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UMA ABORDAGEM PRELIMINAR DA ETNOGRAFIA DA 
COMUNICAÇÃO NA ALDEIA MEHINAKU - ALTO XINGUt 

Maria do Carmo Ivo de Medeiros 

O grupo Mehinaku, objeto de estudo deste trabalho, é um dos três 
representantes da família Aruak localizados na parte sul do Parque In
dígena do Xingu (Brasil Central). O grupo habita atualmente uma úni
ca aldeia, denominada Jatobá, e, segundo estimativas da pesquisado
ra, conta com aproximadamente 80 indivíduos. Esse total não inclui 
cerca de 20 pessoas que, em decorrência de problemas políticos inter
nos, ocorridos recentemente, migraram para outras aldeias (onde fo
ram aceitos por terem parentes) ou para o Posto Leonardo (lugar con
siderado "neutro" no Parque Indígena do Xingu, por ser um local des
tinado a servir a toda a comunidade altoxinguana). 

Esse trabalho baseia-se em dados coletados em trabalho de campo 
com os Mehinaku nos anos de 1989, 1990, 1991. O trabalho tem por 
objetivo apresentar uma abordagem ainda muito preliminar de alguns 
pontos relacionados à etnografia da aldeia, pontos estes que se pretende 
aprofundar numa etapa posterior na pesquisa, tendo em vista esclare
cer aspectos da situação lingüística e da própria língua Mehinaku. 

Serão aqui considerados, elementos de análise referentes a três 
pontos: 

1 - Trajetória histórica do grupo. 
2 - Distribuição do bilingüísmo/ monolingüísmo na sociedade 

Mehinaku. 
3 - A questão da identidade tribal e a consciência étnica 

alto-xinguana. 
No sentido contextual, a metodologia do trabalho seguiu a orien

tação de Hymes e Gumperz (1964). A maioria das afirmações que se
rão feitas nesse trabalho se baseiam em depoimentos dos próprios 
falantes. 
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1. Trajetória histórica 

Corno ocorre com relação aos povos indígenas em geral, pouco 
se sabe sobre a história remota dos Mehinaku, devido à inexistência 
de registros. 

Segundo os mais velhos, os Mehinaku sempre viveram entre os 
rios Tuatuari e Curisevo. Mencionam mudanças na localização da al
deia por motivos de guerra ou subsistência mas os deslocamentos sem
pre se deram na mesma região. 

Um Mehinaku (chefe da aldeia), ao narrar a trajetória de seu po
vo, disse que os Mehinaku residiam primeiramente às margens do rio 
Curisevo (onde estão hoje) e que havia, nessa época, três grupos distri
buídos em três aldeias: Mehinaku, Yanapyhi e Kutanapu. Todos fala
vam, segundo ele, "um pouco diferente" mas, "só um pouquinho". 
Devido a guerras com os Txicão e a epidemias de gripes e sarampo, 
decidiram que todos se uniriam aos Mehinaku, que contavam com um 
número maior de pessoas. Segundo o informante, o chefe dos Mehi
naku reuniu todos e disse que a partir de então todos deveriam esque
cer as outras línguas e falar só Mehinaku. 

Mudaram-se depois para uma Aldeia Yawalapiti abandonada e lo
go fizeram uma nova aldeia perto do Posto Leonardo (distante da al
deia quatro horas caminhando), num dos braços do rio Tuatuari, on
de ficaram até 1988. 

Em 1989, por motivos de subsistência, retornaram para o antigo 
sítio onde seus antepassados viviam, nas margens do rio Curisevo ( dis
tante do Posto Leonardo quatro horas em barco a motor). 

O primeiro relato de contato com brancos se deu em 1887 com 
Steinen (1940); depois em 1895 e 1899 com Meyer e em 1900 com Schi
midt (1943). 

