
,. 

" O próprio Deus náo escapa incólume desse imen
so oásis alagado." 

Como entender a cultura indígena, táo diferente 
da nossa? Confrontando-nos com o mundo míti
co da sociedade indígena, percebemos que nossa 
racionalidade é insuficiente para elaborar inter
pretac;oes que déem canta do real. Numa tenta
tiva de interpretac;áo, nossos conceitos entram em 
colapso, sobretudo quando se trata de abordar 
os mecanismos constitutivos da vida de um pavo 
regido por um horizonte de símbolos alheios a 
nossa civilizac;áo. 

O desafio torna-se imensurável, quando, além de 
interpretar, trata-se de trabalhar para defender 
povos secularmente hostilizados, perseguidos e 
massacrados. O CIMI e a Operac;áo Anchieta 
( OPan) desempenham importante papel nessa lu
ta dos índios . Surgidos no interior da I greja ca
tólica, esforc;am-se sobremaneira para repensar e 
reorganizar a pastoral indigenista. Em sua ativi
dade, resisténcia e resignac;áo tornam-se sinónimos 
na arte de impedir a extinc;tio e instaurar a sobre
vivéncia dos índios, reconhecendo-lhes o direito de 
ser di/ erentBs num espac;o que náo os destrua. 
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Aprese.ntacao 

A questao indígena e os graves problemas que os índios enfren
tam com obstinada teimosia ocupam nao apenas consideráveis espac;os 
em jornais e revistas, mas sao discutidos pelo Brasil afora em tcdos 
os níveis. 500 anos de coloniza<;ao e presen<;a do branco nao 
conseguiram vencer a resistencia dos habitantes tradicionais dessas 
terras, se bem que ficassem marcados pela violencia que sofreram, 
pelo desrespeito as suas culturas e pela violac;ao de seus direitos. 

O processo constituinte mostrou que os índios, mesmo secular
mente hostilizados, perseguidos e massacrados, ainda existem e 
continuam dispostos a lutar, até as últimas conseqüencias, por seu 
espa<;o físico e pelo direito de ser diferentes. 

O Conselho Indigenista Missionário - Cimi e a Operac;áo Anchie
ta - Opan desempenharain um papel rnuito importante nesta luta dos 
índios. Ambos surgiram no interior da lgreja católica, no exato 
momento em que ela comec;ou a se questionar a respeHo da a<;áo 
que tradicionalmente exercia junto aos índios, a reconhecer erros 
que foram cometidos ao longo dos séculas e, a partir daí, a repensar 
e reorganizar toda a pastoral indigenista. 

Desde a sua fundac;áo, as duas entidades escolheram como obje
tivos de ac;áo o apoio aos pavos indígenas na recupera<;áo, na demar· 
ca<;áo e garantia de suas terras, na defesa de seu direito de viverem 
segundo suas culturas e na reconquista do direito de serem eles 
mesmos os sujeitos de sua história, sem tutela ou paternalismo. 
Cimi e Opan entenderam que a terra, o respeito a cultura e a auto
determinac;áo sáo elementos indispensáveis para a vida e a sobrevi
vencia destes povos. 
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,. Estes objetivos e toda urna nova perspectiva de ac;áo indigenista 
missionária logo entraram em choque com os poderosos grupos 
económicos, interessados na explorac;áo do solo e subsolo das terras 
indígenas e com a política .indigenista do governo que visava a inte
grac;áo rápida dos índios na "sociedade nacional" e o extermínio 
cultural destes povos. A repressáo nao tardou e veio em forma de 
campanhas de difamac;áo e calúnia, veiculadas pela grande imprensa, 
ou fez-se sentir através da expulsáo de missionários das áreas indí
genas ou da proibic;áo de ingressar nelas, e até de assassinatos de 
missionários como do Pe. Rodolfo, Ir. Cleusa e Ir. Vicente. 

Gunter Kroemer nos relata neste livro, com urna riqueza muito 
grande de detalhes, a experiencia de urna equipe que no dia de hoje 
procura por em prática as linhas de ac;áo do Cimi e da Opan. Trata-se 
da equipe de pastoral indigenista da Prelazia de Lábrea (AM). no 
seu trabalho de acompanhamento do processo de contato . do povo 
indígena Zuruahá, ainda autónomo, mas seriamente ameac;ado pelas 
frentes extrativistas. 

Os Zuruahá, 140 pessoas, habitam a área localizada entre 
os rios . Coxodoá e Riozinho, afluente do rio Cuniuá, na Bacia 
do Purus. Da cidade de .. Lábrea, gastam~se oito dias de barco para 
chegar a terra dos Zuruahá. 

Gunter Kroemer descreve a ac;áo missionária da equipe de urna 
forma muito espontanea, sem grandes preocupac;óes academicas, 
inserindo-a no contexto socioeconomico da regiáo amazónica. i: um 
livro para quem quer conhecer um pouco mais a Amazonia, os povos 
que a habitam e sobretudo a prática de urna equipe que assumiu a 
causa indígena com todos os seus riscos e desafios. 
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Brasília, 28 de novembro de 1988 

t ERWIN KRAEUTLER 

Presidente do Cimi 

Urna palavra 

Em 1977, Doroti Müller e Marta Calovi, membros da Opan, tra
balhando na Prelazia de Lábrea (AM), fizeram um levantamento sobre 
a realidade indígena da regiáo. Constataram a existencia de diversos 
povos sem contato com a populac;áo branca na área do rio Piranhas. 
afluente do rio Cuniuá. O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 
considerou primordial o trabalho com estes povos e o entáo presi
dente da entidade na época, D. Tomás Balduíno, convidou-me a atuar 
na regiáo. 

Com a colaborac;áo da prelazia, realizamos, em 1978, urna viagem 
de reconhecimento da área. Constatamos a iminencia de um trabalho 
indigenista de reconhecimento e identificac;áo de um dos povos, 
localizado entre os igarapés Pretáo e Coxodoá, ameac;ado pela frente 
de expansáo económica. Em 1979, durante a assembléia geral da 
Operac;áo Anchleta (entidade -.leiga atuante junto a diversos povos 
indígenas, a qual estávamos ligados), urna equipe de indigenistas foi 
formada para executar ·o trabalho. Era composta por Guenter Fran
cisco Loebens (Chico), Cacilda Andrioti, Astor Heck_ e por mim. · 

Depois do primeir¡o encontro pacífico de reconhecimento, feito 
em maio de 1980, o trabalho de campo foi temporariamente interrom
pido por decisáo de urna assembléia da Opan, e da direc;áo regional 
do Cimi Norte 1, sediado em Manaus, ao qual também estávamos 
ligados. Alegaram falta de infra-estrutura e de pessoal qualificado. 
Mas em outubro do mesmo ano, o conselho nacional do Cimi revogou 
a decisáo apoiando o trabalho que resurtou no cantata com os índios 
do igarapé Coxodoá - os Zuruahá. 

Após a primeira visita a maloca, a equipe de indigenistas decidiu 
realizar apenas um ou dois encontros com os índios. lnexistia a 
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" 
necessidade de um trabalho de reconhecimento e identifica<;áo apres-
sado devido a alguns fatores determinantes: a subsistencia dos 
indígenas estava amplamente garantida; a saúde, intacta, apesar de 
diversos encontros com sorveiros. Quanto ao sistema de autodefesa 
e controle de invasáo na área estavam ativos: eles evitavam cantatas 
com os brancas, embora a área próxima estivesse invadida por duas 
frentes nos dais respectivos igarapés; impediam maiores avan<;os 
desarmando e expulsando invasores. Nossa preocupa<;áo, após o 
primeiro contato, era estimular este controle, deixando-lhes as deci
sóes. Mesmo que para isto tivéssemos de passar por testes e 
desafíos, sem tentar conquistar a confian<;a deles com excesso de 
presentes ou atitudes de superioridade. O respeito era a abertura 
para urna lenta investida no cotidiano dos Zuruahá, em nível de 
aprendizado. 

A equipe indigenista que atuou en1 1980 junto ao grupo era com
posta por Cacilda,· Astor, Heloísa e eu. Em 1981, éramos apenas 
Chico e eu. No ano seguinte, o refor<;o foi maior: Manoel Valdez 
(Mané), Rúben, Chico, Terezinha Weber (Tere) e eu . Em 1983 e 1985, 
atuamos os tres: Chico, Tere e eu, ao passo que em 1984 apenas 
Tere ficou comigo. Em 1986 juntou-se a nós Natália Galdeda, sendo 
substituída no ano seguinte por Mário da Silva. 

Desde o primeiro encontro pacífico, em 1980, os trabalhos tem 
mostrado elementos progressivos de aproxima<;áo, convergindo para 
urna linha de aceita<;áo e confian<;a. Em todo o tempo, tivemos a 
preocupa<;áo de respeitar e conservar o sistema defensivo do povo 
Zuruahá. 

GUNTER 
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"Qualquer tentativa de aparentar urna posi<;ao objetiva 

no campo da antropología traz consigo um processo de 

auto-engano. A antropología ainda hoje vive desta ilusao 

de apresenta96es objetivas." 

DUALA M'BEDY 

(antropólogo africano) 



Jnlroduzindo o leilor 

COXODOA, UM LUGAR ESCONDIDO 

No trabalho indigenista de campo 

As dificuldades diante de determinadas situa96es 

O respeito pelos sorveiros, seringueiros e madeireiros 

O fascínio pela vida na selva 

O convívio com os indios 
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Selva amazónica. Na vasta planície do rio Purus, entre os rios 
Coxodoá e Riozinho, localizamos, em outubro de 1978, malocas de 
um povo indígena desconhecido. Elegemos esta área, habitat de 
diversos pavos indígenas, palco de levantamentos, visitas de infor
mac;ao e apoio. Visávamos colher dados históricos a respeito daque
les povos, com o intuito de organizar nosso trabalho indigenista de 
reconhecimento e identificac;ao de ·etnia e cultura do povo que loca· 
!izamos. 

As atividades iniciais envolveram-nos em trabalhos com o povu 
interiorano com o qual já convivíamos. Sentimos a necessidade de 
conhecer a complexa realidade sociocultural e religiosa desse povo, 
que a'perta o cerco. da terra indígena, invadindo e provocando hosti· 
lidades. Este mundo estranho ensinou-nos a viver de um jeito simples. 
~ramos considerados os "brabos", com pouca experiencia naquela 
selva. Eles dominam os meios mais adequados de sobrevivencia, 
com métodos e táticas de pesca e cac;a ou na arte de guiar a canoa 
em igapós e igarapés. Sáo-lhes inatas qualidades como seguranc;a 
técnica e psicológica nas práticas do extrativismo, andando e acam· 

' pando no mato, em desafio constante as feras e intempéries. 

Considerávamos o convívio com o povo a fase preparatória do 
trabalho de campo. Era um teste para nos adaptar a um mundo 
estranho. Havia urna nova prática de vida, mesmo acontecendo i:io 
mundo dos brancos, pois mexia com coisas íntimas da gente: valores 

15 



considerados autenti~os tornavam-se ínfimos; outros ganhavam sen-
" tido nesta realidade circunstancial. Com esse acréscimo de expe

riencias, estávamos sujeitos a mudancas. Nosso mundo de valores 
se enriquecia; preceitos e esquemas preconcebidos se relativizavam. 
Na verdade, estava ocorrendo um tipo de conversáo que se dava 
habitualmente sob tensáo. Essa mudan<;a de valores era dolorosa, 
pois fazia-nos distanciar de valores direcionadores de nossas práticas. 
Valores considerados importantes se distanciavam cada vez mais 
diante de novas realidades com significados ainda náo familiares. 
As outras alternativas de cultura e vida, aos poucos .destacadas, 
também pareciam autenticas para um novo estilo de viver. 

Nesta fase de preparac;áo, percebemos que é difícil aplicar 
teorías trazidas de tora para interpretar o mundo do interiorano. 
Nossos conceitos náo combinam corn sua lógica. Ele tem urna 
visáo global diferente sobre as coisas, o homem e o mundo no 
qual orienta sua caminhada. Por isso nossa atitude náo poderia ser 
outra a náo ser contemplar, participar e registrar. 

Queríamos compreender melhor a realidade da cultura do . povo 
do interior. Como descendente de povos indígenas desaparecidos, 
traz ainda traeos culturais de seus antepassados. Há muita colsa 
em comum entre os povos indígenas e o povo do interior do Ama
zonas. E há muita coisa em comum entre o interiorano e nós, de tora. 
Podemos compreer:ide-lo com mais facilidade, pois ele mesmo dá a 
chave para os símbolos de seu mundo, através da cómunica<;áo 
comum. As condi<;oes para compreender a cultura deles parecem 

· restritas, pois usamos urna racionalidade formada num determinado 
contexto cultural, com analogías e conceitos que correspondem a 
práticas do nosso mundo. Ternos agora, diante de nós, urna racio
nalidade que leva a urna autocrítica da nossa lógica e de nossos 
conceitos. 

Consideramos a fase preparatória como um ensaio prático para 
o trabalho indigenista. Tentamos urna socializa<;áo na vida do povo 
indígena, para reviver nossa "segundá infancia" , incluindo nisso a 
aprendizagem da língua, de urna visáo global da etnia e da nova lógica 

·como alternativa de um estilo de cultura e vida. Talvez se ja possível 
sermos portadores de urna dupla identidade cultural: da nossa, que 
nos acompanha durante toda a vida, e da indígena, como acrésclmo. 

Nossa equipe de trabalho de campo faz parte do Cimi - Conselho 
Indigenista Missionário, e está a servh;o dos povos indígenas da 
Prelazia d~ Lábrea. Nosso trabalho, portanto, é orientado por um 
indigenismo missionário, que enfoca, em primeiro lugar, o trabalho 
indigenista de campo, realizado pelo missionário. E é tarefa funda-
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mental do indigenista missionário esforcar-se para entender o modo 
de viver e pensar dos povos indígenas na sua totalidade. lsso pode 
acontecer por urna forma<;áo antropológica para pesquisas afins, ou 
por urna total socializac;áo na realldade indígena, também chamada 
de incultura<;áo, enculturac;áo ou encarna<;áo. Essa segunda op<;áo 
dá ao indigenista a chance de compreender a vida indígena, a partir 
do contexto global do mundo simbólico desta realidade. 

A comunicac;áo do indigenista inculturado pode ser considerada 
mais verdadeira. Ele se identifica em grande parte com o contexto 
cultural indígena, e menos com o nosso. Informa sobre a vida coti
diana, as relac;oes mútuas e o mundo simbólico no qual os povos 
indígenas refletem seu mundo real e sua própria existencia. 

O indigenista missionário que passa pela "segunda socializac;ao" 
pode tornar-se um personagem de ficc;áo, correndo o risco de ser 
incompreendido. No entanto, mais que o pesquisador, tem condic;oes 
de mostrar como os diversos aspectos da complexa totalidade da 
realidade indígena estáo em interdependencia funcional, e ilustrar 
nisso a identidade cultural e o mundo de valores daqueles povos. 
Seu discurso soa mais autentico, pois os fenómenos da cultura 
indígena sao, pelo menos em -parte, captados nas categorías e nos 
conceitos dos próprios participantes daquela cultura. De certa 
manelra, ele próprio é um dos participantes. 

O indigenista "duplamente socializado" náo é apenas observador 
ou pesquisador, mas participante na praxe cultural da vida do povo. 
E assim os f~nomenos dessa cultura, antes estranhos, tornam-se 
familiares. A distancia cultural pode ser superada. Ele aos poucos 
se convencerá de que há muitas outras interpretac;oes da nossa 
realidade humana, e que inexiste apenas urna interpretac;áo privile
giada, como a nossa ocldental, por exemplo, mas que há apenas siste
mas culturais de interpretac;áo. 

A "segunda soclalizac;áo" faz com que o indigenista entre em 
contato com a outra cultura diferente, dentro do próprio horizonte de 
significancias desta, passando de nossos padroes culturais ·aos da 
indígena. Com outras palavras, a cultura indígena transforma sua 
mentalldade ocidental . 

Para o pesquisador antropólogo sempre existirá a seguinte dú
vida: como entender a cultura indígena, que é diferente da nossa? 
t a problemática da pesquisa de campo, muitas vezes refletlda e 
experimentada por várlas escotas de antr.opologia. 

Hoje é comum realizar trabalhos indigenistas de campo pelo 
método de "observac;áo e participa<;áo". Um exemplo: em ativldades 
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cotidianas e costumes de vida, ao fazer-se analogias com a nossa 
própria praxe de vida e dentro da nossa própria cultura ocidental. 
Abandonando, todavía, o contexto familiar de nossa praxe e nos 
confrontando com o mundo mítico da sociedade indígena arcaica, 
percebemos que nossa racionalidade é insuficiente para revelar inter
pretat;óes autenticas. Nossos conceitos disponívels podem entrar 
em colapso. Essa incapacidade mostra-se sobretudo quando se trata 
dos mecanismos constitutivos da vida de um povo, como o mundo 
mítico, o mundo das slgnlficanclas, que é chave para o sentido e a 
regenerar;áo do comportamento. 

O Indigenista inculturado distancia-se pratlcamente de sua pró
pria praxe de vida e lnterpretar;áo de signiflcanclas. O pesquisador 
antropólogo, se muito, distancia-se de maneira crltica, e nao prática. 
O cordao umbilical alimentador deste indigenista, com conteúdos de 
sua vida· ocidental, é cortado, e um novo contato feito: no horizonte 
de símbolos do povo indígena. As informar;óes a respeito do povo 
podem ser autenticas porque interpretadas dentro do contexto global 
da cultura, e traduzldas por alguém que participa da praxe do povo 
indígena. 

Identificamos nosso trabalho de campo como indigenismo missio
nário, porque dispóe de elementos necessários para a elaboracao de 
urna pastoral Indigenista, proposta pela lgreja católica e por setores 
das lgrejas evangélicas, como também para as prátiéas indigenistas 
de organlzat;óes com objetivos alternativos. Esses objetivos alterna
tivos formam a unidade de trabalho nas diversas expressóes espe
cíficas. Sao as seguintes: defesa de posse coletlva de terras e dos 
meios de produt;ao: atendimento no setor de saúde: reconstrucao e 
valorlzar;áo da consciencia histórica e, conseqüentemente, apoio a 
liderancas e movimentos indígenas; mentalizacao e respelto a feno
menos de diversas format;óes do existir humano; estímulo a todos 
os elementos culturais favorecedores da partlclpar;Ao nas atividades 
do povo e na produt;áo dos mecanismos internos necessários a sobre
vivencia e a manutencao da unidade étnica e cultural. 

A fase preparatória comumente é considerada um lugar escon
dido dentro do trabalho indigenista de campo, e as experiencias náo 
aparecem em monografías de teor etnográfico. As circunstancias 
concretas da situar;ao de trabalho desaparecem dlante do estado 
teórico de pesquisa. As condit;óes para conhecer a cultura diferente 
raramente sao narradas. A pesquisa cultural domina o contato cul
tural, chelo de experiencias humanas: alegrías, entusiasmo, dificul
dades, decepr;oes, doencas, aventuras. . . Neste llvro queremos 
narrar as diversas etapas de nosso trabalho de campo: o aprendizado 
na· selva amazónica, os preparativos para reconheclmento e identlfi-
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cacao de um povo desconhecido, o encontro decisivo, as primeiras 
visitas nas malocas, e os trabalhos indigenistas no meio do povo: 
nossa particlpat;áo e observat;óes etnográficas. 

Contaremos acontecimentos as vezes dramáticos, fome, apuros 
e doenr;as que determinaram o ritmo de nosso trabaího de campo 
durante todos estes anos. 
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O inverno puruense emerge profundo das águas, de onde, sob 
o implacável sol dos trópicos, se cristaliza, trazido a tona em balan
c;os ternos e créspidos. Em ritmo de vaivém, indefinível em seu~ 
aspectos, plácido e furioso. E sempre confuso e vacilante em suas 
projec;óes, tornando o real Irreal e o imaginário, algo concreto. 

Múltiplas formas de nuvens flutuam puras por baixo da selva 
gigantesca. Em váo se precipitam, agarradas ao líquido pendulo de 
igapós, paranás e lagos. Urna leve brisa de vento ou um fraco ban
zeiro de peixes, e a massa escura transforma-se em beleza de calei
doscópio. Ou um bando de periquitos algazarrentos deturba a super
fície do enorme espelho de manchas verdes, pincelando suas impres
sóes. O Inverno está aí em sua visáo aquática, em sua interpretac;áo 
cosmológica. 

A canoa pouca Importancia pode dar ao mágico tom invernal. 
Prevalece-se da habllidade de seus remadores, que a guiam através 
da selva Inundada. Fura o emaranhado de galhos e cipós, seguindo 
seu semblante de sombras flutuantes. O homem rema, comprimido 
no pequeno espac;o da proa, mariscando ou tirando madeira. Afasta 
os obstáculos com cuidadosa paciencia e vence espac;o por espac;o, 
todos alarmantes e Impiedosos. Os movimentos se repetem, cem, 
mil vezes durante todo o inverno em reflexos contínuos. Apenas a 
água registra, projetando gestos em figuras fugazes, como se qui
sesse computar todas as atividades da estac;áo chuvosa. 
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O inverno faz com que o homem da selva se adapte ao homem 
.. da água, semblante flutuante de sua variada existencia. E assim per

dem-se os valores de urna vida estável, e outras fo·rmas chegam ao 
ritmo de Sísifo .. unindo-se aos gemidos do homem sob o sol da 
Amazonia. Agora o homem deve absorver a absurda li<;áo de resigna
da explora<;áo. Sua alma é vendida a urna empresa aquática, sua 
existencia torna-se imagina<;áo. Sonhos que refulgem com raios 
perseguidos e que desaparecem no fundo da escuridáo. Contínuos 
movimentos que lhe dáo consistencia e razáo de viver. Potencias 
carregadas de explosivas impotencias que superam o vazio e criam 
valores, projetando pinceladas coloridas de um céu imerso, de um 
mundo aconchegante. 

O imperativo da esta<;áo chuvosa agora orienta as práticas do 
homem, e as determina<;óes fazem-no descobrir o sentido de sua 
existencia. Sua felicidade cristaliza-se por entre o murmúrio silen· 
cioso de flechas reluzentes a superfície da massa lacustre. Aprende 
a guiar sua vida no emaranhado de obstáculos. E chega a vencer. 
E mesmo vencido por mecanismos de aliena<;áo e explora<;áo, obedece 
a formas arcaicas de liberdade. Compromete-se com o que lhe é 
inato, famil iar, desarticulando, assim, um céu enegrido de aliena<;óes 
ameac;adoras. 

