 187.0, por von den StCinen, etnólogo 
alemao. E' possivel que tenham sido realizadas exploracoes em épo
ca anterior, mas a documentacao é inexistente. Ajulgar pelos dados 
de nosso conhecimerito, nao se· registrou até dez anos passados, 
qualquer tentativa de ocupacao efetiva da ·área, por parte de brasi
leiros. A populacao indígena permaneceu isolada até 1940. A partir 

1 O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada durante os meses de maio a 
julho de 1950, entre os grupos xinguanos que habitam as vizinhan~as do acampa
mento de Jacaré, da Expedi~io Roncador-Xingu, situado na confluencia dos ríos 
Culuene e Cutiseu. ~a éontinua~ao de estudos realizados nesta mesma regiáo, no 
ano de 1947. Agradecemos ao sr. General Borges Fortes, entao presidente da 
Funda~o Brasil Central, o auxilio que prestou aos nossos trabalhos; aos irmaos 
Vitas Boas, chefes da Expcdi~io Roncador-Xingu, a hospitalidade, colabora~o 
e amizade que nos vem dispensando desde 1947. O sr. Antenor Leitio de Carva
lho, zoólogo do Muscu Nacional, que nos acompanhou nesta viagcm, colocou a 
nossa disposi~io suas notas e observa~oes etnográficas, pelo que lhe somos gra
tos. Clara Galvio participou da fase final do. trabalho e muito contribuiu para o 
esclarccimento de diversos problemas. 
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