
MIGRAÇÃO, GUERRA E SOBREVIVENCIA SUIA 

Protásio Frikel 
(Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém) 

Os Suiá, embora ainda não estudados suficientemente1, não são des- 
conhecidos na etno:ogia. Desde von den Steinen chamaram a atenção por 
suas características, um tanto diferentes das dos grupos vizinhos, mormente 
por terem sido, por longo tempo, o único grupo jê da área alto-xinguana. 

Os Suiá - nome cuja pronúncia mais correta seria Siuyá2 - con- 
tam atualmente com 65 indivíduos entre homens, mulheres e crianças. 
5 homens fa!am o português razoàvelmente bem e parte da nova geração 
entende o mais necessário. Moram, atualmente, no rio Paranajuba, ou 
seja Suiá-miçu, têrmo Trumái que significa "Rio dos Suiá". Os próprios 
Suiá, todavia, chamam o rio "Ngôtí", isto é, "Rio Grande" ou "Agua 
Grande"3. Habitam uma só aldeia, Yamurekumã, embora tenham plane- 
jado uma segunda, rio acima, em local denominado Wénditáma. 

Entretanto, os Suiá não são autóctones do Paranajuba. Ainda von 
den Steinen ( 1942: 237 S .  ) , há cêrca de 80 anos, os assinala no rio Xingu . 
Da mesma forma Ehrenreich, em 1887 (1929:252). Mas também ali 
eram imigrantes. Focalizaremos em primeiro iugar estas migrações, em 
sua relação com as guerras intertribais ou interxinguanas, pois elas nos 
fornecem a base para a melhor compreensáo do assunto. 

1. Migração e guerra: motivos da depopulação tribal Suiá 

Conforme sua própria tradição, os Suiá vieram de regiões mais se- 
tentrionais. Um relato colhido entre êles não só indica rumos de migração, 
mas refere-se também a certos episódios e à aquisição de elementos cultu- 
rais que podem confirmar tais rumos. 

Dizem os informantes Suiá que não sabem mais com exatidão a terra 
de origem de seus ancestrais. Todavia, moravam muito longe dali. Apon- 
tam o rumo noroeste, "lá, onde tem milho e mandioca dentro da água". 

Ponto de partida do relato das migrações é uma época em que os 
antigos Suiá ainda não conheciam roça ou comida boa, "comida que pres- 
te". eles comiam casca mole e fofa, pau podre e outras coisas semelhantes. 
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