Símbolos surgem do fundo da água e orientam as práticas de 
vida. Símbolos de culturas arcaicas, de um mundo mítico-religioso. 
Estes interpretam o sentido do mundo e lhe presenteiam a verdadeira 
existencia. Símbolos imponentes que agem como canais de drena
gem, constitutivos de sua vida aquática, verdadeiros e existenciai's, 
porém impotentes para mudar o curso meandrico na lmensa planicie 
fluvial . 

O homem na floresta tropical é determinado por formas arcaicas 
de praxe de vida. E, mesmo tendo seu curso afogado em urna única 
massa de violencia e explora<;áo, costuma bater o remo como homem 
livre, independente, sempre em busca de um convívio social alegre, 
festivo. Domina a dependencia económica que o leva a pratlcar o 
extrativismo suicida por mecanismos de controle contraditórios. Re
sistencia e resigna<;áo tornam-se sinónimos, e modelos de capacitac;áo 
criam formas únicas de interpretac;áo do mundo e da exlsténcia 
humana. Entre os extremos da vida do homem - o nascimento 
e a morte - estende-se o fluxo da gratuidade de Deus, senhor de 
felicidades e desgrac;as. 

Assim, o próprio Deus nao escapa incólume desse imenso oásis 
alagado. Um Deus entronizado em mil reflexos de raios solares, 
emergindo em movimentos vacilantes, e tao amigo daquele mundo 
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O próprlo Deus nlo escapa incólume desse imenso oásls alagado. (Rio 
Tapau6. Foto do autor) 

a flutuar. Sua misteriosa eternidade é concebida ao continuo ritmo 
de vida; sua milagrosa realldade entendida em cada momento vaci
lante. No conjunto de agita<;óes, faz-se compreendido como o todo
-poderoso. E num único toque de remo se revela como gente e 
companheiro. As vezes sob formas plácidas, as vezes inquietas, 
perto como algo tocável, imediato; e distante, indefinível em suas 
aparencias, puro semblante daquele mundo fantástico imerso na 
realidade aquática. 

Um Deus vacilante que observa a vida se debruc;ar sobre o para· 
peito de terra firme até o mergulho definitivo no inverno dos alagados. 

Também o Riozinho tornava-se lugar de trabalho durante todo o 
inverno. Constantemente os motores sulcavam suas águas, rebocando 
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as madeiras em forma de jangadas, desde a boca _até o igarapé Erdilha, 
" dia e noite, levando homens e mercadorias. Os patroes colocaram 

famílias em pontos estratégicos ao longo . do río para garantir sua 
explorac;áo. 

l.. 
Da mesma forma nosso grupo de trabalho de campo resolveu 

ocupar urna pequena área de terra firme. Pensávamos em estabelecer 
urna modesta infra-estrutura como ponto de. apoio para os trabalhos 
indigenistas. A área escolhida situa-se no Riozinho, afluente do rlo 
Cuniuá, na grande planicie fluvial do rió Purus. t: cercada pelos 
igarapés Sacado e Bicho e encontram-se . nas proximidades vários 
lagos, paleomeandros do antigo curso do rio, e agora depósito de 
imenso volume de água, e ligados por sangradores. Ao sudeste acha
·Se um sacado com duas cabeceiras do lago, e ao leste urna ressaca 
com águas paradas e boca franca para o lago. Por um furo em for· 
mac;áo, perto do ígarapé Sacado, o Riozinhó ensaia um novo desvio 
do seu leito original. ·situada no lado esquerdo do rio, a terra firme 
declina para a várzea agora alagada, formando o igapó junto com 
a restinga, terra com pequenas elevac;óes e portanto pouco inundada. 
As famílias dos madeireiros eram nossos vizinhos de inverno. 

Iniciamos os trabalhos de montagem da noss·a modesta infra-es
trutura num velho roc;ado, abandonado há poucos anos, onde a floresta 
era· ·substituída por um mato secundário de · um grande embaubal. 
Ficava quinze minutos acima do acampamento. ·Enfrentando a primeira 
fase da . derrubada, parecíamos dom qulxotes lutando contra inimigos 
invisíveis. · Pium, mosca, carapaná, abelha e caba uniám-se em com
bate desenfreado, lanc;ando seus corpinhos como projéteis em frené· 
tica busca de sangue e suor. Batíamos com raiva nas árvores. E as
sim o servic;o foi rendendo. Depois de urna semana, um bom pedac;o 
de mato estava no chao. Picávamos galhos e troncos, arrastando os · 
montes até a beira. A raiva animava aquele servic;o de destrinchar · 
os galhos das cordas de cipó entrelac;adas com outros galhos e 
árvores. E quanto mais suávamos, mais insetos vinham fazer com· 
panhia. Havia deles urna rac;a tao perversa que náo procurava outra 

· felicidade a nao ser suicidar-se nos olhos azuis da gente, soltando 
um ácido que fazia a vista escurecer. 

Como recompensa por um servic;o que considerávamos um tanto 
heróico, nos divertíamos nos banhos como crianc;as que ainda nao 
sabiam o que fazer com um presente táo precioso. Pulávamos do 
barco, brincando de pega-pega, e mergulhando em jogos competitivos. 
Na verdade, mais um dia de servic;o estava para trás. Atraves~áva
mos o rio até o acampamento, arrumávamos a lenha e preparávamos 
o almoc;o que naquela época sempre saía tarde. Depois descansá
vamos, uns no acampamento, outros no barco, lendo ou sonhando 
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por baixo do mosquiteiro. Mais tarde vinha a hora de mariscar ou 
cac;ar. ramos pescar nos dois igarapés, e rarame·nte voltávamos sem 
peixes. Ou dirigíamos a canoa para dentro do igapó, procurando 
passagem por entre cipó, tiririca, taboca e "espera-aí" que nos deixavam 
com marcas de arranhóes em todo o corpo. Remávamos com cuidado 
no meio do joarizal até descobrirmos o banzeiro das matrinchás. 

A queda rítmica dos coquinhos produzia sons secos na água, 
atraindo os peixes que se lanc;avam com incrível rapidez atrás das 
frutinhas. Por alguns instantes ficávamos observando em silencio. 
As águas escuras do igapó corriam pouco. Nas palmeiras espinhentas 
refletiam-se vegetais, trepadeiras e parasitas. Todos na luta pela 
conquista de espac;o para germinar, brotar, crescer e florar, sempre 
a procura de um único ralo de sol. Paus e folhagens podres pareciam 
cobras, entrelac;adas a outras plantas, apoiando-se neste estrume vivo, 
lanvando brotos, acompanhando a passagem do sol, subindo e 
descendo. o tronco do joari cheio de espinhos, as vezes povoado 
por parasitas em flores, e lá em cima a vassoura segurando o cacho 
com os coquinhos verde-amarelos. 

Preparávamos os canic;os, prendendo pequenas porc;óes da massa 
mole para piau, a um coco inteiro para matrincha. Mas esses, ariscos, 
afastavam-se da canoa, arrastando consigo um banzeiro que também 
levava nossa esperanc;a, e só depois de vários ensaios aprendemos 
a fisgar os peixes. Nao fosse aquele danado do piau ladráo que 
roµbava a isca, nossa mesa sempre estaría tarta. 

Os mariscadores voitavam tarde. Esperávamos no acampamento, 
sentados na mesa improvisada para guardar os poucos apetrechos 
da cozinha, fumando, olhando para o fogo que consumia a lenha, 
escutando a rádio BBC, e sempre atentos aos ruidos do mato a 
anunciar a chegada dos companheiros. E quando a canoa encot\~ava, 
corríamos pelo estreito varadouro até a beira, curiosos, felicitando
-nos pela boa pescaría e ajudando a tratar os peixes. Era festa quando 
apareclam matrinchá, plau, surubim, jatuarana e pacu. Apesar de 
pium e carapaná, as horas de mariscf eram relaxantes e animadas. 
ramos em dois, escolhendo urna volta do igarapé com águas mais 
fundas onde sombras protegiam contra o calor da tarde.. Com isca 
de jabá tentávamos fisgar um mandi, geralmente o primeiro curioso 
a se pendurar no anzol. Entáo comevava o jogo de competic;áo que 
náo raramente deixava marcas de feridas de fracasso ao vermos 
o companheiro fisgar com uma sorte incrível um peixe atrás do outro, 
ao passo que nós perdíamos as preciosas iscas. Felicitávamo-nos 
rindo e brincando, mas por dentro queimava a febre da decepf;áo. 
E, por cúmulo de azar, prendia-se o anzol nos galhos, e demorava 
até o soltar. .As vezes era necessário deixar que os próprios peixes 
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o soltassem. E, quando se fisgava urna piranha preta e nao se 
recolhia rápido a linha, lá se iam, entao, peixe, linha, chumbo, arame 
e anzol. 

As tardes prometiam outras ocupac;oes fascinantes: as ca9adas. 
Os rapazes raramente deixavam escapar urna tarde sem pegar a 
espingarda, embrenhando-se mato adentro. Um dia descobriram um 
lugar de fuc;ada de porcos, próximo do nosso acampamento. Ficaram 
a espera. Aconteceu, entretanto, que os porcos antes de ser des
cobertos deram fé dos cac;adores e fugiram. Era mesmo azar perse
guir um bando de caitetus que apenas deixava a catinga como 
lembranc;a de sua passagem. A sorte nao estava do nosso lado. 

Numa terra que ainda desalagava descobriram urna vereda nova. 
Desconfiaram. De repente surgiu urna enorme sucuriju. Chico aper
tou o gatilho, acertando a cabec;a. Mas o bicho pouco se importou. 
Mandou mais chumbo, e o rifle automático de Mané cuspia balas . 
Finalmente mataram a cobra enfiando o terc;ado na cabec;a achatada. 
Vieram nos chamar. Deseemos por um trecho de canoa e subimos 
pelo barranco até o lugar da lagoa. A cobra, porém, estava sumida. 
Futricamos com urna vara comprida na lagoa, onde a achamos morta. 
Custou-nos tirar o monstro da água. Carregamos a fera amarrada 
num pau grosso. Mas enfim tivemos de arrastá-la e puxá-la até a 
beira. Mané, interessado no couro listrado, demorou-se o dia · inteiro 
para desmanchá-la. E nao deixou de cuidar da banha, para curativos, 
e de nacos de carne, para tira-gosto. Na barriga da cobra, de apro
ximadamente seis metros, havia restos de um porco. 

Vivíamos trabalhando na parte da manhá até depois do meio-dia, 
e passávamos as tardes mariscando ou cac;ando. Um día tomos alar
mados. Rúben se perdera na selva. Já era tarde quando voltamos 
da pesca. Comec;ava a escurecer e Rúben náo voltara. Esperamos 
até que caísse a noite, sempre na expectativa de algum sinal do 
mato. De repente, um tiro. Vinha de tao longe que mal dava para 
escutar. Mas era o suficiente para nos por em marcha. Marcamo,s 
mais ou menos o rumo, deixando o motor do barco ligado para saber 
d°' rumo do acampamento. Chico e eu nos embrenhamos na escuridáo 
da selva. Beiramos o igarapé. Atiramos ao ar. A resposta veio 
imediatamente. O som nos indicou que estávamos na direc;áo certa. 
O farolete desenhava sombras grotescas no chao que, as vezes, 
assombravam. O barulho do motor diminuía. Atiramos tres vezes, e 
cada vez recebemos resposta. Ao chegar mais perto, gritamos. 
E, assim, conseguimos localizar o rapaz que estava sentado numa 
forquilha de urna árvore alta. Nada acontecera. Tinha perdido o 
caminho e, ao entardecer, entrara num círculo sem saída. Resolvera 
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trepar numa árvore para pernoitar. Estava nervoso. Descansamos 
um bocado fumando. Depois rumamos ao acampamento. A operac;áo 
durou mais de duas horas. Oeste día .em diante marcamos melhor 
os varadouros de cac;a . 

A terra estava preparada, manivas de macaxeiras e mudas de 
bananas plantadas. Mas um dia os brotos amanheceram cortados . 
Descobrimos um enorme oleiro de saúva, onde colocamos urna 
mistura de querosene com água. No entanto, os brotinhos sumiam 
do mesmo jeito. Agora também do milho, do jerimum e de outras 
sementes. Eram calangos, grilos, camaleoes e jacurarus que pasta
vam no nosso roc;ado. 

Era fim das águas, as chuvas eram raras, o sol secava rapida
mente a · terra arenosa. O jeito era enfrentar urna nova derrubada 
de mata virgem e esperar, com as plantas, as próximas águas. lim
pamos a área onde iríamos construir o tapiri, nossa casa. Cortamos 
os cepos de quari-quari com urna roladeira emprestada dos madei
reiros. Rolamos as madeiras, por meio de levas, até o lugar da 
construc;áo. Alinhamos a quadra e cavocamos os buracos para 
assentar os cepos. Em seguida escolhemos o madeiramento para 
linhas e esteios. Desconhecendo os tipos adequados de madeiras 
duradouras, cac;ávamos quari-quari, urna das madeiras mais duras 
da regiáo. famos longe, abrindo varadouros até chegar a essa madeira. 
Mas nem sempre as árvores caíam ao cháo. Cordas de cipó, entre:
lac;adas na copa com outros galhos, seguravam-nas firme. Rúben 
arriscava-se · subindo numa árvore vizinha para cortar os cipós. As 
vezes levava urna boa chicotada ou ficava dependurado numa altura 
perigosa. Ajeitamos as madeiras com levas, e, em quatro, carrega
mos as toras de nove metros. Tere la em frente limpando o varadouro 
ou cortando onde as llnhas ficavam presas. Era como se estivéssemos 
carregando um defunto para o último repouso. Era cómico demais 
para manter a seriedade. Aos gritos e as gargalhadas levamos um 
pori um. Este trabalho demorava multo, roubando-nos as forc;as. Piuns 
e mutucas eram insuportáveis, as abelhas grudavam nas camisas 
molhadas. Trabalhávamos também a tarde, alinhando as madeiras 
e fazendo os encaixes. 

Os vizinhos observavam nosso esforc;o com curiosidade. Acha
vam que era Inútil construir urna casa com tanta estabilidade, pois 
a selva logo iria tomar conta. Era absurdo querer se instalar num 
lugar táo afastado. Nosso projeto era condenado ao fracasso. Náo 
acreditavam que nós, "brabos", tivéssemos fibra para levar o tra
balho adiante. Estranhavam que levantássemos a casa em cima de 
urna base sólida, pois por aquí os esteios sao diretamente enfiados 
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no chao e escorados por "barrotes" onde se apóla todo o " traveja
,.,, mento". Nos "dentes dos esteios" sao colocadas as "linhas de 

comprido" e as "linhas de cruz", que suportam caibros e ripas. 

Mané mostrava sua capacidade de bom machadeiro. Levantava-se 
ainda no escuro, enquanto ·os outros colegas dormiam. Para nossa 
alegria sentía prazer em enfrentar as árvores mais grossas. Picava 
as outras mais finas ao redor, tombando sobre e las urna grossa. 
Acordávamos com o toque do machado, e quem curtla um sono mais 
profundo era, de repente, jogado contra a parede do barco com o 
banzeiro que a árvore causava ao cair na água. Era mesmo hora de 
levantar · e fazer café. 

Aconteceu o primeiro acidente. Chico, ao voltar do marisco, 
pisou na lamina do terc;ado. A sola do pé abriu de um lado ao outro. 
Perdeu muito sangue. Fizemos os curativos, amarrando o pé. Alnda 
na mesma nolte deseemos, numa corrida de loucos, até o tipiri do 
vizinho pedindo urna lnjec;ao antitetaníca. O rapaz, agora de repouso, 
inventou urna espécie de bengala, dispondo-se para dar conta da 
cozinha. Sorte nossa, pois até este momento ninguém quería apre
sentar-se voluntariamente para exercer a arte cullnárla. Tínhamos 
o hábito de fazer rodízio no servic;o da cozinha. 

Por sermos "bons" machadeiros, logo os cabos se flndaram. 
Evidentemente parecia-nos a coisa mais simples do mundo fabricar 
um novo cabo, cada um por sua conta. Os novos exemplares eram 
dignos de urna exposic;ao de protótipos. 

Veio a malárla. Rúben sentia-se mal, com dor de cabec;a e ansia 
de vómito. O transmissor criava-se em nosso melo, e logo velo a 
vez de Chico e Mané. O animo diminuiu, os trabalhos nao· prosse
guiam, a comida ficava cada vez mais escassa. Levávamos o dia 
inteiro para providenciar o rancho. E sempre peixe, sobretudo pira
nhas. Os corpos enfraqueciam. Mané, nosso super-homem, agora 
de calc;as caídas e amarradas com urna corda de cipó, parecia-se 
mais com Sao Francisco do .que com Tarza. As malárlas repetiam-se. 
Trabalhávamos pouco. Apenas as noites ofereciam horas animadas, 
quando jogávamos dominó, ou líamos, escutando vento, chuva e gritos 
vindos da selva. As malárias atacavam com mais violencia. Um dia 
acabaram-se leite, bolacha, ac;úcar e farinha. Nao nos restava outra 
alternativa a náo ser procurar recursos no rio Cuniuá. 

Mas pouco havia· para comprar: leite, bolacha e carne salgada 
de pirarucu. De volta a Riozinho, Tere pegou malárla, e logo em 
seguida eu. Sobreveio o desanimo. Alguns já apresentavam sinto
mas de anemia. Tentamos por mais alguns dias, animando-nos com 
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os trabalhos de derrubada e ·de construc;áo da casa. Mas as doenc;as 
eram mais fortes e venceram. Estávamos esgotados. Resolvemo~ 
de urna vez desmontar o acampamento e voltar a Lábrea, de ondt.. 
cada um iria a sua base. Mané foi levado para Sao Paulo. Precisava 
curar-se de urna grave hepatite. Rúben partiu para Cuiabá, a fim de 
assumir outro projeto. Ficamos nós- tres: Chico, Tere e eu. Depois 
de urna semana navegávamos no Purus rumo ao Amoá. 
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O veráo transformava a natureza e o homem. Retirava as águas 
do imenso depósito de lagos e igapós, deixando como sombras do 
inverno marcas perdidas em árvores e arbustos, onde figuravam 
formas aéreas grotescas. As praias ~mergiam pregui<;osamente da 
hibernac;áo, acordando com olhinhos de mil cristais faiscantes; com 
gritos selvagens de gaivotas a éxibirem seus vóos acrobáticos ; e 
com o toque silencioso de remos dos ribeirinhos que_ iam ao roc;ado. 

O Purus descia dos barrancos, encolhendo suas águas barrentas 
no leito dourado ao sol da tarde, agora manso e caudaloso, vagando 
entre praia e estiráo. 

O homem puruense, exilado, regressava a suas terras, admirado 
e espantado pela mudanc;a a contemplar. Onde havia plantac;óes de 
feijáo e mandioca, abría-se um abismo de terras movedic;as. Onde 
ninguém ousara por o pé, agora se apresentava um terreno adubado 
e apto para o cultivo. O fundo das praias recebeu urna nova coberta 
de fertilidade, e era para lá que o homem se dirigía, destocando, 
desbrotando. Defronte ao tapiri brotava a maniva de mandioca amar
rada em grandes feixes e fincada em terra úmida. Vez por outra 
passavam canoas carregadas daqueles ramos que iriam comandar as 
atividades do homem da praia. 

A canarana verdejava como se tora semeada. Os portos desciam 
pelos barrancos, correndo atrás das águas que, como lembra~c;as, 
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deixavam paus e até toras inteiras afundadas no barro grudento. 
O homem agora vivia distante da água. Terminara a vida insolina 
do povo ribeirinho cuja existencia flutuante apenas se agarrara a 
paxiúba e a canoa, pilares de suas atividades hibernais. O veráo 
trocou o remo pelas pernas, a água pela terra, a vista oceanica por 
urna paisagem de mansas colinas verdes nas areias brancas. O vara
douro, onde antes a canoa cruzava, novamente era caminho . 

O rio Tapauá, com suas águas pretas, ainda ·alagava massa volu
mosa na floresta aluvial. Descia sem pressa das copas de árvores, 
que enfeitava com pequenos arbustos e galhos secos, e se espregui
c;ava em paranás, lagos e igapós. E tolerava um fio de água barrenta. 
que vinha pelo furo de Caciá. Ainda permitía a navegac;áo de rebo
cadores de madeira e de barcos pesqueiros. escoando sua produc;áo 
como se tivesse que baixar com sua cruz. 

O Riozinho mostrava um aspecto alegre com suas praias e joari
zais de um verde-azul, com seus barrancos de terra vermelha onde 
árvores tombadas esperavam pelo golpe final de um temporal . Nas 
praias viam-se rastros de bichos de casco a se assoalharem; outros 
de anta, paca, veado e capivara que lá faziam excursoes noturnas a 
procura de brotos ·de imbaúba e capim. Via-se o passarinho jololotu 
caminhando na areia; um bando de mutuns passeando em fila indiana, 
o jacuraru, rastejando atrás dos bichos de casco. E o inverno trazia 
friagens. O céu fechava-se' num ar leitoso, dia e noite, como se o 
peso do firmamento quisesse tocar a terra. Um vento trio fustigava 
constantemente, arrepiando as águas. dobrando árvores e gelando 
nosso sangue. 

Era um tempo gostoso. Usávamos roupas quentes, fazíamos 
chá e trabalhávamos com mais vontade sem o pium para molestar 
toda a hora. Escutávamos o urrar do vento, o farfalhar de folhas 
agitadas e sons longínquos de árvores a tombar. Observávamos os 
tracajás tomando banho de sol em cima de paus. Tentávamos sur
preende-los, rastejando pela beira do barranco até a distancia de 
tiro. mas, ao leve barulho de folhas secas, mergulhavam. Estávamos 
de volta no Amoá, e logo tratamos de ajeitar a casa . Procuramos ac;aí 
e paxiúba para desdobrar os rolos em ripas para assoalho e paredes. 
Aparávamos caranaí. fazíamos os feixes e abríamos .ª pal ha para 
tecermos os panos. 