A partir de 1910, com a fundação do SPI (Serviço de Proteção , 
ao Indio) - denominação que depois mudaria para CNPI (Conselho 
Nacional de Proteção ao Índio) e depois ainda para Funai (Fundação 
Nacional do Índio, em 1957) - os contatos entre brancos e Mehinaku 
se intensificam. 

Em 1947, com a abertura do campo permanente de Jacaré, FAB, 
desenvolveram-se várias pesquisas antropológicas referentes às comu
nidades xinguanas. Mais tarde, com a permanência dos irmãos Villas 
Boas no Parque, intensificou-se o contato entre os brancos e os índios. 

Atualmente há na área postos indígenas, com médicos, enfermei
ros, dentistas, mecânicos e eventualmente professores que convivem 

378 

\ 



com os índios. Além destes, periodicamente aparecem pesquisadores 
e visitantes no Parque. Somado a isso, os homens da aldeia viajam pa
ra cidades próximas para realizar compras, para tratamento de doen
ças e para resolver problemas na Funai. 

Esse contato cada vez mais intenso com a cultura branca está tra
zendo uma inevitável alteração nos costumes e na língua. Muitos ter
mos de objetos do branco, antes designados com expressões próprias 
da língua Mehinaky, estão sendo esquecidos. Por exemplo, há termos 
próprios na língua para designar relógio, avião, munição, armas etc., 
porém muitas crianças desconhecem esses termos ou conhecem mas não 
utilizam. 

Questionados sobre as possíveis mudanças que a língua poderá so
frer, dizem os Mehinaku que nada irá mudar pois eles não deixarão 
de ensinar aos filhos o "nome das coisas''. Mas na realidade verifica
se que a situação não é tão tranqüila assim: por enquanto há a presen
ça dos mais velhos que insistem na preservação dos costumes e da lín
gua, mas, em contraposição, há os mais jovens que estão deslumbra
dos com a cidade e com as vantagens de falar Português e poder se 
comunicar com os brancos. Os mais velhos consideram que muitos não 
se interessam mais pelos costumes e mitos. Um de meus informantes, 
falando de um filho seu, diz: " ... ele é muito preguiçoso: não quer 
aprender fazer cesta, não quer ouvir histórias. Está com a cabeça vira
da: só pensa na cidade ... ". 

Por enquaNto a língua e a cultura Mehinaku estão coexistindo com 
a cultura e língua brancas, mas daqui a umas três décadas, quando os 
mais velhos morrerem, não se pode prever o que acontecerá. 

2. Bilingüismo/monolingüismo na sociedade Mehinaku 

Atualmente a aldeia conta com aproximadamente 80 habitantes 
distribuídos em seis casas. Destes 80 habitantes, somentes 6 deles são 
de outras aldeias (há 4 Waurá; 1 Kamayurá; 1 Suyá) que se uniram 
a Mehinaku através de casamentos intertribais. 

A população atual é composta na sua maioria por jovens: 600Jo 
dos Mehinaku têm menos de 18 anos. 

Não existe monolingüismo em Português entre os Mehinaku e, por 
outro lado, todos os habitantes da aldeia, inclusive aqueles provenien
tes de outros grupos, falam o Mehinaku. Por esse motivo a grande maio
ria das atividades comunicativas são realizadas na língua tribal. 
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Uma grande parcela de velhos e adultos tem pelo menos um co
nhecimento passivo do Waurá (língua Aruak muito próxima ao Mehi
naku) e de outras línguas indígenas, de acordo com o parentesco que 
cada um possui com indivíduos de outros grupos. 

Em situações de comunicação intertribal, como durante a realiza
ção de cerimônias e festas na aldeia, além de encontros no posto indí
gena, onde há diálogo entre pessoas falantes de diferentes línguas, em 
princípio, cada um usa a língua nativa mesmo que disto resulte um en
tendimento apenas parcial. Muitas vezes a compreensão das pessoas 
que se comunicam parece ser mais intencional que textual, mas quan
do o entendimento do que é dito precisa ser claro, é usado muitas ve
zes o Português. No entanto o uso do Português não é regra. Freqüen
temente são usadas outras línguas indígenas que ambos os interlocuto
res dominem. 

