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INTRODU<;ÁO 
q 

Os Waiapi boje, no Amapá 

Os Waiapi, povo falante de urna língua Tupi-Guarani, vivem em 
ambos lados da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. A 
popula~ao total da etnia é de cerca 1.000 indivíduos. No estado do 
Amapá, 400 Waiapi distribuem-se entre 13 aldeias, numa área cuja 
delimita~ao foi reconhecida em 1991, com 583.000 ha. Fora dos ,, 
limites da Area Indígena W aiapi, há notícias da existencia de um 
pequen o grupo isolado na regiao do alto rio Amapari, remanescente 
das aglomera~oes que outrora ocupavam urna faixa contínua de 
terras entre o alto rio lratapuru, no centro do Amapá, e a margem 
esquerda dorio Oiapoque, na Guiana Francesa (ver mapa 1). 

Mapa 1: Os Waiapi do Amapari 
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Apesar de terem mantido contatos esporádicos há mais de um 
século com balateiros, ca9adóres de pele e garimpeiros, os W aiapi 
do Amapá só f oram oficialmente contactados em 1973. Na época, 
a equipe da Funai que os re-descobriu preparava os trabalhos de 
abertura da Rodovia Perimetral Norte, que atravessa agora parte da 
área. Hoje, as terras W aiapi es tao circundadas e amea9adas pela 
atividade predatóriade garimpos. Nos últimos dez anos, os Waiapi 
tem expulsando sistematicamente os invasores e conseguido manter 
a integridade desta área, que representa apenas parte de seu territó
rio tradicional. 

O aumento das pressoes territoriais e a dependencia em rela9ao 
a assistencia sanitária levaram os w aiapi a muitas transforma96es 
em seu modo de vida. A mais significativa f oi a concentra9ao dos 
grupos locais em torno de postos - mantidos pela Funai e pela 
Missao Novas Tribos - onde funcionam as enfermarías e, há pouco 
tempo, as escolas. Atualmente, a permanencia em tomo desses 
postos tende a ser intermitente, em acordo como plano de controle 
territorial que alguns líderes tem colocado em prática, reocupando 
zonas distantes com novas aldeias e acampamentos. A acomoda9ao 
a novas dependencias nao inviabilizou, portanto, a manuten9ao dos 
padroes básicos da organiza9ao social waiapi, caracterizada pela 
independencia política e económica dos grupos locais ( wanako ), um 
sistema que eles desejam manter e sobre a qual se funda sua 
autonomía cultural. 

Urna versao indígena para a história de contato 

Originários da margem direita do río Amazonas, os W aiapi sao 
mencionados durante o século XVII nas imedia96es da "volta 
grande" do baixo rio Xingu (Altamira), numa regiao também 
ocupada pelos povos Juruna, Kuruáia e Pacajá. No início do século 
XVIII, iniciaram um movimento migratório que os levou, gradativa
mente, a regiao que ocupam atualmente. No intermédio, teriam 
estacionado em aldeamentos missionários estabelecidos no baixo 
río Paru, a margem norte do Amazonas. Dali, partiram para urna 
nova migra9ao, em busca de refúgio, até a regiao de cabeceiras dos 
afluentes dos rios Jari e Oiapoque, onde vive~ hoje (ver mapa 2). 



INTRODU<;ÁO 

KOUROU 

Mapa 2: Migra~iio dos Waiapi 

e J 

ILHA 
DOS 
JOANES 
(MARAJÓ) 

t PIRAWIRI (POMBAL) 

t ARICARI (SOUZEL) 

t MISSOES 

c6J FORTES 

11 

l 17121 REFERi:NCIAAOS WAIÁPI 
NAS FONTES 



. 12 MAIRr REv1srr ADA 

As narrativas apresentadas nesta coletanea referem-se a este 
segundo movimento. Tratam do distanciamento em rela9ao ao lugar 
que, boje, consideram como sua origem: o paraná, ou rio grande, 
onde está Mairi, a fortaleza construída pelo herói /anejar para 
abrigar a verdadeira humanidade, W aiapi. 

A perspectiva adotada nesta coletanea privilegia a versao 
indígena. As fon tes orais elucidam eventos nao documentados pela 
historiografía oficial (por exemplo, os confrontos ocorridos no 
palco de aldeamentos missionários ou de fortes) e poderao ser 
comparadas a outras vers6es sobre o contato interétnico no Amapá. 
Nesse sentido, ampliam e complementam um trabalho anterior 
(Migrafdo, guerra e comércio: os Waidpi na Guiana-1986), cujo 
enfoque era a reconstru9ao, a partir de fontes escritas, do movi
mento migratório empreendido pelos W aiapi entr~ os séculos XVII 
e XIX. A publica9ao <lestes textos pretende apontar questoes de 
interesse para a história indígena na regiao e incentivar a pesquisa 
documental em fontes dos séculos XVII (no que diz respeito aos 
conflitos entre portugueses e franceses pelo coritrole da costa do 
Amapá), XVIII (relativa a dispersao dos aldeamentos missionários 
e reconstru9ao da fortaleza de Macapá) e XIX (para o período da 
Cabanagem). 

A organiza9ao desta coletanea, porém, nao visa aconfronta9ao 
de fontes escritas e orais. Ao contrário, ao selecionar as narrativas, 
procurei deixar de lado a perspectiva externa de nossa historiografía 
para privilegiar os critérios que fundam a etno-história ou etno
historiog rafia waiapi, investigando-se as modalidades de manipu
la9ao de eventos históricos utilizadas por esta sociedade para 
administrar, ideologicamente, seu con tato com nossa história ( cf. 
Viveiros de Castro, 1993, 25). 

Critérios para uma etno-historiografla 

Meu principal interesse na organiza9ao des ta coletanea é encontrar 
um formato adequado para a transcri9ao/tradu9ao e para a inter
preta9ao/comentário de informa96es orais, capaz de preservar 
algumas da características de sua constru9ao e de sua enuncia9ao. 
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Desde 1991, venho dedicando grande parte de meu tempo a 
atividades de assessoria direta a comunidade W aiapi, para a implan
tac;ao de dois programas complementares, de educac;ao e de controle 
territorial, com apoio do Centro de Trabalho Indigenista. Visitas 
regulares na área indígena e a oportunidade de acompanhar os 
líderes em suas estadias na,..cidade suscitaram o registro mais 
sistemático da tradic;ao oral deste povo. A implementa~ao dos 
programas de intervenc;ao representou, para os W aiapi, um período 
fértil em discussoes coletivas. Reelaboraram argumentos para sua 
política cultural, a partir de narrativas mítico-históricas queeu nunca 
havia ouvido nem gravado nas estadias anteriores, inclusive mais 
prolongadas, quando realizava, apenas, "pesquisa". Assim, a pes
quisa-a~ao <lestes últimos anos permitiu nao só o acesso a novos 
materiais, como me incentivou a rever o conjunto das narrativas 
registradas desde a primeira visita ao Amapari. 

Com a expectativa inicial de realizar um trabalho sistemático 
sobre essas narrativas, cataloguei o conteúdo das 198 fitas cassetes 
reunidas desde 1977. Percebi logo que o volume do material 
inviabilizavasua transcric;ao completa e me dediquei a sua organiza
c;ao temática. Inclui diferentes generos orais: narrativas e exegeses 
míticas, relatos históricos, histórias de vida, discursos políticos, 
além de pe<;as do repertório música! e ritual. A classificac;ao desses 
discursos em forma de repertórios, as transcric;ües e as traduc;ües 
parciais, assim como a edic;ao e reproduc;ao em fitas (audio e vídeo) 
permitiriam seu aproveitamento para a elaborac;ao de materiais 
didáticos, distribuídos nas aldeias em forma de livros de leitura, de 
fitas-audio e de documentos em vídeo. 

A sele~ao de textos para fins didáticos me confrontou a urna 
nova problemática: as distorc;oes que surgem da manipulac;ao de 
repertórios orais quando formatados a modalidades nao-tradicio
nais de transmissao de conhecimentos. Para controlar essas 
distorc;oes no "retorno" do material as aldeias, encontramos algu
mas alternativas. Nos livros de leitura utilizados no programa de 
alfabetizac;ao, só editamos relatos de caráter "histórico" e depoi
mentos do tipo "fala para branco". Mas, como a delimita~ao desses 
generos é extremamente fluí da (ver adiante ), a edic;ao escrita des ses 
discursos acaba sendo, sempre, empobrecedora. Em contrapartida, 
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editamos urna série de fitas-audio (intitulada Jane ayvu kwer) nas 
quaisépossívelmanteraformadialógicaeaversaointegraldasfalas. 
Ali estao reproduzidos os discursos míticos, que optamos por nao 
traduzir nem reproduzir em livros, nao apenas para evitar de fixar 
urna "versao escrita", mas porque a narrativa mítica é sempre 
incompleta, pela própria natureza de sua transmissao oral. Discuto, 
adiante, estas características, no contexto da cultura W aiapi. 

Editar materiais didáticos a partir de narrativas orais indígenas 
sem empobrecer seu conteúdo é um desafio para o etnólogo, a quem 
cabe controlar a contextualiza9ao e a transparencia nos critérios de 
sele9ao de textos. Nesta coleta.nea, proponho urna solu9ao interme
diária: a edi9ao nao se destina aos Waiii.pi, mas pretende indicar 
caminhos para a elabora9ao de futuras edi96es· didáticas. Procurei 
organizá-las numa perspectiva que oriente e enrique9a esta utiliza-
9ao. Interessei-me particularmente emrestituir aspectos dareflexao 
coletiva empreendida pelos W aiapi sobre sua atual situa9ao de 
contato interétnico. 

Atualiza~ao da auto-representa~ao waiapi 

Tenho me interessado, ultimamente, pelareelabora9ao da auto
imagem que os W aiapi tem de si mesmo, num processo que pude 
acompanhar ao longo de quase duas décadas. Esta abordagem me 
parece ainda significativa para dar con ta tanto da temática específica 
quanto das condi96es de produ9ao dos discursos mítico-históricos 
reunidos nesta coletanea. 

No texto Vídeo nas aldeias: a experiencia Waiii.pi (no prelo) 
procuramos explicitar o impacto de urna nova forma de comunica-
9ao sobre a representa9ao que os· Waiapi tem de si mesmos. A 
reprodu9ao e circula9ao, através do vídeo, de discursos e de 
posturas deles mesmos e de outros grupos indígenas promoveu urna 
transforma9ao na "lógica do saber" tradicional. As informa96es 
veiculadas pelo vídeo apresentam a di versidade dos povos indígenas 
em situa96es que associam aspectos da realidade normalmente 
separados na transmissao das tradi96es orais: características tecno
lógicas, linguísticas e aparencia física, posi9ao em rela9ao aos 
brancos, etc ... A circula9ao dessas informa96es através do vídeo 
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contribuiu a revisao da auto-imagem, propiciando associa96es 
inéditas e ampliando as inforrna9oes anteriormente limitadas aos 
fundamentos núticos e as peculariedades da experi.encia histórica, 
exclusiva ao grupo W aiapi. 

Prossegui a análise daconstru9ao da auto-imagem Waiapi no 
texto Jane ayvu kasi: discurso político e auto-representafao waiapi 
( 1992), analisando as "falas para branco", um tipo de oratória que 
defini como" discurso-a9ao" e avaliando sua articula<;ao com narra
tivas de fundo mítico-histórico que sao enunciadas na forma de 
"discurso-explica9ao", que sustentam por sua vez, os argumentos 
utilizados pelos Waiapi paralegitimarsuas reivindica9oes. O textos 
analisa a evolu9ao da retórica waiapi num período de 10/12 anos e 
procura identificar as modalidades de capta9ao de elementos mítico
cosmológicos no contexto de um projeto político de resistencia ao 
con tato. 

No presente trabalho, adoto a mesma perspectiva, analisando 
as representa<;6es sobre o contato a partir das quais os Waiapi 
reelaboram, permanentemente, suaauto-imagem. Mas as diferen9as 
nos generos orais enfocados merecem ser destacadas. Nos textos 
acima citados, analisei discursos do tipo "falas para branco"; neste 
ensaio, vol to a privilegiar as narrativas míticas e os relatos históricos, 
com o intuito de avaliar as correla~oes existentes entre elas. ,. 
Aproxima-se do recorte adotado num trabalho anterior (Indios e 
brancos na mitologia waiapi: da separafao dos povos a recupera
fªº das ferramentas - 1985). Mas, se a temática é basicamente a 
mesma - refletindo, aliás, sua continuidade no discurso waiapi - há 
diferen9as ~m termos de abordagem. Ao invés de privilegiar o 
conteúdo cosmológico dos discursos, procuro aquí dar enf ase ao 
seu contexto de produ9ao e enuncia9ao, essencial para a compreen
sao da "simbólica do con tato" que essas representa96es evidenciam. 
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O Paraná 
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O ponto de partida deste ensaio foi o encontro dos W aiapi com um 
lugar que sua tradi9ao oral descreve como Mairi, a casa de argila 
construída pelo herói criador /anejare pelos primeiros homens, para 
se protegerem do fogo e do dilúvio que, ciclicamente, destroem a 
humanidade. 

Mairi é boje identificada coma fortaleza Sao José de Macapá, 
construí da no século XVIII, nos moldes das f ortifica9oes de 
Vauban. Como afirma a tradi9ao waiapi, Mairi está a beira do rio 
Amazonas, o paraná. 

, 
Quando conheci a fortaleza, reconheci o lugar. E o lugar de , 
nossos antepassados. E o que estou explicando, para que 
todos saibam disto. Quando visitamos a fortaleza, n6s nao 
ternos dúvidas, nao precisamos perguntar: "o que é isto, de 
quemé is to?". N ós conhecemos tu do is to ... Nao esquecemos 
o que disseram nossos antepassados, continuamos transmi
tindo tudo que eles nos ensinaram (Waiwai, Macapá, 
12.1991- fita 157). 

A oportunidade de acompanhar e, inclusive, incentivar as 
visitas dos w aiapi a fortaleza e de participar dos debates que esse 
encontro suscitou nas aldeias me instigou a reler versües mais 
antigas do mito de cria~ao, registradas em outras circunstancias, 
para compará-las como atual discurso dos Waiapi sobre Mairi. 

Na sequencia <leste primeiro evento - o encontro com Mairi -
ocorreu um segundo, que resultou em reinterpreta~oes das tradi~ües 
relativas a sua composi~ao étnica. Foi o encontro, aliás, fugaz, de um 
"descendente" dos índios Tukuju, que os W aiapi consideram como 
um grupo formador de sua etnia. Se guindo o mesmo caminho, 
propus-me reler o material anterior, para compará-lo comas versoes 
atuais da etno-genese W aiapi. 
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O corpo <leste trabalho consiste numa sequencia de narrativas 
traduzidas e comentadas. Dois blocos temáticos tratam de episódios 
essenciais na história waiapi do contato: 1) o surgimento dos 
brancos, no momento da recria~ao da humanidade; 2) o distan
ciamento dos W aiapi após a perda de seu lugar de origem. 

A unidade de análise que presidiu a sele~ao e ordena9ao dos 
depoimentos é o evento. Os acontecimento~ descritos sao momen
tos mareantes na história da rela9ao entre os W aiapi e seu lugar de 
origem, Mairi. Mais que urna cronologia, o conjunto dos textos 
recompoe urna trajetória de convivencia com os brancos. Ou seja, 
encena diferentes tipos de relacionamento interétnico: aproxima9ao 
ou distanciamento, rela~oes pacíficas ou guerreiras, miscigena~ao 
ou isolamento, etc ... Essas rela~oes sao sucessivas, ou alternadas, ou 
contínuas, dependendo das interpreta~ües. ,, 

E justamente para entender a lógica subjacente a constru~ao 
destas representa~oes sobre o contato que interessa privilegiar o 
evento. Como demostrou Sahlins, "o evento nao é semente um 
acontecimento no mundo ... é a intepreta~ao do acontecimento" 
( 1990: 190). De acorde com esta abordagem, a classifica~ao de 
episódios descritos nas narrativas mítico-históricas disponíveis so
breMairi nao se limita aisolar acontecimentos, mas procura restituir 
os "eventos interpretativos" que orientaram a narra~ao de cada ,, 
episódio. E neste sentido que o contexto de enuncia~ao dos relatos 
é tao importante de ser considerado. Urna narrativa sobre determi
nado episódio da história de contato só é recolocada em circula9ao 
quando um evento pertinente exige sua reinterpreta~ao. Em outro 
trabalho (Gallois 1992), usei o termo "discurso-explica~ao" para 
descrever as narrativas míticas e históricas que surgem como 
especula~oes circunstanciadas em torno de acontecimentos da 
história do con tato. Especula~oes que sao, por sua vez, utilizadas em 
"discurso-a~ao" através das quais os W aiapi afirmam sua posi9ao no 
jogo das rela~oes interétnicas. 

As circunstancias em que foram obtidas as narrativas mais 
recentes sobre Mairi e sobre os Tukuju justificam a ad~ao da 
mesma abordagem: 

- no primeiro conjunto de narrativas, que tratam diretamente 
de Mairi, os Waiapi comentam episódios mareantes de sua 
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história de contato e elegem argumentos políticos para afir
mar-se enquanto primeiros ocupantes de Macapá e para 
defender a integridade do que sobrou de seu antigo domínio 
territorial; 

- no segundo bloco, os depoimentos dizemrespeito ao destino 
dos sub-grupos que consideram "parentes" e a episódios de 
miscigena~ao com os brancos; essas explica~oes servem de 
suporte a revisao da etno-genese, a luz das experiencias 
recentes de convivencia interétnica. 

Tendo em vista a impossibilidade de reproduzir a íntegra de 
todas as falas, selecionei trechos representativos sobre cada episó
dio, contrapondo diferentes versoes, formuladas em épocas e 
circunstancias distintas. Optei por urna tradu~ao a mais literal 
possível, deixando as repetigoes, ou hesita~oes, inerentes ao discur
so oral. Os comentários, ao final de cada bloco de narrativas, 
procuram elucidar a evolu~ao destas explica~oes ( em particular, a 
varia~ao das interpreta~oes antes e depois da visita a fortaleza, antes 
e depois do encentro como descendente dos Tukuju); em alguns 
casos, indico a possível compara~ao com eventos documentados 
pelas fontes escritas (remetendo ao trabalho de compila~ao Migra
fÜO, guerra e comércio, 1986). Esses comentários devem ser lidos 
enquanto experiencias interpretativas, que nao almejam nem definir 
urna cronología, nem explicar "o que realmente aconteceu". A 
indica~ao de eventos que nossa historiografía permite datar serve 
essencialmente para res saltar as características da sele~ao e interpre
ta\:ªº de eventos realizados pelos narradores, para organizar seu 
passado. 

A edi~ao dos depoimentos procurou man ter a polifonia através 
da qual essas tradi~oes orais sao transmitidas: forma dialógica, f alas 
de diferentes informantes, ou narrativas ditas pelas mesmas pessoas 
em anos e contextos diferentes. 

No entanto, fica logo evidente que, entre todas essas falas, 
predomina a voz de Waiwai. O fato <leste líder ter se tornado meu 
principal interlocutor reflete o prestígio que ele detem entre os 
Waiapi, que o consideram como o melhor intérprete da tradi~ao. 
Suas narrativas sao apreciadas tanto pela sua precisao cronológica 
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(ele nao "mistura" episódios ), quanto pela consistencia das correla
~oes que estabelece entre os eventos. Ele nao apenas repassa 
corretamente as tradi~oes dos antigos, como demostra ser um 
criador de novas interpreta90es. Sua f ala convence e, por conseguin
te, suas versoes sao tidas como "verdadeiras". Muitos de seus 
argumentos acabam sendo incorporados no discurso de outros 
líderes, passando de cria9oes individuais para o domínio das repre
senta9oes públicas, isto é culturais (Sperber, 1989). 



GENEROS DISCURSIVOS WAIÁPI 

U m dos objetivos <leste trabalho é evidenciar elementos da dinamica 
de transmissao da tradi9ao oral e su as consequentes transforma96es, 
enfocando a interdependéncia entre mito e história, duas modali
dades complementares de interpreta9ao de processos sociais (Hill, 
1988: 5). 

Como ponto de partida, apresento algumas denomina96es 
propostas pelos W aiapi para diferenciar seus discursos, que dificil
mente podem ser rotulados como pertencentes a "géneros" distin
tos, na acep9ao dada pela maioria dos estudiosos da tradi9ao oral. 
Na última parte do trabalho, volto a discutir esta questao, 
embasando-me na análise do material, que evidencia amanipula9ao, 
num mesmo discurso, de diferentes concepc;6es de temporalidade. 

Como a maioria das sociedades de tradi9ao oral, os W aiapi nao 
explicitam nenhum classificador absoluto para diferenciar géneros 
narrativos. Reiterando o óbvio, a distinc;ao entre "lenda", "conto" ou 
"mito", ou entre "mito" e "relato histórico", ou ainda entre "relato" 
e "discurso político", nao corresponde ao uso que esta sociedade faz 
de sua palavra. Todos os discursos sao modalidades de iane ayvu 
(mais precisamente iane ayvu kwer, onde o sufixo kwer indica a 
realizac;ao completa da fala, ou se ja "o que foi di to"), urna designa-
9ao ampla qué os W aiapi traduzem como "nossa palavra", "nossa 
língua", "nossa história" . 

Mas há diferen9as que podem ser observadas, por serem 
manipuladas pelos seus usuários para determinadas finalidades de 
comunicac;ao e transmissao de conhecimentos. Assumindo que o 
inventário e a classifica9ao dos géneros narrativos desta sociedade 
só podem ser reconstruídos pelo observador, aponto, preliminar
mente, alguns critérios para distinguí-los. Utilizo tanto diferenc;as 
explicitadas pelos próprios índios - que dizem respeito ao conteúdo 
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das narrativas - quanto critérios extraídos . da observa<;ao - que 
dizem respeito ao contexto de enuncia9ao dos discursos, ou seja a 
sua f arma e sua autoria. Come90 por este s. 

Formas e fontes do discurso 

Nos padroes tradicionais de circula9ao de informa9ao entre os 
W aiapi, prevalece a forma res tris ta do diálogo, no qual a posi<;ao 
hierárquica entre os indivíduos é muito marcada e atinge também aos 
ouvintes, que nao tomam a palavra mas irao, em outros diálogos, 
repassar, soba forma do discurso indireto, a_s informa96es ouvidas 
nessas ocasioes. 