O caranaí é urna pequena palmeira que dá em grandes extensoes 
de terra firme. Junto com outras palmeiras como ubim, mumbaca, 
murumuru e marajá forma um exótico jardim de folhagens. O talo 
do caranaí é aparado um palmo abaixo da folha. Depois a palha é 
aberta, sendo lascada ao meio. As duas partes sao amontoadas separa-

33 



damente. Em seguida faz-se o feixe: quatro estacas sao fincadas no 
'"' chao, distantes urnas das outras no comprimento da palha. No meio 

dessas é fincada outra vara mais fina. As palhas agora sao metidas 
reciprocamente em cada lado até que se forme o monte. Por meio 
de um peso, o monte é abaixado cada vez que o feixe fica frouxo. 
Com envira amarra-se o feixe, deixando a sobra dela para as alc;as . 
Entáo as estacas sao retiradas, permanecendo apenas a vara no meio, 
como suporte. Desta maneira pode-se carregar urna grande quanti
dade de palha para varadouros que, as vezes, vem de longe até 
chegar em casa. 

Modelamos o fogáo a lenha, e cozinhávamos agora em casa . 
Prosseguíamos nos trabalhos de derrubada, aumentando ainda mais 
a área prevista. A mudanc;a da natureza trazia alegria. Era fácil 
arranjar comida para nós tres. Costumávamos sair as tardes para 
mariscar no lago. Dávamos um giro atrás de pássaros que se dei
tavam, esperando pela hora de escurecer, escutando a gritaría estra
nha dos bichos. Chico, que jogava a tarrafa, pegava cada vez urna 
variedade de peixes como jaraqui, sardinha, jatuarana, tucunaré, cará 
e piabinhas. O mandi, que se enroscava na tarrafa, sempre dava 
um trabalháo até ser desprendido das malhas. E a traíra se debatia 
na prisáo, mordendo os fios. 

Urna vez, Chico acertou num cardume de peixes. Pensando que 
fossem pacu, puxava com cuidado, mas ao perceber que o peso estava 
diminuindo, desconfiou, recolhendo rápido a tarrafa. Os peixes 
caíram na canoa, soltando aquele grunido feroz, pulando por entre 
as pernas. Piranhas, gritou, e as pernas já estavam seguras nos 
bancos. Foi um estrago total na tarrafa. Era necessário surpreender · 
os peixes segurando-os pela nuca até que se achasse farolete, faca 
ou qualquer outro instrumento mortal. Ríamos até náo agüentar. 

Comumente pescávamos de linha para pegar surubim ou jundiá. 
Ouando nao se puxava com firmeza, sacavam as feras como filhote 
ou pirarara, náo raramente quebrando o anzol. O jantar naquelas 
noites saía tarde. No entanto, ao redor da fogueira, ninguém nos 
tirava a idéia de que vivíamos a mordomia de ricos: peixe frito ou 
moqueado com farinha. As vezes urna arraia enorme fisgava o anzol, 
e era conveniente cuidarmos do esporáo venenoso e mesmo dos 
filhotinhos que grudam na máe e que mal enxergávamos na canoa. 
Também esses carregam o veneno no pequeno esporáo. 

Vez por outra íamos no igarapé do Sacado treinar com arco e 
flecha, velhas armas indígenas que o pessoal usa por aqui. O feitio 
da flecha é identico ao de seus ancestrais . O virote - ponta da 
flecha feíta de madeira dura, geralmente de pracaúba - é amarrado 
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ao redor do orifício por meio de linhas passadas em cerol, que é um 
tipo de resina fervida, formando depois urna massa dura preta. O bico 
da flecha está sentado na "caixa do virote" e lac;ado por urna linha. 
Desta maneira ·o peixe flechado leva o bico sem quebrar a haste da 
flecha. O tracajá, por exemplo, é flechado a longa distancia, usando
-se como guia de flecha penas de mutum ou de gaviáo. 

Os moradores do Cuniuá empregam urna grande variedade de 
flechas, de material de pesca e de armadilhas. 

Um tipo parecido com a flecha é o sarará , cujo bico é substituí
do por dois dentes de ferro em forma de zagaia , e igualmente salto 
no virote. A zagaia é o instrumento de pesca mais comum para 
apanhar peixe a noite. É feíta de urna vara com tres dentes de 
ferro fixos na ponta da madeira. Para manejá-la com habilidade, 
alguns preferem ficar com as máos livres, fixando o farolete na testa 
com um sistema especial de pisca-pisca. Com muito cuidado a 
pequena canoa é passada por entre paus e galhos onde os peixes 
costumam dormir. A arte de zagaiar está no jeito de aproximar-se 
s.ob o foque do pisca-pisca da lanterna, e acertar IJO primeiro arre
messo. Desta maneira apanha-se cará, piau, surubim, jundiá, traíra, 
pacu, jaragui, jatuarana etc. 

Para peixe grande, como pirarucu e peixe-boi, emprega-se o . 
arpáo, que é constituído de urna haste comprida de madeira dura 
como por exemplo de paxiúba barriguda e por um bico, também salto, 
de dois dentes de ferro. A corda do arpáo é amarrada no assento 
da canoa. O pirarucu é abatido depois do inverno, quando náo há 
mais saída de águas do lago por sangradouros. O pirarucu, náo sendo 
" bravo" , costuma nadar em tardes ensolaradas. É a hora do pescador 
esperar, de cócoras .num cantinho da proa, aparentando urna estátua 
esculpida no mármore daquelas águas escuras, o arpao em prontidáo, 
levando a canoa com leves movimentos de remo. No momento 
oportuno arremessa o arpáo. O peixe, mortalmente ferido, deita-se 
de barriga para cima. Para embarcar o pirarucu é, as vezes, necessário 
alagar a canoa. Sua carne salgada, muito apreciada, é conhecida como 
bacalhau do Amazonas. 

Apenas experientes pescadores aventuram-se a arpoar o peixe-boi 
devido a sua forc;a incomum. Este peixe é mamífero e ruminante . 
Alimenta-se de canarana e de outros tipos de capim nos lagos e na 
beira do rio. A femea, chamada de "vaca", cría apenas um filhote, 
o "bezerro". Ele mede quatro metros aproximadamente, e tem cor 
preta. Sua cabec;a é semelhante a de um boi, te"'.l a forma do carpo 
de urna baleia, com rabo redondo e brac;os como urna palheta de 
um motor. No entanto é a carne de boi que faz juz a seu nome: 
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cabe9a e parte dianteira é carne de animal, carne escura, rabo e 
" parte traseira é carne de peixe, branca. 

O peixe-boi, arisco, sente qualquer sinal anormal do banzeiro da 
canoa ou mesmo da respira9áo do pescador . Para atravessar o couro 
grosso do animal o arpáo deve ser lan9ado do centro da canoa, 
com muita forc;:a. Ferido, o peixe dispara para o lado menos fundo 
do lago, arrastando canoa e pescador. É necessária muito destreza 
para navegar de reboque, pois o peixe-boi pára somente quando está 
exausto, inclinando-se para o lado. E entáo outro arremesso, com 
o segundo arpáo, garante sua captura definitiva. 

A tarrafa é pouco empregada. Chico, que aprendera seu manejo 
na beira do Purus, onde faz parte do indumentário de cada casa, 
ensinava-nos. A tarrafa é feita de mal has, cujo beiral porta· pequenas 
barras de chumbo. Para armar a tarrafa, a extremidade da linha é 
amarrada na junta da máo. Um ponto do beiral é seguro com os 
dentes. Entáo, aproximadamente um ter90 dela é aberta com. o dorso 
da máo, e a tarrafa é jogada em forma semicircular. O jogo do corpo 
faz com que se abra numa roda, prendendo os peixes devido ao 
peso do chumbo. 

Os comerciantes de peixe salgado, empregam também malha
deiras para todos os tipos de peixe, inclusive para pirarucu e peixe
-boi. Como a aquisi9ao deste material de pesca é difícil, comu
mente trabalham com espinhel e espinheláo, usando, para isso, 
anzóis grandes para feras. Também a tapagem é pouco praticada: 
o igarapé é fechado com paus, galhos, varas e folhas e, quando o 
cardume baixa, coloca-se urna malhadeira para trancar o caminho 
de volta. 

A velha armadilha dos índios Apurina é por aqui conhecida por 
"sacatiru". Um cesto de forma canica com boca estreita é metido na 
água, preso por urna vara comprida, flexível . Entáo coloca-se lsca 
no cesto que, puxada, desarticula o sistema de trave, fazendo com 
que seja lan9ado para o ar, junto com o peixe. 

Depois das friagens no més de julho, as águas baixaram rapida
mente. As praias de areia branca estavam altas. Veio a época da 
de$ova dos bichos de casco. Os tracajás, ao escurecer, subiam 
pelas prai.as, para cavar o buraco e por os ovos. Saíamos quase 
todas as tardes a procura de ovos. Seguíamos pelos rastros até a 
cova, as vezes apenas até onde assoalhavam, sem desovar. Andáva
mos de·praia em praia, tateando com os pés em montinhos suspeitos. 
e cavocando em toda a área. As praias pareciam um campo de 
batalha abandonado. E o vandalismo vingava-se contra nós mesmos, 
pois sem chuva era difícil distinguir rastros velhos de novos. 
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Apesar do sol ardente e das picadas de pium, levávamos o tra
balho numa competi9ao alegre. Mal a canoa encostava na praia, 
pulávamos tora, cada um correndo numa dire9ao diferente, de onde 
se escutavam os primeiros gritos triunfantes, anunciando o precioso 
achado. Comida agora nao faltava, e o animo estava excelente. 
Fazíamos' mujangue - batida de ovos crus com a9úcar e farinha -
e cozinhávamos ovos para todas as refei9óes. Durante alguns días. 
o sol nascia vermelho como olho de piranha, ávido para devorar selva 
e rio, por onde passava num arco ardente. Os igarapés vazavam, 
as folhas secavam, o ar revestía-se de um véu azulado. E quanto 
mais o sol subía ao zenite, mais gemía a mata. Ouebravam galhos, 
tombavam árvores, desciam pára-quedas de folhas ao chao. A nambu
-galinha pisava nas folhas como se fosse um bicho importante. Gritos 
de guerra do gaviao, vaiado por um bando de araras; papagaios e 
periquitos tagarelando a beira da praia; o mergulho arrojado da ari
romba, o martim-pescador da Amazonia ; o pulo gracioso do macaco 
cairara, espiando por entre a folhagen1 em pose de mimo; o jacaré, 
de longe parecido com um toco de pau, projetando-se com incrível 
rapidez do seu esconderijo para dentro da água; o espirro horrível 
do boto lan9ando-se atrás de peixes com tamanha fúria que o banzeiro 
batia na canoa; a queda de frutinhas que macacos e passarinho~ 
derrubavam. E, mesmo na despedida do día, fuzilavam os olhos de 
fogo do sol. Colunas de fumac;a pairavam sobre o rio. Presságio de 
urna tempestade. O temporal desabou numa noite de calor infernal. 
Já deitados escutávamos o vento aproximar-se de longe, empurrando 
vagas agitadas por cima do oceano verde. O céu fechou-se, raios 
fulminaram como projéteis lan9ados em todas as dire9óes. Trovóes 
despeda9aram-se ao longe. Corremos para tora com medo de que 
urna árvore caísse por perto. Mas a chuva nao veio. O vento forte 
descarregou as nuvens mais adiante. Logo voltou o concerto de gritos 
e sapos. Estrelas piscavam por entre nuvens e claróes oscilavam 
ao longe no horizonte. 

A chuva tao esperada veio um dia depois, pela tarde, molhando 
as praias de areia branca. Iríamos novan1ente arrancar covas de 
tracajá. Os tracajás sao apanhados na hora da desova. Antes de 
anoitecer, é preciso subir de canoa e esperar até a hora de escurecer, 
o momento certo da desova. Entao, faz-se a "virac;ao": há a corrida 
para a cova onde o bicho está enterrado coma parte traseira, e a virada 
do tracajá, que por algum tempo nao consegue por-se de pé. Assim, 
há tempo para virar outros e juntar todos na canoa. Em casa váo 
para um curral - pequena cerca dentro da água. Infelizmente muitos 
bichos morrem ali mesmo; outros, porém, servem de prato em forma 
de guizado na própria banha, no caldo, assado inteiro ou servido 
como picado. Os bichos de casco sao o prato predileto do interiorano. 
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Outros empregam a batic;ao: urna boa área do lago é batida por 
,. varas até que os bichos soltem bolhas de ar. Logo, mergulha-se atrás 

daquelas bolhas e o tracajá, pronto para enterrar-se na lama, é apa
nhado e trazido para a superfície. Este método, um tanto brutal. pode 
trazer prejuízo aos vizinhos, pois as violentas batidas geralmente 
afastam também os peixes daqueles lagos. 

Outra forma de captura de bichos de casco é o espinhelao, com 
isca de palmito de ac;aí ou de joari. Usa-se também o bordáo - urna 
linha comprida com tres anzóis presos a ripas em forma triangular. 
A canoa, nesta oportunidade, é ·presa por urna poita - um tipo de 
ancora - no meio do rio. Outra forma bem simples de apanhar 
tracajá é usar paneiros grandes, colocados por baixo de paus onde 
os bichos costumam tomar banho de sol. Alarmados pela presen<;a 
inimiga, caem na água, e, neste caso, no paneiro. 

O emprego do camurim é praticado durante todo o ano, princi
palmente no inverno. O camurim é urna bóia de cipó de onde desee 
a linha com anzol até o fundo da água do lago. A bóia em movi
mento indica a captura de um bicho. Como isca é usado palmito de 
ac;aí ou simplesmente pedac;os de peixe já passado. 

Na regiao do Cuniuá há vários tipos de bichos de casco : o tracajá, 
femea do zé prego; a tartaruga, femea do capitari: o lalá; o pitiú , 
o menor de todos, femea do iac;á; a. tartaruga do igapó, no tamanho 
do tracajá; e o jabuti , femea do carombé habitante de terra firme. · 

Apesar da proibic;ao de captura, os bichos de casco sao comer
ciáveis e, portanto, rendosos. Seus altos prec;os indicam o valor 
culinário que o amazonense lhes atribuí. 

Entre agosto e setembro, no ffn.zinho da desova dos tracajás, a 
tartaruga assoalha para por seus ovos. Os rastros · dos pés e o 
círculo da casca impressos na areia sao vistos de longe. O lugar 
da desova, as vezes, parece-se como urna fU<;ada de um bando de 
porcos. Pelo fato de urna grande área de areia estar mexida, era 
difícil encontrar o lugar exato da cova . Usávamos para isso urna 
vara que, acertando na cova, voltava melada da gema dos ovos. 
A tartaruga cavoca um buraco de mais de um brac;o, e desova num 
canal lateral 150 a 250 ovos . Estes sao moles e redondos, como urna 
bola de tenis , ao contrário dos ovos de tracajá, alongados e duros 
em número de doze a cinqüenta e desovados numa fundura de 

• 1 
apenas me10 brac;o . 

Apesar do cardápio diário de ovos de quelonios, nossa vontade 
de comer carne fresca era grande. Ca9ávamos a noite, descendo de 
bubuia, focancto o lado do barranco para matar paca ou veado. Urna 
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destas noites tomos ao barreiro. Encostamos a canoa no barranco 
e subimos. De repente um grito: cobra, e o Chico desapareceu na 
escuridáo. Corri atrás sem saber onde ela se encontrava. Paramos 
e tocamos numa jararaca enroscada num galho onde tínhamos pas
sado. Oue susto ! Mirei e apertei o gatilho. A cobra sumiu no fogo. 
Ficou coma cabec;a estra<;alhada. Dizem que pula ao encontro do fogo. 

Na verdade , a cobra é parte predileta de conversa nos papos 
noturnos. E todo o mundo tem medo. Nao era estranho que tivés
semos ainda mais medo daquela fera . Urna vez observamos urna 
que deslizava de um galho para dentro da água, atravessando o rio 
até a margem oposta. Lá deu um pulo até o primeiro galho, quase 
dois metros de altura. Ficávamos apreensivos. Chico era nosso 
matador profíssional de cobras. Caminhando no mato, as via, enros
cadas atrás de troncos ou penduradas em galhos. 

Urna vez quase ia pisar numa surucucu, semelhante a um peda90 
de pau no meio do varadouro. Notei algo diferente e pulei. A cobra 
continuava quieta. Entao joguei urna vara contra ela que, enfezada, 
correu atrás de mim. Nao sabia que aquele tipo de cobra enfurecida 
perseguía a gente. Numa descida no igarapé Piquiá topamos com 
urna sucuriju do tamanho de um tamborete de óleo. Remávamos 
quando, de repente, avistamos a fera enrolada numa ponta da praia. 
Ela nos sentiu e foi deslizando devagar para o po90. Era impressio
nante vermos aqueta massa monstruosa criar vida, e o monte de carne 
desmanchar-se em volume e comprimento. 

As cobras mais venenosas que se encontram em nossa regiáo 
sao a jararaca, com malhas pretas em fundo branco; a surucucu, com 
listras encarnadas na beira; a surucucu bico-de-jaca, cujas escamas 
se parecem com a frutinha jaca; a papagaia verde; a coral, com pintas 
encarnadas, brancas e pretas; a salamanca, preto-amarela com olhos 
grandes. Além destas mais venenosas há um grande número de 
outras cobras como a jibóia, que despista o homem da selva num 
círculo sem saída; a sucuriju, capaz de engolir um porco inteiro; 
a cobra-de-veado, parecida com a jibóia, de malhas pretas e couro 
branco; a cobra-cipó; a cobra-d'água etc. 

O método mais comum para socorrer urna pessoa picada por cobra 
no mato é abrir o lugar da mordida coma ponta do ter9ado, !impar com 
saliva e estregar tabaco ou alho. Também se faz um caldo com a lava
gem do cano da espingarda depois da detona<;ao de um cartucho carre
gado. Entretanto, o melhor remédio contra mordida de cobra ainda é a 
invocac;ao de Sao Bento. E só o iniciado conhece a " orac;ao" . Nós 
aplicávamos a "Pedra Preta" e o " Específico Pessoa" , remédios que 
muitas vezes já salvaram vidas - por falta de injec;6es antiofídicas. 
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As malárias voltaram. O ritmo de trabalho foi diminuído. Segui
" damente saíamos de canoa subindo o Riozinho para arrancarmos 
covas de ovos de tracajá. -Essas viagens pelo menos nos proporcio
navam descanso, apesar das ferozes investidas do pium. 

No início de setembro, ao sol quente e implacável do meio-dia, 
tocamos fogo na parte mais velha da derrubada. O vento este 
soprava forte, transformando a roc;a num interno. Choviam fáíscas de 
fogo, ameac;ando incendiar nosso tapiri. Felizmente a chuva de urna 
nuvem perdida salvou a casa. Nas noites seguintes queimavam os 
tocos que iluminavam como faróis, jogando faíscas como pequenas 
estrelas de um fogo artificial. O espetáculo silencioso era apenas 
interrompido por estralos de madeiras que se consumiam ao fogo. 

Ainda dormíamos a bordo do Cuxiuara. A lua espiava pelas 
janelinhas do barco e a "máe da lua" dava seu sorriso zombeteiro. 

O barco Cuxiuara. (Foto do autor) 
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As vezes tirava a flauta e improvisava. O bacurau acompanhava com 
os gaguejos. Ainda choviscava , as gotas tamborilavam no zinco do 
telhado. A luz de velas projetava silhuetas nas paredes do barco, 
desenhando as redes como urna enorme teia de aranha, e a malagueta 
como urna roda d'água. 

Era conveniente mudarmos o porto ainda por baixo de árvores 
enormes ao lado do varadouro. Os últimos temporais nos impres
sionaram muito. Cortamos árvores sapecadas, puxando galhos e 
paus para dentro da água. O novo porto ficou no lado da queimada 
nova. Mas o fogo apenas tinha sapecado a derrubada. O jeito era 
queimar toda aquela pauzada. Picamos pau por pau, rolando os mais 
grossos com levas para amontoá-los. Sob o sol do veráo que ardia, 
o servic;o progredia pouco. Era nosso hábito levantar antes do clarear 
do dia. Participávamos do acordar da bicharada, que saudava o novo 
día com aqueles gritos estranhos. Um temporal estava a desabar. 
O vento aumentava, fustigando as copas. Estávamos longe de casa, 
remando contra o banzeiro forte. Escureceu e mal enxergamos até 
a próxima volta do río. Aprumamos a canoa no meío, temendo o 
estroncio de árvores arrancadas, mas o vento fazia dela um brinquedo. 
Aportando no Amoá cal u urna ch uva torrencial . O jeito era tomar um 
banho naquelas águas frias. 

Seguidamente vinham chuvas leves que nos anímavam a plantar. 
Um dia todas as covas estavam mexidas, e brotinhos ainda branque
jados empurravam a terra. Observávamos as hortalic;as no canteiro 
que pareciam uns adolescentes sem saber o que fazer com os corpi
nhos desajeitados e comprídos. Abriu-se a primeira flor do nosso 
jardim. Urna flor de um vermelho excitante. Entretanto pouco 
demorou a alegria, pois camaleóes vieram engolir as pétalas como 
se elas fossem salada. E a saúva atacava, degolando as mudinhas do 
canteiro. Mas urna noite invadiram a casa onde descobriram o veneno 
granulado, carregando a isca para o oleiro. Náo voltaram mais. Plan
tamos mudas de limáo, lima, laranja, mexerica, manga, goiaba, pupu
nha, graviola, araticum, biribá, cupuac;u, mamao, abacaxi, jambo e 
caju. Sonhávamos com um sítio que nos proporcionasse conforto 
para levarmos adiante os trabalhos indigenistas de campo. 

O pessoal nos ajudou a preparar urna "gangorra" - canteiro de 
cebolinhas numa espécie de cocho levantado - feita de paus cru
zados e forrada com folhas de caranaí, onde é ajeitada terra queimada. 
Por causa do sistema de extrativismo, a estrutura de "colocac;óes" 
por aqui quase sempre apresenta as mesmas características: o 
tapiri, a casa de farinha, o defumador ou a casa da prensa de CVP, 
a roc;a, a gangorra, o galinheiro e as vezes um pequeno jardim ou até 
um pomar. 
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A casa de tarinha consiste basicamente no forno e na prensa. 