O Português é usado nas situações de comunicação intercultural 
como nos contatos em cidades, nas consultas médicas, dentárias etc. 

2.1. Graus de bilingüismo 

É muito complexo tratar o grau de bilingüismo nos Mehinaku pois 
parece haver vários fatores que entram em jogo na concepção que eles têm 
do que seja "saber outra língua''. Para o estabelecimento de graus de bi
lingüismo aqui, estou levando em conta o conhecimento ativo de outra 
língua que não a tribal e o julgamento dos próprios Mehinaku em rela
ção a quem fala realmente outra(s) língua(s). Na Aldeia Mehinaku as mu
lheres raramente saem do Parque, portanto, na maior parte dos casos, 
elas falam outras línguas indígenas em duas situações: se têm parentesco 
com outras aldeias ou se se casam com hon1ens de outras aldeias. Já os 
homens, além dos fatores como parentesco e casamento intertribal, tran
sitam mais na área do Parque e vão com mais freqüência ao Posto Leo
nardo, onde são faladas várias línguas, principalmente o Português. Além 
de freqüentar o Posto Leonardo, os homens têm contato com o Portu
guês fazendo constantes visitas a cidades próximas, onde vendem arte
sanatos e compram utensílios de que necessitam. 

Feitas as considerações acima, podemos pensar que na sociedade 
Mehinaku há quatro situações de conhecimento lingüístico em ordem 
crescente. 

- Situação 1: falantes somente da língua tribal. É o caso de uma 
grande parte das mulheres tanto jovens quanto idosas, das crianças e 
de poucos homens, em sua maioria velhos e sem poder na aldeia, com 
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exceção de um Mehinaku bastante idoso, antigo chefe, que tem poder 
e é tido como Mehinaku puro (ver item 3). 

- Situação 2: falantes de língua tribal mais outra(s) língua(s) in
dígena(s). É o caso de algumas mulheres e homens idosos que domi
nam outras línguas indígenas e não dominam o Português. Há três mu
lheres que reconhecidamente falam o Waurá além do Mehinaku, e há 
um homem idoso que fala, além do Mehinaku, duas línguas indígenas 
da mesma família (Aruak): Waurá e Yawalapiti. 

- Situação 3: falantes da língua tribal e do Português. É o caso 
de quase todos os homens na faixa de 25 a 45 anos e rapazes da aldeia. 

- Situação 4: falantes da língua tribal, de outra(s) língua(s) indí
gena(s) e do Português. É o caso de quatro indivíduos que reconheci
damente falam uma outra língua indígena, além da tribal e que domi
nam o Português. Há ainda um indivíduo, tido como Mehinaku, que 
é apontado por todos na aldeia como falante de cinco línguas indíge
nas, além do Português. Dessas cinco línguas indígenas, três são da 
família Aruak: Mehinaku, Waurá, Yawalapiti; uma é da família Ka
rib: Kuikuro; e uma da fam1lia Tupi: Kamayurá. 

2.2. Contato com a escrita na comunidade Mehinaku 

Poucos Mehinaku tiveram algum contato com a escrita, pois nun
ca houve escola na aldeia. Seis indivíduos cursaram uma escola que 
esporadicamente funciona no Posto Indígena Leonardo. Todos eles es
crevem e lêem em Português e aprenderam por conta própria a escre
ver e ler em Mehinaku. Dois deles atualmente estão cursando escolas 
de Brasília, e a comunidade tem esperanças de que futuramente eles 
se tornem professores na aldeia, pois os Mehinaku reconhecem que é 
difícil manter um professor "branco" na aldeia por muito tempo. Um 
de meus informantes (Jumuí, chefe da aldeia) diz: " ... lugar de branco 
é na cidade. Branco não agüenta muito aqui. Tem que trazer muita 
comida, fica com saudade da cidade''. 