A cita9ao ·explícita da fonte da informa9ao- quem disse, quem 
ouviu e quem retransmitiu-é muito marcada nas narrativas,de tipo 
"histórico", cujo objetivo é relatar, coma maior precisao possível, 
um evento que os autores das informa96es situam no tempo e no 
espa90 a partir da identifica9ao dos informantes. Os relatos sobre a 
história da ocupa~ao (sucessao de aldeias e motivos de seu abando
no, por exemplo) de determinados grupos locais, assim como a 
transmissao de cantos e motivos rituais acabam configurando 
"crónicas genealógicas" ( cf. Viveiros de Castro, 1993), identifican
do sucessivamente todos os ancestrais que participam da cadeia de 
transmissao. Já, na narrativa mítica, a fonte costuma nao ser 
mencionada, usando-se, no limite, a referencia a categorias genéri
cas do tipo "os ancestrais", "os primeiros humanos", enquanto 
autores de urna informa9ao que vem senda repassada através das 

-gera9oes. 
Nesta forma de transmissao, em que as informa96es sao 

reproduzidas de diálogo em diálogo através do discurso indireto, o 
público tem urna importancia fundamental, na medida em que 
garante a continuidade da informa9ao. E, apesar das adapta96es que 
cada narrador/contexto impoe ao seu conteúdo, a apropria<;ao 
coleti va característica des te modo de transmissao também acaba 
garantindo a fidelidade das inf orma<;oes repassadas de boca em 
boca, de gera<;ao em gera<;ao. Esta questao aliás costuma gerar 
polemicas: menciono, na sequenciadas narrativas, alguns exemplos 
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de contestavao da informavao ou da sequencia de eventos repor
tados, por parte dos ouvintes. 

Mesmo nos generos discursivos nao dialógicos, as carac
terísticas desta forma de transmissao tendem a se manter. Assim, o 

' 
discurso político ou simplesmente reivindicatório, que inclui sobre-
tudo a oratória dos chef es em suas "f alas para branco", sempre 
enfatiza a primeira pessoa ("demarquem minha terra", "ajudem 
minha alde ia", etc ... ). As f alas individuais dos chef es só podem ser 
ouvidas como parte de um discurso construído por todos: nenhum 
deles representa a totalidade da etnia, nem tem autoridade para 
definir, sozinho, o conteúdo de urna reivindicavao. 

O tempo de tamoko o tempo de taimiwer 

Quando indagados a respeito da denomina9ao de suas formas 
discursivas, os W aiapi fomecem urna classifica9ao que consiste 
numa periodizavao de eventos ocorridos desde a cria9ao do mundo , 
até o presente. E importante enfatizar que esta classific~ao de 
discursos só f oi explicitada pela prime ira vez porque eu havia 
sugerido utilizarmos um título para a edi9ao de depoimentos a serem 
reproduzidos em fitas-audio. Os W aiapi nao precisam denominar 
generos narrativos para definir seu conteúdo, inclusive em termos 
temporais: o uso do discurso indireto e a explicita9ao da fonte 
preenchem esta fun9ao. 

As denomina9oes que propuseram reproduzem a dif eren9a 
básica entre o "tempo dos tamoko" - que pode ser traduzido como 
tempo dos "avós" ou te.mpo dos "antigos", ancestrais nomeados e 
cuja rela9ao genealógica mantem-se conhecida - e o "tempo dos 
taimiwer" - o tempo dos "antepassados" genéricos, de quem nao se 
conhece nem o nome nem qualquer rela9ao que permita situá-los 
historicamente (Gallois, 1985:46). Os títulos sugeridos por diferen
tes pessoas, de diferentes aldeias, foram basicamente os mesmos: 

- tamoko rekopawer: o modo de ser, os feitos dos antigos, 
englobando relatos do tempo "histórico", em oposi9ao a: 
- taimiwer rekopawer: os feitos dos antepassados, urna 
categoría atemporal de ancestrais contemporaneos da cría-
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c;ao; os relatos que tratam desse período correspondem 
tambéma: 

~!anejar rekopawer: os feitos do herói criador, isto é, os 
acontecimentos ocorridos "quando !anejar esta va aqui", 
"quando tudo falava" (todos os seres do universo, antes da 
especiac;ao) ou, "quando a terra era nova". 

No prisma de urna classificac;ao apenas temporal, a primeira 
denominac;ao pode ser aproximada do que se costuma definir como 
"relato histórico" enquanto as duas outras - e especialmente a 
terceira - corresponderiam aos eventos do tempo "mítico", na 
medida em que se referem a um tempo originário, liminar, distinto 
da realidade atual. Veremos que, quando aplicada as narrativas, esta 
classifica9ao temporal se dissolve, sendo irrelevante para a distin9ao 
entre generes. Razao pela qual a denomina9ao mais comumente 
utilizada pelos Waiapi para seus discursos é o termo genérico iane 
ayvu kwe r (apenas diferenciado no caso do discurso reivindicatório, 
dito iane ayvu kasi, "nossas palavras duras"). 

Neste ponto, é importante lembrar que, entre eles, os W aiapi 
raramente narram mitos na forma de um discurso que representaria 
urna versao "integral". Em contextos muito particulares, para 
ensinar crianc;as, ou ensinar antropólogos, enunciam versees didá
ticas. Narrativas mais complexas sao desempenhadas quando há 
debate sobre a interpretac;ao de determinados eventos. Nos diálogos 
entre adultos, os elementos míticos sao apenas aludidos, enquanto 
argumentos. Como evidenciaram Sperber ( 1989) e Taussig ( 1993), 
as representac;oes culturais complexas nunca sao dadas na forma de 
um discurso integrado, mas apresentadas como referencias de um 
saber, ou conhecimento social, "implícito". 

Conceitos de temporalidade 

As narrativas traduzidas a seguir compoem-se a partir de 
referencias aos do is tempos acima denominados (e que correspon
deriam ao "mítico" e ao "histórico") e que fornecem argumentos 
complementares para a interpretac;ao da realidade. A distin9ao nao 
configura generes propriamente di tos, mas argumentos construí dos 
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a partir de conceitos de temporalidade próprios a cada um desses 
''modos de estar no tempo" ( cfViveiros de Castro, 1993: 25). Se esta 
hipótese for correta, continuaría pertinente contrapor, para fins de 
análise, argumentos míticos e argumentos históricos, que permitem 
compreender a manipulac;ao de conceitos distintos· de temporali
dade embutidos nessas interpretac;oes. 

No argumento mítico, construído a partir de um lógica 
classificatória atemporal, prevalece a delimita9ao e a contraposi9ao 
de espac;os e de categorias genéricas, ao passo que o argumento 
histórico desenvolve, no tempo, urna lógica da continuidade que 
pode, por sua vez, ser utilizada para preencher os espa9os previstos 
pelo mito. 

Por exemplo, nos primeiros discursos que registrei sobre 
Mairi, os Waiapi usavam sobretudo argumentos que ;opunham, 
espacialmente, categorías genéricas como índios/brancos, paranál 
floresta, etc ... Já, nos discursos mais recentes, preocupam-se em 
reconstruir, através de descri9oes minuciosas, a trajetória de acon
tecimentos que comprovam, através do argumento da continuidade, 
sua identidade de prime iros don os da fortaleza e su as perdas 
territoriais. 

Da mesma forma, quando discorrem a respeito dos sub-grupos 
que compoem a etnia, os W aiapi recorrem a dois modos distintos de 
pensar a descendencia: a primeira corresponde a grade classificató
ria determinada pela origemmíticade cada sub-grupo (jimo 'agwer); 
a outra é urna concepc;ao genealógica (jeapyrer), que permite 
percorrer as trilhas da dispersao ou da recupera9ao histórica dos 
sub-grupos. A articula9ao de ambos argumentos permite a reinte
gra9ao simbólica da totalidade através da qual os Waiapi se auto
representam. 

As narrativas apresentadas a seguir apoiam-se em ambos os 
conce_itos de temporalidade. Mas sua leitura confirma que "mito" e 
"história" nao representam generos distintos. Em alguns dos textos, 
veremos que a passagem de um registro para o outro é controlada, 
na medida em que os enunciantes usam de alguns marcadores 
cronológicos ou genealógicos para indicar aos ouvintes a forma 
como desenvolvem sua argumenta9ao. A opc;ao mais comum é a 
referencia aos tempos distintos dos tamoko ou dos taimiwer, acima 
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citados. Quando nao f azem uso des ses marcadores, a referencia a 
imagens culturalmente significativas é suficiente para que ouvintes 
e enunciantes possam compartilhar o argumento e posteriormente 
completá-lo. Esta seria, justamente, urna das características da 
transmissao oral: a narrativa nao precisa ser completa nem a 
descri~ao exaustiva, pois é na forma dialógica e naretransmissao que 
o argumento se constrói e toma seu sentido. Depende, portanto, da 
continuidade da transmissao dos símbolos próprios a cada cultura, 
em que as imagens reiteradas por um, sao ouvidas e realimentadas 
por outros. Ou se ja, depende da manunten~ao de urna forma de 
transmissao participante: a oralidade. 
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Neste primeiro bloco, apresen to narrativas que tratam do ponto zero 
da história do con tato: a recria9ao da humanidade, que faz surgir, ao 
lado dos índios, diferentes categorias de nao-índios. Sao situados, 
de imediato, numa posi9ao de confronto. 

Restringi a sele9ao de narrativas aquelas que tratam direta
mente de Mairi e aos episódios de contato ocorridos no palco da 
fortaleza de Macapá. A sequencia de eventos a que se ref erem é a 
seguinte: 

1. A origem de M airi 

2. A constru9ao de Mairi 

3. O cataclisma: fogo e dilúvio 

4. Os sobreviventes de Mairi 

5. A morte de /anejar, ou a morte de Tupa 

6. Os brancos tomam posse de Mairi 

7. Mairi como centro de trocas 

8. Mairi como cárcere 

As narrativas transcritas no segundo bloco, relativas a etno
genese, tratam das experiencias posteriores, acumuladas nas idas e 
vindas dos W aiapi a Macapá, e complementam os episódios deste 
primeiro conjunto temático. 

Entre os dois conjuntos de relatos, haveria um terceiro, relativo 
a migra~ao empreendida pelos W aiapi após sua expulsao de Mairi. 
Optei por nao reproduzí-lo aqui, por vários motivos: 
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-o primeiro é que o conteúdo simbólico mais interessante das 
narrativas a respeito da migra9ao já se encontra explicitado 
nos relatos que tratam da perda de Mairi (19,20). Nesta 
exegese atual, a migra9ao que leva os W aiapi da beira do 
paraná, onde a humanidade foi criada, até a zona de cabecei
ras onde vivem, é concebida como urna fuga. A leitura que os 
Waiapi fazem desta trajetória é portanto totalmente depen
dente do contexto em que se encontram hoje, confinados 
numa área que representa, efetivamente, urna área de refúgio; 

- por outro lado, os relatos relativos a esta segunda etapa 
migra9ao (entre o paraná e a zona de cabeceiras) nao trazem 
informa96es inéditas para a reconstru9ao da história <leste 
povo. O percurso da migra9ao empreendida pelos W aiapi 
entre a regiao do baixo Xingu - onde sao mencionados em 
meados do século XVII - até sua área de ocupa9ao atual, é 
relativamente bem documentado (ver compila~ao das fontes 
em Gallois, 1986). Como mostro nos comentários as narrati
vas, acomplementa9ao entre fontes escritas e orais só permite 
construir hipóteses conjecturais. 

Mais que um percurso e urna cronologia, a sele9ao de textos a 
seguir evidencia o processo de contato, ou seja, privilegia a descri-
9ao de modalidades de relacionamento interétnico. Podem ser lidos 
tanto em sequencia, de acordo com urna sucessao de eventos que me 
foi formalmente recomendada pelos mais velhos, como separada
mente, evidenciando modalidades de con tato (pacíficas/nao-pacífi
cas; troca/cárcere; próximo/distante) que representam componen
tes permanentes na concep9ao que os W aiapi tem de suas rela9oes 
com os brancos. 

Quanto aidentifica9ao dacasaMairi, que os Waiapi associam 
boje a fortaleza de Macapá, várias hipóteses historiográficas subsis
tem. De fato, os W aiapi abandonaram a regiao do baixo Xingu em 
consequencia da penetra9ao mais intensa de colonizadores portu
gueses na foz do Amazonas, no decorrer do século XVII. Sabe-se 
que foram aldeados numa missao franciscana do baixo rio Paru -
próxima do forte de Almeirim, construído ero 1693 - no início do 
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Mairi, a casa de argila do herói lan.ejar 
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século XVIII. A casa-forte de Macapá foi elevada urna primeira vez 
em 1688 e reconstruída em 17 65. Teriam os W aiapi conhecido esta 
pra~a, como argumentam boje? Ou, quais sub-grupos, entre os 
diversos componentes da etnia Waiapi, teriam vivenciado as expe
riencias que os relatos descrevem? ,. 

E praticamente impossível, ou inútil, datar os episódios iniciais 
des ta história de con tato, especialmente os relativos a constru~ao de 
Mairi e a primeira aproxima~ao dos brancos. Os textos nao se 
.referem a acontecimentos propriamente ditos, mas a origem mítica 
de um tipo de relacionamento conflituoso, situado nos primórdios 
da humanidade, f ora do tempo histórico. 

Outros eventos podem ser datados, especialmente quando os 
relatos identificam a fon te (a viagem de Tamo Kuresisi, a história de 
Sa 'i K ywyr). Alguns eventos, especialmente os conflitos que opoem 
brasileiros e franceses, poderiam ser interpretados a luz dos embates 
entre as potencias coloniais para a posse da costa do Amapá, no 
século XVIII. Outros dizem respeito a conflitos muito mais recen
tes, subsequentes a Cabanagem, na segunda metade do século XIX. 

Pouco importa, aliás, pois a tradi~ao W aiapi amalgama todos 
os episódios. O eixo das narrativas é o distanciamento entre urna 
origem - Mairi e o paraná-e um refúgio-as cabeceiras, na floresta. 
O que nos é contado é que a história come~a no palco da fortaleza, 
Mairi, boje um marco essencial na história territorial e na conscien
cia étnica dos W aiapi do Amapá. 

A origem de Mairi 

1. Ianejarfez primeiro os antigos Waiapi, fez os brasileiros 
e os franceses. Era muita gente, como as árvores na floresta. 
Nao podiam nem andar, nao havia mais lugar no chao. 
Depois, como tinha muita gente, cada um foi procurar um 
lugar para morar. Os brasileiros vao emb~ra, os franceses 
também. Somente os Waiapi ficam no lugar deles. !anejar 
disse, entao: "voces sao muitos ... vou queimar a terra, 
porque voces sao muitos". E /anejar provocou o fogo. Nao 
chovia, era verao, verao, verao ... (Siro, Tataira, 02.1977 -
fita 1). 
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2. A chuva nao cai, porque aterra vai queimar. Nao chove. 
Primeiro secamos igarapés pequenos, depois secamos rios 
grandes. Resta urna pequena poya, cheia de peixe. lanejar 
quer juntar os peixes. A caminho, mata urna paca e escuta 
o atinguayu cantar "secou, secou" ... O pássaro mostra um 
papere para /anejar, através do qual ele ve que aterra vai 
queimar. Lá no final da terra, já está queimando. O 
atinguayu entrega o papel a /anejar que o leva aos seus 
parentes e repete: "nós vamos queimartodos". Seus paren tes 
olham pelo papel e todos veem que iriam queimar. Parece 
que é espelho ( warua ), parece que está escrito (Siro, Mariry, 
02.1985 - fita 52). 

3. Os Waiapi conhecem bem a fortaleza, é Mairi, decidiram 
construí-la quando a terra queimou ... Quando o dilúvio 
chegou, nao havia brancos, eles vieram depois, pelo oceano, 
para se apossar dela (da fortaleza). Chegaram depois, bem 
depois (Waiwai, Macapá, 12.1991 - fita 157). 
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Comentários: Estes fragmentos ilustram o ciclo de recria9ees da 
humanidade, um aspecto essencial da cosmología Tupi-Guarani, 
que enfatiza o movimento e nao um momento isolado de cria9ao. Em 
outros contextos, os W aiapi narram este episódio de modo muito 
mais detalhado; sempre destacam a associa9ao entre o criado - que 
preside a destrui9ao/recria9ao que ele, de fato, comanda - e do 
pássaro atingua9u, dono do "papel" ("óculos" ou "binóculos", de 
acordo com outros narradores) que permite ao herói controlar a 
chegada do cataclisma; sao expressees modernas do dom de visao 
reservado aos homens incomuns, que se manifesta em duas formas 
distintas: o herói criador ve o futuro através do "papel" (pape re) 
enquanto os pajés acedem ao mundo invisível através do "espelho" 
(warua). 

As duas versees acima sao contraditórias quanto ao momento 
do surgimento dos brancos: ou já estavam presentes antes do 
cataclisma provocado pelo herói para eliminá-los, ou só surgem 
após a recria~ao. Pouco importa, urna vez que ambos narradores 
enf atizam a necessidade de afastar os brancos; sao versees que 
inculpamos brancos ao invés de explicar sua origem. Contrapeem
se, nesse sentido, a ver~ao mais clássica da origem dos brancos (e de 
outros povos nao-índios, parainsi-ko ), que caem do céu sob forma 
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de pedras ou de favas e sao tidos como "filhos dachuva" (28); nesta 
versao clássica, os karai-ko surgem como urna humanidade residual, 
distinta da verdadeira humanidade, criada pelas maos do herói 
/anejar, que os Waiapi representam (ver Gallois, 1988). 

A constru~ao de Mairi 

4. /anejar manda todos buscar argila, para construir urna 
casa. Tiram um monte de argila e come~am a construir a 
casa, urna casa redonda, na pra~a. Espalham a argila e vao 
subindo as paredes, arredondas. Fazem paredes grossas, 
para nao queimarem. Devagar, constroem a casa. Quando o 
fogo está para chegar, fazem a ponta da casa, bem alta. 
Terminaram. O fogo já chegou •.• (Siro, Mariry, 02.1985 -
fita 52). 

S . ... Todos olharam e viram aterra incandescente. Enxerga
va-se Ion ge, até o final da terra. "Ah! nos vamos queimar, 
vamos acabar!". Todos se reuniram para decidir o que fazer 
- "O fogo está chegando no nosso rumo'1 dizia um, "o que 
vamos fazer? será que vamos fugir?" - "nao, nao vamos 
fugir" respondiaoutro. Outro disse: "vamos fazerumacasa 
de barro, vamos fazer nossa casa, urna casa de barro para 
nao queimarmos, senao o fogo nos atingirá enquanto estiver
mos fugindo". Todos pensaram e aprovaram ... Todos, todos 
os índios se reuniram para trabalhar, eram de todas as 
aldeias, nao era apenas de urna aldeia, eram de todas. 
Trabalharam, trabalharam, trabalharam.· Eram muito nu
merosos, os Waiapi, e continuavam chegando, muitos. 
Formaram urna multidao. Haviam quase terminado e olha
ram de novo: o fogo estava bem perto, quando terminaram. 
"Cuidado, está chegando !" Entraram e trancaram. Nao 
havia assentos. "Nao vamos amarrar as redes". Instalavam
se como podiam, estava lotado, de tao numerosos os nossos 
antepassados (taimiwer). Olharam de nqvo: o fogo estava 
ali. "O que vamos comer?" Alguns correm buscar comida na 
aldeia: beiju, farinha, banana. Outros olham: "porque nao 
voltam, porque foram até as ro~as, será que vao chegar?" 
01ham novamente: é o fim. "Entrem, venham, venham!" 
Entrame pronto, se protegem (Waiwai, Macapá, 12.1991-
fita 157). 
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Comentário: O conteúdo e as enfases desses dois trechos eviden
ciam as diferentes inten90es que presidiram aos relatos. No primei
ro, Siro me explica, objetivamente e mais detalhadamente, a cons
tru9ao da casa de argila que permitiu salvar alguns eleitos do dilúvio; 
nao precisa dize-lo, todos sao to-dos Waiapi. O segundo depoimen
to, formulado durante urna reuniao indígena na cidade, leva em 
considera9ao o contexto interétnico: Waiwai insiste em mencionar 
a multidao que eles, "índios", representam. Pela mesma razao, ele 
introduz em sua versao urna alternativa a salva9ao tradicional: a 
fuga. Esta possibilidade nunca seria mencionada nas versees mais 
clássicas do cataclisma, que apenas reiteram a salva9ao de alguns na 
casa de argila construída sob o comando do herói !anejar. A 
alternativa da fuga, nesta versao recente, introduz o panorama 
político no qual os W aiaP.i discutemhoje seus problemas territoriais, 
afirmando que "já fugiram e perderam muita terra". 

O cataclisma: f ogo e dilúvio 

6 . ... Entram todos na casa e /anejar fecha a entrada com 
argila. Nao enxergam nada, tem muita fuma~a. Na casa, 
levaram cotias que estavam criando. Encheram potes de 
água. O fogo passa por baixo da casa, vai queimando e, 
entao, a casa rola no chao. Está muito quente, o chao 
esquenta e eles vao jogando água para nao queimarem os 
pés . Quase morrem todos dentro da casa. A argila queimou, 
ficou vermelha. Ao meio-dia, o f ogo passou mas adiante, 
mas tudo continua queimando. /anejar olha de novo no 
"papel" e ve que o fogo caiu no buraco do final da terra. 
Acabou-se . Ele olha de novo no "papel" e ve que o dilúvio 

/ 

está chegando. E perigoso. "A água vai nos levar'' diz 
/anejar aos seus parentes. Fazendo muito barulho, a água 
vem chegando, com grandes ondas ... (Siro, Mariry, 02.1985 
- fita 52). 

7 . ... 0 fogo passa por Mairi, é quente, muito quente! As 
crian~as morrem, os adultos resistem. Eles se refrescam com 
takume, por isso nao morrem todos, nao desparecem de urna 
vez. Mas as crian~as acabam, as crian~as de colo morrem. 
Esta va tao quente ! Quando o fogo passa, esfria de novo-Se 
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nao tivessem ficado na casa de pedra, todos teriam desapa
recido - Pouco a pouco, eles voltam a si, entao quase tudo 
acabou, os Waiapi estao vivos, nossos antepassados voltam 
a si, somente as crian~as acabaram. Mas eles olham nova
mente e ficam espantados: "Ah! está chegando novamente, 

· é o dilúvio". Eles se trancam e se protegem, de novo. "Vamos 
nos proteger, vai fazer muito frío". En tao, como frio, muitos 
morreram: adultos e crian9as. Por causa do frío. Alguns 
sobrevivem, alguns de cada grupo. Só. Estavam dentro do 
grande rio, é por isto. Era urna imensidao de água ... 
(Waiwai/Matapi, Macapá, 12.1991 - fita 157). 