10 
O forno é ernbutido no pi lar, armc;ic;áo de paus revestida de barro . 
A prensa é feita de madeira: um pau pesado está sentado no " moiráo" 
ou " virgem". Numa extremidade fica o " bolinete" onde é colocado 
o cabo para apertar; na outra extremidade tem a arma<;áo para a 
" estopa" , onde é imprensada a massa. Para produzirem farinha seca , 
cevam a mandioca na "tarisca" - tubo de madeira com dentes de 
terrinhos - e colocam-na na "gareira" , que pode ser até um casco 
velho. Depois a massa é metida na "estopa" - sacos de estopa -
e imprensada. Em seguida é esmagada, peneirada e escaldada no 
forno até secar. Depois é torrada, usando-se para isso um rodo -
tipo de pá de madeira - cu um remo. A t'arinha d'água é feíta de 
massa puba, deixando-se a mandioca por algum tempo na água até 
pubar. Durante a farinhada costuma-se fazer o "tucupi" e o "urubé'', 
qualidades de ten1pero. Para produzirem tucupi, espremem a massa 
cevada com um pano. A água desta massa é fervida , e quando estria
da, engarrafada junto com pimenta. 

O tempero urubé é feito da própria. massa, "pisada" junto com 
pimenta . Depois acrescenta-se água quente, e soca-se outra vez. 
O líquido, entáo, é engarrafado. Urna comida típica durante a fari· 
nhada é o bolo feíto da massa de mandioca. Essa é fervida, depois 
amassada, acrescentando-se a<;úcar e outros ingredientes como a 
castanha-do-pará. O bolo é assado dentro de folhas d~ bananeira. 

O defumador é urna casinha baixa onde se encontra a fornalha 
para defumar o leite de seringa. A fornalha é feíta de pauzinhos e 
folhas, revestida de barro. Por ser pequena, sao queimados cava
quinhos de matamatá, amarelinho, murta ou massaranduba. Por aqui 
náo se emprega os cocos de urucuri, pois é difícil achar aquela 
palmeira. Por cima da fornalha ou "buiáo", que se abre numa pequena 
boca para soltar a tuma<;a, sáo ama.rradas duas forquilhas, ligadas por 
urna trave na qual roda o "cavador". No cavador é despejado o leite. 
No entanto, para se conseguir a bola de borracha, é necessário prender 
urna capa de sernambi que anteriormente é preparada no remo ou 
num toro de joari. O cavador, um pau roli<;o e trabalhado, é rodado 
na fuma<;a, ao despejar-se lentamente o leite por cima. E aos poucos 
vai-se formando a bola de borracha defumada, crescendo com cada 
safra que os seringueiros váo trazendo de sua estrada. 

A casa da prensa serve para produzir borracha CVP. Primeiro o 
leite é despejado numa caixa de madeira onde fica por tres ou 
quatro horas até coalhar. As vezes os seringueiros acrescentam o 
leite da caxinguba para acelerar o processo de coalho. O tipo de 
prensa é identica a da casa de farinha. Entáo coloca-se o leite coa· 
lhado numa outra caixa sobre o qual vai o peso da prensa. No outro 
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dia, quando os seringueiros voltam da estrada, a barra de borracha é 
retirada e a nova safra despejada. 

A extra<;áo de borracha obedece as leis do extrativismo. É a 
principal ocupa<;áo do homem durante o veráo, quando as várzeas 
estáo desalagadas. As estradas normalmente encontram-se na redon
deza de sua moradia. Para abrir urna estrada é necessário que os 
companheiros ajudem na localiza<;áo de seringueiras, ligando-as por 
mangas, piques laterais sem saída , a estrada principal. 

As vezes íamos fazer companhia. Saíamos cedo, ainda no escuro, 
e ao chegarmos na boca da estrada, mal o dia come<;ava a clarear. 
O seringueiro apenas carre.gava a faca de seringa e um balde. A "bo
ca de lobo" encontrava-se encostada na primeira árvore, as tigelinhas 
de recolher o látex fincadas em varas ao lado de cada seringueira. 
Depositávamos balde e merenda no toco da · primeira seringueira. 
Munidos apenas de faca de seringa e de urna escadinha, andávamos 
de árvore em árvore, quase correndo. Os cortes eram feítos 
conforme a grossura da madeira. Senda estradas antigas, era neces
sário fazer a " bandeira", raspage¡n de madeira para os novas cortes. 
Cada árvore apresentava marcas de velhos cortes , cicatrizes de 
tempos idos. famas em frente, ca<;ando. Quase nos perdíamos naquele 
emaranhado de mangas, que náo sabíamos distinguir da estrada 

principal. 

Empregam-se por aqui vários tipos de corte: o de um só risco 
atravessado; o "espinha de peixe" - dais riscos atravessados que 
se encontram no ponto onde é colocada a tigelinha ; e o "cu de bar
ráo" - dois riscos horizontais ligados por um vertical. 

Urna estrada que pegamos certa vez comportava 200 árvore~. 
Pelo meio-dia chegávamos novamente na boca do varadouro. Toma· 
vamos um lanche. Deixávamos ali faca e escada, levando desta vez 
balde e "boca de lobo" para recolher o leite. Com a "boca de lobo" 
- vara cuja extremidade termina numa pequena !orquilha -. ~pa
nhava as tigelinhas e despejava o leite no balde. Fmcava a t1~ehnha 
vazia numa vara já preparada. O servi<;o de recolher o le1te e~a 
rápido , principalmente quando urna nuvem preta amea<;ava. E~tao 
0 seringueiro corría, querendo evitar que a água da chuva se m1stu
rasse com o leite antes de coalhar para nao perder todo o trabalho 
do dia . Pela tarde voltávamos para casa. Geralmente o seringueiro 
abre duas estradas, percorrendo urna de cada vez. Desta forma a serin
gueira pode descansar até o próximo corte . 

Usando nosso fogáo a lenha, tínhamos de passar cinza ao redor 
das panelas para nao as pretejar demais. Olhávamos com respeito 
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e inveja para a cozinha dos vizinhos, onde as poucas panelas brilhavam 
,. de táo bem cuidadas por usarem carváo e "pal ha de a<;o" . 

Um día inventamos urna caieira para produzir nosso próprio car
váo . Derrubamos urna copaíba, fazendo toros de aproximadamente 
um rnetro e meio que rachamos em quatro partes. Abrimos um buraco 
raso na terra no comprimento da lenha. De manhá cedo tocamos 
fogo com gravetinhos da copaíba, usando panos molhados em com
busto!. Alimentamos o fogo para formar urna fogueira. Empilhamos 
a lenha e, vendo que a fogueira ia se alastrando, cobrimos o monte 
com capim e depois com terra. Inicialmente deixamos que fumegasse 
bem. Depois fechamos o monte para formar o carváo. Durante a 
noite tivemos de ajeitar a caieira nos lugares onde arrombava, 
fechando com capim e barro. No outro día desmanchamos o monte, 
apagando o carváo em brasa com água. 

Fazíamos carváo principalmente para acampar no mato. Depois 
mudamos definitivamente oo fogáo a lenha para o fogareiro : pec;a 
de barro com urna única boca. A forma de um fogareiro é de urna 
panela com fundo aberto para servir de grelha e ligado ao pé, 
redondo e oco, representando o suspiro. t muito prático para 
fazer comida durante a viagem de canoa . Continuávamos com os 
trabalhos de casa, cortando bacaba para fechar a cozinha, e tirando 
mais ripas de paxiúba para o assoalho. Numa destas viagens come<;ou 
a chover loucamente. O tempo estourou em raios e trovóes contí
nuos. Canoa, motor e ripas foram a pique. Mergulhamos para salvar 
o motor e algumas ripas. De repente caiu um raio perto. Sentimos 
o choque na água. Corremos assustados. Era día de Sáo Francisco, 
o santo do rio Cuniuá. O povo tinha razáo: em dia de Sáo Francisco 
nao se deve 'trabalhar. 

o veráo trazia também passarinhos alegres a beira do río, 
alguns de manto azul-marinho, saia vermelha e capuz preto; outros 
de asa azul-claro, cabe<;a azul-verde e o carpo azul-amarelo; outros 
de plumagem preto-vermelha. 

Vez por outra, os vizinhos traziam carne de anta ou de porco. 
Queríamos retribuir as gentilezas, mas nossas cac;adas nao davam 
certo. · O pessoal fazia verdadeiras cac;adas, indo longe para dentro 
do lgarapé Piquiá onde, no barreiro, ficavam na espera. E sempre 
voltavam com carne. 

Mas um dia tivemos exito na cac;ada. Descíamos de bubuia 
quando escutamos os caitetus quebrar cocos de joari na praia. Subi
mos pelo lado do barranco. Logo na entrada estourou um veado. 
Arremedamos, mas aqueles sons terríveis assustaram ainda mais o 
bicho. Os parcos continuavam quebrando. Cercamos a área e, mesmo 
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fazendo barulho naquela mata seca, deu para chegar perto. Suávamos 
de esforc;o e nervosismo pelo joarizal cerrado. Matamos urna porca. 

A partir daquele momento a febre de cac;ador nos pegou e, fre
qüentemente, trazíamos carne de porco, mutum ou veado para casa. 
Urna vez Chico abateu urna anta. Ela sempre vinha comer os broti
nhos novos de embaúba logo atrás da casa. Numa noite Chico acor
dou e escutou as pisadas. Carregou a espingarda com cartucho de 
bala, pegou o farolete e avanc;ou. A anta nao se incomodou com a 
luz e Chico apertou o gatilho. Caiu ali mesmo. E retribuímos as 
gentilezas que tantas vezes ficaram sem resposta. Fizemos mixira 
e por alguns días comemos churrasco. 

Urna vez fiquei a espera de um veado-capoeira numa vereda . 
Apareceu um tamanduá-bandeira. Deixei que se aproximasse, sempre 
com a mira apontada nele. Ouando me levantei, o bicho deu fé da 
minha presen<;a e disparou numa carreira louca. Outra vez urna onc;a 
cruzou o igarapé. Ela sentiu nossa presenc;a mas continuou no caminho. 
Foi a primeira vez que vimos urna onc;a táo próxima. Ficamos admi
rados, mas também preocupados, pois já era tarde e iríamos acampar 
logo acima. Dormimos com o revólver na rede. Devido aos rastros 
de on<;a nas praias levávamos urna arma, quando mariscávamos a 
noite. 

Tere as vezes ia junto cac;ar. Atirava em mutum, e ficava feliz 
da vida. Mas um dia abateu dois porcos de urna só vez e, días 
depois, um barráo. Nós homens nos perguntávamos pelo segredo 
que a menina guardava para ter tanta sorte. Desconfiávamos que 
fosse alguma emoc;áo que só as mulheres eram capazes de sentir. 
Todos os caitetus que abatia eram machos. 

O pessoal por aqul costuma cac;ar com cachorro. O porco acuado 
escapa, escondendo-se geralmente num pau oco. Entáo o c~c;ador 
tampa os buracos, e tutuca com urna folha de palmeira até que o 
bicho, enfezado, avanc;a para morder a folha. Daí é só mandar chumbo. 
Para matar anta no barreiro, passam a noite a espera, com farolete 
e espingarda de prontidáo. No entanto nao usam técnicas de arma
di lhas, exceto a armadilha da espingarda: coloca-se urna vara como 
ponto de mira na vereda, da altura do bicho. A espingarda é presa 
em duas forquilhas. A primeira vara passa pelo gatilho, a segunda, 
flexível, é colocada ao lado e dobrada para frente. Na ponta é amar
rada urna trave, travada depois entre o cano e urna terceira vara, no 
outro lado do cano. Desta última vai a linha até a vereda. O bicho 
que toca na linha desarma a trave, lanc;ando a vara flexívél para trás. 
Este movimento empurra a outra que encosta no gatilho. A arma 
dispara. 
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As aves mais perseguidas sao mutum, nambu-galinha, nambu-roxo, 
" socó, manguari, patos , marrecos, mergulháo e carará. Araras e papa

gaios sao abatidos somente quando a fome aperta. Os bichos mais 
cac;:ados sao anta, caitetu, queixada, veado-roxo, veado-capoeira, paca. 
tatu , cotia e macacos. 

Conta o pessoal mais velho que antigamente as queixadas anda
vam em bandos de 100 a 200. Hoje, mesmo na be ira do Cuniuá, é 
raro que aparec;am a procura do coco de joari . O cac;ador deve 
tomar todo o cuidado, pois as queixadas costumam atacar. Por um 
sinal do chete, chamado "pirara", o bando se reúne, formando um 
bolo, e avanc;a . O cac;ador experiente sobe numa árvore e atira. 
A queixada é preta e maior que o caitetu , que tem o apelido de 
porquinho ou porco da canela fina. O caitetu apresenta no pescoc;o 
um colar branco, em forma de argola. O bando geralmente anda de 
quatro a quinze. As vezes o bando é acompanhado por um mondé, 
um porco maior e com pelos claros . 

Numa das muitas cac;adas topamos com um mondé, parado atrás 
de urna árvore junto com os outros companheiros do bando. Eu 
estava em posic;áo de tiro. Arrisquei o tiro na cabec;a e errei. 

Muitas vezes o porco apenas ferido escapava. O galho e o cipó 
que nao apareciam na mira tomavam todo o chumbo. Procurávamos 
naqueles cerrados da praia e apenas ao reconstituir a posic;áo de tiro, 
descobríamos que a descarga tinha sido desviada. 

Correm muitas estorias de onc;a por aquí. O seringueiro, armado 
apenas com a faca de seringa e talvez com mais urna faca na 
bainha, sempre se expóe ao perigo de um dia encontrar-se com esta 
fera. Principalmente as criam;as que já iniciam o servic;o com 12 
anos, ou algumas mulheres obrigadas a cortar a estrada para criar 
seus filhos . 

Víamos rastros de on<;a em todos os lugares, nas praias, nas 
várzeas, no barreiro e mesmo perto de casa. Urna vez um rapaz 
saiu pelo varadouro atrás do nosso roc;ado para cortar canic;os. Ao 
abaixar-se avistou urna onc;a-vermelha, sentada num pau, a uns dez 
metros. Correu de volta para me chamar. Pegamos as armas e 
tomos com cuidado até aquele lugar. Encontramos apenas os rastros, 
a onc;a tinha evaporado. 

Outra vez matei urna jibóia enorme, próximo de casa. Como já 
estava tarde, deixei a cobra ali mesmo, pensando mostrá-la aos 
companheiros no outro dia. No entanto encontramos apenas rastros 
de onc;a e terra mexida onde a cobra tora arrastada. 
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Em época de vadeac;áo, no final 
bando, juntando-se onc;a-vermelha, 
sempre em perseguic;áo as femeas. 
estrada de seringa. 

do veráo, as onc;as andam em 
onc;a-pintada e maraca1a-ac;u, 
É também época do corte da 

Um dia um seringueiro foi atacado por um bando de onc;as. 
A primeira pulou, ferindo o rapaz com um tapa nas costas. Mas ele 
ainda conseguiu enfiar a faca na sangría do pescoc;o. As outras tinham 
corrido atrás do cachorro que o seringueiro levava consigo. Mal 
conseguía arrastar-se no varadouro, quando voltaram, seguras da 
presa, para brincar com o rapaz apavorado. Nesta extrema angústia, 
chegou até a canoa, cortou o cabo e remou até a boca do Riozinho, 
para ser socorrido pelos moradores. 

Outra vez, pai e filho foram ao roc;ado. O menino, brincalhao, 
ficou para trás. Apareceu urna onc;a e mordeu a cabec;a do menino. 
Este ainda teve forc;a para gritar. O pai voltou correndo e matou a fera. 

Consta-nos um único caso de urna onc;a atacar o acampamento 
de sorveiros e matar um homem. Cachorros, no entanto, desapare
cem volta e meia. Parece que a onc;a tem predilec;áo por eles. 

Os "antigos" contam estórias sobre feras dos poc;os fundos do 
rio. Pouca gente diz que tem visto as cobras-monstros, mas estórias 
de muitos anos atrás sao transmitidas de boca em boca, e até hoje 
todo mundo tem medo de passar por aqueles lugares. Alguns per
cebem um banzeiro diferente, outros avistam urna espuma branca, 
vinda do fundo das águas, e· outros até sentem a canoa de repente 
erguida por forc;as invisíveis. Urna noite saí para dar um passeio 
de canoa. De repente sentí alguma coisa por baixo da canoa. Pen
sando que tivesse topado com madeira remei com mais for<;a. Entao 
percebi o banzeiro de algum bicho que se divertía com a canoa, sendo 
erguida com socos. ·Me afastei daquele lugar, pois estava sem armas. 

O igarapé abaixo do nosso roc;ado fora batizado igarapé do Bicho 
por urna suposta fera ter lá sua moradia. Alguns dizem que é onva
-d'água: " A fera mais perigosa que pode existir por baixo desta terra" . 
~ chamada tapiauara. · 

Tínhamos costume de mariscar naque le lago 1 ígado ao igarapé 
por um sangradouro. Numa destas noites escutamos urna bufada 
estranha. O esturro de um bicho se repetia, cada vez mais perto. 
Embora procurássemos com a lanterna, nao conseguimos descobrir 
o bicho estranho. Sobreveio o medo e saímos do lago rapidamente. 
Deixamos de mariscar por lá algum tempo. Da nossa casa escutá
vamos sempre batidas fortes contra árvores, típicas do jacaré-ac;u, 
quando joga o rabo. Ficamos mais tranqüilos. 
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A fauna de nossa regiao é muito rica e variada. As denominac;oes, 
" as vezes, sao regionalizadas. Eis a lista de animais da redondeza do 

nosso roc;ado: anta, caitetu , queixada, capivara, veado-roxo, veado
-capoeira, tamanduá-bandeira, tamanduá-mambira, onc;a-vermelha, onc;a-
-pintada, maracajá-ac;u, gatos selvagens, cachorro-do-mato, irara, mu-
cura, coati, coandu, catipuru, lontras janauaí, ariranha, sabirá, tapiau
ara e onc;a-d'água. 

Os répteis mais conhecidos: jacaré-pedra ou quiriguiri, jacare
tinga, jacaré-ac;u, camaleáo, jacuraru, tijubina e a grande família 
de lagartos e calangos. Ternos ainda o boto-vermelho, o boto-tucuxi 
e o boto-roxo. 

lnsetos venenosos: lacraia, escorpiáo e piolho-de-cobra. Das 
formigas, a maior e mais venenosa é a tocandira; entre outras, ternos 
a tequi-tequi, saca-saia e taioca ou correc;áo. Existe urna grande 
variedade de aranhas venenosas como caranguejeira e aranha-macaco. 
Igualmente variada e exótica é a família dos grilos - esperanc;a, 
serrador da água - e há ainda o louva-deus e besouros de todos os 
tamanhos e cores. 

É impossível mencionar todos os tipos de pássaros e passari
nhos habitantes da nossa regiáo. Os mais conhecidos sao: arara, 
socó, nambu, gaviáo-totó, alencó, urubu-rei, papagaios - curica e 
jandaia - e os periquitos - cacau, muleira, barreira etc. - além 
dos patos, marrecos, paturi, mergulhao e carará. 

Acompanháva.mos os cac;adores de jacaré que a noite arpoavam 
os répteis deitados na beira da praia, a espreita de urna presa. Um 
dia um colega descobriu no sangradouro seco do lago um jacaré-ac;u. 
Para matá-lo teve que dar oito tiros de bala na cabec;a. Só o couro 
tinha o comprimento de quase seis metros. A carne foi salgada 
e vendida. 

Estávamos no fim do veráo. As chuvas intermitentes caíam com 
mais regularidade. O Riozinho enchia da noite para o dia, e vazava 
no mesmo ritmo rápido. As águas novas formavam urna corrente de 
bolhas brancas de espuma, que desciam solenemente como numa 
procissao. O tempo chuvoso trazia o fim de atividades nas estradas 
de seringa. Muitos moradores, agora, aventuravam-se a produzir 
sorva. Também ao longo do igarapé Sacado os sorveiros abriram 
um novo varadouro para atingir urna área inexplorada de sorva, 
seis· horas distante da boca. O sorveiro, ainda no escuro, póe-se a 
caminho e, quando o sol desponta, já se encontra na altura para 
"ca<;ar" novas sorveiras. O guia para abrir o pique entre as sorveiras 
espalhadas é o sol. 
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O mateiro deixa o sol no ombro direito quando entra na selva, 
e retorna com o sol no mesmo lado. Apenas ao meio-dia dá urna 
parada, esperando que o sol passe para o lado aposto. E sempre 
volta no mesmo canto onde entrara. Urna arte que só os nativos 
da regiao sabem praticar. ~ admirável a seguranc;a do mateiro na 
mata, pois devido a carga de ferramentas e da produc;áo nem cos
tuma levar espingarda. Carrega bota co1TI espora, cabo com cinto 
rasqueta e encerado. Cuando chega numa árvore, cavoca primeiro 
um buraco no chao. Em seguida faz o guia - corte do buraco do 
cháo até o olho do tronco - subindo com auxilio da espora, do cabo 
e do cinto. Depois faz o risco de "espinha de peixe", que sao os 
cortes laterais. A sorveira sangrada derrama o leite, escorrendo 
pelo guia para o buraco no chao. Feito um funil de folhas, o leite 
é despejado no encerado, um saco defumado com leite de seringa. 
A colheita comec;a na última árvore sangrada. Voltando no pique, 
o sorveiro recolhe o leite das outras. Geralmente cinco a sete 
árvores sao suficientes para encher o encerado, que comporta 60 
litros. Regressando ao tapiri, despeja o leite num tambor, onde é 
fervido. Cuando está no ponto de engrossar, acresce um pouco de 
água, para facilitar a retirada da sorva do tambor. Ainda quente, a 
sorva é colocada em paneiros, senda socada com urna garrafa. 

Depois de alguns anos a sorveira pode ser outra vez sangrada. 
Sorveiros que náo possuem as ferramentas adequadas ou nao as 
saben1 usar derrubam simplesmente a árvore. Antes de cortá-la, 
"pegam o leite do toco" por cortes de machado na altura de fácil 
alcance onde metem urna folha de caranaí para fazer o leite escorrer 
numa lata. Desta maneira o leite nao esguicha no pessoal com os 
golpes seguintes. Urna vez a árvore derrubada, fazem o corte em 
forma de anéis: de distancia em distancia cortam redondo ao redor 
do tronco. Umpo o lugar, colocam um recipiente, denominado cofi
capara, ou simplesmente cofi, para apanhar o leite. O coficapara é 
feito do olho de ac;aí. E por meio de urna pá, feita da casca de mata
-matá, o leite é recolhido. As primeiras árvores derrubadas ainda 
na parte da manha sáo cortadas por anéis na distancia de aproxima
damente dois metros para o leite escorrer devagar, até o regresso 
do sorveiro. Os anéis das derradeiras ·árvores sao feitos para o 
recolhimento imediato. 