Os Mehinaku querem aprender Português e matemática para "en
tender tudo" quando forem para a cidade, para não serem enganados 
em seus direitos e nas compras que fizerem. 

Os Mehinaku mais velhos acham importante que os jovens apren
dam também a escrever em Mehinaku para poderem registrar " histó
rias desde antigamente e não esquecer nunca''. O fato de quererem es
crever os mitos na língua relaciona-se com a preocupação quanto ao 
desinteresse de alguns dos Mehinaku mais jovens por conhecer os mi
tos indígenas . 
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Como medida paliativa para o problema de falta de escola, os Me
hinaku pleiteiam um professor que lhes ensine Português, mesmo que 
por pouco tempo: " ... a gente queria que ficasse professor aqui só um 
pouquinho. Só para ensinar uin pouco escrever e um pouco de conta, 
para as crianças não ficarem burras''. 

3. Identidade étnica 

Conforme comumente verificado na literatura da região, como em 
Samain (1991); Gregor (1977), quando se examina o conjunto das tri
bos que convivem no Alto Xingu, verifica-se que há uma grande diver
sidade lingüística e ao mesmo tempo uma unidade cultural. Pode-se 
pensar em que medida essas semelhanças culturais participam da cons
tituição de uma consciência étnica alto-xinguana, opondo então Alto 
Xingu/ Baixo Xingu. 

Questionando os Mehinaku sobre as diferenças entre eles e outros 
índios; os outros alto-xinguanos, os baixo xinguanos e os não
xinguanos, verificamos que a questão da identidade étnica é muito com
plexa e pode ser colocada em vários planos. 

Podemos afirmar que ser xinguano, seja do Alto ou do Baixo, é 
um status. É possível tomar como exemplo mitos que problematizam 
esses diferentes planos de identidade. Um deles, que me foi contado 
para explicar porque nós, brancos, temos armas, roupas e outras coi
sas da cidade e eles, índios, não têm, mostra bem claramente a divisão 
étnica que fazem entre os índios xinguanos e não-xinguanos. 

Retomando brevemente o mito da origem do mundo, os Mehina
ku contam que foram jogadas três flechas no solo, cada uma simboli
zando respectivamente o branco, o xinguano e não-xinguano ... Esta
vam esses três chefes conversando na Aldeia do Sol, quando o Sol co
meçou a distribuir presentes: os brancos aceitaram armas e leite, que 
os xinguanos "burramente" não quiseram; os xinguanos preferiram 
bonitos colares e cintos de caramujo; e os não-xinguanos receberam 
comidas sujas e fedidas ... Então o Sol falou para eles (não-xinguanos) 
irem morar bem longe dos xinguanos. 

Com base nesse mito podemos estabelecer um primeiro plano de 
identidade étnica: gente x não-gente:2 onde os denominados por gen
te ("neone" em Mehinaku) são os xinguanos do Parque Nacional do 
Xingu e os brancos; e os não-gente ("wajaio" em Mehinaku) são os 
não-xinguanos, tidos como sujos e fedidos, além de serem considera
dos como animais que atacam as pessoas. 
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Um segundo plano de identidade que podemos pensar seria a opo
sição alto-xinguanos x baixo-xinguanos: onde a divisão parece ser in
centivada mais por problemas políticos que existem no Parque, entre 
os povos do Alto e do Baixo Xingu. Os adjetivos que são dados aos 
baixo-xinguanos são pejorativos: briguentos, não tomam muito banho, 
não sabem fazer boas comidas e são feios. 

Um terceiro plano de identidade que podemos pensar seriam os 
Mehinaku x outros alto-xinguanos. Em geral os Mehinaku respeitam 
todos os povos alto-xinguanos e dizem que ''não sofreriam muito se 
tivessem que morar com um deles". Mas assim mesmo há o uso de 
estereótipos para caracterizar outras aldeias alto-xinguanas que têm de
feitos que eles, Mehinaku, não têm. Por exemplo, os Kamayurá são 
tidos como ladrões; os Yawalapiti como fofoqueiros; os Waurá como 

. 
preguiçosos. 