Comentário: Há poucas divergencias entre essas duas versoes, que 
descrevem, com maior ou menor detalhamento (mas contendo os 
marcadores cosmográficos essenciais) o cataclisma que destruiu a 
terra, sucessivamente pelo fogo e pelo dilúvio. O relato é feito na 
perspectiva dos eleitos que, mesmo protegidos na casa do herói, 
sofrem novas baixas devido ao calor ou ao frio intensos. As 
narrativas enfatizam as "perdas", expressando um sentimento que os 
W aiapi sempre manifestam em su as visitas a fortaleza de Macapá. 

Os sobreviventes de Mairi 

8 . ... A água veio e passou: estavamuito frio, escuro. A água 
Jevaacasade/anejarcomtodosdentro,poisninguémhavia 
saído. Mas muitas crian~as morreram, todas pequenas, por 
causa do frio. A água levou a casa longe, muito longe, lá onde 
todas as águas secam, a casa de /anejar, Mairi, ficou la 
embaixo, a oeste. Entao, todos sairam deMairi. As crian~as 
que ha viam morrido de frio naquele dia, /anejar as fez vi ver 
de novo, soprando. As que haviam morrido muito antes, 
en tao nao viveram mais. Nao havia mais nada, o chao esta va 
limpo. Entao, /anejar fez o mato e depois fez os animais. O 
primeiro animal foi o tamanduá, depois vieram os outros. 
Depois ele fez casa para todos, para os nossos antepassados, 
paraos brasileiros e para os franceses. Todas as casas juntas 
de novo. !anejar, depois, fez outros Waiapi e outros france
ses. De novo, havia mu ita muita gente, mas nao havia mais 
comida. Entao /anejar fez comida coma mandioca que ele 
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foi plantar ... Depois, ensinou a fazer a bebida caxiri e a 
dan~ar, a tocar flautas ... (Emyra, Tataira, 02.1977 -fita4). 

9 . ... E a água leva a casa, para o lado do oceano. A casa vai 
girando, revirando, longe. Os parentes de /anejarmorreram. 
As crian~as morreram. So mente /anejar nao morreu. A água 
leva a casa até o final da terra e a deixa lá. Depois, as águas 
secam. En tao, /anejar pega um machado e abre a casa para 
sair. La fora, nao tem mato, nao tem nada. Seus parentes 
acabaram. Mas ele reza e, de repente, seus paren tes levan
tam. Reza sobre acabe<;a. Todos revivem. Nao tem brasilei
ro. f anejar, entao, vai pescar. Tem muito peixe nas po~as de 
água. Mas nao tem fogo para cozinhá-lo ... (Siro, Mariry, 
02.1985 - fita 52). 

10 .. .. Só haviam sobrado alguns índios, só sobreviveram os 
adu\tos. As crian9as pequenas morreram, os jovens resisti
ram, esses eram os mais fortes . Mas muito pouco haviam 
sobrevivido! "Ah! vamos ter que ser criados de novo". O 
pessoal de outros povos veio ver quem tinha sobrevivido. 
"Ah! mas os Waiapi acabaram mesmo!" Todos nossos 
antepassados haviam desaparecido. Foi assim como estou 
dizendo, foi assim que Mairi surgiu. Porque eles (os bran
cos) nao querem dizer isto, porque nao contam como acon
teceu realmente! Mas alguns Waiapi haviam ficado, 
pouquinho. Eram bem poucos. Depois tiveram filhos nova
mente. A água calou, nao houve mais dilúvio. Entao, os 
Waiapi se reproduziram, tiveram filhos . E aumentaram 
novamente. Foi assim que voltamos a ser numerosos ... 
(Waiwai, Macapá, 12.1991 - fita 157). 

35 

Comentários: Este episódio encena um momento cha ve na saga da 
humanidade e no ciclo de destrui~ao/recria~ao do mundo. Se 
evidenciam urna identidade cosmológica que os povos Tupi
Guarani vem reiterando de modo bastante uniforme, as varia~5es 
internas aesses fragmentos também colocam quest6es interessantes 
para a etno-história waiapi. 

Nao hádivergenciaquanto ao destino dos eleitos salvos na casa 
de argila do herói: eles garantem a continuidade da humanidade, no ,, 
novo ciclo. E urna humanidade qualitativamente diferente, nao só 
porque passou pela prova do cataclisma, como porque inclue os 
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resstfcitados. Mas é sobretudo diferente porque renasce ero outro 
lugar e porque incorpora, em algumas versoes, os nao-índios. Nova 
terra e nova composi~ao sao dois aspectos cuja articula~ao merece 
alguns comentários. 

Terras novas: Em acordo com a versao clássica da-recria9ao, 
o herói repoe na terra desnudada a fauna e a flora necessárias a 
reprodu9ao humana. Quando saem de seu abrigo, os sobreviventes 
de Mairi exclamam: "nao tem comida!" e !anejar trata de 
providenciá-la. Esta versao se atém, normalmente, a enumerar os 
animais sucessivamente recriados e inclui os episódios da recupera-
9ao do fogo (monopolizado pelo urubu), daforma9ao dos rios, etc ... 
terminando coma instaura9ao da agricultura, a confec9ao do caxiri 
e o ensino do turé, único ritual atribuído ao criador. Elementos desta 
versao clássica sao reiterados por Emyra (8). Cabe nos. perguntar; 
entretanto, se a reorganiza9ao da vid~ numa terra nova nao repre
sentaria a chegada dos sobreviventes em urna outra terra. As 
descri96es acima sugerem a navega9ao da casaMairi sobre as águas 
(6,7 ,8), numa travessia que os Waiapi efetivamente realizaram em 
sua migra~ao, no final do século X_VII e/ou início oo século XVIII 
(ver Gallois, 1986: 79-81). Vários detalhes evidenciam este deslo
camento: a casado herói é "levada pelás ondás", "muito longe" e "só 
pára no lugar onde as água~ secam". Seria a outra margefn do rio 
Amazonas, que os antepassados dos W aiapi atingiram numa embar
ca9ao? Nao encontrei, até o momento, nen~um documento que 
permitisse sustentar esta interpretac;ao, que os W aiapi, inclusive, 
recusam. Para eles, o berc;o da humanidade que eles representam 
está na beira do paraná ( 19 ,20). Poucos aceitaram discutir comigo, 
e posteriormente entre eles, em termos especulativos, a possibllida
de de urna travessia do paraná. Note:se que a recusa desta alterna
tiva é contemporanea a afirmac;ao segundo a qual os W aiapi 
formavam no passado um único povo englobando os Asurini, 
Parakana e Araweté; esta identificac;ao (propiciada pelo reconheci
mento de urna identidade linguística) nao coloca em questao a 
distancia entre as áreas de ocupa9ao, ·separadas pelo Amazonas. 
N,ao há incongruéncias nessas alternativas interpretativas, que se 
apoiam, nao em evidéncias geográficas ou históricas, mas na 
identifica~ao de categorias cosmológicas. 
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Nova humanidade: As narrativas sobre a recri~ao da huma
nidade (descrita em vários ítems <leste bloco) apresentam versoes 
muito diferentes. Algumas assumem a presen9a dos brancos, o u tras 
nao. Esta varia9ao só a9quire sentido se articulada a outros elemen
tos do discurso, especialmente o lugar da recria9ao. Colacadas em 
paralelo, mostram a transforma9ao gradual na interpreta9ao do 
papel dos brancos e do destino dos W aiapi no jogo das rela96es ,, 
interétnicas. E possível supor que urna versao pré-contato (para os 
Waiapi, há tres séculos ... ) nao incluiría. a recria9ao dos brancos mas 
insistiría no surgimento dos inimigos, que representam tradicional
mente a "outra humanidade", em oposi9ao as criaturas do herói 
!anejar; na versao intermediária, pós-contato, recria-se umahurna
nidade diferenciada, incluindo os "verdadeiros humanos" e diversas 
categorías de "humanidade residual" (brasileiros e franceses, segun
do Emyra, 8) com quema convivencia é possível a distancia; as 
versoes elaboradas no contexto da política de enfrentamento volta 
a eliminar os brancos no momento da recria9ao. As narrativas de 
W aiwai (3, 19 ,20) ilustram esta situa9ao: os brancos chegam depois, 
de navio, para se apossar da fortaleza. Se estivessem presentes, o 
argumento perdería sua for9a. Sem considerar a hipotética primeira 
versao, as atuais versoes da etiología dos brancos os incorporam no 
panoran1a de urna competi~ao pelo domínio de áreas territoriais. As 
condi96es do enfrentamento é que mudam: na narrativa de Emyra 
- representativa das versoes registradas entre 1977 /85 - os brancos 
se reproduzem excessivamente, comprometendo o equilíbrio da 
humanidade desordenada que é destruída pelo herói. A humanidade 
recriada logo se dispersa em espa9os distintos: os W aiapi ficam no 
lugar onde foram criados, os franceses ao norte, os brasileiros ao sul 
(ver Gallois, 1985, 1986). Tal dispersao, no pensamento Waiapi 
contemporaneo, representa o ideal de autonomía de cada grupo no 
controle de recursos apropriados com exclusividade. Outra versao, 
criada por Waiwai e assumida por muitos Waiapi, parte de outro 
contexto para construir o argumento político do enfrentamento, e 
enfoca um percurso histórico de dispersao. O lugar dos brancos nao 
estava determinado no momento da cria9ao, que coloca em cena 
apenas os W aiapi; estes perdem seu lugar de origem a favor dos 
brancos e fogem para as cabeceiras, urna área de refúgio onde vivero 
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até hoje, sem outras alternativas de fuga. O mito se torna história, 
para enfatizar a perda territorial. Para os W aiapi, nao há contradi~ao 
entre as vers6es, que sao ativadas em contextos e parajnterlocutores 
diferentes. 

A morte de /anejar ou A morte de Tupa 

11. Antigamente, nao havia febre. A gripe nao existia. 
Depois os brasileiros mataram !anejare todos ficaram com 
febre. Ofilho de/anejarprocuravaseu pai. Procurando, por 
todo lado. Chegou no porto e olhou embaixo de urna canoa. 
Seu pai estava lá, morto. Os brasileiros o haviam morto e 
escondido embaixo de urna canoa. O filho soprou nas suas 
maos, passou a mao em sua cabe<;a e !anejar levantou. Mas 
vomitou, vomitou sem parar. E disse aos brancos: ~'voces 
tedio muita gripe, agora, voces me mataram por isso ficarao ,. 
sempre doentes". E por isso que os brasileiros, desde en tao, 
estao sendo doentes, é por is so que as doenyas nao acabam. 
Foi !anejar que fez as doen~as, com seu vómito. Quando 
levantou, levou seu vómito e o jogou fora, mas os brasileiros 
o apanharam, e ficaram doentes. Agora trazem suasuoen~as 
por aqui (Siro, Tataira, 02.1977 - fita 2). 

12 . ... Tupa era o amigo, o ajudante de !anejar, quando este 
morava na terra. Moravam juntos, /anejar estava aqui. 
/anejar havia casado com urna filha de branco, mas nao 
gostava disso. Os brasileiros o levaram, amarrado e o 
jogaram na água, no río grande. Mas ele nao morreu. 
Apareceu mais tarde na boca dorio, levantou, esta va vivo. 
Ficou, ainda nao partiu ao céu. Ele tinhaduas mulheres. Os 
brasileiros desciam o rio e o encontraram: "quemé voce ?" 
- "eu, !anejar" - "Ah! voce nao morreu" - "Nao, nao morri". 
Entao, ele preparou um mingau de taia [taioba], o mingau 
esta va frio. O brasileiro bebeu e logo seu estómago esquen
tou e ele morreu. Nao estava quente, por isso morreu: nao 
cozinhou. O chef e dos brancos morreu, mas !anejar esta va 
vivo. Voltou para sua aldeia. Lá ele tentou ensinar aos 
antigos voarem, como o pássaro karara, como o urubu .. . Os 
antigos nao aceitaram e /anejar, irritado, ensinou aos pás
saros voarem ... Mas porque nossos antepassados nao acei
taram voar! /anejar, irritado, foi embora para o céu. No 

, 
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Mairi está guardada sua pele. De outro /anejar. A casa é 
feíta de pedra. Foi ele quem a construí u, junto com nossos 
antepassados, há muito tempo. Trabalhavam as pedras. 
Depois, os antigos o mataram. Se nao o tivessem matado, ele 
estaría entre nós agora. Mas o mataram e, por isso, ele foi 
trabalhar pedras no céu, onde ele está até agora, porque 
nunca morre (Anísio, Aramira, 02.1985 - fita 55). 

13 .... Há muito tempo, Tupa veio por aqui para beber caxiri, 
ele era chamado Karariara. Era Waiapi. Janejar pediu que 
fosse embora, nao gostava dele porque fura va tudo com seo 
raio. Entao os antigos resolveram matá-lo. Mataram com 
flecha, furaram na barriga. Mataram também sua esposa. O 
sangue corría pela sua barriga. Os brasileiros recolheram o 
sangue e o guardaram num vidro. Com este sangue, apren
deram a tingir o pano em vermelho. Tupa ficou dependurado 
mas nao caiu. Depois, ficou somente sua pele. Nao apodre
cia, nao cheirava. Seu princípio vital foi embora, nao ficou 
nem sua sombra. Somente sua pele, os ossos também foram , 
embora. E isto, Tupanii,pirer. Mais tarde, tamo Kuresisi foi 
lá, f oi na morada dos brasileiros, numa casa de pedra, onde 
fica a pele de Tupa. Viu e contou tudo que aprendeu. Viu a 
pele daquele que nossos antepassados haviam matado. 
Tupa, agora, fica no céu. Sempre está bravo. Quando um 
Waiapi morre, ele faz muito barulho .. . lanejartambém está 
no céu agora, porque ficou bravo quando mataram Tupa, 
por isso queimou aterra (Waiwai, Mariry, 02.1985 - cad. 
campo). 

14. Tupa brigava, ele era bravo. Seu sovaco incandescia, 
como urna lanterna. Iluriiinava como raio. Ele ia e vinha no 
páteo. Urna mulher trouxe caxiri. Ele acertou a cuia com 
urna flecha. Nao acertou na mulher, so mente na cuia. Depois 
trouxeram de novo, ele acertou novamente e derramou o 
caxiri . /anejarse irritou: "isso é ruim!". Ele entaoescreveu, 
escreveu, esta va bravo. Nao gostava disso, quando se bebe 
caxiri, nao é bom derramá-lo ... (os antepassados decidiram 
matá-lo, ele segurou no esteio da casa, acertaram no peito, 
mataram também sua esposa, o sangue escorreu e /anejar o 
guardou num recipiente) ... Entao ficou a pele de Tupa. Sua 
pele mesmo. Entao /anejar usa o sangue para escrever, 
experimenta e percebe que está bem vermelho. Entao per-

39 
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gunta quem vai ficar com a tinta. Mas só o brasileiro aceita 
e leva a tinta. Depois usaram para fazer pano, ficava bem 
vermelho. Foi assim que os brasileiros aprenderam a traba
lhar com sangue. Para fazer panos bem vermelhos. Depois, 
souberam fazer sozinhos. E continuam fazendo ... (Waiwai, 
Mariry, 11.1988 - fita 75). 

15. Ianejarestava bravo porque os nossos antepassados nao 
gostaram do pano, nao gostaram da espingarda. Nao gosta
ram de nada e vieram embora para a floresta. Primeiro, havia 
Waiapi em Mairi. Depois, ficaram com medo, /anejar foi 
embora, ficaram tristes e foram embora. Os brancos tiraram 
fotografía de /anejar quando ele esta va aquí na terra, antes 
que fosse embora. Por isso, agora existem imagens dele, de 
muito tempo atrás. Por isso, passam na televisao ... Antiga
mente, só havia um brasileiro emMairi. Depois, os soldados 
souberam e foram morar lá, colocaram presos. lá dentro. 
Quando brigam com garimpeiros, os colocam lá dentro. Aí, 
depois, os Waiapi mataram Tupa, e só ficou sua pele. Junto 
com a esposa, só a pele. Ele ainda tem a flecha no peito 
(Waiwai, Mariry, 02.1985 - fita 44). 

16. A pele de Tupa é a pele de /anejar. Quando morreu, ficou 
só a pele, ele foi para o céu. Sua pele ficou por aqui, os 
antigos a viram. /anejar morreu, porque o mataram, nao se 
sabe bem quemo matou. Foi no tempo de nossos antepassa
dos taimiwer. Se nao o tivessem matado, nós nao morre
riamos, trocaríamos de pele, como ele. Quando chegou ao 
céu, Tupatrovou, avisandoasuachegada. Depois, agalinha 
e o boi gritaram. Soubemos que ele tinha chegado. Ele está 
novo, de pele nova (Sa'ku, Ytuwasu, 02.1985-. fita 55). 

17 .... Kuresisi viu. Mairi existe, fica na beira do paraná, 
cujas águas vao e voltam. Os nossos antigos sabi~m disso. 
Tamo Kuresisi lhesensinou ... A pele de Tupaficadependu
rada na casa. Amarrada, num esteio, comos bra~os em cruz. 
·' E a pele de /anejar. Kuresisi ensinou isso aos seus paren tes: 
"Eu vi a pele de Tupa'. Foi assim que os antigos souberam 
disso (Teju, Uruvura'yr, 06.1989 - fita 93). 

18 .... Foi /anejar que fez Mairi, construiu urna aldeia para 
ele, nao foram os brancos que fizeram Mairi. Eles aparece
ram depois, depois é que apareceram para tomar conta do 
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lugar! Nao sabemos porque. -Sim, sabemos porque! -Da 
mesma forma que os brancos sabem, nós sabemos também. , 
- E, nós sabemos porque, os brancos mataram !anejar. Os 
índios também mataram seu chefe. Porque eram ruins, 
porque tinham bebido caxiri, foi assim que mataram seu 
líder. Jogaram urna pedra de ralar mandioca, depois o 
colocaram dentro de urna panela-Foi ruim os antigos terem 
matado /anejar, foi por isso que ele provocou o dilúvio. Foi 
quando as on9as comeram sua esposa, f oi quando ele falo u 
aos seus filhos de fazerem o dilúvio, e para se salvar, 
subiram numa palmeira. Eles subiram .... (Januari/Jowato, 

,Macapá,.06.1991 - fita 142) . 

. . . Nao foi assim ! Está tudo misturado! Primeiro os filhos de 
!anejar subiram na palmeira, quando nós Waiapi já está va
mos sozinhos (o herói já os ha via abandonado), depois foi o 
dilúvio, bem depois. /anejar nao ficou numa panela, foram 
seus filhos que se esconderam lá dentro para se esconder das 
on9as. /anejarficou bravo, por isso elefoi embora. Nao foi 
assim que ele morreu! (Kumai, Aramira, 07.1991 - cad. 
campo). 

41 

Comentários: Estas narrativas evidenciam claramente a substitui-
9ao de argumentos míticos para a constru9ao de urna causalidade 
histórica, que nao elimina os fundamentos da cosmografia waiapi. 
Aqui, /anejaré morto pelos homens, nuhl desfecho que Kumai 
contesta, por ser muito diferente da versao clássica. Ali, ele abando
na suas criaturas, por vontade própria, irritado coma desobediencia 
dos homens (que quebram sua flauta, ou recusam seus ensina
mentos ). Aqui, ele vinga a própria morte como alastramento de 
doen9as que contagiam, nao apenas os brancos, mas toda a huma
nidade. 

Outro aspecto que diferencia estas versoes das que costumava 
ouvir durante minhas primeiras estadías entre os Waiapi, é a 
associa9ao entre duas figuras habitualmente separadas: /anejar e 
Tupa. A origem desta sobreposi9ao mereceria urna análise aprofun
dada. Limito-me, por ora, a algumas sugestoes. 

Nestes fragmentos historicizados do mito, há várias alternati
vas para a morte de /anejar: pela mao dos brancos (11), pela mao 
dos índios ( 12) ou pela mao de ambos, urna solu9ao que se aproxima 
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da idéia crista da humanidade matando seu criador ( 18). Mas todas 
narrativas mantem referencias cosmológicas suficientes para que a 
versao seja creditada: /anejar ressuscita (11), volta ao céu onde 
continua cuidando do destino da humanidade e "trabalhando pe
dras" ( 12), símbolo da perenidade e suporte da nova leva de homens 
que voltarao quando esta terra ficar podre. 

J á, a figura secundária de Tupa ( também designado como 
Kariara) permite aos Waiapi maiores divergencias: é (12) ou nao 
(13) companheiro do criador, com quemas vezes se confunde (17). 
Com um genio violento e um corpo incandescente ( 14) ele se 
manif esta no trova o que anuncia a chega4a dos mortos ao céu. As 
versoes acima nao se ocupam muito <lestes detalhes mas procuram 
explicar a surpreendente figura que os antepassados viram na 
fortaleza/Mairi: a pele ressecadade TupiiJ/anejar, queaindaostenta 
a flecha com a qual foi morto. Reitera provavelmente a imagem de 
um Cristo na cruz, e tal vez reminiscencias de urna antiga experiencia 
de catequese ( quando pode ter surgido a identificac;ao entre Tupa e 
/anejar) hoje reiteradas pelas "fotos" (15) propagadas nos livretos 
dos missionários. Porém, a imagem crista é apropriada na lógica 
cosmológica waiapi, que identifica na postura ereta do crucificado 
o destino dos imortais (que sobem "inteiros" ao céu) e questiona o 
uso do sangue que essas imagens ostentam. Ternos aí versoes 
pessimistas ou proféticas do tema das opc;oes tecnológicas que 
índios e brancos fizeram no comec;o dos tempos. Em urnas, os 
brancos usam o sangue para tingir panos, aproveitando substancias 
que deveriam ter sido apropriadas pelas verdadeiras criaturas do 
herói (14). Em outras, /anejar usa o sangue de seu companheiro 
como tinta para escrever: enquanto criador, ele tem acesso a um 
saber que os brancos se apropriaram, após a recusa dos índios. Essas 
opc;oes correspondem, na verdade, ao tema da "vida breve", que 
associa a perda de tecnologias e saberes a perda da imortalidade, 
simbolizada pela recusa da troca de pele (16) (ver Gallois, 1985, 
1988, 1989). 