Urna família de sorveiros trouxe seu filho doente. Tres dias de 
viagem, ao sol ardente do veráo, sem comida, descendo do alto 
Riozinho. O menino estava com problemas graves, e nao pudemos 
oferecer nada para melhorar a situac;ao, a náo ser um rápido des
canso. Baixaram até o vizinho. Na noite seguinte tomos chamados 
para " dar um jeito" no menino agonizante. Foi enterrado no outro dia. 
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Seguidamente os sorveiros vem procurar recursos, principalmen-
,. te quando a malária ataca. Urna vez o sarampo alastrou-se por toda ·a 

área do Cuniuá e Riozinho. Temíamos que pudesse provocar um 
desastre na área indígena. Fizemos um pedido a Funai para vacinar 
os moradores brancos nesta área como precauc;áo e prevenc;áo para 
um surto de sarampo, fatal para os indios. 

Trouxeram urna jovem mulher acidentada numa manobra de ra· 
beta, imprensada contra motor e pau. O volante tinha arrancado a 
carne do ombro, abrindo urna ferida profunda. Quando chegaram, a 
fer ida já estava no ponto de cicatrizar. Fizeram promessa e tudo 
dera certo. Admirável aquele tipo de gente na selva, sem protec;áo 
humana, apenas confiante na bondade de Oeus. Apesar de dores 
horríveis, a mulher mostrava sua alegria, simpática e risonha, con
tando casos da vida do alto Riozinho. 

Faleceu nossa vizinha, na hora de dar a luz gemeos. Ajudamos 
a fazer a cova. Por falta de tábuas, para fabricar o caixáo, enterramos 
a mulher na rede e colocamos paxiúba por cima do corpo. A mais 
velha das filhas, urna mocinha de onze anos, tomaria conta dos 
gemeos. 

Outro día urna família de sorveiros veio ficar por alguns días 
conosco. A recém-nascida nao andava bem. Desconfiamos que fosse 
malária, mas os país náo quiseram dar o remédio. Soubemos que 
logo em seguida baixaram de sua colocac;áo, e a crianc;a faleceu na 
margem do Cuniuá. Era mesmo malária. O transmissor estava 
dentro de nossa casa. Chico foi o· primeiro a pegar febre, depois 
Tere e, por último, eu. Enfraquecíamos, sem condic;óes de desen
volver nossos trabalhos. 

Os sorveiros costumam abandonar suas colocac;óes na beira do 
Cuniuá, e com toda a sua familia viajam para o alto dos igarapés. 
Ficam para trás roc;a, casa e amigos. E esperam por eles meses de 
solidáo, um tapiri que mal os protege contra o tempo, fome, aban
dono e a bondade de Oeus. É urna vida totalmente dependente do 
homem e de sua capacidade de dominar a vida em condic;óes subuma
nas de extrema necessidade. As vezes o chefe de família trabalha 
só no pique, as vezes acompanhado por seu filho mais velho de 
apenas oito a dez anos de idade. Mulheres e crianc;as ficam no 
tapiri, cuidando dos poucos apetrechos e do marisco. A cac;a nor
malmente é abundante, mas o prec;o de um cartucho é absurdo. 
E chumbo e pólvora náo aparecem. O patráo exige a produc;áo para 
cumprir seus próprios compromissos . Num círculo vicioso, o grande 
patráo do Purus ou de Manaus avia os pequenos patróes, e estes 
juntam seus fregueses e os empurram para os centros. Já endivi-
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A casa da equipe no rio Riozinho. (Foto de Chico) 

dados, sao obrigados a levantar um novo crédito para o novo avia
mento. ~ difícil fechar a conta e saldar as dívidas. 

O trabalho era táo arrochado que um dos subpatróes instigou, 
certa vez, seus colegas a misturar areia na sorva. E assim a produ
c;áo do Riozinho aumentou. Muitos paneiros de mais de 200 quilos iam 
rio abaixo. Mas, na hora do embarque, descobriram a fraude . Os 
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sorveiros perderam a produ<;áo, a sorva viajou para Manaus para ·ser 
"purificada e vendida . 

Neste rio o produto sempre mandou no homem. Nos anos entre 1920 
a 193°0, a onda era explorar peles de animais como veado, queixada, 
caitetu etc. As matanc;as quase provocaram o colapso na fauna 
regional, e· sobreveio a fome . Era a época em que os índios foram 
chamados aos "benefícios da civili_za<;áo" para serem integrados ao 
sistema económico da produ<;áo regional. Os índios eram usados 
como ca9adores. Na mesma época desa·pareceram os povos Katukina, 
Mamori e Tucumanduba. 

Depois veio a vez do jacaré, pirarucu, peixe-boi e on<;as . As 
riquezas da regiáo eram levadas e, em troca, traziam carne enlatada 
e farinha do Pará. 

Após o fim do boom da borracha, o látex sempre manteve o 
papel de intermediário neste regiáo. Um quebra-galho para as des
pesas de sal , sabáo, pente, espelh~. agulha de costura etc. 

Ainda hoje os meios de subsistencia vem da água e da terra, do 
peixe e da farinha. Sao obtidos em horas extras, fora do expediente 
de produ<;áo. O aviamento compreende normalmente gasolina, a des· 
pesa mais cara; ferramentas; sal, em grande quantidade para a carne; 
querosene; café; a<;úcar; e talvez um motor de rabeta, a longo prazo. 
O aviamento é comandado pelo produto do mercado, hoje sorva, bor
racha, óleo de copaíba e madeira. O aviamento é concedido quando 
o pessoal explora tais produtos. O produto é a razao pela qual o 
homem existe, e é responsável por seu enforcamento económico. 
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III 

No repuxo econom1co o interiorano aprendeu a conviver com a 
explora9áo. . Conseguiu desenvolver formas únicas de práticas de 
vida. Para o homem da nossa regiáo, a coloca<;áo - casa e ro<;a -
significe mais do que um simples lugar de posse de bens materiais. 
Ela é urna parte fixa na vasta regiáo da . selva amiga. Desde pequeno, 
o homem aprende a amar a · vida na mata, andando de acampamento 
em acampamento, subindo e baixando os igarapés, que se tornam 
sua grande casa. É conhecedor dos perigo~ da selva e gosta de 
enfrentá-los. Assim 9omo o aluno da cidade aprende o á-be-ce, o inte· 
riorano é iniciado no seu mundo floresta!. É familiarizado com a fau
na e a flora, com as águas e com as terras. Sente a mata, e des
confía de argo diferente, escutando e cheirando. A intui<;áo inata 
o capacita para a existencia estranha. Fauna e flora sao seus amigos, 
e mesmo golpeando algumas partes, tem convívio íntimo com elas. 
A floresta o inspira para suportar sua existencia de explorar. Man
tém a dignidade de sentir-se centro de um mundo orgulhoso, no qual 
ele, e só ele, sabe rebater a fome e dividir as dívidas. E, comendo 
peixe fresco de melhor qualidade, zomba da sorte de seu semelhante, 
como a "máe da lua" ri soberbamente daquele mundo na floresta 
enluarada. 

Urna coisa é a explora<;áo económica, outra coisa seu mundo, 
sua existencia, sua pessoa, seu trabalho. Dominado pelo sistema, 
domina o saber de viver. Desenvolve ricas experiencias de felicidade, 
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um estado de espírito que o arrasta além da opressáo e violencia. 
11Uma maneira de viver vulnerável que abre as portas para a explo
ra(,(áo, mas faz abrir as asas para voar por cima da selva desumana, 
fazendo-o flutuar por entre o emaranhado de obstáculos, sempre 
escapando ao confronto, a explosáo e ao choque fatal. Em algum ca~to 
do galho encontrará um lugar para se aninhar, as vezes nas copas, 
exposto aos ataques de gavioes; as vezes no raizame de um toco 
podre, onde cobras serpenteiam. Fuga diante da realidade, torca e 
inteligencia diante de obstáculos, intuicáo para acertar o seu lugar. 

A estrutura económica é como um igarapé fechado, com um sen
-número de tapagens. O homem sempre acha urna saída para escapar, 
viver sua vida, baixando até a próxima tapagem. Urna descida for
(,(ada, mas também gostosa, empolgante, envolvente. 

O interiorano é risonho e alegre, e sabe das coisas. Suas prá
ticas de vida interdependem de formas sócioeconómicas. Produzindo, 
o homem constrói sua própria arm2dilha e, cativo, libera forc;as para 
sua existencia estranha. Embora vegetando sob olhares críticos 
de um analista de fora vive as mais belas formas da existencia 
humana: a paixáo pela vida na selva. Produzindo, consegue ameac;ar 
a produc;áo. Desarticula estruturas de obriga(,(6es e relac;oes e cria 
práticas únicas de liberdade. lnverte a importancia de obrigac;oes 
para a generosidade de viver. 

Resistencia e resignac;áo tornaram-se sinónimos diante do vício 
econom1co. Essa vulnerabilidade podia levar a um desfecho fatal, 
nao fosse Deus o verdadeiro sentido de sua existencia. Nao um 
Deus profético de luta pela libertac;áo, mas o Deus-Pai do pobre e 
miserável Jó, que castiga e dá premios, presenteia a vida e a recebe 
de volta, que consola e cura os que tem fé. As práticas religiosas 
nao se definem pelas diretrizes de urna lgreja, mas por urna expressáo 
de pura fé. · E essa fé é existencial. longe de regras concebidas for8 
da esfera vital do homem. A té é táo existenCial que abrange todas 
as atividades do homem, do nascimento a morte, inclusive o mundo 
mítico da floresta. 

A paixáo pela liberdade pode alcanc;ar tal estado que os próprios 
la<;os familiares se confundem no grande complexo de símbolos, 
ajustando-se conforme características do sentido imediato, assumindo 
diversas formas de convívio. lnstabilidade e inseguranca cristalizam
-se como esconderijcs na grande descida da vida, chances e possibi-
1 idades para urna variedade existencial. Nesta descida, o homem 
solitário procura o convívio com seus semelhantes. Ele sabe repartir 
seu saber, seu mundo, sua felicidade. Oferece sua colocac;áo aos 
viajantes, e reparte suas experiencias amigns e fraternas. De outro 
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lado, pelas formas educativas de grande responsabilidade pela vida 
e por suas práticas de independencia e liberdade, o homem do interior 
tornou-se macháo por excelencia. Ele nao só mantém domínio na 
profissáo, nos negócios, enfim na vida social, como também e sobre
tudo exerce poder patriarcal na família. A mulher é serva do senhor 
homem. Responsável pela projec;áo da figura da mulher é o ensina
mento educativo popular. A mulher se encarna nesta configurac;ao, 
aceitando essa proposta cultural da regiáo. Entretanto, também ela 
sabe que o convívio é como urna viagem no estiráo de um rio, atrás 
do qual surgem as praias, vpltas que mudam o rumo da viagem. 

Participamos do festejo de Santo Antonio com a tradicional 
comida de bichos de casco. Depois da reza da Ladainha de Todos os 
Santos, improvisei um pequeno culto. Algumas crianc;as foram batiza
das. Um ar festivo pairava sobre a colocac;áo, onde bandeirinhas 
balanc;avam ao vento e o claráo da fogueira iluminava a noite. Lá. 
muitos tornaram-se compadres de fogueira. Fartas refei<;6es com 
bebidas geladas, com forró até o amanhecer, com cachac;a. O saláo 
de baile iluminado por um pequeno conjunto gerador. Ali se reuniam 
patráo e fregues, comerciante e aviado, enfim, toda a escala sociai 
de dependencias económicas, do grande patráo até o último rega
taozinho, miserável como o último aviado. Neste quadro colorido 
de urna realidade contraditória, os homens esqueciam suas mágoas 
de compromissos, e se uniam a alegria que o ambiente emanava. 
A festividade do . dia ocultava amigavelmente os rastros de gato e 
rato, fazendo ~om que brincassem juntos como se fosse um ensaio 
de armistício. 

A presenc;a de índios completou a imagem de urna grande família. 
Estes vinham trazendo suas mo(,(as mais bonitas como atra<;áo para 
o baile. O tuxaua de cal<;a preta, camisa branca de manga comprida 
e sapatos, e sua mulher com um vestido encarnado. Os outros vestiam 
roupas pobres e amarrotadas. As mo<;as índias, de cal(,(as jeans 
justas e blusinhas, exalavam perfumes fortes ao redor. A caixa de 
som gritava sem parar seu forró turbulento, sem deixar descanso 
para as mo<;as. Era divertido observar como os cavalheiros raptavam 
suas damas. E a toda hora iam ao pequeno boteco comprar mais 
um frasco de desodorante. 

No jantar tardío escolhia-se, como por falta do armistício, os 
graduados do alto escaláo para a primeira mesada, a mais tarta e 
demorada, enquanto os zé-ninguéns se contentavam com os frias 
pratos de segunda classe. Pratos engolidos em tempo recorde. E para 
encobrir tal desarmonia, alguns se solidarizavam, pagando urna e 
outra rodada de cerveja. O novo dia amanheceu menos harmonioso: 
índios bebados brigando, e muitos correndo para nao perder a carona. 
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A realidade sobrenatural coexiste como fator existencial. Enri-
(\ quece o contexto sociocultural com conteúdos e símbolos que 
explicam suas experiencias de felicidade. A chave de todo o enten
dimento de suas práticas é sua visao mítico-religiosa da realidade. 
As práticas do interiorano sao guiadas por conteúdos mítico-religiosos, 
por símbolos religiosos portanto que produzem os mecanismos de 
seu agir e que interpretam sua realidade. O sentido da vida está 
enraizado nestes mecanismos culturais que agem inconscientemente 
sobre suas práticas. Há práticas identicas, expressao do eu social 
do homem da selva. 

Com outras palavras, a vida é incondicionalmente guiada por 
forc;as alheias ao seu agi r. t: Deus. "que faz do homem o que quer". 
Aos santos se devolve a responsabilidade de "curar ou deixar mor
rer". Sao as almas, as quais o homem se entrega, tornando-se assim 
"pessoa das almas", devendo-lhes devoc;ao - e mu itas velas. 

As almas marcam presenc;a em sonhos e "avisos" e aparecem, 
como gente, as vezes no varadouro, as vezes no tapiri, onde pedem 
cumprimento de promessas ainda nao pagas. As almas usam roupa 
branca e falam com voz fac;onha. O diálogo no encontro é esse: 
"Quem é que pode mais do que Deus?", perg_unta o homem. "Nin
guém", responde a alma. "Que é que desejas neste mundo?", torna 
a perguntar o ·homem. A alma, entao, diz o pedido, geralmente para 
pagar urna promessa. A vida está entregue a santos e almas. E o 
homem emprega a fórmula mágica e?(istencial: "O doente é seu; se 
queres curá-lo, cure-o; se queres levá-lo, leve-o". Essa dependencia 
é expressa na formulaQao das orac;óes empregadas nesta regiao. 

Antes do homem entrar no mato, a orac;ao é essa: "Pai nosso, 
o guia, me acompanhe com Deus e a Virgem Maria"; ou: "Valha-me 
Deus, vou entrando neste mato, quero que bicho nenhum me ofenda. 
Livrai-me de todos os bichos. Jesus há de me guardar. Creio no 
meu Senhor Sao Bento". Reza-se um pai-nosso e urna ave-maria. 

As festas mais comemoradas da nossa regiao .sao as de Santo 
Antonio, Sáo Francisco, Sao Sebastiao, Sáo Pedro e Sao Paulo e de 
Sao Joao. Nestas festas estreitam-se novas formas de lac;os sociais 
de parentesco como, por exemplo, de padrinhos de fogueira. A festa 
de Sao Joao apresenta quatro partes: a reza, "passar o fogo", a 
comida e o baile. Para se tornar padrinho e afilhado, é necessário 
"passar o fogo", quer dizer, dar algumas voltas ao redor da fogueira 
e dizer: "Santo Antonio disse, Sao Joáo confirmou que Nosso Senhor 
mandou eu, seu compadre (ou afilhado). Santo Antonio, Sáo Joao, 
toda a corte do céu, viva nós, meus compadres". 

Para curar os doentes, o povo do interior recorre ao benzedor. 
O benzedor representa a figura mais importante do. quadro sociorreli-
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gioso da nossa regiáo. Sendo iniciado nos ·mistérios mágico-religiosos, 
é intermediário entre Deus e sua corte e os hotnens. Sáo-lhe atribuí
dos poderes incomuns, somente conferidos · a santos. Em matéria 
de cura, santo e rezador estao em pé de igualdade. Milagre e cura 
tem conteúdos identicos. O efeito de ambos é imediato e surpre
endente. O rezador emprega as mais diversas oracóes, e pode utilizar 
diferentes instrumentos para cada tipo de cura. Assin1, para "doenc;a 
de ar", que é meningite, aplica carvao e gilete; para "quebrante" e 
"mau-olhado", o ramo da vassourinha ou urna palha da biqueira; para 
"engasgo", coloca simplesmente o dedo no lugar da garganta e diz: 
"Deus, quando andou no mundo, todo o mal ele curou. Homem bom, 
mulher m~. esteira velha, esteira nova, peixe miúdo, peixe graúdo 
ou desc;a ou suba com os poderes de Deus e do Senhor Sao Brás". 
Para "vento caído", "quebrante", "mau-olhado"e susto, a orac;áo é 
essa: "Deus, quando andou no mundo, todo o mal ele curou: vento 
caído, quebrante, mau-olhado, susto, com os poderes de Deus. Aten
cao da paixáo de Senhor Jesus Cristo, a Santa Helena". Oferecem-se 
tres pais-nossos e tres ave-marias. Oracao . para ossos quebrados: 
"Com os poderes de Deus, curando desmentidura, carne rasgada, 
trilhada e amassada, nervo torto. Paixáo do Senhor Jesus Cristo, ac;áo. 
tortuosa". C i neo pais-nossos, tres ave-marias. Para peito abe~to reza-se: 
"Qu~ndo Jesus andou no mundo, curando peito aberto, espinhela 
torta, a levantais, arca fechais, com os poderes de Deus, com as 
chagas de Cristo". Tres pais-nossos, tres ave-marias. Oracao para 
o parto: "Nosso Senhor do bom parto me guiai neste caminho. Me 

· dai um bom parto. _ Creio no Senhor Jesus Cristo, nos dai um parto 
que nao seja perigoso. Guiai-me neste caminho com os poderes de 
Nossa Senhora. Creio em Deus, se nao estiver em perigo, seja 
válido Nosso Senhor do bom parto. Me guiai neste caminho para eu 
ser muito feliz, ter um bom parto ligeiro com os poderes de Nosso 
Senhor do bom parto. Creio, meu Senhor Jesus Cristo". Reza-se 
salve-rainha, tres pais-nossos, tres ave-marias. Essa orac;áo é empregada 
como último recurso. Ao rezar, dá-se voltas ao redor do doente. 
Cuando "dá choque" no rezador, a orac;ao "nao dá certo", e a 
pessoa morre. Orac;ao para "desocupar": "Minha Santa Catarina, náo 
estou prenha e nem parida. Com os poderes de Deus e da Virgem 
Maria, tirai esta carne podre com os poderes de Deus. Creio no 
Senhor Jesus Cristo". Reza-se um pai-nosso, urna ave-maria. 

A responsabilidade sobre a vida e a marte está com Deus e 
seus santos. E quando acontece a morte, é Deus quem tira a vida. 
Ele sabe, e está bem assim. Essa confianc;a cria ricas formas de 
mortes. Pessoas que tiveram sonhos ou avisos, convidam seus 
familiares para a última despedid3. A resignac;áo nao pode ser ma
terializada naquele abandono da selva. É Deus-pai quem chama para 
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0 outro mundo. A passagem é tranqüila. O · sofrimento de Jesus 
11 Cristo é revivido durante a semana santa. Nesta náo se mata cac;a , 

e o peixe apanhado nao é morto pelo homem, mas deixado para que 
"morra por si mesmo". A comida é mugunzá e vinho de ac;aí. 

Somente a partir da meia-noite do sábado de aleluia toma-se 
banho nesta semana. Náo sáo, portanto, as forc;as alienantes que 
produzem formas de trabalho de subsistencia, de relac;óes e condi
<;óes sociais. Essa realidade é determinada por Deus, pelos santos 
e pelas almas, os verdadeiros agentes de suas acóes. Seu domínio 
é inconsciente, a legitimac;áo dessa mentalidade religiosa encobre 
as forc;as estranhas que alienam o homem. Ele fabrica seu mundo 
de aliena<;áo sem se dar conta das realidades alienantes. Nao acon
tecen1 confronto e · mudanca. 

Entretanto, estáo aparecendo novas formas de interpretac;ao de 
suas experiencias, com efeito renovador, dignificador e proselitista, 
mesmo sobre as realidades sociais. É o fenomeno de crenc;as protes·· 
tantes que se alastram com rapidez incrível em nossa regiáo. A crem;a 
náo ameac;a os mecanismos religiosos direcionadores da vida, mas 
antes reforc;a formas de estabilidade e seguram;a naquele mundo 
dependente de Deus. Elimina apenas formas intermediárias de san
tos e almas, e recorre diretamente a única garantía absoluta, ao 
próprio Deus .. O crente nao diz "Deus é quem sabe", mas afirma que 
é crente, portanto está salvo. A certeza de salvacao é o fator mais 
importante do sucesso das crenc;as. Essa nova dinamica sociorreli
giosa apresenta formas dé convicc;áo e práticas de superior~dade . 
No entanto tampouco é a dinamica de libertac;áo de formas soc1oeco
nomicas alienantes que produz as práticas de vida, mas a ideología 
dicotomica de salva<;áo e perdic;áo. De um lado, a crenc;a pinta o 
interno dos pecadores e o céu dos arrependidos, alienando ainda mais 
o povo do interior do seu caminho de liberta<;áo histórica. De outro 
lado, dignifica as pessoas que se encontram em relac;oes sociais de 
mais baixo nível, renovando urna dinamica surpreendente, capaz de 
igualar os homens na conquista da terra prometida, no além. 
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IV 

O interiorano do rio Cuniuá em grande parte é descendente de 
povos indígenas desaparecidos ou parente longínquo de povos ainda 
existentes como dos índios Banawá-Yafi, Paumari, Mamori, Katukina, 
Deni e Apuriná. Mesmo usando a terminología de caboclo para se 
autodenominar, principalmente para definir sua posi<;áo social de 
dependente e "ignorante" perante o homem da cidade, o homem do 
interior distingue-se dos índios autóctones e dos índios com rela
c;óes sociopolíticas e culturais por sua mentalidade de superioridade. 
Ele se autodetermina como branco e "civilizado". 