Esses estereótipos muitas vezes não são mantidos por todos os ha
bitantes e variam de acordo com o grau de parentesco que cada um tem 
com outras aldeias xinguanas. Há, por exemplo, habitantes da aldeia 
que são considerados Mehinaku embora não tenham nascido na aldeia. 

Um quarto plano de identidade étnica que podemos pensar seria: 
Mehinaku x mais Mehinaku. Essa distinção é bastante complexa e leva 
em conta vários fatores. 

Para que um indivíduo seja considerado Mehinaku parece haver 
fatores como: 

- falar bem a língua, sem sotaque; 
- ter parentesco com membros da aldeia; 
- viver no local; 
- ser bem cotado pela opinião pública mantendo boas relações 

na aldeia. 
Há, por exemplo, um indivíduo que nasceu na Aldeia Kamayurá 

mas é tido como Mehinaku, pois como disse um informante: ' 'Ele nas
ceu no Kamayurá mas é Mehinaku porque veio para cá novo. O pai 
dele é Mehinaku; ele casou aqui; mora aqui e fala bem a língua." 

Há um outro que nasceu na Aldeia Waurá, é filho de pais Waurá, 
mas como dizem " ... já até esqueceu a língua. Só fala Mehinaku". 

Há também os que brigam com a comunidade e não são mais con
siderados Mehinaku. Conforme me disse um informante referindo-se 
a um ex-habitante: " ... ele brigou, foi embora. Agora não é mais Me
hinaku. '' 

Já na concepção do que seja um Mehinaku puro, ou seja, " mais 
Mehinaku", são levados em conta fatores como: 

383 



.. , 
pureza sangu1nea; 
nenhum contato com a cidade; 
monolingüismo na língua tribal. 

São apontadas como "mais Mehinaku" as duas pessoas mais ve
lhas da aldeia: um antigo chefe e a "dona da Música", mulher mais 
velha da aldeia que é tida como a que mais sabe cantar. Os Mehinaku 
dizem: " ... eles falam Mehinaku mais puro, porque não sabem nenhu
ma palavra de outra língua. Só Mehinaku. Não usam palavra do Por
tuguês. Falam tudo na língua". 

Parece haver uma escala crescente de exigências que vão sendo 
acrescentadas para ser um "mais Mehinaku". Essa escala vai de gente 
até chegar em "mais Mehinaku" sucessivamente. 

Podemos pensar em um esquema tal como: 

GENTE 

XINGUANOS 

ALTO-XINGUANOS 

MEHINAKU 

MAIS MEHINAKU 

Esses foram os pontos levantados nesta abordagem preliminar da 
etnografia da aldeia. Numa etapa a seguir estes pontos serão aprofun
dados e problematizados mais adequadamente. 
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NOTAS 

1 Comunicação apresentada no simpósio "Índios e não-índios: uma interação desigual no limiar 
do séc. XXI", Unicamp - 8/91. 

2 Thomas Gregor em Mehinaku: o drama da vida diária em uma aldeia.do alto xingu classifica 
os Txikão (baixo-xinguanos) corno wajaio ("não-gente"). Conforme observa Etienne Sarnain 
(1991), as categorias dos nativos são ligadas a um dinamismo interno que move constantemen
te essas sociedades, assim pensamos em duas hipóteses possíveis para explicar esse dinamismo: 
quando Thomas Gregor realizou o trabalho em questão, os Txikão estavam no Parque havia 
pouco tempo e, na coleta de dados de 1991, os Mehinaku dizem que "agora eles estão mais 
amansados" e portanto agora "já sabem fazer comidas boas e tomar mais banhos". Outra 
hipótese para explicar a inclusão dos Txikão no plano de "gente" seria a questão de identida
de xinguana para sobrevivência no Parque Nacional do Xingu tornando-os politicamente mais 
fortes. 
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