Por outro lado, estas narrativas evidenciam a incompatibilidade 
entre a concepc;ao waiapi de um criador "múltiplo" e a idéia de um 
único responsável pela criac;ao e destino da humanidade, na versao 
que os missionários evangélicos tentam impor. Se, em alguns 
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momentos da cria~ao, é dada enf ase a atua~ao de um único herói, a 
transmissao de outros episódios da saga mítica impoe a 
multiplicidade dos criadores. Como afirma Kumai: se estivesse 
sozinho, nao da ria conta de tanto trabalho. /anejaré urna figura que 
se subdivide entre pai e filhos,. paren tes e companheiros e representa 
urna categoria cosmológica perene: os primeiros humanos que se 
distanciaram e voltarao, no próximo ciclo, quando o céu desabar 
sobre a terra. 

Os brancos tomam posse de Mairi 

19. Os brancos chegaram quando eramos já mais numero
sos, quando nos tínhamos recuperado. Nao eramos tantos 
quanto antes, mas haviamos aumentado. Foi quando os 
brancos voltaram. Chegaram de navio. "Ah! esta é a sua 
moradia ! Como é bom este lugar" disseram os antepassados 
dos brasileiros aos nossos. Queriam ver e conhecer tudo. E 
afastavam-se para cochichar: "é muito boa a casa dos 
Waiapi, a casa dos índios, vamos lutar contra eles, para 
tomar con ta des te lugar, vamos pegar esta casa linda, vamos 
nos apossar dela". Vieram de novo conversar. Porque eles 
(os brasileiros) esta história, porque nao contam como 
realmente aconteceu ! Pegaram nossas mulheres. Nossos 
antepassados lhes perguntavam: "porque pegam nossas 
mulheres?" - "Vamos levá-las para casar com elas" -
"Entao, só levem algumas" respondiam os nossos ! Mas, 
depois, os brasileiros voltavam de novo. Vinham conversar 
com nossos antepassados. "O que voces querem ?" pergun
tavam - "Nada, só viemos visitar sua m.oradia". E cochicha
vam de novo: "vamos atacá-los, com armas de fogo!" E 
atacaram também com facas e com sabres (mariakwa). 
Matavam as mulheres com esses sabres, nossos antepassa
dos nao conheciam esta arma, parecia que a lamina nao era 
afiada, mas é com ela que cortavam as cabe~as de nossos 
antepassados - Depois eles voltaram para brigar ? - Volta
ram mais urna vez! Juntaram-se aos apii, nossos inimigos. 
Foi quando atacaram e dispersaram nossos antapassados. 
Alguns deles fugiram pelo Oiapoque, outros foram para 
outro lugar, no Camopi, outros pelo lnipuku, fugiram pelo 
río Jari. Chegaram a regiao de cabeceiras, onde se instala-
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ram. E aqui ( em Macapá), os brasileiros diziam: "nao tem , 
mais índios, vamos nos instalar aquí, vamos tomar conta 
deste lugar". Foi assim que eles se apossaram dessas terras 
(Waiwai/Januari, Macapá, 12.1991 - fita 157). 

20. (Os brancos) chegaram quando nossos ancestraís esta
vam aquí. Vieram para pegar nossa moradia. Desejavam 
este lugar, queriam se apossar da fortaleza. "Vamos tirar , , 
esse lugar deles. E tao bonito" diziam eles. E isso que 
fizeram, porque queria1n tomar o lugar. Nao foram eles que 
construiram esse lugar. Era tal, achoque o filho de /anejar. 
Os brasileiros chegaram aquí, fizeram amizade com os 
índios, adularam-nos. Quem estava aqui era um tipo de 
/anejar, um deles, ou o filho, aquele que era chamado 
M o 'pe. Foi quando os W aiapi surgiram.e ele, foi ele eu acho, 
que disse aos índios de construir a fortaleza. E entao, os 
índios construiram a fortaleza. Mas aí os brasileiros chega
ram de navío, conheceram o lugar e exclamaram: "como é 
bonito, como os índios construiram bem essa casa, vamos 
tomá-la!". E assim come9aram a matar, matar, matar. Nos 
exterminaram com as suas doen9as. Entao, eles voltaram e 
se apossaram de nossas terras: "eu pego esse peda90, eu 
aquí, eu por ali" e acabaram coma floresta. Vieram para 
tomar posse, para ficar. Mas nao foram os brancos que 
fizeram esta lugar. Antes, nao havia brancos por aquí, é isso 
que contavam nossos antigos. Eles vieram depois, chegavam 
de na vio, vinham de muito longe, diziam nossos antepassa
dos. Mas vieram para tomar posse. Foi assím que eles 
tomaram o lugar, transformaram a fortaleza numa posse 
deles. Fizeram dela sua moradia, como está até hoje. Porque 
vi recipientes de ceramica feítos pelos índios, onde mesmo? 
-No museu-Pois é, no museu. Eu os vi, feítos pelos índios. 
Desenterraram, com trator. Porque nos extermínaram, por 
isso. Antigamente bebía-se caxíri por aquí, existíam habita-
96es, mu itas. Antes do cimento, era outra coisa, eram casas 
como as nossas, como as de nossos antepassados. Fugiram 
na dire9ao dorio lnipuku, foi por ali que fugiram. Foi assim 
que chegamos ali, que nos instalamos por ali. Foi quando 
fomos qoase exterminados, por causa dos brancos, de suas 
doen9as. Nós nos instalamos nas cabeceiras dos rios, fu gin-, 
do dos brancos. E por isso que moramos na regiao das 
cabeceiras. Nós fugimos porque os brancos iam nos exter-
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minar. Sao muito perigosos, como ensinaram nossos ante
passados. Antigamente nao, nossos antepassados viviam na 
beira do paraná ... Aquí era moradia dos índios, há muito 
tempo atrás. Os antigos é que ocuparam pela primeira vez 
este lugar, foram eles que fizeram este lugar. Nossos ante
passados estavam aquí, nao tinham se refugiado na floresta. 
Foi depois, quando todos fugiram. Chegaram na floresta 
depois, la onde estamos agora. Mas antigamente, há muito 
tempo, nossos antepassados moravam aquí. Depois os bran-
cos chegaram. Chegavam mais numerosos. Chegavam, 
sempre chegavam outros. Nao haviaainda habita~oes deles. 
Foi há pouco tempo que eles destruiram o lugar, foi quando 
se apossaram destas terras. Eles chegaram há pouco tempo. 
Foi bem recentemente que eles destruiram aterra deles. 
Antigamente, era muito diferente. Foi só agora que eles 
apareceram. Antigamente era muito diferente. Havia flores-
ta por aqui, coambas, antas, mutuns, jacamins, papagaios, 
tucanos, a~ai. Agora nao tem mais nada, destruiram todas as 
árvores. Nao era assim antigamente, nossos antigos diziam 
que aqui havia floresta. Tudo era floresta aqui, mas depois 
os brancos acabaram com tudo ... A fortaleza nao é nova nao! 
A fortaleza foi construída depois que a terra f oi criada: 
primeiro surgiu aterra, depois a fortaleza. Quando aterra 
era nova ainda. Sao os índios que fizeram aterra. É chamada 
assim pelos brancos, nao é? Para nós, os índios, é Mairi, 
provavelmente é aquela que nos chamamos M airi. Foi o que 
nos ensinou tamo Kuresisi. Ele a viu, ele veio aqui, quando 
os brasileiros já estavam aqui. Ele viu tudo, o oceano, o 
baixo Oiapoque. Ele viajou muito longe, até o final da terra 
(ver apendice). Depois voltou e contou. Disse aos W aiapi do 
rio Karapanaty: "eu vi a casa de pedra (takuru oka), vi a 
fortaleza, eu a vi, foi aquela mesma que nos sos antepassados 
construiram, é onde nossos antepassados viviam !". Porque 
nao soubemos isso antes, porque nao reconhecemos isso 
antes! Mairi ainda existe, nao foi destruída! (Waiwai, 
Macapá, 12.1991 - fita 156). 
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Comentário: Num diálogo com J anuari ( 19) e num discurso "para 
branco" (20), W aiwai elabora o argumento da usurpa9ao territorial, 
com apoio de evidencias históricas e de observa~oes contempora
neas. Da manipula~ao de ambÓs tipos de provas surge urna continui-
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darle: o caráter destruidor dos brancos, que matam (por doen~as ou 
/ 

pelas armas) e transformam as áreas onde vivem em desertos. E 
interessante ressaltar que os W aiapi costumam ver no cerrado que 
margeia Macapá o resultado da a~ao destruidora dos brancos, 
admitindo difícilmente que se trata de um campo natural. Até muí to 
recen temen te, quando se deslocavam até a costa, passavam pelo rio 
Jari,numaregiaodemata(vernarrativasdosegundobloco). Waiwai 
indica, inclusive, nestes e em outros relatos, o percurso da fuga que 
levo u os antepassados até a área de cabeceiras onde.vivemhoje. Pela 
sua constru~ao e conteúdos históricos, que f alam por si, estas 
narrativas diferenciara-se nítidamente das seguintes, imbuídas de 
conteúdos cosmológicos. 

Mairi como centro de trocas 

21 . ... Tem sim (em Mairi), as coisas dos antepassados, 
coisas que eles confeccinaram há muito tempo atrás. Penas 
de arara, flauta da festa do gaviao tesoura, do peixe aracu, 
do pacu, enviras, muitos maracás. Coisas comas quais eles 
dan~aram . Depois os brancos as trouxeram ali. Nao! há 
muito tempo M o 'pe, trouxe tu do isso,juntou os ornamentos 
dedan~a,numcesto-mala. Ornamentosdafestadomilho,do -
gaviao tesoura, do turé, muitos. Depois tamo Kuresisi os viu 
e ficou triste. "Teus antepassados dan~aram com isso" 
disse-lhe Mo'pe . Foi há muito muito tempo (descreve os 
ornamentos). Tamo Kuresisi fica muito triste, muito triste. 
"Nao fique triste" lhe diz Mo'pe, voce vai morrer, vai ficar 
doente. Quando a gente fica triste, nos so cora~ao vai embora 
e marremos. Por isso tamo Kurisisi deixou de ficar triste e 
olhou. En tao, Mo 'pe lhe deu pano. Só pano. Faca. En tao, ele 
volta, num caminho bem reto, duro, limpo. Nao era de terra 
o caminho de Mo'pe! Ele vai saindo e ve a pele de Tupii. 
Fecha os olhos. Depois os abre de novo. Se olhar, ele poderia ,,. 
morrer. E perigoso, nao pode olhar, só passar de olhos 
fechados. E o que diziam os antigos .. . Ele voltou e trouxe 
alguns machados, poucos. Ele mesmo nao voltou, f oi pelo 
oceano ver o final da terra. E vol ta pelo Oiapoque, finalmen
te chega nas cabeceiras do Inipuku. Demorou vários anos 
para voltar. Depois ele foi de novo. E voltou de novo. Trouxe 
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pano, mas era só roupa, nao tinha ainda pano vermelho para 
tanga. Era roupa, provavelmente coisa de ajii (espírito da 
floresta), nao existía ainda o pano vermelho para tanga. 
Trouxe só machado, terc;ado e espelho, nao trouxe panelas. 
Nao tinha ainda. Rede nao trouxe, nao quería, porque os 
Waiapi tinham muitas redes, tecidas ... Depois Mo'pe foi 
embora, está no céu ... Ele nao falava nossa língua. Ele falava 
a mesma língua que Papai do céu, usava barba, como ele. 
Pica novo, troca de pele quando está velha... (W aiwai, 
Mariry, 02.1985 - fita 44). 

22. Mais tarde, os antigos foram lá, conheceram o lugar. 
Tamo Kuresisi foi lá, os brancos vieram buscar os antigos 
paraconhecer Mairi. Diziamqueé umacasaalta, muito alta, 
nao se enxerga a ponta. Dentro da casa, o branco tirou um 
cesto-mala e mostrou os ornamentos de danc;a dos antigos. 
Todas as coisas com as quais os antepassados danc;avam 
estavam lá na casa. Era igual museu. Tinha waraku 
ra'anga, como qual antepassados haviam danc;ado. Tamo 
ficou muito triste, porque todos haviam morrido, só resta
vam suas coisas. Pykau ra'anga também estava guardada. 
Com flauta de embaúba, pintada de urucu. "Há muito tempo 
seus chef es danc;aram pykau lá no Xingu" disse o chef e dos 
brancos. Tirou outra maleta onde estavam guardados panii 
ra'anga, com flautas pintadas de urucu. E disse a mesma 
coisa: "Antigamente, teus parentes danc;aram panii". En tao, 
o branco abriu outra maleta onde estava guardados pano, 
machados, facas e terc;ados que ele entregou aos antigos. 
Esses voltaram asuas aldeías econtaram: "Há muito tempo, 
/anejar fez urna casa de barro, ainda existe, rio abaixo" 
(Siro, Mariry, 02.1985 - fita 52). 

23. Tamo Kuresisi veio até aquí, como nós agora sempre 
aparecemos em Macapá - Ele vinha buscar mercadorias -
Na aldeia, faltavam terc;ados, facas. Ele vinha buscar essas 
coisas, em Macapá. Os antigos costumavam vir buscar 
essas coisas. Diziam: "vamos até lá pegar as coisas" e 
vinham de canoa, pelo río Jari. Porque mesmo é que os 
brasíleiros prenderam tamo Kuresisi? - Porque sao bravos. 
- Estavam bravos com tamo, por isso o prenderam, prende
ram por prender, foi aquí em Macapá, aquí mesmo - Ele 
chamavaeste lugar, a fortaleza, Mairi-Quando vinham até 

47 



48 MAIRI REVISITADA 

aqui, os antigos cantavam: "Ja ' e tuve Mairi pe reru, Ja' e 
tuve karai pereru" [Vamos, estou levando voces até Mairi, 
vamos, estou levando voces até os brasileiros] e respondiam 
"ei ei ei ... " . Cantavam enquanto viajavam. Depois o que 
aconteceu ? - Eles chegavam até aqui, até Mairi - Eles 
vinham para ver, porque nao tinham mais mercadorias. 
Vinham até a beira do grande rio. "Que índios sao esses?" 
perguntavam os brasileiros. Foi assim que os brasileiros 
foram até as nossas aldeias para nós conhecer. E levaram 
machados para oferecer aos antigos . Nao tinhamos mais 
machados, só trabalhavamos com machados de pedra -
Trabalhavam com machados sem fío, com pedras - Encon
travam de vez em quando peda9os de machados de ferro , 
velhos - E com isto que cortavam ... ou usavam taquara. 
Vinham até Mairi para pegar as coisas (Januari/Jawato, 
Macapá, 06.1991 - fita 142). 

24. . . . Os antigos sempre vinham a Macapá, iam para 
Santarém. "Onde ficaaquela pra9a?" perguntavam. Iam ver 
Mairi , a pra9a okara. "Onde está a pra9a, onde está?" 
Chamavam okara, aquela pra9a ... Outros foram até Belém, 
que chamavam Merena, outros desciam pelo rio U ruará ... 
Eu vi no mapa, é perto de Macapá. Eles vinham até aqui para 
passear, vinham buscar machado, faca, ter9ado, comprar 
anzole visitar outros índios, conhecer parentes, pessoal que 
falava a mesma língua, como os Asurini. Depois, quando os 
brasileiros brigaram com a gente, aí nós nao voltamos. 
Nossos antigos nao voltaram, depois da briga na fortaleza. 
Também, havia besouros comendo a mandioca nas ro9as e 
por isso eles decidiram ir embora: "Vamos embora" disse
ram aos seus cunhados. Foi quando perdemos tamo Pauro, 
que morreu aquí ( em Macapá). Tamo Soro ro contou que ele 
(Sa ' i kywyr) esta va muito triste, quando ficou aqui, quando 
ele viu a fortaleza. "Porque mataram meu cunhado ?" ficava 
só pensando, com tristeza. Foi por isso que ele morreu. 
Morreu aqui. Depois, os outros resolveram voltar: "vamos 
voltar". Tinham ido tamo Pauro, era o chef e, tamo Paso, 
Taperewamen, tamo Amani, tamo Wyraku 'a. As mulheres 
nao tinham ido. "Vamos voltar para nossa aldeia". E volta
ram. Mataram um guariba na volta, no rio Jari. E provavel
mente ali mesmo que o assaram, que tamo Amani assou o 
guariba. E ele morreu lá mesmo. Ah! foi assim que perdemos 
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nossos antigos. Pouco depois as velhas morreram, depois 
elas morreram. Tamo Sororo/Kaiera foi o único a voltar. , 
Taperywamen também. E por isso que depois ficaram 
poucos antigos no Pypyiny. Ficavam no lugar chamado 
Tujuju ra'yr, prá baixo de Waipy'o (continua descrevendo 
mudan~a de aldeias na regiao do igarapé Karapanaty) ... Foj 
entao que os brasileiros calaram, nao apareceram mais ... 
[até o encontro com Karapati, di Anton, J onime e outros, por 
volta de 1920] (Sa'ku/Saramare, Macapá, 09.1992 - fita 
172). 
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Comentário: A diferen9a entre as versoes de 1985 e de 1991/92 
evidenciam um deslocamento importante no tratamento das trocas 
realizadas no palco da fortaleza. Passa-se do tema mítico da 
diferencia9ao tecnológica para a questao, mais prosáica e atual, da 
obten9ao dos bens industrializados que tanto os antigos como os 
W aiapi de hoje vem buscar em Macapá. As visitas intermitentes dos 
tamoko ao seu lugar de origem, Mairi, sao o foco central das 
narrativas do segundo bloco (especialmente 43). Representam um 
marco importante na história de contato, pela intensifica9ao 
gradativa (mas controlada,já que os Waiapi as interrompem por um 
tempo) das rela9oes com os brancos, pelas baixas sofridas em 
decorrencia des te movimento e, sobretudo, pelas visitas que os 
brancos f aziam nas aldeias, quando iam buscar os W aiapi. Estas 
experiencias datam provavelmente do período dacabanagem, quan
do militares procuraram atrair a popula9ao indígenainteriorana para 
locais mais acessíveis, a beira dorio Jari (ver Gallois, 1986: 133). 

A viagem aM airi possui um evitente caráter profético (Gallois, 
1985, 1989). Ali, é possível reencontrar, ao mesmo tempo, o passa
do e aceder aos bens que os brancos detem com exclusi vidade desde 
que optaram por eles no momento da cria9ao. A viagem promove 
urna inversao e os Waiapi, que escolheram originalmente o arco e a 
flecha, recuperam as ferramentas. Esta viagem no tempo, perigosa 
e reservada a·pessoas especiais (21) dá acesso, em vida, aquilo que 
os homens comuns só encontram após a morte, na moradia celeste 
de /anejar. 

As exegeses da figura representada por Mo'pe levaria a 
detalhamentos que nao cabem neste comentário. Indico porém a 
ambiguidade desta personagem, que ocupa o "final da terra" de onde 
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controla o regime das águas, inclusive o dilúvio (ver Gallois, 1988). 
"' E tido como companheiro de !anejar com quem partilha atributos 
de imortalidade (21), ou definido como outro /anejar (20), ou 
identificado como um brasileiro (15), novo dono de Mairi. Sua 
descri~ao sugere a figura de um missionário, urna reminiscencia da 
experiencia de aldeamento pela qual os W aiapi passaram há tres 
séculos? Se esta interpreta9ao é totalmente especulativa, é histori
camente provável que alguns Waiapi tenham tido contato com 
autoridades locais que lhes mostraram pe~as do pequeno acervo 
outrora guardado na Fortaleza Sao José de Macapá, muitas delas 
coletadas no século passado. Hoje, a maior parte da cole9ao se 
perdeu e seus restos estao dispersos em várias institui96es da cidade. 
A displicencia dos brancos em conservar a memória da ocupa~ao 
indígena no Amapá nao passou desapercebida aos W aiapi, quando 
se defrontaram, em 1991, com as pe9as do Museu Histórico da 
cidade: algumas ceramicas arqueológicas, restos de tran9ados. Esse 
encontro tornou-se um evento interpretativo importante para ·a 
elabora~ao dos discursos acima (20) e de outras narrativas tradu
zidas nesta coletanea. 

Mairi como cárcere 

25. A pele de Tupa fica perto de Mairi, numa casa de pedra 
(takuru oka), um pouco afastada de Mairi. Em volta, tem 
casas dos l:trasileiros e, mais distante, a casa dos soldados. 
Mais para lá, está Mairi. Os soldados, agora, tomam con ta 
dela. Os soldad~~ fizeram sua casa com cimento, quando 
brigam com garimpeiros, é lá que os prendero ... Mairi, só 
tem urn, no sul. Agora é de pedra. Meu genro viu na 
televisao. O dono é brasileiro, achamos que seja, nao sabe
mos bem ... Tal vez, atualmente, os soldados, sabem onde 

"' fica Mairi. E Já que prendem as pessoas, nd cimento. Nao é 
assirn que prendem os garimpeiros? Acho que eles viram 
Mairi, entao fizeram outra casa de pedra, corno Mairi, 
porque viram a casaMairi que !anejar havia feito, há muito 
tempo ... Era de argila. Depois virou pedra. Por isso nao 

"' desaparece. E alto como as pedras pareti que existem no 
igarapé Kuia'i .. . (Waiwai, Mariry, 02.1985 - fita 44). 
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26. Tamo Sa 'po mata seu parente. Os policiais o prendero, 
amarram suas maos e o levam. E o levam para um cárcere 
(pari). Ao lado de Mairi. Ele fica preso numa casa muito 
alta. Sa 'po nao vem. Passa muito tempo ali. Os brancos vao 
ve-lo, do alto, do alto da casa, só olham. Lá dentro faz muito 
frio. Nao tem comida. Ele nao sai dali. Só come osso de 
morto, dos brasileiros que morriam, de gente que morria lá 
dentro. Comiam os mortos e bebiam urina. Nao tinha água. 
Nao é assim que ficam os brasileiros presos? Sa'po ficou 
magro, só ossos. Foi entao que chegaram os franceses e 
perguntaram aos brasileiros: "porque voces estao tratando 
nosso amigo (kamara) desse jeito?". "Porque ele matou um 
líder de seu grupo, é por isso que o prendemos". En tao o 
fran~es escreveu num papel e tamo Sa 'po saiu da cárcere. 
Magro! Se os franceses nao tivessem vindo, ele teria 
morrido. Voltou e contou que comía ossos de mortos 
(Waiwai, Mariry, 02.1985 -fita44). 