Na época das "pacificacóes locais", entre 1930 e 1960, muitos 
jovens criavam-se junto com índios, aprendendo práticas culturais 
e línguas daqueles povos. O . sistema economico de extrativismo 
uniu índios e nao-índios na mesma empresa regional de explorac;ao 
de produtos vegetais . E, mesmo mantendo distancia cultural, torna
ram-se dependentes uns dos outros, e amigos. 

As "pacifica<;óes locais" ocorreram em quase toda a regiáo do 
río Cuniuá. Surgiu um "pacificador", um regional, interessado em 
utilizar a máo-de-obra indlgena, atraindo os índios que ainda vivianr 
distante dos centros dos brancas. Fornecia roupa e alimentos em 
troca de produtos da demanda da época: borracha, sorva, óleo de 
copaíba, couro de onc;a, caitetu, queixada e veado. 

Os "pacificadores" consideravam a atrac;ao de índios sem rela
c;óes com a poputacao branca urna obra civilizatória, "beneficiando" 
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os "selvagens" com um toque de civilizac;ao. Os indios eram tra-
" zidos de seu habitat original para os centros de produc;áo, tornando-se 

dependentes. As vezes, os próprios indios, encurralados pela frente 
económica, vinham ao encontro de um "pacificador", oferecendo sua 
forc;a de trabalho em troca de generas alimenticios e bugigangas. 
Criavam-se lac;os de intercambio sociocultural muito fortes . Os 
brancas, também explorados, comumente nao entravam em choque 
com estes indios. Desenvolviam-se formas de convívio pacífico, que 
muitas vezes terminavam em casamentos mistos ou em novas rela
c;oes de parentesco de compadre e afilhado. 

As causas da dizimac;áo dos povos indígenas náo eram conhe· 
cidas pelos "pacificadores locais" inexperientes, também a merca 
de formas de explorac;ao e de fatores como doenc;a, fome e morte. 
índios e nao-indios eram levados por surtos de epidemias que gras
savam no rio Cuniuá nos anos de 1930 a 1950, fazendo baixas princi-

. palmente entre os indios. 

No entanto, os "pacificadores", por mais que compartilhassem 
das situac;óes de explorac;áo, sempre eram os donos do destino 
dos indígenas, tornando-se desta maneira porta-vozes do sistema de 
explorac;áo considerado o mais rudimentar e cruel, e muitas vezes 
carrascos, deixando os indios entregues a urna miséria _sem espe
ranc;a. 

Os mais conhecidos "pacificadores locais" foram Chico Severc 
e Adriano, "pacificadores" dos Deni no Marrecao, no alto Cuniuá; Joa· 
quim Cartássio, dos indios Katukina e Mamori, no médio rio Cuniuá; 
e Firmino, "pacificador" dos Banawá-Yafi, no baixo rio Piranhas. 
O Sr. Adriano, homem de idade, com rosto de mestic;o cearense, 
relata a atrac;áo dos indios Deni: 

"Estes indios apareceram há uns 25 anos atrás". Há tempo obser
vávamos sinais de presenc;a de indios bravos. Minha mulher estava 
com muito medo. Um día, ela e meu fi lho, que naque la época tinha 
1 O anos de idade, viram um índio. Tomados de medo, voltaram de
pressa para o nosso tapiri para me chamar. Entao comecei a atrac;ao 
desses indios nus e arredios. Dei comida e convidei eles a perma
necerem por ali. E. aos poucos, a confianc;a foi crescendo. Dei roupa, 
e os indios se fixaram na regiáo do Marrecáo por minha indicac;áo. 
Por serem bons conhecedores da floresta, usei os indios para explo
rar sorva e copaiba e para arranjar cac;a e peixe. lniciei o trabalho 
com eles lá pelo ano de 1960. Nossa amizade continua até hoje, só 
que os indios já se tornaram safados e preguic;osos, principalmente 
desde a presenc;a do Summer • a partir de 1975 ... " 

* Summer lnstitute of Linguistic (Instituto Lingülstico de Veráo). 
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No entanto, os Deni de Kakiri náo concordam com essa versáo 
de pacificac;áo. Dizem que muitos anos atrás já havia relac;oes de 
comércio com os brancos no rio Juruá, onde trabalhavam no extra
tivismo. 

Por volta de 1950 houve um surto de sarampo que matou grande 
parte dos Deni. Kakiri antigamente era o centro de todas as malocas. 
De lá fugiram os sobreviventes , internando-se nas matas, descendo 
do alto Cuniuá. O próprio rio Cuniuá era habitado por um grupo 
que se autodenominava Kuniuá-Deni, cujas terras se estendiam até o 
igarapé da Onc;a. Durante muitos anos de errantes, um pequeno 
grupo chegou perto do Marrecao, esfarrapado, esfomeado, pedindo 
roupa e alimento ao Sr. Adriano . E assim Adriano tornou-se patráo, 
colocando os indios ao longo do igarapé Marrecáo. 

Outro "pacificador local" foi o Sr. Joaquim Cartássio. Segundo 
o Sr. Pedro Brabo, morador de mais de 40 anos no rio Cuniuá, o 
povo Katukina morava antigamente no igarapé Coatá, junto com o 
cearense Joaquim Soares Cartásio, que desde 1922 tinha assumido 
urna certa líderanc;a, vendendo bugigangas e comprando couros e 
peles. Depois de um surto de sarampo os atraiu para Firmino e 
Moco, onde fizeram grandes roc;ados, trabalhando para o cearense, 
que logo se tornou "tuxaua dos Katukina" •. explorando-os na extrac;áo 
de copaiba, na cac;a de tartaruga e nas peles de caitetu, queixada 
e veado. 

Pelo ano de 1940 surgiu urna briga entre os indios Katukina e 
Mamori que moravam no igarapé Mamori. Estes faziam suas viagens 
até o rio Purus, escapando do dominio de Cartássio. Na passagem 
por Moco mexeram com as índias Katukina, e o pessoal de Moco, 
revoltado, matou um Mamori, perseguindo os companheiros até os 
acampamentos nas praias, onde mataram o tuxaua Marecáo. Em 
Boa Unlao raptaram quatro moc;as Mamori. Depois da morte do 
tuxaua Marecáo, os Mamori elegeram Antonio Cadete, conhecido 
como último tuxaua daquele povo. Ouando os Mamori foram buscar 
suas moc;as, os Katukina abriram fogo, usando armas que Cartássio 
lhes tinha arrumado. Da "pacificac;áo" restam hoje apenas alguns 
indios. 

Outro " pacificador local" foi o Sr. Firmino, que entre 1940-1950 
atraiu os índios Banawá-Yafi, no baixo rio Piranhas. Dona Diva, mulher 
do tuxaua Ismael, conta a história do povo Banawá-Yafi: 

"Antigamente os índios moravam na velha maloca nas cabeceiras 
do rio Sitiari, perto do Pu rus e da cidade de Canutama. Um dia, os 
indios Domingo e Luiz fizeram fogo na fe itoria da minha familia, 
matando pai e mae. Eu era menina, e por isso me levaram, junto 
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com minha mana mais nova. No caminho de volta a maloca acabaram 
" com minha mana, porque chorava muito. Mataram ela a noite na minha 

rede, e eu senti o sangue quente dela, mas por medo nao me mexia 
nem gritava. Ouando os assassinos chegaram na maloca, o tuxaua 
Firmino, pai do meu marido Ismael, lago desconfiou, pois os mal
vados traziam as coisas pessoais dos martas, que o tuxaua reco
nhecera. Os criminosos foram expulsos e mais tarde mortos pela 
polícia de Canutama que viera vingar as martes cruéis. Fugimos 
para o alto Banawá, onde os índios formaram a nova maloca. Evita
vam de aproximar-se dos brancas por medo de vinganc;:a. Eu me 
criei no meio da comunidade e aprendí a 'gíria'. Mais tarde casei 
com o filho do tuxaua, Ismael, que depois assumiu a chefia do povo. 
Tivemos os filhos Moacir e Sérgio. Depois de muito tempo de vida 
isolada, um cariú • de nome Firmino aproximou de nós e chamou 
a gente· para trabalhar pra ele. Dava roupa e comida e a gente 
cuidava de plantar a ro9a dele e um enorme castanhal. Viemos na 
colocac;ao do Firmino no río Piranhas, onde tomos civilizados. Nossos 
filhos foram criados junto com os de Firmino e de outros cariú. 
Aprendemos talar o portugues e um dia Frei Isidoro batizou todos 
de urna vez. Mas continuamos 111orando na nossa maloca no alto 
igarapé Banawá. Os cariú aprenderam também muita coisa com 
o nosso pessoal, e os filhos de Firmino sabem hoje até cortar nossa 
g1ria. Um dia tive um romance com Firmino, e nasceu meu filho 
lnácio. Os outros filhos casaram com mulheres brancas. Sei que os 
brancas exploram e que somos pobres. Mas gra<;as a Firmino somos 
hoje civilizados . . . " 

O Sr. Firmino tentou também pacificar o _pavo Máemá no ria 
Branca, afluente do río Piranhas. Estes índios sao conhecidos pelos 
regionais por Marimá ou Máemá. Conseguiu atrair um pequeno grupo 
perta da boca do rio Branca, onde os introduziu no servi90 de extra-
9ao de sorva e borracha. Mas um dia teriam estragado o leite de 
sorva, aborrecendo alguns índios Mamori, que também eram fre
gueses de Firmino. Esses teriam feito fogo contra os Máemá. Poucos 
índios escaparam aquela chacina. Desde entao nao tentaram mais 
se relacionar com os brancas. 

A partir de 1980, os índios Máemá novamente deixaram rastros 
de suas perambula<;óes na área do río Branco e seus afluentes , 
levando ferramentas, e estragando sorvas nos acampamentos dos 
sorveiros. Bernardo, filho de Firmíno, fez várias tentativas de aproxi
ma9ao, deixando ferramentas como presentes para eles, mas nao 
obteve sucesso. 

*Cariú = branco. 
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Nossa equipe realizou dois sobrevóos, " penteando" toda a área 
das cabeceiras do río Branco, sem avistar malocas ou sinais de 
derrubadas. Optamos por controlar a perambulac;:ao dos índios, 
todavía sem proposta de provocar um encontro com eles. Fizemos 
várias viagens no río Branco, passando pelas coloca9óes Fortaleza, 
Poc;o do Couro, e chegando até acima da Forquilha. Por informac;óes 
de regionais, os índios estariam entre os dois galhos do rio, os 
igarapés Coco e Copu. Os sorveiros tinham visto pequenos tapiris 
de acampamento e diversos piques. Entretanto ninguém sabia a 
posh;ao das malocas. 

Em 1980 um grupo de sorveiros foi surpreendido pelos Máemá 
no alto Piranhas, e em 1984 outro grupo no igarapé Piquiá afluente do 
Riozinho. As descric;óes físicas sobre os dois grupos indígenas fazem 
crer que se trata do mesmo povo: a narina perfurada porta um feixe 
de pauzinhos. Em janeiro de 1986, Tomé Manduca de Souza e Rai
mundo Barbosa dos Santos mostraram-nos urna caveira de gente 
achada no igarapé Tracoá. A cabec;a tinha sido cozida, depois mo
queada e deixada numa panela de alumínio, coberta de folhas de 
caranaí. Lago em seguida correu o boato de que um sorveiro teria 
sido flechado pelos índios, e que este, ferido no bra90, teria ma
tado um deles. Em meados do mesmo ano, dez índios - homens, 
mulheres e crianc;as - "saíram" no lago do Sr. Joáo Ozier, perta 
da boca do Riozinho. Os índios, assustados, pediram asilo. Outros 
fndios estavam cercando a área do lago, provavelmente preparando 
um ataque. Nós nos destocamos para esta área. Náo conseguimos 
averiguar a razáo que motivou o pequeno grupo a se aproximar 
dos brancas. 

A missáo Jocum (jovens com urna missao) mandou tres 
missionários crentes para iniciar um trabalho de evangelizac;ao. 
Alheios a qualquer tipo de indigenismo razoável, manobravam 
apenas "confiando em Deus", dispensando até o mínimo de urna 
infra-estruturá, exigida para um trabalho indigenista com índios sem 
relac;:óes com brancas. Disseram-nos que nem remédios iriam resol
ver o problema dos índios. Segundo eles, Deus saberia dar a intui<;áo 
para acertar os primeiros passos em dados momentos. 

Nesta época a gripe grassava ao longo do rio Cuniuá. O vírus 
da epidemia pegou os indios, matando alguns deles. Um rapaz foi 
atacado por urna on9a, sucumbindo aos ferimentos. E rumores espa
lhavam-se sobre urna chacina praticada por brancos contra tres ou 
quatro índios. Os outros índios do mato fechavam cada vez mais 
o cerco. Nao se sabia se para atacar ou se estavam preparando 
sua aproximac;:ao. De qualquer maneira a coloca<;áo foi evacuada 
como medida de seguranc;a. José Ozier assumiu o comando das 
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operac;oes. A irresponsabilidade dos missionários crentes vingou-se 
e nos índios que morreram. O Jocum retirou-se da área quando o 

pessoal do lago mais precisava de apoio. As crianc;as órfás foram 
distribuídas entre os parentes de Ozier. Os outros Máemá abriram · 
o cerco, voltando para o mato. 

As "pacificac;oes locais" sao consideradas o meio mais adequa
do para "civilizar índios brabos". Os "pacificadores" sao herói.s do 
povo do rio Cuniuá, e seu "trabalho indigenista" imitado em pequena 
escala. A atrac;áo de "índios selvagensi• continua sendo o sonho 
de muitos sorveiros, ·embora o medo os detenha a executarem tal 
tarefa quando o povo indígena se mostra "va lente" . A sanha desta 
obra civilizatória entre os interioranos é: ensinar os índios a trabalhar. 
Essa senha ficou descaracterizada por nossa ac;áo indigenista. Nosso 
modo de levar o trabalho de campo adiante chocou-se com a menta
!idade do povo do interior. Esperando por um progresso visível de 
civilizac;ao, preparavam-se para penetrar cada vez rnais no corac;áo 
das áreas indígenas, onde encontrariam índios dispostos a trabalhar 
na explorac;áo da sorva e borracha. 

Entretanto se enganaram. Falávamos em respeitar as áreas indí
genas, proibindo a invasao destas áreas e, conseqüentemente, a 
explorac;ao de produtos vegetais. O assunto, porém, nao teve resso
nancia na rnente do povo. Os sorveiros, naturais do rio Cuniuá, 
sempre consideraram essa regiao sua grande casa, o seu lugar, onde 
seus pais trabalharam, e onde muitos deles nasceram. Nao nos 
achando no direito de "tirar o páo da boca de seus filhos", passavam 
a nos tachar de intrusos e estrangeiros, com segundas intenc;oes. 
Para essa batalha de difamac;ao uniram-se sorveíros, patróes e missio
nários crentes. 

Os patroes, que rnandavam seus fregueses, a fim de garantir a 
explorac;ao de sorva, sentiram seus lucros ameac;ados. Alguns boico
taram nossos trabalhos, cortando-nos o fornecimento de rnercadorias, 
e outros aviaram cada vez mais fregueses para explorar as áreas indí
genas. Nossa arma, o Estatuto do índio, nao era reconhecida, e amea
c;as de que a Funai iria tomar as devidas providencias eram ridicula
rizadas. Nosso trabalho de campo ficava mais silencioso. Pensáva
mos em dar apoio aos índios para 9ue eles, cientes de seus direitos, 
tomassem sua luta a peito. 

Os missionários crentes, principalmente do Jocum, na tentativa 
de desenvolver um trabalho nas malocas, com objetivos dúbios, tam
pouco desejavarn nossa presenc;a na área. Aliaram-se aos patroes 
na expectativa de encontrarem um pretexto para nossa saída. E as
sim foram formulados os boatos que logo se espalharam pelos rios. 
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lnventaram que nosso grupo estaria plantando maconha, escolhendo 
primeiro Amoá como campo camuflado daquelas atividades. Mas · 
como todo mundo passava por lá, o boato se tornou r idículo. Trans
feriram entáo o cenário da plantac;ao de maconha para dentro das 
malocas, acrescentando ainda que estaríamos utilizando os índios 
para as atividades ocultas. Para reforc;ar a idéia da presenc;a de ma
conhei ros, legaram-nos ainda um toque de criminosos: estaríamos 
instigando os índios Banawá-Yafi a atacar casas de brancos, meten
do fogo e matando todo mundo. Para impingir veracidade ao fato, 
alguns índíos se prestaram a denunciar o "crime". 

Diziam que estávamos organizando os índios e ensínando táticas 
de guerrilha. Esses boatos correm de casa em casa, incendiando c:i 

mente curiosa do povo com as mais estranhas fantasias. Nao se 
questiona a razao de tais pinceladas coloridas de um mundo de 
estórias fantásticas. No entanto, o pobre sorveiro tern toda a razao 
de desconfiar do pessoal de tora. A situac;ao de explorado lhe ensinou 
que existem forc;as neste mundo, deixando-o cada vez mais pobre, 
ao passo que outros sobem na vida empregando essas mesmas 
forc;as desconhecidas. E nao sendo capaz de entender, sente neces
sidade de conversar, forjando assim seu mundo de explicac;oes. 

O Summer. suspeito de pesquisar e explorar minérios, legou-nos 
a heranc;a das mesmas suspeitas de tentarmos explorar alguma coisa 
no interior. Alguns até afirmam que usaríamos avióes clandestinos 
e campos camuflados no meio da selva, suspeita formulada pelo 
pref~ito de Tapauá, Sr. Nonato, e transmitida ao nosso hispo, dom 
Florentino. 

De fato, o Summer investiu em várias malocas, construindo suas 
bases com apoio de campos de pauso, como por exemplo no Marrecao, 
área dos Deni; em Sáo Francisco, área dos índios Kanamari, e agora 
no Banawá. O objetivo do trabalho do Summer é traduzir a Bíblia e 
evangelizar os índios. Entretanto, até hoje nao se conhece nenhum 
trabalho indigenista destes missionários americanos, para solucionar 
problemas reais dos povos indígenas. índios e ribeirinhos comentam 
que o verdadeiro objetivo do Summer nao é evangelizar, mas pesqui
sar minérios. Segundo eles, os avioes serviriam para exportar o 
materiaL 
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Outubro de 1979 parecía ser o início do veraozao. O Riozinho 
era navegável apenas no canal-mestre, geralmente no lado do barranco. 
O leito era urna enorme praia submers.a, as vezes juntando-se com 
a praia no outro lado, as vezes formando um raso inteiro. Subindo o 
rio, todo o cuidado era necessário para nao se por o barco a pique 
ou quebrar a palheta. Avanc;amos em marcha reduzida , os olhos 
aterrados na areia dourada no fundo do rio como que querendo 
descobrir explosivos invisíveis, prontos a detonar a qualquer mo
mento. Mal dava tempo para persegulr o manguari que, arisco, 
mantinha distancia segura de tiro. O carará 1nergulhava depois de 
acompanhar a subida, pausando em galhos secos a dobrar sobre 
o barranco. Paturis levantavam vóo, decolando sobre a pista aquá
tica . Urna anta cruzou nosso caminho de manha cedo . Chico, naquela 
hora no leme, achando que era um boto, alarmou apenas quando a 
anta já se encontrava fora do alcance da mira, subindo barranco, 
quebrando caminho. 

Demoramos tres dias para chegar a boca do Pretáo. Encos
tamos um pouco acima da confluencia e nos instalamos num acam
pamento. Aos poucos tomos .melhorando nossa n1oradia , trocando a 
lona por um telhado de panos tecidos de caranaí. Urna mesa com· 
prida servia para a cozinha e para os jogos de canastra em noites 
de lazer. Explorávamos as imediac;óes, seguindo velhos piques de 
sorveiros e veredas de animais. 
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Veio a malária. Fiquei mal, com febre alta, dor de cabec;a, ton
"tura, ansia de vomito e sem apetite. 

Urna turma de madeireiros atracou no outro lado do acampa
mento. O patráo carregava muita cachac;a para manter os rapazes 
sob controle. Eles sempre vinham passar as horas de folga conosco, 
chutando bola num campo improvisado em meio a troncos e raízes , 
ou sentados perto da fogueira, batendo um papo. Sentindo urna 
certa confianc;a em nós, desabafavam sobre a vida sem futuro que 
levavam. Raramente sobrava saldo, e mesmo ganhando bem, eram 
obrigados a gastar o dinheiro no n1otor onde dormiam e faziam suas 
refeic;oes. Apenas o patráo emprega urna moto-serra, o resto do pes
soal derrubava a machado. Um dia iriam voltar para rebocar as 
madeiras, quando as águas alagassem a várzea. Todo o servic;o 
realizado dependía do volume de água. 

Nosso intento, em tese, era seguir pela beira do igarapé do 
Pretáo até toparmos com o varadouro dos índios desconhecidos e 
provocar um encontro pacífico. Optamos pela penetrac;áo na área 
do Pretáo porque o rio Coxodoá era muito explorado por sorveiros . 
seringueiros e madeireiros. O varadouro dos indígenas desconhecidos 
no igarapé dos índios estava dentro de urna área de grande movi
mentac;áo dos centros comerciais extrativistas no rio Cuniuá. Ali 
nao teríamos tranqüilidade suficiente para um trabalho de campo de 
reconhecimento e identificac;áo. O igarapé Pretáo, ao contrário, dis
tante do Cuniuá e dos centros económicos, poderia nos dar condic;oes 
de controle sobre a área e portanto sobre o movimento económico 
extrativista. Na banda do Coxodoá já houve choques entre guerreiros 
índios e sorveiros. Nossa maneira de aproximac;áo deveria distin
guir-se das ocorridas. 

Exploramos a margem direita do igarapé Pretáo. Com os dados 
de orientac;áo do sobrev6o calculávamos rumo 240° da boca do Pretáo 
até as malocas. Resolvemos contar as mil voltas do igarapé por um 
pique, principalmente na planicie da confluencia. Lanc;amos rumo 
240°, usando bússola e baliza. Na várzea desalagada tínhamos de 
rodear os lagos. Entao eu ficava com a bússola, mantendo rumo, 
enquanto os rapazes cortavam o pique para o desvío. E lá no outro 
lado do lago subiam em árvores, gritando para se comunicar comigc . 
Assim dava para corrigir o rumo. Acertamos relativamente bem a 
reta. Avanc;ávamos uns dois quilómetros por dia, atravessando cha
vascais e terras firmes com grutoes. Fazíamos urna pequena fogueira 
para esquentar o rancho, que já vinha preparado: feijáo misturado 
com jabá e farinha. 