27. Tamo Kuresisi roubou, parece que ele roubou algumas 
coisa, mas antes disso nao roubava. Quando roubou, os 
brasileiros o prenderam e o jogaram na cárcere (pari). 
Estavam muito bravos.Achoque Kuresisi roubou mesmo. 
Ele nao tinha documento, en tao foi preso. Lá no cárcere, ele 
bebía urina. Nao havia comida. Ele só bebía urina. Era um 
horror. Depois alguém perguntou porque estava ali e expli
caram que ele tinha roubado. Mas o tiraram de lá. Dizíam 
que ele tinha roubado os seus parentes, os brasileiros é que 
diziam isso. Ele ficou fora um ano. Depois os antigos 
ficaram com medo, porque os brasileiros eram muito bravos. 
Meu pai sabiadisso, te ve muito medo quando encontrou um 
brasileiro, há muito ternpo ... (Teju, Uruvura'yr, 06.1989 -
fita 93). 

28. Os franceses vieram nos buscar. Perguntaram: "porque 
brigaram?" E respondemos "porque nossos antepassados 
estavam presos". Os franceses, entao perguntaram aos 
brasileíros: "porque é que voces atacaram os Waiapi, por
que es tao lhes f azendo mal? porque os esta o exterminando 
para pegar suas terras?" E os franceses lutaram contra os 
brasileiros. Os negros lutaram também. Juntaram-se numa 
multidao. Quase tomaram posse deste lugar- Os franceses 
quase se instalaram aquí! - Os franceses eram nossos 
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amigos, os brasileiros nao. No tempo dos nossos antepassa
dos, fizemos amizade com os franceses. Foi quando tamo 
Kuresisi esteve aquí. Foi quando ele explicou tudo aos 
franceses. Estes lhe perguntaram: "onde viviam teus ante
passados ?",e ele responde u: "os brasileiros pegaram nos so 
lugar, nos expulsaram daqui". Entao vamos lutar", decidi
ram os franceses. E o chef e dos brasileiros falo u como chef e 
dos franceses: "está certo, é isso mesmo" confirmou o 
brasileiro. "Mmm ... entao vamos lutar para recuperar esta 
casa (Mairi) decidiu o frances. Lutaram, lutaram muito. 
Quase os franceses se instalaram aqui. Mas depois, acabo~ . 
Calaram-se, distanciaram-se . Quase ficaram! Só alguns 
brasileiros ficaram. Mas havia outros brasileiros em outro 
Jugar, entao apareceram novamente-Eles sairam do feijao 
munubi, eles sao filhos da chuva, inumeráveis! -Estavam 
em outros lugares, aumentavam, ficaram muito numerosos. 
E os franceses também, mas es tes nao ficaram perto. Nao se 
aproximaram dos brasileiros. Por isso é que sao menos 
numerosos (Waiwai/Januari, Macapá, 12.1991-fita 157). 

29. Ywy popy kwara, o buraco do final da terra, é como o 
chamavam os antigos. J ogavam os mortos no buraco do final 
da terra. Nossos antigos diziam que havia um buraco desses 
na aldeia dos brasileiros. Quando matavam pessoas, joga
vam-nos ali dentro. Seus ossos desapareciam completamen
te, ningúem os via mais, nada restava, eram engolidos pelo 
buraco do final da terra. Jogavam seus mortos, quando , 
brigavam entre si, aquí, na beira dorio grande. E horrível ... 
(Sa'ku/Saramare, Macapá, 09.1992 - fita 172). 

Comentários: A memória de experiencias de cárcere vivenciadas 
pelos antigos é frequentemente reiterada pelos Waiapi. Selecionei 
duas narrativas que evidenciam o amálgamo de reminiscencias e de 
justificativas modernas ("nao tinham documento"). Expressam o 
medo que ainda sentemos Waiapi mais idosos quando entram na 
cidade; temem ser presos, sem alimenta~ao até morrer, ou 
desparecer no ''buraco do final da terra". Macapá foi durante muito 
tempo associada a prisao; note-se que em 1985 os Waiapi ainda nao 
haviam reconhecido Mairi na Jortaleza, que designavam apenas 
como "o cárcere", na "casa de pedra" (25). Ainda no final dos anos 
70, a visao de um grupo de soldados provoca va o mesmo temor, que 
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só foi se atenuando quando os Waiapi assumiram que a fun9ao dos 
soldados era prender garimpeiros e nao, eles, índios. Urna inversao 
que repercutiu na ruptura de imagens que vinham transmitindo ao 
longo de gera9oes, abrindo fendas nas interpreta9oes disponíveis e 
incentivando a constru9ao de novas explica90es, como fica patente 
nas narrativas acima. 

Estas novas explica96es, no en tanto, continuam se apoiando na 
rememora9ao de imagens pré-existentes. Neste caso, os W aiapi 
reiteram a diferenc;a entre categorias de brancos prevista pelo mito. 
Se franceses e brasileiros sao ambos "filhos de chuva", nao foram 
socializados da mesma maneira pelos antepassados dos W aiapi. Por 
te-los criado, podem atestar a perenidade de seus respectivos 
genios: os franceses por pouco se tornaram W aiapi enquanto os 
brasileiros mantero até hojeo caráter destruidor e excessivo que já 
ti:oham na infancia de sua humanizac;ao. Esta diferencia9ao mítica . 
embasa a reativac;ao da memória de conflitos "entre brancos", no 
palco de Mairi. 

As narrativas aludem a urna das facetas melhor documentadas 
na história da regiao: ao longo de dois séculos, franceses e brasil e iros 
disputaram o controle do Amapá, apoiando-se intermitentemente 
em alianc;as com grupos indígenas. Assim, documentos franceses do 
século XVID afirmam que os Waiapi eram "amigos dos portugue
ses" e nesta condic;ao, guerreavam povos Caribe aliciados pelos 
franceses (Gallois, 1986: 98-101). Mas na versao waiapi, os aliados 
quesalvamtamoKuresisidamortenocárceresaofranceses. Tratar-

. . 
se-ia de um episódio mais recente, acorrido durante os embates do 
"contestado" franco-brasileiro do século passado? (idem: 102-103). 
A memória indígena nao se atem a conjecturas e reafirma urna 

; 

alianc;a previstano mito. E também a única alianc;a possível na lógica 
do atual confronto territorial co1n os brasileiros, que já lhes usurpa
ram sua moradia originária. 

~ 

Apendice: Visita ao final da terra 

Transcrevo a seguir quatro depoimentos em que W aiwai descreve 
o "final ~aterra", ywy popy. Relatam um episódio da longa viagem 
empreendida por tamo Kuresisi, o ancestral a quem se atribuí o • 
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reconhecimento da Fortaleza de Macapá como Mairi. Fazem parte 
do conjunto de narrativas apresentadas acima, mas preferi dar-lhes 
um tratamento separado, por vários motivos. 

Em primeiro lugar porque, nestes depoimentos, as referencias 
a origem e perda de Mairi pelos Waiapi sao praticamente identicas 
as versoes já mencionadas. Em segundo lugar, porque só disponho, 
para este episódio, de versoes de um único informante. Me pareceu 
interessante, neste caso, transcreve-las em sequencia para enfatizar 
suas varia9oes. A primeira narrativa encontra-se transcrita na ínte
gra e as subsequentes sao trechos de outros depoimentos (alguns 
deles apresentados acima). 

A particularidade destas narrativas é de evidenciar a perenidade 
de urna concep9ao cosmográfica que aparentemente nao foi atuali
zada, ao contrário das associa9oes núticas relativas acria~ao e perda 
de Mairi. Descrevem o lugar ambíguo onde o céu encontra com a 
terra e onde vivem as borboletas panama'y, responsáveis pelo 
crescimento gradual da terra e pela manuten9ao do equilíbrio entre 
os dois níveis, que devemficar amarrados para evitar a queda de um 
sobre o outro. 

(1). Tamo Kuresisi foi conhecer a borda da terra. Lá, era 
como seiva de ma9aranduba; na beira é duro, além dela 
mole. A beiraé miro, como lama. Entaoos brasileiros foram, 
de motor. Ficaram presos, nao conseguiam sair. Desciam e 
ficavam presos, como se fosse seiva. Morriam. Depois, as 
borboletas chegaram, sao os donos do final da terra, sao 
muito bonitos, como agente. Sao baixinhos, rapazes novas, 
com coroas de penas redondas. Vieram e perguntaram: 
"quem morreu? quem morreu aqui?". Olharam e depois, 
devagar, acanoacom motorfoi afondando, até desaparecer. 
Perdeu-se. Ali é mole, mas aproximando-se da beira, fica 
duro. Parece fogo, é muito quente. Entao os Waiapi foram 
ver. Eles tinham perdido a cabe~a! Desceram para ver, bem 
de vagar, pisaram e pronto, era como "esparadrapo" ficaram 
colados. "Venham, voltem em terra" gritavam os outros. 
Mas morreram. Depois, os brasileiros foram de novo. Com 
canoa de motor: "vruum ... " Mas ficou preso, morreram 
todos. Ali a águaé su ja, nao presta, fede muito. Na beira, fica 
gradativamente melhor. As borboletas ficavam olhando, 
elas é que trabalham na beira da terra. El.asé que amarram 
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a borda da terra com cipó. O céu se aproxima da borda da 
terra, lá na beira, ficam bem perto um do outro. O céu é de 
pedra, curva-se perto da beira. Os antigos chamavam isso 
tii'si. Foi !anejar que fez, depois ele subiu por ali para ir até 
o céu, passou pela beira da terra. No outro dia, outros 
brasileiros vieram de novo. Morreram de novo, era um lugar 
ruim. Eles vinham e morriam, vinham e morriam. Muitos. 
Os brasileiros nao contam isto? Nossos antepassados sabi
am disso, por isso eu conto para voce. Os franceses, que 
eram amigos dos Waiapi naquela época, nao foram. Esses 
diziam-nos: "nao vao, nao pisem na beirada terra". Mas os 
brasileiros iam, vinham de canoa de motor. Ficavam presos, 
morriam. Outro motor vinha, motor. Os brasileiros acaba
ram, todos eles. O sol esta va quente ! Muito quente lá no final 
da terra. As borboletas, que eram donas do lugar, estavam 
bem, nao sentiam calor. O criador lhes havia pedido de tomar 
contado final da terra, por isso estavam ali. Mas devagar, 
o final da terra comec;ou a ferver. Fervia lentamente. Deva-, 
gar aterra ia se endurecendo. Devagar, contou Kuresisi. E 
horrível o final da terra, nao há floresta. Só as borboletas 
ficam ali, sao as donas, só tem pedras tii 'si, é so o que tem. 
Quente, como o fogo. Por isso, de vagar aterra endurece, por 
ali ainda é mole, na beira endurece. E tamo K uresisi olhava, 
mas nao descia. Ele só foi para ver. Ele só tinha ido para ver 
a terra se fazendo. Para ver as borboletas trabalhar. As · 
borboletas (enumeramdiversas espécies) eram muito boni
tas, com pinturas faciais. Nós as chamamos paniima'y. 
Amarravam a beira da terra, amarravam com cipó. Depois, 
onde o cipó estava podre, elas o trocavam, amarravam 
novamente. Sempre olhavam se os cipós estavam podres, 
para trocá-los. E tomavam canta de toda a borda da terra, 
verificando as amarraduras. Depois, enquanto as borboletas 
trabalhavam, chegou mu ita água, do paraná. "Txuu ... " E 
assim ficava dura, a beira ficava dura, pedra, tii'si. E assim 
que aterra ia crescendo, explicaram os nos sos antepassados. 
Antes era perto [=porque aterra era pequena]. O pessoal de 
Kuresisi viu o final da terra, ele nos ensinou. É muito 
perigoso, além da beira nao aterra. Vao construindo aterra 
e assim ela vai crescendo, avanc;ando para frente. Vai longe~ 
assim. Depois canoas de motor nao foram mais, os brasilei
ros tiveram medo. Depois, a água ia embora. A água vinha 
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e "pexx ... " batia na terra, ia e vinha. E o que os antigos 
chamavam vjivyry [ = maré]. Nao haviahabita96es, só areia. 
areia bonita. Os Waiapi iam ver e nao havia água. Diziam: 
"a água foi embora" era lindo, brincavam na areia, nao havia 
mais água. Mas depois: "cuidado, a água está chegando" e 
a água levou os Waiapi! Levou as crian9as que estavam ,, 
brincando. E a maré, por isso, depois os antigos tiveram 
medo de yjivyry, por isso, nao voltaram por ali. só um foi, 
para juntar para fazer recipientes, porque era bonito, brilha-, 
va. Só ia para pegar e voltava logo. E o que disse tamo 
Kuresisi, ele foi, quando foi até o Yse 'qu. Ele foi junto com 
os brasileiros, para conhecer o que havia além do paraná. 
Depois ele voltou e contou a todos. Falou que o final da terra 
era um lugar feio. Ferve e fica-se preso como na seiva de 
ma~aranduba. "Eu vi construir a beira da terra" disse tamo 

" Kuresisi. E o que estou contando para voce, ele viu as 
borboletas construir a beira da terra. "Ah! vamos dormir 
"disseram as borboletas. Foram embora para dormir, esta
vam exaustas de tanto trabalhar. E devagar a terra ia se 

" fazendo. Fícava dura na beira, como pedra. E o que elas 
faziam. Onde fica a beira da terra? Teus antepassados nao 
contaram is to para voce? V oce nao viu onde aterra termina? 
Como fazem os avioes? ... Há muito tempo tamo Kuresisi 
disse ter visto, depois outros nao viram, foi só ele ... Amaré 
(paraná jivyry) levou muitos Waiapi, pegava e os levava, 
por isso os Waiapi nao gostam da beira do rio grande, é ,, 
perigoso. "E por isto que nós gostamos da floresta", diziam 

" os que ouviam o relato de tamo Kuresisi. E bonita a floresta 
na regiao de cabeceiras, nao tem maré. A maré. Onde vai 
toda esta água? Continua existindo maré? É perigoso, já 
levou Waiapi, já levou crian9as. Eles brincavam e foram 
levados. Por isso nao gostamos. Por isso viemos pela areia. 
Depois os brasileiros lutaram contra nossos antepassados e 
viemos na beira do rio Jari. Depois chegaram até o rio 
Mukuru e, ficaram por lá. Entao viemos para ficar na 
floresta. Lá no Myto Arawari, onde fica Renato agora, é lá 
que nossos antepassados ficar~m. Depois todos chegaram 
por aqui, percorram todos os rios, o Ai.ma, o Inipuku~ 
chegavam pela confluencia do rio Inipuku, outros ficaram 

. " 
lá, se instalaram lá. Outros passavam mas fugiam. E por isto 
que digo a meus parentes: "voces tem que percorr~r a 
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floresta". E a floresta dos Waiapi, nao é dos brasileiros. Os , 
brasileiros tem sua moradia na beira do grande rio. E lá que 
devem ficar, todos eles (Waiwai, Uruvura'yr, 06.89 - fita 
95). 

(2) ... A borda da terra é redonda, além dela nao há nada. Na 
beira, é horrível. O buraco do final da terra, escuro ... diziam 
nossos antepassados. Alguns queriam conhecer, mas 
/anejar respondia: "nao vao ver nao, é perigoso". O beija
flor chegou, era como a gente (levou um antepassado para 
ver o buraco -cf. 3) ... Na beira da terra, agora, tem pedra, 
masé urna pedra que nao é dura, só pra dentro é que as pedras 
estao duras. Na beira, sao moles. Depois os brancos chega
ram, de motor. Se aproximaram da beira da terra. Ficaram 
presos, nao conseguiam avan9ar. Nao voltaram, morreram. 
Outros vieram de novo, procurando os que nao tinham 
chegado: "vruumm ... "E ficaram presos também, morreram. 
A borda da terra nao tinha endurecido ainda. Foi há muito, 
muito tempo, que nossos antepassados viram isso. Quando 
/anejar acabara de fazer aterra. Os brasileiros chegavam de 
navio mas nao conseguiam subir em terra. De onde eles 
vinham? Nao sabemos, nossos antepassados nao sabiam 
(Waiwai, Mariry, 09.91 - fita 147). 

(3) Foi tamo Kuresisi que contou isso, contou a todos os 
antigos ... "(Mairi) é a casa de nossos antepassados, que eles 
construiram quando a terra era nova, mas agora navíos 
trouxeram os brancas". Ele contou que os brancas ficaram 
presos na terra, que eles morreram desse jeito. Acabaram. 
Mas depois, voltaram em canoas de motor. Depois ninguém 
foi para lá para saber o que tinha acontecido. As borboletas 
desceram também e ficaram presas: "tuk!" e estavam imo
bilizadas. Acabaram as borboletas. Depois umancestral dos 
brancos foi até lá para ver e disse: "vamos conhecer esse 
lugar". Foi de motor: "vrru ... " A canoa de motor nao saia do 
lugar, nao avan9ava. Ele nao voltou. Perdeu-se lá mesmo. 
Desapareceu. Outros brancas ficaram presos também. Os 
Waiapi viam os brancos chegar e depois serem imobilizados, 
na borda da terra, isso foi quando aterra ainda esta va mole. 
Agora, a terra ficou dura. Depois, nossos antepassados 
perguntavam-se: "nós nao sabemos até onde vai aterra, será 
que ela continua mais longe? nao sabemos até onde chega ?". 
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Aterra vai longe, mas nao sabemos até onde. "Nao sabemos 
até onde vai a terra. O final da terra é um lugar perigoso" 
diziam nossos antepassados. "O buraco do final da terra é 
um lugar horrível". Alguns diziam que no final da terra ha vi a ,. 
um buraco, que nao havia mais nada além dele. E um lugar 
parecidocomkavusi reta[ninhode vespas?], umlugarmole, 
além do qual nao há mais caminho, mais nada, nao sabe-se ,. 
o que tem além dali. E o que diziam nossos antepassados, é 
oque nos ensinaram. Urna vez, naépocaem que o beija-flor 
era como nós, ele veio falar conosco. Ele falava como nós, 
I anejar nao ha via ainda diferenciado sua fala. Disse: "voces 
querem conhecer o buraco do final da terra ?". Responderam: 
"porque nao iriamos conhecer?". E outro" "nao, é diferente, 
é perigoso!", é o que responderam nossos antepassados. 
"Mas eu quero ir ver" disse um. "Entao suba nas minhas 
costas" disse o beija-flor. Nosso antepassado subiu e o beija
flor levantou vóo: vruum ... "Olha bem, observa bem o final . 
da terra". Viu, era mesmo perigoso. "Vamos voltar" disse o 
beija-flor. E deixou nosso antepassado em terra. O beija-flor 
é dono do final da terra. depois os antigos souberam: "o final , 
da terra é horrível". Eu sei disso até hoje, nao esqueci: E o 
que ensino a todos. Nosso antepassado nao foi até lá a toa, 
porque, até hoje, eu estou ensinando sua experiencia. Se eu 
tivesse esquecido, pronto, nao saberiamos nada! (Waiwai, 
Macapá, 12.91 - fita 156). 

( 4) ... Tamo Kuresisi andou pelo paraná. Poi beirando as 
praias. Ele tinha medo de andar, a água voltava, nao havia 
água além dali . Os peixes eram diferentes. Eram muito 
diferentes, diziam os antigos. Os brancos levavam os antigos 
para conhecer o final da terra. Os peixes sao compeleta
mente diferentes dos que ficam nas cabeceiras, coro os 
peixes que conhecemos hoje. Muito diferentes. Tamo 
Kuresisi foi conhecer, levado por um chefe. "Olhe!" disse 
para tamo. Alías borboletas sao como nós, usam urna coroa 
de plumas bem redondas, sao como a gente, nao tero a , 
aparencia de borboletas . Eo quedisseram nossos ancestrais. 
"Bom, vamos descer" resol veram. Mas aterra das borbole
tas é mole, pisa-se e "tuk", fica-se preso. Outro branco 
desceu e "tuk" ficou preso, aterra endureceu em volta dele. 
"Vamos sair daqui, do lugar das borboletas" disseram os 
antepassados dos brancas. E foram guiando o na vio, mas ele 
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ficou preso, ficou imobilizado. Porque nao nos avisaram ! O 
navio nao conseguiu voltar. Entao os antepassados dos 
brancos descem e "tuk" ficam presos. Nao sei como é, 
ficaram imobilizados, como se fosse sei va de ma9aranduba. 
Nao <lava para sair, é o que nos transmitiram os antigos. 
Entao ficaram presos, mas nao apodreceram. Nao fediam. 
Depois, como foi? Teus antepassados nao contaram isto? 
(Waiwai, Macapá, 12.91 - fita 157). 
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Comentário: Apesar do receio de desmanchar a poesía des te relato, 
há muita curiosidade em desvendar o lugar distante e estranho , 
visitado por tamo Kuresisi. E possível, por exemplo, que ele tenha 
presenciado a constru~ao de um trapiche ou de um cais, onde 
trabalhadores com roupas uniformizadas - reconhecidos como as 
borboletas do final da terra-estivessem elevando pedras para conter 
a maré, ao longo de urna praia de areias movedi~as onde levas de 
trabalhadores, ou de visitantes desprevenidos, encontravam a mor
te. Ou ... ele pode ter viajado num na vio que atingiu a encosta de um 
país muito frio, onde pessoas desceram e morreram congeladas ... Na 
interpreta~ao desta viagem tudo é possível, mas completamente 
aleatório. 

O que estes relatos evidenciam é a perenidade de imagens 
mítico-cosmológicas que mantem praticamente intacta a concep~ao 
através da qual um W aiapi do final dos século XIX - ou do início 
des te século - reconheceu o "final da terra": Cabe perguntarmos se 
a vi sao de tamo Kuresisi prevalece até hoje apenas pelo fato dos 
Waiapi - e especialmente W aiwai - nao terem tido a oportunidade 
de conhecer lugares como estes. Suspeito que nao. Mesmo tendo 
visto cais em constru~ao, ou trapiches em praias pantanosas, eles 
continuam nao desmentindo a versao de Kuresisi sobre o "final da 
terra". Nao associarameste cais aquele. Aquele era, e deve continuar 
sendo, o "final da terra". Semente Kuresisi esteve lá. 

Conta-se qu~, no tempo remoto da cria~ao, o beija-flor - a 
quem os W aiapi atribuem um papel de mediador cósmico, pela sua 
capacidade de voar longe e alto - levou um primeiro testemunho, 
cuja descri~ao foi confirmada, em outra viagem, por tamo Kuresisi. 
Depois, como diz Waiwai, ninguém mais f oi lá. 
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Ao contrário das interpreta~oes sobre a fortaleza, que estao 
sendo atualmente reelaboradas de acordo com interesses políticos 
concretos - afirmar-se ·enquando primeiros ocupantes do Amapá
as narrativas de Waiwai sobre o "final da terra" mantém as balizas 
do universo waiapi. Os conhecimentos novos que poderiam 
derrubá-las sao integrados em harmonía com esquemas existentes ,. 
na complexa cosmografía <leste povo. E o caso, por exemplo, do 
crescimento gradual da terra, tradicionalmente atribuído as borbo
letas que amarram o céu com cipós, ou as queixadas que empurram 
aterra com seus fucinhos, nos currais da borda daterra (ver Gallo is, 
1988). 

Ao invés de se apropriar do saber dos brancos sobre fenómenos 
geográficos ou geológicos, os W aiapi costumam enfatizar, através 
de exegeses como estas, serem depositários de um saber esotérico 
sobre a conforma~ao do mundo. Assumem ser os únicos a conhecer 
o perigo que representa a matan~a de borboletas, que traria o 
cataclisma: o desmoronamento do céu sobre a terra, a escuridao. 
Afirmam também seremos únicos a conhecer a verdadeira história 
da forma~ao da terra e, consequentemente, sabedores do perigo que 
representa a extra~ao desordenada do ouro, que cimenta a terra e 
impede sua putrefa~ao (ver Gallois 1989, 1990). Nos últimos 
tempos, urna série de eventos interpretativos, como a visita de minas 
de manganes, de garimpos de ouro etc., deram aos Waiapi a 
oportunidade de reconfirmar a validade de sua visao cosmográfica 
que, como a borda da terra, se estende muito gradativamente. 
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* . 

Mokavosu, os canhoes usados na guerra dos Tukuyi 

Ywy aopy Kwar: o buraco do final do mundo 
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O cárcere, na fortaleza 



ETNO-GENESE 

Em termos cronológicos, as narrativas apresentadas neste segundo 
bloco tratam de experiencias de contato posteriores aos eventos do 
primeiro bloco. Sao episódios contemporaneos e/ou posteriores a 
Cabanagem, em meados do século XIX. O palco dos acontecimen
tos continua centrado nas idas e vindas dos W aiapi entre Macapá e 
a área de refúgio que elés ocuparam após a perda de seu lugar de . 
or1gem. 

Nos relatos acima, o discurso se constrói em torno da oposi~ao , 
índios/brancos. E interessante frisar que, ali, os brancos sao diferen-
ciados entre c:;i ("franceses" e "brasileiros") enquanto os "índios", 
descendentes dos primeiros humanos, sao, todos, tidos como 
Waiapi. Neste segundo conjunto de narrativas, é justamente sua 
composi~ao étnica que os W aiapi revisitam, através de um 
detalhamento que se apoia em argumentos núticos e históricos. 

A maior parte dos relatos traduzidos a seguir surgiram após o 
encontro fortuito, em Macapá, entre alguns líderes Waiapi e um 
artesao - ostentando longa cabeleira e colares de "índio" - que se 
apresentou como descendente do povo Tukuju. Este evento veio 
suplementar o interesse dos mais velhos, já instigados pelas visitas 
a fortaleza, em discutir, entre eles ou comigo, sua história antiga. 

A rememora~ao desses eventos causou, sobretudo, melancolia, 
saudade. Este é um sentimento valorizado pelos W aiapi que -
quando visitam a fortaleza, por exemplo - manifestam com enfase 
sua tristeza pelos ausentes: lembram de todos aqueles que eles "nao 
viram, nem ouviram morrer". Saudade dos antepassados que mor
reram na fortaleza, dos Tukuju que também foram massacrados, ou 
dos inúmeros ancestrais que, literalmente, "·se perderam" entre os 
brancos e nao tiveram assegurado seu caminho a imortalidade 
celeste. Este tipo de angustia é culturalmente significativa, na 
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medida em que, para os W aiapi, urna morte nao controlada é um 
· risco para o destino da humanidade, que <leve voltar íntegra, em 

outro ciclo (ver Gallois, 1988: 359-360). 
Este sentimento de perda certamen te influiu na elabora\:ªº dos 

discursos-explica~ao que edito a seguir. Nas narrativas que surgem 
nesse contexto, os Waiapi se mostram preocupados em recuperar 
sua totalidade, isto é, em recompor a verdadeira humanidade que 
eles consideram representar. 

A rememora~ao dos sub-grupos que integrara atualmente a 
etnia W aiapi articula elementos mítico-históricos de diferentes 
ordens: tanto elementos internos (o processo da especia\:ªº originá
ria que dá contadas rela\:oes entre sub-grupos), quanto elementos 
externos (que enfatizara o confronto entre todos os "índios" e os 
brancos). A articula\:ªº entre essas duas lógicas permite aos W aiapi 
recriar sua etno-genese. 

Quando discorrem a respeito dos sub-grupos que compoem a 
etnia, os W aiapi recorrem a dois modos distintos de pensar a 
descendencia: a primeira corresponde a grade classificatória deter
minada pela origem mítica de cada sub-grupo (j imo 'agwer); a outra 
é urna concep\:ªº basicamente genealógica (jeapyrer), que permite 
percorrer as trilhas da dispersao e/ou da recupera\:ªº histórica dos 
sub-grupos. A articula\:ªº de ambas estas modalidades permite a 
reintegra\:ªº simbólica da totalidade étnica. Urna totalidade que, 
como veremos adiante, se funda na "mistura" com povos "paren tes" 
e, inclusive, miscigena~ao com nao-índios. Insisto sobre o fato de 
que os depoimentos recentes atestam o interesse, atual, dos W aiapi 
em recompor urna unidade perdida no contato. Por isso, o tratamen
to dado a genese da etnia nessas narrativas exige alguns reparos. 

Em primeiro lugar porque a idéia de unidade nao é sempre 
enfatizada pelos W aiapi. Ao contrário, nas rela\:oes e no discurso 
cotidiano nas aldeias, os W aiapi continuamente se demarcam uns 
dos outros, em fun~ao de linhas divisórias que tem sentido, unica
mente, entre si. Quando se opoem aos brancos, a unidade surge 
como urna constru\:ªº lógica inversa a utilizada para embasar as 
diferen~as internas. O mito da especia\:ªº - construído a partir do 
conceito classificatório jimo 'awer (que hoje permite aos W aiapi 
encaixar os Tukuju - 30), serviu, em outras circunstancias, para 



ETNO-GENESE 65 

explicar a natureza implacavelmente agressiva dos Apa, grupos 
inimigos descendentes de moju tapuru kwer, concebidos com 
"frutos da decomposi9ao da cobra sucuriju" ( cf. narrativas apresen
tadas em Gallois, 1988). 

Os argumentos construídos a partir do tema da especia9ao 
acompanham, portan to, necessidades contextuais. O mito nao deve 
ser lido como deriva~ao de rela96es concretas mas como grade 
conceitual que permite as mais diversas interpreta96es. Nesse 
sentido, continuo discordando de Pierre Grenand que encontra, nas 
narrativas sobre este tema, um discurso sobre a "origem dos 
diferentes clas W aiapi" ( clas aos quais ele atribui base territorial e 
ancestrais epónimos, 1982: 67-68). Os eventos que suscitaram a 
rememora9ao da classifica9ao etno-genética e sua reelabora9ao nas 
narrativas abaixo traduzidas evidenciam sobretudo a manipula9ao · 
do argumento mítico para fins políticos. 

Nada é mais circunstancial que a incorpora9ao dos Tukuju nesta 
grade. Conhecido como Tucuju, Tikuju, Tecuju ou Tocoyen, este 
povo de língua Aruaque ocupa va a costa sul do Amapá, entrando em 
con tato comas prime iras frentes de ex pan sao colonial na regiao; por 
serem aliados dos franceses, dos holandeses ou dos irlandeses, 
foram duramente atingidos pela expedi9ao de Pedro Teixeira, em 
1624. Procuraram refúgio no interior do Cabo do Norte, mas foram 
reduzidos pelos jesuítas numa missao no baixo rio Araguari e pelos 
capuchinhos no baixo rio Jari. Um pequeno grupo teria sobrevivido 

1 

naque la área, ao sul de Mazagao, até o iñício do século passado (ver 
Gallois, 1986: 285-287). 

Antes de 1992, os W aiapi nunca tinham feito referencia a este 
grupo, agora incorporado em sua genese para "fazer número" frente 
aos brancos e encaixados - ainda que precariamente, pois a narrativa 
deKurilainaocompletaesteencaixe- comoumacategoria"amais" 
no molde oferecido pelo mito. 

O segundo reparo também diz respeito a manipulac;ao das 
tradic;oes orais para o enfrentamento étnico, o que pode ser 
exemplificado nas narrativas recentemente registradas sobre a his
tória de Ka'e, quase sempre designada como Sa'i Myrysi'ypy. 
Nelas, os Waiapi fazem urna releitura das antigas rela96es de 
convivencia e miscigenac;ao com regionais, vivenciadas no final do 
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,, 
século passado. E significativo que os depoimentos anteriores a 
redescoberta de Mairi e dos Tukuju mencionavam claramente a 
miscigena~ao, ao passo que as narrativas posteriores a esses eventos 
a mascaram. O importante, atualmente, é evidenciar a totalidade que 
a etnia representa, mesmo que seja através da enumera<;ao de suas 
perdas. 

A sele<;ao de depoimentos traduzidos a seguir traz elementos 
significativos deste processo, a partir de quatro temas: 

l. A etno-genese, com enfase nos grupos cuja memória foi 
reativada por eventos recentes; 

2. A história dos Tukuju, que também menciona a convivencia 
com negros Tapajon/Mekoro; 

3. A história de Sa'i Myrysi'ypy e de seu irmao Sa'i Kywyr
no palco da fortaleza e, provavelmente, no tempo da 
Cabanagem (meados do século XIX); 

4. Referencias a outras "perdas", no contexto das visitas 
empreendidas pelos W aiapi aos núcleos de popula<;ao regio
nal na regiao da Cachoeira Santo Antonio do rio J ari ou em 
Macapá). 

1 

Os relatos disponíveis sobre estas experiencias sao muito mais ,, 
numerosos que os apresentados abaixo. E possível expandir esta 
sequencia, com episódios através dos quais os Waiapi relatam sua 
história de con tato nos últimos 100-130 anos. Mas, por tratar-se de 
material volumoso, mereceria urna edi<;ao específica, voltada para 
a análise da história recente de contato e de sua periodiza<;ao no 
pensamento waiapi. 

Seria sobretudo interessante completar o último bloco com 
n·arrativas relativas ªº período de isolamento que antecedeu a 
.chegada, há apenas 20 anos, dos gateiros e dos garimpeiros que, por 
sua vez; antecederam urna experiencia totalmente nova para os 
W aiapi: o protecionis1no, instaurado coma instala9ao dos pos tos da 
FUNAI.e clos mi~sionários. Este contexto sugeriu novas inteqJreta-
9.oes em to'.rno da·oposi<;ao entre categori~s de brancos com quem 
se pode, ou nao, estabelecer alian\:ª· A vivencia do protecionismo 
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atualiza um antigo dilema, discutido no bloco anterior: que tipo de 
humanidade os brancos representam? O que esperar da convivencia 
com eles ? Aoque tudo indica, a alianc;a com eles continua inviável. , 
E o que afirma Seremete: nii.o gosto de b·ranco, de nenhum, mesmo 
quando é amigo; todos sil.o ruins para nós. Esta opiniao é construí da 
nas experiencias acumuladas e constantemente reiteradas através de 
narrativas como as que seguem. 

A primeira sugere que os verdadeiros aliados estariam nos 
grupos que os Waiapi consideram ''parentes", porque surgiram do 
mesmo processo de criac;ao. Os Waiapi nasceram das flautas tocadas 
pelo herói, os outros de canas e tabocas que eram, quase, flautas. 

Os grupos formadores da etnia Waiapi 

39 ... Fran~es veio coma pedra·, W aiapi da flauta turé, ou da 
fl~uta,jimi 'a puku, aí tudo vem assim: Maraja'y r vem do 
ca u le da palme ira wi ri 'y, outro vem da cana de flecha, oufro 
da cana de flecha pequena, vem outro como sol, outro vem 
da cobra sucuriju, tudo assim Waiapi, aí vai misturando 
Waiapi, aí depois perguntavam entre si : "como é que tu 
vem?" - "eu vim daflautajimi 'a puku, eu vim da flauta turé, 
eu vim da flecha pequena". Parece que Tukuju também 
disse: "eu vim do tukuju", eu nao sei o que é tukuju. Outro 
disse: "eu vim com wiri 'y" e outro: "eu vim do maraja 'yr", 
esse tem barba, tem mais cabelo. Maraja .. 'yr tem no igapó, 
tem muito espinho, por isso nós dizemos que aqueles 
Waiapi, quando ficam velhos, nao tem cabelo branco, 
porqueMaraja'yrveiodowiri 'y ... Todos viviam na mesma 
aldeia, porque acabavam de nascer, nao é, entao nossos 
antepassados nasceram e moravam juntos, tu do igual : fran
ces, brasileiro, Wayana, tudo, mora todo junto, aí depois 
cresce, e vai se separando: os brasileiros vao todos embora, 
vao fazer outra aldeia, outra aldeia, cheio de aldeias . Aí tem 
também, tem outro Waiapi, nao sei como é que veio aqueles 
que chamamos A pin. Eram amigos, Apin sao o mesmo que 
Waiapi, os Tukuju, Tukujuwana, Tukujuko, mesmo que 
Waiapi. Quem veio da flecha pequena, é amigo de Waiapi, 
quemé descendente de maraja ' i, maraja'yjimoawa, tam
bém é amigo de Waiapi, só aque1es que vem pela cobra 
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sucuriju, mojutapurukwer, nao. Es ses é apa, só Waiapi que 
fez remédio para ficar bravo ... Renato (chefe da aldeia 
Pypyiny) me disse: "olha, existem esses Tukuju, tukujuji
modwera, temmaraja 'ijimoiiwer, tem wiri 'y jimoiiwer, tem 
vyva 'i jimoiiwer (descendentes da flecha pequena), tem 
moju jimodwer, tem kwara 'y jimodwer, tudo assim nos 
misturando, nós Waiapi ... tukujujimodwer, nao sei o que é 
tukuju. Porque Waiapi vem muito, primeiro quando nasce, 
os primeiros Waiapi, vem muitos, tem pau, tem outra 
qualidade pau, tem outro toriri. Toriri nao aguenta muito 
nao, nao aguen ta muitos anos nao, toriri quando cresce, nao 
fica muito velho nao, aí morre Iogo. Quem é que veio, aquele 
que veio mais forte? que nao morre quando cresce? cresce, 
fica velho, nao morre até ficar muito velho, Waiapi velho, aí 
é que morre. Quem veio com toriri, aí cresce um pouquinho, 
aí fica velho um pouquinho, aí morre. Quem veio da flecha 
naomorrecedonao ... EaíWaiapi vai misturando, misturan
do. Nao sei como é aquele outro, Apin. Nao sei se sao 
mojutapurukwer, nao sei. Apin é bom de guerra, os Waiapi 
diziam isso antigamente, eles nós ajudavam muito, eram 
amigos mesmo, quando nós brigavamos muito com outros, 
há muito tempo, nem meu pai, nem meu avó nao viram, há 
muito muito tempo, parece do tempo do avo, do avo, do avo 
é que viram. Apin flecha va longe, na mesma distancia que de 
minha casa até a do chef e de posta (500 metros), flecha em 
cima, flecha muito longe. Eles flecham rápido, pa, pa, pa, pa, 
pa! Nos Waiapi quase que conseguimos jogar as flechas 
longe, mas nao muito longe. A pin! Era longe: txan, txan, 
txan ... e vai pegando, e pega, e pega outra, aí os outros, nao 
dá tempo deles flecharem ... A pin morava separado, mas 
casa, primeiro, né. Agora, depois nao sei onde estao agora. 
Apinajimoiiwer, nao sei onde estao. Seus descendentes, 
apinajeapyrer, nao sei onde estao ... Olha, aqui nos ternos 
Waidpijeapyrer, nós que nascemos do turé, da flauta 
jimi 'apuku, tem descendentes da flecha pequena, tem des
cendentes do tukuju, tem, nao sei se tem descendentes do 
toriri, nao seise estao vivos misturados conosco, mas tem, 
tem no sangue... Os que vieram do sol nao tem cabelo 
comprido, qualjeapyrertem muito cabeJo, parece que os do 
wiri, wirijimodwerjeapyrer, esses é que tem muito cabelo, 
cabelo grande. Tukuju tambétn tem ... Depois, Waiapi cresce 
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um pouquinho, aí vai misturando de novo Waiapi, vieram da 
on~a, do macaco ka' i, do papagaio, tem 
kurejimoawerjeapyrer, vai misturando tudo, todos. Nós 
casavamos com todos, por isso é que tem tantos índios, 
vieram de nao sei o que, até porque nao sei quantos índios 
(diferentes) tem no Brasil (Kumai, Aramira, 05 .1992 - fita 
168, narrado em portugues). 
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Comentários: Neste relato, Kumai procura incorporar os Tukuju 
na grade mítica que dá con ta da origem dos sub-grupos waiapi. Para 
classificá-los, enumera a origem de outros grupos, utilizando tres 
conceitos distintos. O primeiro é o classificador mítico proprimente 
<lito: os sub-grupos "parentes" dos Waiapi descendem todos de 
elementos vegetais (canas de flecha, diferentes tipos de taquara 
usadas para fazer flautas) cujas características (cor, forma, resisten
cia, etc ... ) servem para diferenciar tra9os físicos dos humanos 
(cabe los, longevidade, etc ... ). Mesmo que nao lembre oque significa 
tukuju, Kumai assume que se trata de um elemento vegetal que deu 
origem a mais este grupo "paren te". Opoem-se, em bloco, aos 
inimigos Apa, que tem outra origem: nasceram da putrefa9ao da 
cobra sucuriju. Até este ponto, a explica9ao apoia-se num conceito 
de origem substancial (jimo'awer). Mais adiante, para encaixar os 
Tukuju na forma9ao étnica de seu pavo, Kumai faz referencia ao 
classificador de descendencia propriamente dito (jeapyrer). Este 
conceito só tem valor explicativo quando associado a rememora9ao 
de urna história de relacionamento: Kumai menciona, neste caso, os 
Apin, aliados na guerra. Nada relembra a respeito dos Tukuju ... 
Finalmente, para completar o panorama, faz referencia a outro 
classificador mítico, que dá con ta da transforma9ao- após a cria9ao 
- de animais em homens, especialmente macaco e papagaio, que se 
transformaram em mulheres após a perda das esposas originárias, 
levadas pelo ta tu mítico, além do paraná, onde e las passaram a vi ver 
como conta a história das Amazonas, sozinhas. 

Mesmo que nao tenha conseguido "explicar" a origem dos 
Tukuju - como se queixaram seus ouvintes - Kumai fecha sua 
narrativa com um aspecto essencial do pensamento histórico waiapi: 
a consciencia da intensa "mistura" entre grupos formadores da etnia. 
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Rememorando a história dos Tukuju 

31. Eu vi um Tukuju, lá em Macapá. Eu disse para ele: "eu 
sou Waiapi". "Eu sou Tukuju, sou índio, parente" respon
deu. "Onde moravam teus antepassados?" perguntei. "Mo
ravam na fortaleza. Depois os brancos mataram nossos 
antigos, e por causa disso fugimos na floresta, depois ~ós 
ficamos no mato. Mas os brancos acabaram com todo meu 
povo, por isso agora eu nao falo mais a língua de meus 

· antepassados" disse ele. "Como é que voce diz para 'gen
te'?" perguntei. "Nao, nao lembro de nada, nao falo mais 
nada" respondeu. Os Tukuju fugiram até o baixo río 
Inipuku. Nossos antigos chamavam o lugar Tujuju, talvez 
eles nao tinham ouvido o nome direito. Depois os brasileiros 
os levaram todos para Macapá. Depois, nossa avo Sa 'i_Kae 
(ou: Sa'i Myrysi'ypy - ver relatos adiante) voltou de la, 
depois de dois anos voltou de Macapá e contou que viu os 
Tukuju em Macapá. Ela contou que existiam ainda, que 
eram nossos parentes, que estavam dispersos, que os brasi
leiros os haviam exterminado lá mesmo na fortaleza. Porque 
nossa avó conheceu a fortaleza ... Os Tukuju tiveram que sair 
dali, de Mairi, e fugir na floresta, nossa avo contou que 
alguns haviam fugido, porque o resto, quase·tc:>dos, haviam 
sido.mortos pelos brasileiros. Ela contou que eles trabalha
vam na fortaleza, junto como pessoal de tamo Kuresisi. 
Depois só alguns fugiram na floresta, mas nao era longe de 
Macapá, era bem perlo. A floresta que eles controlavam, a 
terra deles era bem pequena. Mas de novo os brasileiros os 
atacaram, os fizeram sair dali, en tao vieram perto de nossas 
aldeias. Nossa avó entendía o portugues. Entao os Tukuju 
nao se aproximararrl"mais dos brancos, ficaram com inedo, 
nao iam mais para Macapá. Depois cresceram um pouco, 
tiveram filhos, outros filhos, que cresceram. Eentao tiveram 
netos. Mas quase foram exterminados, é o que contou nossa 
avó. Eram como parentes nossos, explicou ela ... (Seremete/ 
Anísio, Taitetuwa, 05 .1992 - fita 168). 