A cac;a nao aparecía naquele trabalho ruidoso de gritos e batidas 
de terc;ados . No entanto , Chico muitas vezes se via apurado em 
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matar cobras. O uru9u enroscava-se no cabelo suado, formigas 
mordiam e cabas nos fizeram correr quando por acaso acertávamos 
sua casa escondida por baixo de folhas de ubim-ac;u. Vez por outra 
urna nuvem preta descarregava gotas grossas e frias. Fazíamos 
pequenos tapiris de folhas de bananeira brava para nos abrigar. 

Passávamos por lugares de rara beleza onde igarapés levavam 
águas cristalinas num leito de areia branca. Volta e meia, ao fazermos 
o pique, penetrávamos em mato cerrado, de difícil acesso. Ou encon
trávamos um caranaizal e os trabalhos progrediam. Quando o pique 
já tinha a distancia de mais de duas horas, deveríamos ·estar perta 
do varadouro que os índios usavam na beira do Pretáo. No entanto, 
notávamos que os madeireiros se alegravam com a abertura de 
um pique para poder explorar a sorva daquela área. Veio outra vez 
a malária, pegando logo os dois rapazes. A farinha estava para 
acabar. Aproveitamos, por isso, a recuperac;áo para baixar até o 
Cuniuá e fazer algumas compras. Estávamos magros e traeos. 
A mudanc;a do lugar ajudou para que todo mundo logo se recuperasse. 
Regressamos ao acampamento. Havia água nova, formando urna 
fila ininterrupta de bolhas d'água, descendo o repuxo da correnteza. 
O Riozinho estava enchendo. 

Numa tarde, num passeio de canoa, notamos que as águas 
estavam boas para subirmos de barco até as voltas do río, fotografadas 
por ocasiao do sobrevóo feito anteriormente. Daquele lugar até as 
malocas, o rumo seria 300°. A equipe logo se animou, concordando 
com a mudan<;a de trabalho, mesmo levando em conta que a nova 
proposta iria ser mais demorada. A presenc;a de sorveiros e ma
deireiros no trabalho de campo nos preocupava. Nao poderíamos 
continuar nosso pique até o varadouro dos índios. 

Viajamos sem incidentes desde o comec;o da manha até a tarde. 
Apareceram os primeiros obstáculos. O barco, ao passar por un-1 
pau atravessado, ficou preso no pé-de-galinha, o suporte do leme. 
A correnteza virou o barco de banda. Tínhamos de agir com rapidez . 
Ajustamos a quilha do barco no pau, como se fosse o carro de urna 
carreira. Astor pulou mergulhando até a beira onde, agarrado em 
raízes, segurou o cabo do barco. Conseguiu dar o lac;o, e puxou com 
firmeza, a fim de endireitar a proa. Ajudamos segurando a popa na 
mesma posic;áo. Conseguimos passar o leme por cima daquela 
árvore e continuamos a viagem com o leme torto. 

Logo em seguida apareceu um barranco alto, de terra vermelha 
onde verdejava um enorme tapete de samambaia. O leito do rio 
estava cheio de troncos. Pela única brecha que permitia passagen1 
as águas se precipitavam com muita violencia. Era loucura querer 

71 



aventurar-se ne n1eio daquela correnteza. Caímos na água, guiando 
,. o barco pelo estreito caminho da beira. De maos dadas e agarrados 

em galhos e cipós conseguimos la9ar o barco. Pensando que fosse 
mais fácil usar a canoa para puxar na beira, arrisquei a passagem 
pela correnteza. Mas mesmo usando toda a torca do motor Yamaha, 
a canoa foi jogada contra urna árvore e ficou presa em galhos e 
troncos. Os rapazes, que já tinham amarrado o barco em água mais 
mansa, vieram socorrer, atravessando o río a nado, segurando-se 
em cipós e galhos. Tiramos motor 6 tanque . Ao tentarmos endireitar 
a canoa, as águas levaram-na, prendendo-a contra um pau grosso. 
Tombou e alagou. Já era noite, da tolda do barco vinha a fraca luz 
de urna lamparina. Guardamos remo, motor e gasolina numa forquilha, 
pois era impossível atravessar o río com esses objetos . No outro 
dia subimos a tolda para examinar a situac;áo. As águas tinham 
subido, o motor, ainda preso na forquilha, estava alagado. E o tanque 
desaparecera. Com esta novidade nem tínhamos vontade de tomar 
nosso cafezinho. Cruzamos a nado até o motor. Lá em frente, atrás 
de urna madeira, avistamos alguma coisa vermeTha que se mexia 
Era o tanque que dava giros num rebojo. Amarramos urna corda 
grossa na canoa para que, alagada, passasse por baixo da árvore. 
E de fato mergulhou como um submarino, sendo projetada tao alto 
que se endireitou por conta. 

Um tanto preocupados continuamos viagem. O rio estava estreito, 
cada vez mais paus fechavam o caminho . O barco com penetra<;áo 
de água, o leme sem rea<;áo no comando. E por cúmulo de aza' 
estourou a bomba d'água do motor. O pium atacava com ferocidade, 
os nervos estavam a flor da pele. Resolvemos escolher o lugar para 
o novo acampamento. Nem caprichamos, cortando apenas os paus 
na altura certa para atarmos as redes e jogando a lona por cima. 

Por nossos cálculos, as voltas fotografadas do rio náo deviam 
estar longe. Mesmo explorando as posicoes de canoa, as viagens 
tornavam-se difíceis, sendo necessário abrir brechas e arrastar a 
canoa. Chico guiava, eu fazia a plotac;áo no mapa. Apareceram muitas 
voltas idénticas as das fotos para nos confunáir. Notamos que a 
perspectiva aérea no sobrevóo era diferente da realidade geográfica: 
os estiroes compridos náo eram lineares, mas corriam também em 
voltas. Finalmente encontramos as posi<;oes, quatro horas acima 
do acampamento. 

Partimos do acampamento, !aneando um novo rumo, calculando 
as diferenc;as das posic;oes. No entanto nao prosseguíamos, pois o 
Riozinho sempre entrava no rumo marcado. Outra vez mudamos as 
posic;óes de partida e o rumo. Durante alguns dias abrimos pique 
rumo 290°, calculando a distancia até as malocas em 30 quilómetros. 
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O rumo nos levava por alagados e terras firmes com grutóes. E sem
pre topando com o rio que impedia seguirmos o rumo. O mapa que 
usávamos estava errado. 

Natal de 1979. Enfeitamos urna árvore com tiras de latas de 
leite ninho e com velas feitas de cartuchos com querosene. Sentados 
na praia ao redor da fogueira, cantamos Noite Feliz. Trocamos os 
presentes: pudim de farinha, bolo de farinha e doce de farinha. No 
outro día apareceu um mutum, enriquecendo o cardápio festivo. 

Abandonamos o barco fazendo o acampamento avancado na 
posic;áo das curvas fotografadas. Sabíamos que era arriscado aban
donar o barco num rio que nesta época enchia e vazava dentro de 
poucos dias. Trabalhávamos no novo rumo 300°, calculando em 25 
quilómetros a distancia até as malocas. Entretanto nao descobrimos 
vestígios dos índios, como varadouro ou velhos acampamentos. 

Chovia muito neste fim do ano e os trabalhos progrediam lenta
mente. Astor e Chico baixaram para examinar a situacao do barco 
e do acampamento. Os rapazes regressaram a tarde, tremendo de 
frío devido as chuvas frias e pesadas. Trouxeram a notícia da 
alagac;áo do barco. 

Ano-Novo de 1980. Chovia aos cantaros. Baixamos até o acam
pamento abandonado. Do barco avistamos apenas o cano da descarga, 
o resto tinha sumido nas águas barrentas . A situa9áo era tao trágica 
que nossa primeira reat;:áo era a de rir . Era cómico demais acreditar 
que a cena a nossa frente era verdadeira. Era o fim do nosso trabalho 
indigenista de campo, o fim do trabalho de reconhecimento e identi
fi cac;áo de um povo desconhecido, cujas malocas se encontravam 
apenas poucos passos distantes da nossa posi<;áo. Em poucas horas 
o rio tinha aumentado dois metros. Com essa mudan<;a de água, o 
barco saíu da posi<;áo onde estava atracado e tombou . Montamos 
rapidamente um acampamento provisório num lugar mais alto. Mer
gulhamos atrás das coisas perdidas. O saco de a<;úcar enganchado 
por entre galhos estava reduzido a urna bola pesada, o feijáo fedia, 
a farinha estava puba. Enlatados e outros apetrechos de cozinha 
boiavam por baixo do teto, o óleo do cárter espalhado pelas paredes, 
Mergulhávamos dentro do barco, voltando com algum objeto na máo, 
lambuzados de óleo preto. Parecíamos trabalhadores de minas de 
carváo. A situa<;áo cómica animava nosso genio de criatividade. 
Inventamos urna arma<;áo de paus para mexer com o barco. Coloca
mos o motor de popa para deslocá-lo daquela posi<;áo fixa, mas 
todo o trabalho era inútil. A fome apertava. Derrubávamos a<;aí para 
cozinhar pelo menos urna sopa. 

Vieram uns días de menos chuva, o rio vazou . O barco foi 
emergindo das águas, e apareceram a tolda, a ponta da proa e as 
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janelas. Era o momento de agir. Agora ou nunca. Novas chuvas 
" iríam definitivamente cobrir o barco. Calafetamos os buracos com 

panos, cal9as e roupas íntimas. Metemo-nos a tirar água com latas 
de querosene. Náo demos trégua as águas, e cansamos para valer. 
Entretanto a quantidade tirada voltava, mantendo o nível de alaga9áo, 
pois tínhamos esquecido o vaso do banheiro. No outro dia repetimos 
o mesmo trabalho. As águas dilninuíram. Criamos coragem. Com 
a cabec;a para tora da janela, pintados de óleo queimado, jogávamos 
lata por lata. Vencendo o nível da água nas janelas, fizemos o barco 
subir. Conseguimos realizar a fac;anha, estávamos no fim das forc;as . 

Fizemos limpeza no barco e no motor. Sem óleo de cárter fun
cionamos o Yamaha. Desmontamos o acampamento, preparamos a 
descida, rebocando o barco até a boca. Enchemos a proa da canoa 
co1n algumas latas de areia, e assim rebocamos o barco durante tres 
dias. Como as chuvas tinham trazido águas novas, a correnteza 
estava forte. Os rebojos nas voltas faziam com que a pequena canoa 
girasse, enquanto o barco era levado contra o barranco. Era neces
sário contar as águas no sentido contrário, para alinhar canoa e 
barco, pilotando no meio de paus e galhos. Paramos no lugar onde 
tínhamos perdido o tanque, para examinar a situac;áo. Os rapazes 
enfiaram-se na correnteza para cortar alguns galhos. Amarrei o cabo 
do· barco mais curto no banco da canoa, alinhei o barco até a estreita 
passagem, e quando sentí a correnteza levar barco e canoa, acelerei. 
Passamos triscando nos paus. Consegui alinhar novamente o barca 
que fazia da canoa um brinquedo, e assim chegamos na boca do 
Riozinho onde consertamos leme e motor e compramos óleo 30 e 
manti mentos. 

Do Riozinho vinham notícias a respeito de índios desconhe
cidos. O grupo de sorveiros de Brás que encontramos na baixada 
tora surpreendido e expulso pelos índios no igarapé Pretáo. Os sor· 
veiros trabalhavam na forquilha do Pretáo, onde ele se divide em 
dois bra9os. Ouando cortaram um pau grosso que atravessava o 
igarapé, apareceram os índios, nus, pintados de urucum, gritando e 
gesticulando. Avanc;aram nas ferramentas: machados, terc;ados e 
facas . Tentaram jogar o motor de rabeta na água. Em seguida ofere
ceram bananas maduras e assadas. Eles mesmos náo aceitaram 
comida dos sorveiros, lanc;ando tudo na água, inclusive o saco de 
ac;úcar. Mandaram tirar a roupa, fazendo brincadeiras. Embarcaram 
na canoa para fiscalizar o acampamento dos sorveiros. Urna turma 
ficava de pé na canoa, outras acompanhavam por terra. lmitavam o 
barulho do motor, batendo no tambor de gasolina. Colocavam a máo 
no cora<;áo deles, vendo que todos estavam com medo. Pegavam no 
cabelo querendo cortar ou arrancar. Pelejavam em levar um menino, 
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um pretinho, puxando-o com toda a forc;a. E, ao anoitecer, quando 
os índios brincavam com as lanternas, os sorveiros conseguiram fugir , 
abandonando a outra canoa. 

Já em 1978 dera-se um encontro identico na área do Coxodoá 
entre os sorveiros de Ademir e os índios. O pessoal de Ademir, 
armado, penetrou por um varadouro dos índios, até as primeiras 
malocas. Urna 1nenina, que trábalhava na colheita de milho, alarmou-se. 
E logo apareceu urna turma de 18 índios com as flechas esticadas 
contra os invasores. Os indios mandaram os sorveiros se colocar 
de costas. Assim foram desarmados. Depois passaram as armas 
de fogo na máo de cada um. esperando por algumá reac;áo . As espin
gardas, depois, foram jogadas no mato. Os sorveiros ganharam 
bananas verdes que na marra tinham de comer, e foram expulsos, 
empurrados com as pontas envenenadas das flechas. 

As informac;oes sobre os dois encontros foram levadas a sério 
por nós. lnvasoes ou mesmo penetrac;oes na área deles eram repe-
1 idas. Os indios náo estavam a fim de estabelecer relac;oes com a 
sociedade dos brancos. Apenas procuravam adquirir ferramentas 
como machados, terc;ados e facas, para melhorar seu modo de pro
duvao. Os dais encontros mostravam hostilidades, sacanagens e 
mesmo ameac;a de morte. Gravamos mentalmente dados que seriam 
importantes para o nosso trabalho de aproximac;áo: flechas esticadas, 
a manía de despirem os brancas, brutalidades. Talvez esses fatos 
esperassem também por nós ... 

Fizemos a primeira entrada no igarapé Pretáo ·no mes de abril, 
com águas pretas cobertas por um teto verde de copas frondosas. 
O primeiro sinal de presenc;a dos índios, um antigo acampamento, 
formado por oito tapiris. Os tapiris eram baixos e feítos de paus 
e cipó tracoá. A coberta era um ajuntamento de palhas de patoá, 
ubim-ac;u e jarina. O lugar do acampamento tora limpo com ajuda 
de terc;ados, e árvores grossas apresentavam golpes de machado. 
De lá seguía um varadouro, que lago se perdía no mato. Subimos 
o Pretáo até a forquilha. Era ali que se dera o encontro dos sorveiros 
com os índios . Feíto o levantamento, regressamos até o Riozinho, 
onde se encontrava o barco. 

Alguns días depois penetramos pela segunda vez no Pretáo. 
Partindo do antigo acampamento dos índios, procuramos por sinais 
recentes. Avan9amos até urna clareira onde avistamos um monte 
de ripas de coqueiro. Arvores marcadas com sinais de terc;ado e 
machado. Um varadouro ia até um antigo acampamento. Outro 
seguia pela margem direita do igarapé. Descobrimos o tambor de 
gasolina dos sorveiros, preso numa tranqueira. O igarapé ficava 
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novamente mais largo, as operac;óes por cima de paus tornavam-se 
mais rápidas . Navegamos neste igarapé durante quatro horas com 
paisagens cada vez mais lindas: altos barrancos de terra vermelha 
com tapetes de samambaia, cortinas de cipó e taboca, galhos e 
troncos entrelac;ados, vez por outra habitados por parasitas com 
exóticas formas de folhas .e flores. Havia furos onde as águas 
rompiam o mato, caindo com um ruído de cascata por entre átvores. 

Os conhecimentos sobre a realidade geográfica eram suficientes. 
Decidimos realizar os trabalhos de campo partindo do acampamento 
avanc;ado dentro do Pretáo. Levamos todo o material de acampa-
111ento conosco. Montamos o acatnpamento perto dos tapiris indí
genas. Infelizmente era um lugar infestado de pium e carapaná. 
Abrimos caminho naquele emaranhado de galhos, pause cipós. O igara
pé ficou mais estreito e coberto. Parecía urna viagem num túnel verde. 
Encontran1os outro acampan1ento indígena onde avistamos um cipó 
comprido amarrado em tres estacas dentro da água. Lembrei-me 
que os Jamamadi empregam armadilhas de pesca, atraindo os peixes 
por urna isca presa num cesto que depois salta com o peixe para o ar. 

As tranqueiras fechavam de urna vez o igarapé. Voltamos ao 
acampamento. Andamos o dia inteiro naquele labirinto de varadouros 
e piques cruzando lagos e igapós, sem que descobríssemos o vara
douro-mestre. A noite estourou urna tempestade. Ficamos ao redor 
da fogueira tomando chá. O trio penetrava até os últimos poros do 
corpo. Voltamos para o barco, deixando o acampamento monta_do 
como aviso de nosso regresso. Astor estava com febre alta. Ficamos 
parados no Riozinho, esperando que melhorasse. Nao havia comida 
especial para os doentes. Apenas feijáo com farinha e, as vezes, 
carne de mutum. No lado do barco erguía-se um barranco alto. 
A subida era íngreme, as raízes e cipó ajudavam a escalada. No topo 
jorrava urna fonte de águas cristalinas que, com barulho alegre, se 
despejava no Riozinho. Era gastoso andar em terra firme pela flo
resta espessa e pisar no tapete de folhas podres. Ali o sol penetrava 
com mais for<;a, fazendo brotar musgo e samambaia. O vento agitava 
as folhas em ritmo milenar. ludo era vida. E dela renascia outra 
vida, pela putrefac;áo de animais, de árvores , de folhas . Aqui a natu· 
reza nasce e morre. Nasce morrendo, e morre nascendo. Parasitas 
enlac;am bra<;os mortíferos em volta de troncos, procurando subir até 
a luz do sol. É luta pela sobrevivencia, e quem chega primeiro no 
calor do sol lanc;a suas tranc;as ao chao, triunfante. O vencido serve 
de estrume para outros parasitas, regeneradores de novas vidas. Urna 
natureza sem piedade. Encanta com sua beleza, ostentando suas 
conquistas em formas múltiplas. Sonha aspirar pela mais exótica 
vegeta9áo. Conhece o segredo da morte misteriosa. Reveste-se com 
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esplendor de vida festiva. ~ vaidosa quando respira vida, orgulhosa 
quando floresce, generosa quando, madura, oferece seus frutos, atra
tiva quando se dáo os enlac;os amorosos; humilde quando se submete 
ao destino de toda a opulencia e assassina quando gera novas vidas. 
Passagens lúcidas, vividas em fraudosa dissipac;áo, em oferta cons
ciente de que a singular vida tem seus segredos morrendo e nascendo. 

Observei urna tocandira correndo de um lado para o outro. 
Estava agitada , ia e voltava, passando por baixo de folhas, tornando 
a percorrer o mesmo caminho. De repente parou , e farejante se 
levantou, mexendo com as perninhas em montinhos de folhas. Surgiu 
outra tocandira, e as duas se perseguiram. Um jogo de amor naquele 
chao úmido? lnimizade implacável ou atrac;áo de instintos? Amor 
ou morte, ou urna mistura de morte amorosa? 

Retornamos ao acampamento avanc;ado por baixo de urna chuva 
torrencial. A fogueira acesa, um banho refrescante nas águas frias, 
roupas enxutas - urna sensacáo agradável de estarmos em casa. 
Um cigarrinho, o descanso. A noite o rugido de urna on<;a nos 
deixava preocupados. Preparamos a excursáo por terra . Com a 
carga pesada nas costas avanc;amos pouco. Achamos mais acertado 
continuar arrastando a canoa do que bancar burros de carga. 

Montamos outro acampamento avanc;ado. Cruzamos para o lado 
esquerdo, cortando caminho. De repente, chegamos na beira do 
Pretáo, cujas águas desciam. Curioso: tínhamos partido do lado 
esquerdo do igarapé, e agora nos encontrávamos no lado direito, 
sem o ter atravessado. Entáo aquele igarapé era o outro lado do 
Pretáo. Exploramos melhor aquela regiáo. As flores "beijos da 
índia" estavam aí. Um bom sinal, pois o varadouro tinha alguma 
coisa com essas flores que o acompanhavam, como semeadas. Pelo 
tamanho dos brotos que nasciam de varas cortadas, os índios tinham 
andado por lá havia poucos meses. Atravessando um igapó a nado, 
chegamos a um velho acampamento, com marcas de machado e ter
c;ado, e com um jardim daquelas flores . 

Num pequeno brac;o do igarapé avistamos a canoa dos sorveiros 
que os índios tinham levado. Estava alagada e amarrada numa 
árvore com cipó; o remo mais velho deitado num dos bancos, o 
novo pendurado num galho. E$távamos no porto dos índios desco
nhecidos. O varadouro tornou-se mais aberto e caprichado. E sempre 
as flores, indicando o caminho. Flores que se assemelham a dois 
lábios vermelhos em oferecimento. Depois de um pacaval grande 
passamos para a terra firme, cortada por alguns igarapés com grutas 
fundas. Num 'igarapé de águas claras e areia fina havia urna encru
zilhada : um pique descendo e o outro subindo. Seguimos caminho 
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indicado pela única flor que se inclinava rumo a descida. Logo adiante 
,. encontramos capoeiras velhas. 

Estávamos no varadouro-mestre , que ia diretamente as malocas 
dos índios. Nossa intenc;áo náo era invadir as imediac;óes das malo
cas, mas chamar os índios as proximidades do acampamento. No 
entanto, achamos necessário verificar mais de perto nossa posic;áo. 
Deixamos a espingarda encostada numa árvore. Seguimos pelo 
varadouro. Mais urna gruta, em seguida a primeira roc;a com um 
pequeno bananal. Atravessamos urna antiga roc;a com plantac;áo 
de ananás. Paus grossos no meio do varadouro. As vezes um corri -

Diante de nós surgiu uma enorme casa redonda de uma altura surpreendente. 
(Foto do autor) 
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máo ajudava a passar, as vezes havia buracos cavados em forma de 
escada. No cháo, bagulho de cana e cestinhos de folhas jogadas. 
Urna pequena maloca escondida no meio da roc;a, guardando milho. 
Urna grande clareira com um bananal enorme e muitas pupunheiras 
sobressaindo. 