32. Eu conhecijeapyrer (descendente) de Tukuju. Vi tam
bém um descendente de Tapajon. É negro como Mekoro, 
mas diferente, nossos antigos os chamavam Tapajon. 
Tukuj u é como a gente. Es se pessoal, antigamente, aparece u 
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nas nossas aldeias no rio Karapanaty. Tem ainda as laranjas 
que eles plantaram. Existem até hoje, em vol ta delas o mato 
nao cresceu, lá no igarapé Kumakakua, é o que disse meu 
irmáo Tarogo ... Os antigos diziam que falavam a mesma 
língua que a gente: "conversavamos muito, eramos muito 
amigos" diziam os antigos ... Foi o avo de tamo lriu que 
conheceu os Tukuju. Há muito tempo, nao é recente, foi do 
tempo do avo de tamo Kaiera. Tamo Kaiera os conheceu 
também, ele já era adulto. Ele sempre vinha em Macapá para 
encontrar os Tukuju, eram amigos. Eles moravam em 
Macapá. Depois os brasileiros os atacaram, brigaram com 
eles. Entao, depois, eles apareceram no rio Karapanaty. Os 
brasileiros nao dizem isso, agora, que querem ocupar nossas 
terras. Foi a mesma coisa, eles queriam ocupar aterra dos 
Tukuj u. Antigamente seu território era Macapá mesmo. Nao 
havia brasileiros, é o que nossos antigos nós ensinaram. Só 
havia brasileiros em Santarém, um dos nossos foi até la, 
numa canoa feita de pau d'arco ... Esse conheceu Gurupá, 
também viu Arumiri (Almeirim), que ele chamava Mairi. 
Mairi é, provavelmente, a fortaleza. Foi quando ele juntou 
um monte de sementes de taperebá, muitas mesmo, trouxe
ram na canoa, pelos igapó~. Foi isso que eles iam buscar, 
contou tamo Kaiera. ·"Foi entáo que os Tukuju nos trouxe
ram de volta" (até as aldeias) contaram os antigos. E por is so 
que nossos antigos conheciam muito bem os Tukuju, é por 

" isso que eu o reconheci agora, durante a Semana do Indio. 
Fiquei muito feliz: "eu encontrei um Tukuju" expliquei ao 
pessoal da aldeia. Antigamente,_ só do is Tukuj u chegaram ao 
río Karapanaty, porque os outros, os brasileiros os tinham 
exterminado. Depois foram embora dali, deixaram o río 
Karapanaty e depois nossos antigos dizem que nao soube
ram mais nada deles. Foram embora para ver seus paren tes, 
foi provavelmente quando os brasileiros os exterminaram. 
Tinham deixado parentes em Macapá. Se r:iao tivessem ido 
embora, voceconheceria Tukuju, existiriam, viveriam perto 
de nós. Provavelmente os brasileiros os exterminaram, como 
nos ensinaram nossos antigos ... Tu~uju sao índios mesmo, 
como nós, falavam como nós ... Eu conheci um descendente 
deles, mas ele esqueceu alínguade seus antepassados. Disse 
ter esquecido ... Os Tapajon também v~veram perto de 
nossas aldeias. ·v oce já ouviu falar? No Camopi, chamam-. 
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nos Mekoro. Tem cabelo como bombril. Nós os chamamos 
Tapajon. Sao pacíficos, nos ajudavam, diziam nossos anti
gos. Vieram comos Tukuju e se instalaram no Karapanaty. 
Depois, foram embora e nunca voltaram. Os brasileiros os 
exterminaram ... 

Sa 'i Kywyr [ver relatos adiante], foi depois, depois que os 
Tukuju e os Tapajon foram embora, foi depois disso que ele 
veio para Macapá. E os brasileiros o mataram também. 
Entao, agora, nao tem mais Tukuju. Se nao tivessem ido 
embora, existiriam seus descendentes junto a nós. Mas suas 
planta~oes ainda existem: laranja, jaca. Tem muita jaca, , 
caindo nos tapiris na regiáo do igarapé Kumakakwa. E 
muito bonito aquele lugar que era a aldeia deles. Eu comi 
daquela laranja, e nós continuamos plantando as sementes. 
Por isso, ficamos com muita saudade. Será que existem 
mesmo seus descendentes na cidade ? Eu vi um. Mas nao sei , 
onde ele mora. Vimos ele na reuniao (da Semana do Indio). 
Na fortaleza, trabalhavamos junto com Tukuju. Nossos 
antepassados trabalhavam também ali. Depois os brasilei
ros a pegaram. Na época, os antigos falavam portugues. 
Cresciam junto com os Tapajon. Agora voce entendeu ? 
Será que Renato [chef e da aldeia Pypyiny] te disse a mesma 
coisa? (Sa'ku, Serrado Navio, 09.1992 - fita 171). 

33. Quando Sa 'i Kywyr foi pra Macapá, ele tinha amigos. 
Eram Tukuju. Eles foram mortos pelos brasileiros na forta
leza, por isso é que os nossos fugiram. Sa ' i Myrysi 'ypy 
contou: "os brasileiros nos tratavam muito mal, por isso 
fugimos,,. Por is so, depois é que ele foi embora, veio fugido . 
Sa'i Kywyr era Waiapi. Depois voltou para ser morto. Poi 
entao que ocorreu urna grande batalha, contaram os antigos. 
Os brasileiros se mataram entre eles, o pess'?al de outra 
cidade também lutou, se fecharam na fortaleza. Vedavam 
seus olhos com len9ol. Entao nao viam quando eram furados, 
furados com faca. Entao foi por causa disso que brigaram. 
Será que os brasileiros contam isso? Será que lembram 
disso? (Sa'ku, Serrado Navio, 09.1992 - fita 171). 

34. Os Tukuju moravam em Macapá, eu ouvi falar deles 
quando era nova(*): os brasileiros os exterminaram. Voce 
viu su as panelas? Dentro delas, aindaexistem ossos da ca9a 
que eles comiam. "Eu vi suas panelas" me disse meu irmao. 
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Panelas muito bonitas, como eu fazia antigamente: warypy 
(Karota, Mariry, 09 .1992 - fita 171). 

(*) Karota descende diretamente do grupo Waiapi que 
conviveu comos Tukuju: seu bisavó Manoro era filho de 
Sa'i Myrysi'ypy. 

35 •... Foi en tao [na época da Juta entre os Ka van/ Cabanos] 
que os Tukuju apareceram, que vieram até as aldeias dos 
antigos. Os antigos chamavam-nos "cunhados". Eram como 
nós, falavam nossa língua ... Trocavam mulheres com os 
antigos. Depois foram embora, vieram paraMacapá, procu
rar seus paren tes, depois nós nao soubemos mais nada- Nao 
soubemos se tinham acabado -Quando vieram até nossas 
aldeias, só vieram cinco homens, mas com muitos filhos, e 
muitas mulheres - Tinham muitas aldeias - Plantaram 
laranjas, os pés existem até boje, meu irmao as viu este ano 
(Saramare/Sa'ku, Macapá, 09.1992 - fita 172). 
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Comentários: Ao contrário do anterior, es tes relatos saem 
complementamente do ambito do mito. Aqui, os narradores 
reconstroem, a partir de fragmentos, nao a origem do grupo Tukuju, 
mas a história de seu desaparecimento. Para isso, conjugam infor
ma~oes de diferentes fontes que, como sempre ocorre na transmis
sao oral, sao cuidadosamente citadas: 

1 - O "descendente" dos Tukuju, que Seremete e Sa'ku 
encontraram em Macapá, nao informou praticamente nada, mas 
forneceu aos narradores o gancho que lhes permite recompor urna 
tragédia que todos os ouvintes conhecem: os Tukuju f oram exter
minados pelos brancos e tiveram que fugir para o interior. 

2 - Para detalhar esta trajetória, recorrem a fontes seguras, 
reportando-se a dois ancestrais sempre citados quando se trata de 
transmitir as experiencias de contato dos antigos com os brancos: 
Sa'i Myrysi 'ypy e tamo Kaiera. A primeira viveu longos anos na 
cidade e o segundo descia frequentemente o rio Jari para encontrar 
os brancos. Definidos os prováveis autores das inf orma~oes, os 
narradores retra~am livremente a história dos Tukuju: por viverem 
perto dos brancos, foram exterminados e tiveram suas terras rouba
das (cf. episódios retra~ados nas narrativas sobre Mairi). Urna 
explica9ao genérica que serve essencialmente a reitera~ao da pró-
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pria experiencia de conflitos com os brancos que, em todos os 
períodos e latitudes, se apropriam das terras dos índios. 

3 - Se a história do relacionamento entre os Waiapi e os Tukuju 
pode ser recontada com argumentos mais convicentes para os 
ouvintes, é porque existem marcadores físicos para sua 
rememora9ao: as árvores frutíferas ainda produtivas nas capoeiras 

. ; 

do baixo rio Karapanaty, no sul da Al W aiapi. E interessante 
observar que, antes do encentro com o rapaz Tukuju essas planta-
9oes eram atribuídas a "brasileiros" que haviam se instalado perto 
das aldeias waiapi na época da Cabanagem. Após o encontro com 
esse rapaz, recuperaram urna identidade nativa: sao atribuídas aos 
Tukuju e aos negros Tapajon. De acordo .como que nós é contado, 
eram pouco numerosos e nao ficaram muito tempo na área. Mas 
como tinham transito regular com a cidade de onde se originavam, 
serviram de intermediários nas rela9oes mais regulares que os 
W aiapi passaram a ter comos regionais (ver sequencia de narrativas 
a seguir). Esta recupera9ao, políticamente interessante, só pode ser 
realizada na medida em que os narradores abandonam o modelo 
interpretativo do mito e o conceito classificatório jimo'awer; dois 
conceitos que estipulam urna separa9ao radical entre categorias 

1 

humanas que, historicamente, tiveram um intenso intercambio. 

A história de Sa 'i Myrysi 'ypy ( ou Ka' e) e de seo 
irmao, Sa 'i Kywyr 

36. Sa 'i Myrysi 'ypyeraempregadaemMacapáe emBelém, 
voltou pra cá escondida. A irma dela foi também, casou e ..... 

ficou por lá. Lavavaroupa, lavava pinico. Os brasileiros nao 
tem vergonha de fazer su as n!!cessidades em pinicos. Voltou 
de canoa, remando. Nao sei bem como fo (;" meu pai contou 
há muito tempo... Ela vinha chegando, subindo o rio 
Inipuku. Parou na aldeia de tamo Kaiera, no baixo rio 

' 
Mukuru. O irmaodeMyrysi'ypyqueriacasarcomAkaiopy, 
mas enquanto f oi conhecer o lugar dos brasileiros ela já tinha 
casado com outro. Entao tamo, o irmao de Myrysi 'ypy, foi 
embora. Ele tinha pajé grande, foi embora e nao voltou. Sua 
irma Sa'i Myrysi'ypy chorou muito. Enquanto chorava, 
escutou: "bliiiinnnn ... " Eram os brasileiros que haviam 
matado seu irmao ! Ele tinha saído escondido. E foi morto. Os 

r 
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brasileiros colocaram um len~o nos olhos deles e o mataram. 
Entao um pajé falou com seu princípio vital, cantou na tocaia 
e perguntou: "como é que voce morreu ?".E ele respondeu: 
"porque eu saí escondido, en tao os brasileiros me disseram: 
"tu nao é capitao nao, agora tu vai morrer', colocaram um 
len~o nos meus olhos e aí nao vi nada, aí me mataram, me 
mataram com faca". Quando ouviram isso, todos lá no 
(lugar que chamamos) Myrysi'ypy choraram muito. Acon
teceu lá em Macapá. Depois ninguém mais foi para lá 
(Kumai, Aramira, 1984- cad.campo). 

37. Os brasileiros chegavam até o baixo río lnipuku. Acom
panhados de urna mulher muito alta. E de sua irma, mais ela 
foi embora para Macapá, nao quería casar com índio. Só 
ficou Sa 'i Myrysi'ypy, ela tinha um marido, brasileiro 
também. O irmao dela vai emboradepois, é aquele que morre 
com len~o amarrado nos olhos. Aí ela teve um menino com 
o marido dela e depois urna filha: Sa'i Pani. Elas ficaram 
morando lá no Myrysi'ypy,já tinham virado índio. Depois 
(o marido faleceu ), ela nao casa mais, só tem namorados. E 
tem de novo outra filha: Maria. Aquí existem descendentes 
dela: o avó de Kumai, que tinha barba. Poi assim que nos 
misturamos comos brasileiros. Depois, tamo Paseta casou 
com Sa 'i Myrysi 'ypy. Ele era baixinho, ela era muito alta. 
Casou também coma filha dela, Pani, que depois tem filho. 
Sa 'i Myrysi 'ypy conheceu também o grupo que chamamos 
/aneana: tamo Pirikoro, que era laneana, era namorado da 
Sa'i. Tamo Kaiera também, ele nao a matou porque só 
mata va homens ... O pessoal /aneanii tinha muito medo de 
tamo Kaiera, por isso foram embora para o rio lpitinga ... 
Depois, Sa 'i Pani tem urna filha, Rusia, que tem um filho: 
tamo Manoro, avo de Matapi. Naquele tempo, davam 
nomes de brasileiro mesmo. Eram netos de brasileiros, por 
is so. Sabiam falar portugues. Mas também aprendiam a 
falar a nossa língua ... Depois Sa'i ficou viúva, nao tinha 
marido mesmo, namorava com todos. Mesmo com Kaiera, 
e te ve suafilhaMaria, que casou com Waiapi mesmo, tamo 
Ripar ... O irmao dela foi embora e os brasileiros o mataram. 
Souberam porque outro Waiapi estava em Macapá, voltou 
e contou. Era tamo Tatupirer. Mataram ele porque fugiu. 
Botaram len~o nos olhos dele e deram urna f acada no 
cora~ao. Poi lá em Macapá ... Sa'i Myrysi'ypy fazia muito 
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caxiri, ela era casirijar mesmo ! (Anísio/Kumai/Kumare, 
Aramira, 1985 - fita 54). 

38. Me diga quem, entre os antigos Waiapi, conheceu a 
fortaleza-Pois é, foi Sa 'i Kywyr, outro foi tamo_Serevon, 
outro foi Tapyrywamen. Quem mais meu filho ? - Tamo 
Paulo - Entao foram esses. Foi quando tamo matou urna 
anta, quando os brancos festejaram, que nos so tamo fugiu. 
En tao, os brancos comentaram: "ah! ele fo.i embora para 
sua casa, ele fugiu no rumo do rio Mukuru !". E os 
brasileiros foram atrás dele. - Depois. - Como é que os _, 
brasileiros chamamsimisa? Ecamisa?-Foi com isso que 
vedaram seus olhos. E aí o furaram. Depois? Vedaram seus 
olhos e é por isto que ele nao viu nada. Depois, alguns 
brancos perguntaram: "porque mataram nosso amigo?". E 
entao brigaram entre eles, exterminando-se uns aos outros. 
Por causa dos índios. Furavam as mulheres com facas, 
furavam a todos ... Nao morreu nenhum outro Waiapi. Só 
brasileiros. Acabaram! Nao haviam atormentado os 
Waiapi ainda, nao haviam ainda tocado neles. Os brancos 
eram fortes, muito violentos. Por isso, nós Waiapi os 
considerávamos como animais de cac;a (mijarate). Eles 
brigaram durante toda a noite. Aí amanheceu. O sangue 
escorria. Muito sangue, sangue dos brasi1eiros. Foi depois 
que apareceu Tapyrywamen. Depois que sobraram alguns 
brasileiros, muito poucos, minha nora. Pouquíssimos. Ele 
os pegou pelo brac;o: "vamos parar de brigar" disse. 
Quando pararam de brigar, quase nao sobrava nenhum 
brasi1eiro ... Aconteceu aqui mesmo, em Macapá. Depois, 

• 
Sa'i Myrysi'ypy, irma daquele que haviam assassinado, 
aquele Sa 'i Kywyr, se lamenta va: "porque nao vi quando 
mataram meu irmao!" Tamo Serevon era um grande pajé. 
Pajé mesmo! En tao, ele cantou para seu paren te. Cantou 
para fazer descer seu princípio vital. Depois, falaram-se. 
Sa'i perguntou ao seu irmao: "como é que eles te mata
ram?" - "Eles vedaram meus olhos com simisa e me 
mataram" respondeu a sua irma. "Foi assim que o mata
ram" explicou Sa'i a tamo. Ela o chamava 'tamo', tamo 
Serewon. Ele entao mandou de vol ta o princípio vital de seu 
paren te. Depois, Sa 'i explicou a todos: "agoraeu sei como 
meu irmao morreu, agora eu sei quem matou meu irmao" _, 

dizia ela. E só minha nora, é só isso .. Foi aquí em Macapá, 
foi aquiqueelemorreu. Nabeirado rio ... Sa'iMyrysi'ypy, 
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nao conhecemos seu nome. Como era mesmo? Como é que 
se chama a netinha de meu genro Ororivo? Sim! Sa'e, era 
este o nome de Sa'i Myrysi'ypy. Nós a chamavamos Sa'e. 
Foi aqui em Macapá que ela se tornou mo~a. Foi quando ela 
viu a fortaleza-Todos coheciam o lugar, chamavam o lugar 
okaran. - Foi onde aconteceu o assassinato (do irmao) -
Faziamuitofrio ládentro, elaexplicou que muitos de nossos 
paren tes morreram de frio. - Faz muito frío naque la pra~a. 
- "Foi o frio que matou meus parentes", disse ela quando 
voltou ... (Januari/Jowato, Macapá, 06.1991 - fita 142). 

39. Os brasileiros vinham (até Mairi) para nos matar, 
vinham para nos levar dali. Nossos antepassados diziam: 
"vamos fugir, vamos nos defender". Sabe a chuva? Era 
como chuva que as flechas caiam sobre os brasileiros - Foi 
entao que usaram Tupanakurusa (motivo profiláctico de 
pintura corporal), era Tapyryvamen que usava, desenhava 
no tórax e também nos bracyos. Com isso, os brancos nao o ,. 
atingiam, ele nao era atingido. E assim que fazia 
Tapyryvamen. Ele ensinavacomo fazer: "apanhe sangue de 
brasileiro e desenhe no corpo". Ele nao morreu, mas ou tro f oi 
morto. Foi Sa'i Kywyr. Os brancos quase atacavam nossos 
antepassados, mas sé' conseguiam prender alguns. Aconte
cen de novo depois, quando eles mataram Sa'i Kywyr, só 
conseguiam prender alguns. Quase nos exterminaram 
(Januari/Waiwai, Macapá, 12.1991 - fita 157). 

40 •... Quando Sa 'i Kae voltou de Macapá com o irmao, sua 
mulher, Sa 'i Akajupopewar tinha casado com outro. En tao, 
furioso, ele voltou para Macapá. Entrou numa canoa e foi 
remando. Sua irma o via se distanciando, o rio era comprido, 
ela o via longe, como se enxerga longe no paraná. Ela o 
,olhava da beira, do lajeiro, e ele remava, remava, mas na 
curva ele desapareceu. Nossa avó nao viu mais seu irmao. 
Ele passou pela aldeia de Juse Piritin, rio abaixo. Pra baixo, 
é onde ficavam os Tukuju. E depois J use Piritin contou que 
Sa 'i Kywyrvoltou paraMacapá, que ele chegou até lá, parou 
num lugar chamado 'lagoa do peixe sarapó'. Foi ali que ele 

' foi morto. A facadas. Aí, outros brasileiros perguntaram: 
'~porque voces mataram o Capitao, porque mataram o 
Capitao?" E, entao, eles brigaram entre eles, urna verdadei
ra guerra, com canhao, atacando outras cidades. Juse Piritin 
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contou que havia muito sangue, chegava até o tornozelo. 
Era um río de sangue, contou ele. Mas continuavam 
lutando, atacando cidades mais distantes, como se fosse 
daqui até minha aldeia Kapuwera. Lutavam com canhao, ,. 
com faca, cortavam cabe~as, quase se exterminaram. E 
como se a aldeia Ytuwasu tivesse acabado, Aramira 
também, só ficaria um pouquinho de gente aquí, nesta 
aldeia. Entao os franceses entraram na luta, estavam 
irritados com a morte de nosso ancestral. Eles lutaram 
bem, com metralhadora, é o que contaram nossos antigos. 
Os brasileiros nao eram muito valentes, os franceses eram 
muito fortes. E eles perguntavam aos brasil e iros: "porque 
voces mataram nosso amigo, porque mataram Capi
taine?". Foi quando ~cabou a guerra que Sa 'i voltou, nao! 
que J use Piritin voltou, veio até o rio Karapanaty e contou, 
foi assim que Sa'i Ka' e soube da morte do irmao: "mata
ram teu irmao" disse Juse Piritin ... Foi entao que tamo 
Serewon chamou o princípio vital, o fez descer. E na 
tocaia, a sombra de Sa'i Kywyr contou: "os brasileiros 
Jutaram, quando me mataram, lutaram entre eles, dizendo 
'mataram nosso amigo', é por causa de minha morte que · 
eles brigaram". Pronto, foi só o que ele disse. E o pajé o 
mandou de volta, subiu, subiu ... Sabe porque mataram 
Sa 'i Kywyr? Porque ele tinhafugido, escondido. Gritaram 
para ele: "nós vamos te matar! Voce nao sabe que nao pode 
ir embora, porque voce fugiu, nao gostamos de quem corre 
escondido! Porque é que voce nao trabalha direito!". Os 
brasileiros eram muito ruins, contava nossa avó. Eles 
deixavam fezes por ali, e mandavam nossos antigos !im
par, isso era horríve1, contava nossa avó, eles mandavam 
ela limpar panos su jos, com fezes, e ela tinha que limpar, 
limpar caganeira das crian9as dos brancos, levar para 
jogar seus excrementos. Isso quando nossos antigos iam 
para Macapá, ~]es eram empregados dos brasileiros, por 
isso aparihavam, é o que con ta va nossa avó ... Foi isso que 
ela contou .. Ela conhecia tudo, a fortaleza, todas as cida
des. "Eu vi todas as cidades, eu vi Merena [Belém]. Ela 
usava roupa comprida, quase tinha virado brasileira, ela 
tinha esquecido nossa língua. Depois ela aprendeu, como 
voce, foi aprendendo. Depois ela morreu numa caminha
da, caiu, escorregou na lama, tinha um buraco de 
acariqliara. Sua face quebrou, era feio. Morreu rápido. 
Morreu perto de umpé de miriti, no baixo río Karapanaty, 
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por isso a chamamos Sa'i Myrysi 'ypy (Seremete/Anísio, 
Taitetuwa, 05.1992 - fita 168). 

41. Sa 'i Kywyr nao casou com branca. Depois que outro 
W aiapi casou com a mo9a que ia ser sua esposa, entao ele 
ficou bravo e foi embora, voltou para Macapá. Era Sa 'i 
Akajupy, era ela que ia casar com ele. Mas como ele a deixou 
para ir comprar coisas em Macapá, quando voltou, ela tinha , , 
casado com outro. E difícil deixar a mulher! E por isso que 
ele foi embora, voltou paraMacapá. Morreu ... (Sa 'ku, Serra 
do Navío, 09.1992- fita 171). 

42. Os que mataram tamo Sa'i Kywyr, construiram urna 
canoa. Eram ladroes, estavam presos e fugiram. Entao, 
construiram urna canoa com purure, nema terminaram que 
já a colocaram no rio, trabalhavam com purure. Quando a 
terminaram, fugiram. Foram dormir no Maraja 'yty. - Nao 
sabemos onde fica. - Só sabemos que há um a9aizal. Foi Iá 
que nossos antigos procuraram (os que haviam matado Sa 'i 
Kywyr). Todos procuraram, era o pessoal de tamo Sororo. 
Os ladroes dormiram sobre urna pele de veado, fedia muito. 
Haviam matado urna veado e dormiram encima. Mas nossos 
antigos os acharam e os mataram, flecharam os ladroes. 
Eram brasileiros. Perguntavam-se onde iriamjogar os cadá
veres. No buraco do final da terra, na fortaleza. Desapare
ceram, inteiros, inclusive seus ossos (Sa'ku/Saramare, 
Macapá, 09 .1992 - fita 172). 
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Comentários: Se os W aiapi nao encontraram dificuldades em 
recompor a trajetória de rela9oes que levaram os Tukuju ao desapa
recimento é que dispoem, em sua tradi~ao, de possí veis testemunhos 
para este drama: Sa ' i Myrysi 'ypy e seu irmao, morto pelos brancos 
em Macapá, ou como dizem hoje, na fortaleza Mairi. 

Embora alguns narradores (40) se esfor9em em lembrar seu 
nome (Ka' e ou Sa 'e), ela é sempre chamada pelo nome do lugar 
onde morreu, no curso baixo dorio Karapanaty; quanto a ele, só é 
designado como "o irmao da avó": Sa 'i Kywyr. As diferentes 
versoes acima, separadas por mais de dez anos, mantem intacto o 
perfil das personagens de um drama familia!. Ela é "empregada" em 
Macapá, onde casa e tem urna primeira filha, ele a acompanha "para , 
fazer compras", mas acaba se tornando, também, "empregado" dos 
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brancos. Ficam longos anos na cidade e quando voltam, ele encontra 
sua futura esposa casada com outro. Retorna a Macapá, ondeé 
assassinadó por ter "fugido''. O xama Meresowa é outro persona
gem central nesta história, na medida em que confirma a morte 
violenta do rapaz nas maos dos brancos. A descric;ao da conversa 
entre Sa'i Myrysi'ypy e a alma de seu irmao morto também se 
mantemfixaem todas as narrativas. Semeste testemunho, ahistória 
nao teria o caráter exemplar que mantem até hoje. Ilustra a proxi
midade entre irma e irmao, urna relac;ao sensível para os W aiapi, que 
reiteram as imagens dolorosas da separa~ao, por exemplo quando 
ele desaparece na curva dorio (40); este detalhe nunca é omitido, 

· tanto pelo seu caráter emocional como por indicar a área entao 
ocupada pelos Waiapi, no curso baixo dos afluentes dorio Jari. 

Trata-se de urna história muitas vezes repetida, por constituir 
um modelo para a interpreta~ao do contato, tanto na própria 
experiencia, como ampliada a história dos Tukuju. Há, neste ponto, 
varia~oes entre as primeiras versoes registradas e as mais recentes. 
Nos anos 80, antes do encontro comMairi e como descendente dos 
Tukuju, os narradores detalhavam sobretudo a genealogía da mis
cigena~ao, sem mascará-la. Enumeravam os parceiros da avó, seus 
filhos e assumiam as características físicas (37) e culturais resultan
tes do contato (falavam portugues, tinham nomes brasileiros). Nas 
versoes posteriores a 1991, enfatizam as duras condi~oes de traba
lho as quais os índios eram sub metidos na cidade, insistindo também 
nas consequencias do assassinato de Sa'i Kywyr, que degenerou 
num combate sangrento entre brancos (38, 40).' Estes detalhes 
evidenciam o interesse em afirmar a "luta" dos índios e de seus 
aliados e recupera fragmentos de experiencias concretas dos antigos 
W aiapi que, pos si velmente, foram testemunhos do movimento dos 
cabanos. Interessante notar a referencia ao uso de pinturas em forma 
de cruz (Tupanéi.kurusa), urna provável sequela de catequese, 
reapropriada na lógica profiláctica tradicional. 

Todas essas imagens (a avó "limpando pinicos" na cidade, a 
venda nos olhos do rapaz assassinado, os canhoes, as cruzes 
protetores etc ... ) eram transmitidas, praticamente intactas, há gera
~oes, testemunhando o temor que os W aiapi, refugiados nas cabe
ceiras de afluentes do J ari, tinham dos brancos. As mesmas imagens 
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sao usadas boje para afirmar a consciencia da espoliac;ao e a 
necessidade de enfrentá-la. 

Outros Waiápi "se perdem" entre os brancos: 

43. Tamo Jawarapisi foi e nao voltou. Ele era da regiao do 
rio Inipuku, depois viajou pelo paraná, nadire9ao de Belém. 
Os brasileiros levaram ele e seus paren tes. Naquele tempo, 
os brasileiros casavam conosco. Os Waiapi que saiam com 
eles ficavam sem mulheres, e entao Jawarapisi casou com 
urna brasileira. Mas os brasileiros o mataram, enfiaram urna 
faca em sua barriga, após terem vedado seus olhos. Mata
ram muitos Waiapi. Isso aconteceu em Macapá. Deixaram 
vivo apenas um, chamado Kariusi. Esse ficou em Macapá, 
onde tinha sido levado. Isso nao aconteceu na cachoeira 
Santo Antonio, onde nossos antigos só iam para comprar 
machado e voltavam. Foi em Macapá mesmo q.ue nossos 
antepassados conheceram os bois, que chamamos tapi 'irusu 
(Januari/Waiwai, Mariry, 1980, cad.campo). 

44. Jawarapisi era dorio Aima. Brasileiros chegaram até 
sua aldeia e levaram todo seu grupo. Levaram para Macapá 
- Onde estao agora seus descendentes ? - Nao voltaram -
Onde estao ? - Eles seguiram os brasileiros, descendo o rio 
Aima, para ver a moradia dos brasileiros. Acompanhavam 
outros, que chamamos /aneana, esses eram do igarapé 
Soinara. Cantavam: "wi wi ange 'e karary nisioi" ["agora 
nós nao vamos tomar bebida de cará", canto-código para 
avisar que iriam derramar sangue]. Cantavam isso para 
avisar que iam brigar, lutar contra os brasileiros. Morreram 
muitos, flechados. E com bordunadas. Faziam bordunas 
com pau d' arco. E bordunas com dente de on9a (raparas i). 
Agora nao usamos mais, também usavamos veneno rari, dói 
muito e mata rápido (Januari/Jowato, Macapá, 06.1991 -
fita 142). 

45. Tamo Jawarakare partiu na dire9ao de Macapá, foi e 
nao voltou. Foi embora quando os inimigos estavam nos 
atacando. Os inimigos que moravam no rio Aima. Primeiro 
foi Jawarupisi, que nao voltou, depois Kuresisi, que voltou, 
depois foi Jawarakare (J anuari, Mariry, 1985, cad .campo). 
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46. [Sa 'i Myrysi 'ypy] qua,ndo voltou explicou: "eu vi a borda 
da terra, a beira do oceano" - Entao ela voltou, quando a 
briga acabou, ela voltou, todos eles voltaram para o baixo 
igarapé Pypyi' ary. Depois, o chefe dos brancos foi embora. 
Tamo Serevon nao aparecen mais. O pessoal de tamo Akyky, 
o pessoal de tamo Amani veio até aqui [Macapá] - Nao 
voltaram para as aldeias, nós os perdemos. Outro era tamo 
Joiio, mas esse talvez era brasileiro. Foram aqueles mesmo 
que nao voltaram, esses é que nós perdemos ... (J anuari/ 
Jowato, Macapá, 06.1991 - fita 142). 

48. Sa'i Myrysi'ypy casou com brasileiro. Mas depois ela 
fugiu e largou o marido em Macapá, por isso que seus filhos 
falavam portugués. Tamo Manoro, sua filha Rusia, outra 
Katiri, outra Pacika, erafi! filhos dela, falavam portugués. 
Tamo Manoro era meu avó (bisavó). Depois ele foi para 
CachoeiraSantoAntonioenaovoltou.SeaFunainaotivesse 
vindo, os brancos teriam nós exterminado, teriamo-nos 
perdido no meio deles. Se nossos antigos nao tivessem ido, 
vocé conheceria muito mais gente nossa. Teria Tukuju, teria 
Waiapi e muitos outros grupos. Os Wariken nao, esses eram 
inimigos, acabaram ... (Sa'ku, Serrado Navio, 09.1992-fita 
171). 

Comentário: Esta enumera9áo constituí-se em apendice a história 
da avó Ka' e._ O desaparecimento de um número relativamente 
importante de famílias, que "f oram e nao voltaram", te ria ocorrido 
nas primeiras duas décadas <leste século (Gallois, 1986:44). Os 
W aiapi explicam que, após estas experiencias, voltaram a "fugir", 
escondendo-se nas cabeceiras dos rios Karapanáty e Inipuku para 
distanciar-se dos rios Jari e Maracá, cada vez mais frequentadas 
pelos brancos. Para conseguir os bens industrializados que antes 
obtinham com regionais ou em visitas a Macapá, aproximaram-se 
dos índios Aparai do Rio J ari e dos W aiapi do Cuc. O reencontro com 
regionais e a inédita experiencia do protecionismo ( 47) só ocorre no 
final dos anos 60 e início da década de 70, uma nova fase de sua 
história que conduziu as reinterpreta~oes das experiencias antigas, 
contadas nesta coletanea. 



TEMPORALIDADE E CONFRONTO 
INTERÉTNICO 

O ponto de partida e o recorte temático utilizado para selecionar as 
narrativas des ta coletanea apoiaram-se na hipótese de que o discurso 
dos Waiapi sobreMairi, afortalezadeMacapá, apresentavainteres
se para analisar aspectos de sua auto-representa9ao. Ao mesmo 
tempo, essas narrativas poderiam esclarecer a maneira como esta 
sociedade constrói argumentos para orientar, controlar ou modifi
car o rumo de suas rela<;oes com os brancos. 

A compara<;ao entre versees coletadas em diferentes períodos 
identificou transforma9oes no enfoque das narrativas relativas a 
cria9ao dahumanidade e aetno-genese, evidenciando a manipula9ao 
de conceitos de temporalidade distintos, em fun9ao do peso relativo 
dado a lógica mítica ( classifica9ao) ou a lógica histórica ( continui
dade ). Essas transforma9oes configurariam, en tao, diferentes mo
dalidades de interven9ao discursiva, que podem ser sistematizadas 
em duas perspectivas básicas: 1) dependem do contexto de 
enuncia9ao, que engloba tanto f atores internos quanto externos; 2) 
acompanham as mudan9as na percep<;ao que os Waiapi tem do 
quadro mais amplo das rela9oes interétnicas em que estao inseridos. 

Contextos de interpreta~o, expressáo e interven~áo 

Como sugeri na introdu9ao desta coletanea, a delimita9ao de 
generos discursivos waiapi só pode ser estabelecida se levar em 
conta o contexto em que cada narrativa é desempenhada. As 

· varia95es e combina<;oes entre mito, relato histórico ou discurso 
político relacionam-se aos eventos interpretativos que suscitam sua 
enuncia9ao. A maior parte das narrativas reproduzidas neste traba-
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lho correspondem a um genero misto que pode ser definido como 
"discurso-explica9ao", para uso interno (diálogos formais ou infor
mais, narrativas didáticas) ou externo (diálogo como pesquisador, 
oratória destinada a nao-índios). Sao exegeses elaboradas para 
sustentar argumentos discursivos através dos quais os W aiapi 

· afirmam, internamente ou nao, sua especificidade e sua autonomia 
cultural. 

A interpreta9ao seletiva do passado inerente a transmissao oral 
resulta, como aponta Vansina, num perfil cultural que corresponde 
a visao atual que urna sociedade tem de sua realidade e do mundo ,. 
a sua volta (1985: 190). E motivada pelos fatos do presente e 
seleciona, na transmissao de experiencias do passado, momentos de 
crise aguda, períodos críticos e de intensas mudan9as (Hill, 1988: 7). 
Os eventos dramáticos descritos nas narrativas relativas a perda de 
Mairi ou ao desaparecimento dos Tukuju emergem de urna sele~ao 
claramente definida em fun~ao dos problemas atualmente viven
ciados pelos Waiapi. Trata-se de um conjunto de narrativas que nao 
tinham sido levantadas anteriormente, porque surgiram num con
texto muito recente: a maior dependencia dos W aiapi emrela9ao aos 
bens e servi~os dos brancos que, por sua vez, resultou num transito 
mais intenso a cidade. Contexto que suscitou a reintegra9ao da 
fortaleza de Macapá em sua história, ao mesmo tempo em que os 
conflitos antigos em tomo de M airi traduzia o confronto mais aberto 
que os W aiapi mantem hoje com possíveis invasores de suas terras. 
As narrativas acerca desses temas tem como causa e como resultado 
urna consciencia mais clara da necessidade de defender - inclusive 
em forma discursiva - seus direitos territoriais. Esses temas só 
poderiam surgir como expressoes da dependencia e da redu9ao 
territorial: a crise aguda que as motivou é que, hoje, para os Waiapi, 
nao há mais onde fugir. 

Mairi e os Tukuju sao "imagens do passado" que irromperam 
na memória waiapi e f oram "magicamente fortalecidas, em um 
momento de perigo", como sugere Taussig (1993: 345). A 
rememora9ao e a retransmissao desses eventos mostra como "a 
interpreta~ao entra na situa9ao interpretada", ou como, segundo 
este autor, "a conexao entre a história e a memória ... tem pouco em 
comum coma visao historicista dos acontecimentos, que se desdo-
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bra progressivamente através do tempo". Citando Benjamin, 
Taussig mostra que "articular o passado historicamente nao signi
fica reconhece-lo 'como realmente foi', significa aproderar-se de 
umarecorda9ao assim que ela irrompe, em um momento de perigo" 
(1993:346). . 

Mito historicizado, ou história mitificada 

Estamos longe, nesta altura, da contrapo~i9ao entre generes 
nominados em fun9ao dos critérios apontados pelos W aiapi, que 
distinguiam os atores nas narrativas: antepassados-taimiwer no 
tempo mítico, ou avós-tamoko no tempo histórico. Urna análise 
cuidadosa dos textos acimaevidénciaria a manipula9ao, num mesmo 
discurso, dos do is conceitos temporalidade, que f omecem interpre
ta9oes complementares da realidade. Assim, a lógica dos eventos 
vivenciados pelos taimiwer é reiterada pelas experiencias dos 
tamoko, e vice-versa. 

No entanto, os comentários sobre a transform~ao das narra
tivas apresentadas na coletanea mostraram que a maior exigencia de 
controle das rela9oes interétnicas favoreceu, nos discursos mais 
recentes, a dissolu9ao do "mito" num genero discursivo que se 
aproxima mais do tipo ''histórico". Nesses relatos, os Waiapi 
reconstroem o tempo e o espa90 de sua experiencia de contato em 
acorde com a expectativa, mais imediata, de administrar suas 
rela95es de contato. Para isso, rememoram e reinterpretam eventos 
que vem, declaradamente, do passado. Realizam, nestes discursos, 
urna etno-historiografia. 

Ficou patente, por exemplo, que as narrativas recentes sobre 
Mairi, enunciadas por ocasiao das visitas a Macapá e das peregri
na9oes a forteleza, sao mais detalhadas e diversificadas que as 
versoes clássicas da constru9ao da casa de argila do herói I anejar. 
Entre estas e aquela, modifica-se a correla9ao de eventos, ao ponto 
de, nas versoes mais recentes, desaparecerem os temas cosmoló
gicos do devir e da imortalidade, qu~ dao espa90 ao detalhamento 
de urna luta com invasores. Nas versoes recentes, em que conside
rara serem os únicos conhecedores da verdadeira história da forta
leza, os W aiapi só se afirmam enquanto crias autenticas do herói 
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/anejar para poder impor-se como donos legítimos e esbulhados de 
Mairi. 

Contrapostas as narrativas que me foram contadas na década de 
80, os discursos sobre Mairi e Sa'i Kywyr, enunciados em 1991/92 
configurain o que Lévi-Strauss designou como um "corpus barro
co". Trata-se de um conjunto de narrativas que se encadeiam na 
forma de um relato contínuo, com urna ordem voluntariamente 
histórica, acompanhando os ancestrais numa trajetória que conta 
suas derrotas e pretende explicar como ocuparam seu territorio 
atual. O enunciado diacrónico, que abrange vários séculos, configu
ra urna história "évenementielle" que deixa pouco espa90 a 
cosmologia e evidencia a manipula9ao no mito para fins políticos 
( 1986: 151). Entre as características desses "corpus barrocos", que 
implodem a estrutura estacionária do mito para seguir o devir aberto 
da história, Lévi-Strauss aponta para a concatena9ao de eventos que 
nao decorrem do mito, mas da cria9ao livre, em torno de eventos
tipo (idem: 153), como a história da perda de Mairi e o desapareci
mento dos Tukuju, reconstruídos a partir da experiencia e do 
testemunho de Sa 'i Myrysi'ypy. Como indica Lévi-Strauss, sao 
eventos que "nao sao nem rigorosamente verdadeiros, nem comple
tamente falsos" (ídem: 155). 

A constru~ao de urna "memória do futuro" 

A lógica prospectiva e a expectativa de controle e interven9ao que 
os W aiapi exercitam na transmissao de su as experiencias de contato 
exige a revisao global e permanente desta trajetória. As narrativas 
apresentadas nesta coletanea, mesmo que centradas em torno do 
evento Mairi, tratam comparativamente, de um conjunto complexo 
de experiencias de relacionamento com os brancos: 

- apoiam-se em experiencias de convivencia muito diversifi
cadas (de indivíduos isolados que realizaram os primeiros 
relatos sobre Macapá, de contato com as primeiras levas de 
visitantes no baixo Inipuku/ Karapanaty, das visitas a Cacho
eira Santo Antonio, das levas recentes de invasores); 

- identificam estratégias de recuo e isolamento, sucessivas a 
traumas de aproxima9ao excessiva; 
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- reavaliam a atual experiencia do protecionismo (configura
do pelo contato coma Funai e com missües evangélicas); 

- evidenciam a consciencia da perda ~dos limites territoriais, . 
que exigem urna postura de defesa, já que "nao há mais para 
onde fugir". 

Em termos cognitivos, a passagem do enfoque mítico para o 
histórico se realiza através de urna gradual espacializa~tio da 
história, em tres etapas: 

1) o distanciamento dos Waiapi em rela<;ao ao seu lugar de 
origem (a c~sa Mairi onde o herói recria a humanidade) 
significativa 'da condic;ao humana; 

2) o surgimento dos brancos que se apossam do lugar e o início 
das relac;oes conflituosas com eles, evidenciam a revisao de 
experiencias de contato posteriores e as reflexoes sobre a 
opc;ao do distanciamento; 

3) sao reflexües declaradamente prospectivas, no quadro da 
atual reorientac;ao das relac;oes de contato colocada em 
prática pelos W aiapi, para mantero domínio exclusivo sobre 
o que restou de seu território. 

A continuidade histórica e a trajetória espacial que caracteriza 
esta modalidade de transmissao das experiencias de con tato pode ser 
definidada como a construc;ao de urna memória do futuro (nos 
termos sugeridos por Viveiros de Castro & Carneiro da Cunha, 
1985) para a qual contribuem dois conceitos de temporalidade 
aplicados a interpreta<;ao dos eventos do contato: 

- a lógica cíclica do mito, que trabalha a repetic;ao de eventos 
em termos de classificac;ao e permite sempre confirmar ( ou, 
quando necessário, radicalizar) as oposic;oes que caracteri
zam urna situac;ao de contato; o mito nunca deixa de fornecer 
chaves interpretativas para explicar aspectos incontroláveis 
da relac;ao de contato; 
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- a lógica da história, que trabalha a repeti~ao em termos de 
continuidade, dando substancia e atualizando as categorias 
previstas pelo mito, fornecendo argumentos mais diretamente 
utilizados na construc;ao de "discursos-ac;ao". 

Para finalizar, volto ao condicionante fundamental desta me
mória prospectiva, que, para seu futuro, depende da manuten~ao de 
seu caráter combinatório. Rememora~ao e reinterpretac;ao sao 
garantidas pela transmissao oral, que privilegia nao o aprendizado 
repetitivo, mas a evoca~ao inexata, que exige um tempo de esque
cimento para permitir o ressurgimento de imagens e símbolos 
antigos da identidade e da auto-imagem que, por natureza, deve 
permanecer, sempre, um processo de construc;ao. Nao há motivos 
para congelar o mito, nem a história waiapi, em forma escrita. 
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ESTUDOS 

, 

Em J\1airi Revisitada, a antropóloga Dominique 
Gallois reproduz e comenta urna série de narrativas 
dos Waiapi, povo de língua Tupi-9uarani que 
vive na fronteira entre o Brasi 1 e a Gu iana Francesa. 
Nesta versao indígena da hístória do contato, 
Mairi-para os brancos, a Fortaleza de Macapá-' 
foi construída pelo herói lanejar para abrigar a 
verdadeira humanidade, os Waiapi. Deixando de 
lado a perspectivaextema de nossa historiografía, 
investiga-se as modalidades de manipula~ao de 
eventos históricos utilizados por esta sociedade 
para administrar, ideo]ogicamente, seu contato 
com nossa história. 
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