De repente avistamos a ponta de urna maloca surgindo em meio 
ao bananal. Paramos imediatamente. Chamamos. O silencio dava 
nos nervos. Diante de nós surgiu urna enorme casa redonda de urna 
altura surpreendente. As bananeiras representavam bonecos diante 
da maloca. O capim tomava conta até a beira da maloca. Nao havia 
urna prac;a propriamente dita. No chao, casca de banana, bagac;o de 
cana, sabugo de milho e restos de ossos de bichos. 

A maloca era redonda de forma cónica, sentada num círculo de 
pequenos postes de um metro e meio. Esta abertura pelo círculo 
representava janelas e portas. A coberta era de folhas de caranaí 
tranc;adas em panos e sobrepostas de baixo para cima, formando 
assim um colmo. Admiramos a grandiosidade e seriedade desta 
construc;áo: feita de travessas, suportes e vigas unidas na ponta 
da cúpula, parece constituir-se de um teto enorme, formado de urna 
estrutura de grandes traves de maneira que se apóiam no círculo e 
nao no cháo. Há um círculo . interno como suporte para o teto e 
servindo de repartic;oes familiares, onde se ve vários lugares de 
fogo. O centro está vazio e sem postes centrais. Lembrei das des
cric;óes que Ehrenreich e Steere deram a respeito das habitac;óes das 
malocas dos índios Jamandi no Mamoriá. Falavam precisamente da 
maloca que agora estava na nossa frente . Urna maloca idéntica a 
dos índios Jamandi do século passado. 

Divisamos artigos de ceram.ica depositados tora da maloca, atrás 
de montes de plantas: panelas de vários tamanhos, vasos em forma 
de cuia gaúcha. Vimos outros objetos . de uso doméstico: o ralador 
feito de pé de paxiúba, um piláo de madeira, um pequeno piláo com 
socador guardado na palha, cestos de palha e de cipó tracoá e gaiolas 
velhas. O diametro desta maloca foi calculado en1 25 metros, a 
altura em aproximadamente 15 . O sol da tarde dourava a cúpula em 
meio ao pupunhal. Retornamos para o acampamento. Apesar do 
cansac;o, estávamos de bom humor, pois acabávamos de conhecer a 
posic;áo das malocas, sem ter um encontro com os índios nas ime
diac;óes. 

Friagem sobre o Riozinho, o céu nublado, pesado. O frio cor
tante através da blusa de lá veio anunciar a chegada da primavera. 
Arvores e arbustos na orla do rio soltavam f!ores de um azul-ver
melho com botóes de neve. 
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No início de maio regressamos para o acampamento no Pretáo. 
"' Nosso trabalho de campo estava definido: iríamos explrn·ar a área 

nas imedia96es das malocas e convidar os índios, por sinais, para 
um encontro pacífico na área do nosso acampamento. 

Passada a friagem, o sol novamente ardia . Procurávamos beirar 
as águas sob as sombras protetoras de copas de árvores. onde o 
sol se projetava como numa imensa peneira verde . Passamos outra 
vez por estiróes orlados por cortinas de taboca e marajá , por bar
rancos vermelhos desarborizados, onde musgo e samambaia formavam 
urna coberta alegre, por praias de areia branca e por túneis verdes _ 
Formigas prendiam-se no cabelo empapado de suor, mordendo deses
peradamente. Espera-aí, marajá e capim-navalha arranhavam rosto, 
bra<;os e pernas. Ao chegarmos no acampamento notamos que os 
índios nao tinham descoberto nossa passagem pela maloca. O acam
pan1ento estava intacto: os colares pendurados num toco, as ferra
mentas fincadas no chao. Apenas a lona portava urna camada de 
folhas secas. 

Montamos o novo acampamento num lugar parecido com um 
jardim de flores "beijo de índia". O sol lan9ava-se em flechas de 
prata no chao, espetando com seu claráo as folhas secas. O alaran
jado da lona misturava-se ao verde de galhos e brotos. Um silencio 
pesado, interrompido apenas pelos alegres tucanos. O pium aprovei
tava os últimos minutos da despedida do dia, e os carapanás vinhan1 
saudar a chegada da noite. Lá se foram as noites ~gradáveis do 
inverno. O anúncio do veráo despertava mil vidas noturnas ... Outra 
vez exploramos o varadouro. Chegamos nas imediac;óes da maloca 
sem topar com sinais recentes dos índios. Dentro da maloca, no 
entanto, as coisas estavam mexidas: algumas panelas removidas, 
parte da cobertura consertada. 

Seguimos por um caminho onde se viam rastros de pés de adultos 
e crianc;as. Num toco de árvore havia sementes espalhadas. Abriu-se 
urna clareira grande, urna ro<;a com plantac;óes variadas: diversos 
tipos de bananeiras, macaxeira e mandioca, ananás, milho e cana. 
Surgiu a cúpula da segunda maloca. Chamamos. Náo veio resposta. 
O estilo da maloca era identico ao da primeira, talvez um pouco menor 
e menos pontiaguda. E dentro da rnaloca um aspecto de vida, de 
gente que transitava por lá. Deixamos os presentes: dois terc;ados, 
um machado e alguns colares. Voltando ao acampamento, marcamos 
o caminho para chamar atenc;áo sobre nossa posic;áo. 

Amanhec1a o día oito de maio. Fizemos um café refor<;ado, 
sabendo que os índios podiam vir a qualquer momento. A Rádio 
Riomar tocava o Hino do Congresso Eucarístico. Ficamos em silencio, 
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escutando. De repente a selva ao redor do acampamento pegou 
vida: os índios vieram. Sentado num toco ao lado da fogueira com 
vista para o varadouro, notei a chegada dos índios apenas quando 
estavam para entrar. Gritavam e corriam, arco e flecha em posic;áo 
de ataque. Cacilda, quando se deu conta do atropelo, pensou ser 
um bando de queixada. Levantou-se rapidamente para escolher urna 
árvore para subir. 

Chamei os índios. Essa atitude deixou-os surpresos. Alguns 
jovens guerreiros encostaram suas armas, avanc;ando nos dois ter
c;ados fincados no cháo ao lado do fogo. Nossa alegria desconcertou 
os índios, que inicialmente mostravam um ar de guerreiros bravos. 
Agiram com rapidez, quase correndo, vasculhando o acampamento 
inteiro atrás de ferramentas. Fiz questáo de adiantar-me aquela fisca
lizac;áo rigorosa. Convidei os mais próximos para irem comigo ao 
porto. Entrei na canoa, mostrando os outros machados. Os índios 
logo queriam entrar. Joguei as ferramentas para a beira, quase aos 
pés deles. Alguns até se assustaram, mas logo entenderam. Volta
mos ao acampamento, onde outros tinham chegado, pintados de uru
cum. Escutavam-se· gritos, vindo de longe do mato, e vozes emitidas 
de todos os lados. 

A canoa dos sorveiros encostou, os indígenas pularam para 
terra. Desconfiávamos que houvesse algum sistema de seguranc;a 
ao longo do varadouro, pois uns voltavam e outros chegavam do mato. 
Talvez houvesse guerreiros escondidos por lá, esperando pelos acon
tecimentos. No acampamento ficava urna turma de 30 jovens de 
média estatura e pele bronzeada, bem nutridos e musculosos. No 
lóbulo perfurado usavam um pauzinho. O rosto mostrava inteligencia 
e um ar de superioridade, fazendo transparecer alegria e raiva. Usa
vam cabelos curtos, arredondados e caindo para frente. Separada 
por urna rasura, sobressaía urna segunda camada ao lado. Como 
roupa empregavam um simples suspensório, preso por um cordel de 
fios de algodáo. Um feixe de franjas sobressaía no membro. O septo 
nasal era igualmente perfurado. Em sinal de simpatía, pus a máo 
no ombro de alguns, procurando ter contato físico. 

Enquanto chupavam cana, faziam observac;óes a respeito do 
nosso corpo, med!ndo músculos, bra~os e pernas. .A.o experimentar 
meu chinelo número 44 riram até náo poder mais. A seriedade dos 
jovens guerreiros transformava-se aos poucos em alegria de crianc;as. 
Apalparam Cacilda, que estava de cal<;a comprida como nós homens. 
Já sabíamos o que iria acontecer. De fato, mandaram-nos tirar as roupas. 
Náo adiantou relutar, pois os índios agora usavam muita violencia. 
Era melhor procedermos ao ritmo daqueles outros encontros. Um 
deles, apelidado de Paumari, por causa de suas pintas brancas no 
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corpo, descobriu a tesoura que, para espanto nosso, manejava com 
,. perfei<;ao. Cortou o cabelo da menina ao modo dos índios. E, nao 

se contentando com o que escondia as formas femininas, cortou 
também entre as pernas. Com a curiosidade satisfeita, os rapazes 
nao se interessaram mais por ela. Repetiram o mesmo com Heloísa, 
depois cmn Astor e finalmente comigo. Astor ganhou um diadema 
tranc;ado de cipó, sendo coroado rei da selva. Eu era o último da 
fila no instituto de beleza. Por ser alto, ganhei urna cadeira, de lata 
de fa.rinha. Trouxeram um cordao para vestir-me decentemente, con
forme o costume dos índios . Mas logo nos mandaram vestrr nossas 
roupas. 

Fazíamos sinais para entenderem que queríamos ser convidados 
para urna visita · a maloca. Parece que discutiram a nosso respeito. 
Pusemo-nos a comer bolacha e farinha, e eles observavam. Oferece
mos um punhado ao vizinho, sem darmos importancia. Gostou, e 
outros encostaram para comer. Depois de experimentar o ac;úcar, 
levaram urna latinha e sumiram no mato, decerto para a retaguarda. 
Oueriam conhecer o funcionamento das colheres. Depois de urna 
demonstrac;ao usavam colheres até para comer farinha como se 
fosse a coisa mais normal do mundo. Olhavam a tampa de urna 
panela com muita curiosidade, fazendo observac;oes a respeito daquela 
conquista tecnológica. Esconderam um exemplar para futuras ave
riguac;oes. 

Alguns homens desataram as redes das meninas, convidando-as 
para ir a maloca. E, nao sendo atendidos, tornavam-se outra vez 
violentos. Um mais idoso, que considerávamos tuxaua, abriu o mos
quiteiro, pegou Cacilda e deitou-a com forc;a. Segurou a menina com 
brutalidade na rede. Tomei Cacilda pelo brac;o, levando-a no meio 
do acampamento, sem ligar para aquele índio, que fervia de raiva . 
Repetiram o mesmo jogo com Heloísa, e desta vez Astor simulou 
que eram um casal. Entao os índios juntaram os dois, felizes, aper
tando-os um contra o outro, rindo-se daquele casal tao contrastante, 
o loiro e a mulata. 

Estranhei que me empurrassem para a canoa. Estavam agitados 
e apressados. Seus rostos duros demonstravam estar tramando algu
ma coisa. Notei que afastaram também Astor do acampamento. 
Cinco homens tinham-no cercado e levado para o mato. Passei o 
recado para náo abandonarem as meninas. lnventei urna história de 
isca, gesticulando, e correndo para lá e para cá, empurrei os índios 
de volta ao acampamento. A situac;ao ficava cada vez mais tensa 
enquanto emitiam mais sinais para o mato. Também passamos 
recados entre nós, para agirmos em conjunto. De repente o assobio 
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de urna anta. Os índlos estavam nervosos, correndo para todos 
os lados. 

Forc;aram-me a pegar a espingarda que estava no chao e correr 
atrás dos outros. Conhecendo a reac;ao deles quanto a arma de 
fogo em encontros anteriores com os brancos, nao quis saber da 
espingarda. Entao entregaram-me a arma e alguns cartuchos. Com 
cuidado meti um cartucho no cano, e outro no bolso da calc;a. Eles, 
muito nervosos, esperavam por mim. Um homem, que chamávamos 
de subtuxaua, ia em frente, outros atrás de mim. De repente este 
virou-se com urna terrível fisionomia de raiva, e encostado numa 
árvore que o protegía, esticou a flecha contra mim. Parei imediata
mente. O cora<;áo gelou. Tinha a certeza de que chegara a hora de 
morrer Logo escutei o estalo da corda. Procurei a flecha, esperando 
pela d¿r, pelo sangue. Estava prestes a d~smaiar. Em. questáo de 
segundos repassei a situac;áo: o rosto desfigurado de ra1va do guer
reiro a decisáo de soltar a flecha, o estalo da corda. Com urna 
rapid~z incrível voltou a cena de um encontro no Coxodoá. Olhei para 
ele e vi que segurava a flecha esticada. O sangue voltou, dando-me 
coragem para decidir. A lembran<;a de prova de corage~ tomou 
conta de mim. Caminhei em sua direc;áo, sem deixar de f1xar seus 
olhos. Devagar, dobrei a espingarda, tirando o cartucho. Estava 
perto dele. Com um gesto de raiva, o índi~ b:iix?u ~reo e flecha. 
Entreguei-lhe espingarda e cartucho. Com v1olenc1a, 1ogou tudo no 
Pretao. Nós dois nos observamos atentamente. Coloquei o bra<;o em 
seu ombro. Ele . estava muito nervoso. Convidei-o a voltar ao acam
pamento. Notei em seus olhos um brilho de contentamento. Era a 
hora decisiva do encontro pacífico. 

Os outros companheiros estavam apavorados. Notaram que 
outros índios do lado do acampamento apontaram as flechas contra 
mim. Era a retaguarda que dava cobertura ao con1andante das provas. 
Achando que iriam me matar, ficaram de boca aberta ~ua~do v~ltei 
com o subtuxaua, seguro e decidido. Sorte minha que nao t1nha visto 
os outros apontando contra mim, pois teria desmaiado de medo. 

Os indios ficavam mais amigos, principalmente o subtuxaua, que 
agora mostrava muito interesse em saber a utilidade de coisas estra
nhas no acampamento. Tratavam bem as meninas. 

Amolamos um dos machados, mostrando a utilidade da lima. 
Gostaram e ficaram amolando as outras ferramentas. Um rapaz. 
que fabri~ou um cabo provisório, experimentou o fio numa ár~ore 
grossa. Cortou, fazendo a boca para nosso lado e, com gestos, ~~1sou 
que iria cair por cima do acampamento. Para com~rovar a hab.1ltd~de 
e a ameac;a, foi cortando até o primeiro estalo. Entao parou sat1sfe1to. 

83 



Sentou junto com o tuxaua idoso, de cócoras, para conversar. Con
,. tando com os dedos da máo e dos pés, indicaram querer muitas ferra

mentas: machados, terc;ados e facas. E imitando o latir de cachorro 
- au, au - acrescentaram para trazermos um monte de cachorros. 

Era o convite para voltarmos, levando todos aqueles presentes 
até a maloca. Aceitamos, respondendo que logo iríamos regressar 
com mais ferramentas. Tirei a máquina fotográfica, mostrando-a aos 
que estavam perto. Fiz com que espiassem pela janelinha ... Entáo 
arremedei o som do disparo: clic. Vendo que gostaram da brin
cadeira, criei coragem para fotografar. Depois de cada foto repetia 
o clic cómico, que os fazia cair em gargalhadas. Por causa dessas 
cenas fotografadas, eram chamados "os índios brincalhóes do Coxo
doá". Veio a vez do flash. Apontei a luz contra o nosso pessoal, 
que sarria quando apareceu o pequeno reflexo. Assim os índios náo 
mostraram medo da estranha coisa que cuspia fogo. Aproveitei a 
boa disposic;áo, introduzindo o gravador. Apresentei a tala dos índios, 
que inicialmente se mostravam confusos. Ouando gravei a risada 
de um deles, ninguém mais se agüentou. Deixamos o gravador ligado, 
ninguém mais deu atenc;áo. 

Náo se conformavam quando nao eram compreendidos, gritando 
mais alto, com raiva. Um rapaz ligou o rádio que tocava um xote. 
Pensei provocar urna danc;a. Balanc;amos, os brac;os apoiados no 
ombro do outro. Gostaram, e logo uns jovens se juntaram, brincando 
conosco. A intenc;áo era provocar um clima de festa. Era tarde, urna 
turma pegou arco e flecha e se foi pelo varadouro. A tripulac;áo da 
canoa embarcou também. 

Ouerendo conhecer algo sobre o povo desconhecido, aplicamos 
todos os conhecimentos da língua dos Jamamadi. Jogamos nomes de 
povos vizinhos como Katukina, Mamori, Maema, Marima etc., mas 
eles náo se alteravam. 

Alguns tentaram tirar as cordas da lona e substituí-las por envira. 
O subtuxaua examinou o pequeno . travesseiro. Tirou o algodáo de 
poliéster e rolou urna parte na perna, fabricando um barbante firme. 
Um rapaz gostava de usar urna camiseta vermelha nossa. Pintamos 
e bordamos para convence-lo da imundície daquela roupa. Resolveu 
devolve-la na hora da partida. Tiravam meu relógio, usando-o um 
tempao. Nao fizeram questáo de ficar com aquele aparelho estranho. 
Nao se conformando com o tamanho de meu corpo, levaram de lem
branc;a os chinelas número 44, decerto para documentarem a exis
tencia daquela rac;a rara. Com varinhas mediam pec;a por pec;a, mar
cando a metragem com um sinal. As vezes isso parecia-nos urna 
liváo rudimentar ele antropologia física. Guardaram as réplicas. 
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A toda hora vinham mexer em nossas bocas. Quando descobri
rarr: cbtura~óes de platina, voltaram com o ter<;ado para limpar tal 
imundície da boca. Os dentes deles estavam em grande parte estra
gados. Mexeram na sacola que era nosso lixeiro: pec;as do motor, 
canivete, fósforos, isqueiro e outras bugigangas. Ouando pegaram 
no alicate, expliquei que era pec;a do motor, imitando seu barulho. 
Fizeram-nos abrir o canivete, funcionar o isqueiro etc. Para nosso 
alívio, deixaram tudo no lugar. O idoso veio com um grande anzol 
para turar a orelha de Astor, que conl muita luta conseguiu fazer o 
homem abandonar tal ato de tortura. Ficaram conosco das oito horas 
da manha até as duas da tarde. Estava na hora de desmontar o 
acampamento e baixarmos.. Acompanharam nosso trabalho com 
muita atenc;áo, nao mexendo em nada. Na despedida mantivemos 
o mesmo clima alegre. Liguei o motor, dei a ré para ajustar a canoa 
a correnteza. Notamos a admirac;ao nos olhos dos rapazes. Acena
mos, rindo e fazendo\ bagunc;a, prometendo que logo estaríamos de 
volta com um monte "e ter<;ados e machados. Todos acompanharam 
nossa despedida barul~enta. Também eles estavam alegres. 
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"' 

II 

Era fin1 de novembro de 1980. Poucas praias ainda restavam 
do veráo. Passamos por lugares onde as águas se precipitavam em 
furos pela mata, por túneis verdes e altos barrancos de t erra verme· 
lha. Paramos no antigo acampamento dos índios e esquentamos o 
almo90. Notamos que os índios nao tinham andado por lá . Avam;a
mos e, depois de cinco horas, aportamos no antigo acampamento. 

Amea<;a de chuva. Tratamos de montar rapidamente nosso 
acampamento. Puxamos a lona por cima dos paus cortados na o~tra 
viagem. A canoa desocupada, · os apetrechos arrumados, lenha Jun
tada, a fogueira acesa - podia chover a vontade. Estávamos en1 
casa. Nem deu tempo para explorar a redondeza, pois veio a chuva. 
Vinha de longe, acompanhada por um vento parecendo um enxame 
de abelhas . Estávarnos agasalhados, sentados nos encerados, olhando 
para a chuva que agora caía, alagando quase toda a área do acam
pamento . A fuma<;a da fogueira prendia-se por baixo do teto. Um banho 
nas águas frias e límpidas, um cafezinho, um cigarro . Fomos dormir 
cedo. A lua iluminava o alaranjado da lona, a fuma<;a formava urna 
camada cinzenta nas copas. Caía a noite enluarada, trazendo sons 
longínquos de um mundo desconhecido. 

Prosseguimos viagem, levando apenas os presentes - machados 
e ter<;ados -, a máquina fotográfica e o gravador. Deixamos o 
acampamento 1no11tado, escondendo as armas por dentro da lona dos 
mosquiteiros. Seguimos durante urna hora até o antigo acampamento 
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avan<;ado. Batemos a área atrás de vestígios , sem descobrir, no 
entanto, alguma coisa de importancia. Aí estavam bagulhos de 
cana e os cabelos cortados das meninas. O nosso náo estava. 
Provavelmente eles tinham levado un1a iTicstra dos gigantes loiros. 
Abandonamos a canoa e iniciamos a marcha no varadouro rumo as 

' malocas. A terra já estava bastante alagada. Tivemos de cruzar 
paranás e igarapés andando na água, pois as pontes nesta época 
estavam submersas. Depois de urna hora chegamos a um novo 
acampamento dos índios, composto de dez tapiris espaihados por 
baixo de árvores. Vimos ainda restos de peixes e de bichos e 
cestos inutilizados. 

De lá saiu um novo varadouro relativamente limpo, e seguimos 
viagem por ele. Passamos pelo b1 a<;o onde estava a canoa. Nun1 
igarapé de areia branca descansamos, matando a fome com urn 
punhado de farinha. Era fácil· andarmos neste varadouro, que seguía 
as terras alagadi<;as para depois subir a terra firme. De vez em 
quando avistava-se urna árvore grossa, derrubada corno por capricho 
ou prazer. Parece que os índios gostam de brincar com a dureza 
da vida, sentindo prazer em experimentar as ferramentas. Passamos 
por pacovais e em seguida por velhas capoeiras . Apareceu un1 
abacaxizal enorme. De repente nos encontramos nun1a roc;a nova 
cuja planta<;áo de mandioca e macaxelra ainda estava pequena. 
Apenas o milho estava com espigas verdes. Um pouco a frente 
avistamos a primeira maloca. Chamamos: "tearé Guno, tearé Astore" . 
Ninguém respondeu. Avanc;amos até a pracinha. A maloca estava 
abandonada. As panelas de barro fino ainda estavam por baixo das 
bananeiras, e peda9os de cestos jogados no cháo. Novamente a 
constru9ao da maloca nos impressionou. A cobertura de baixo estav8 
arrancada, e em torno dela nao ilavia cuidado nenhum. Entramos, 
sempre espiando para os cantos a fim de descobrir alguma novidade. 
O pau do suspeito "camburuci" nao estava mais no lugar. Cestos, 
cestinhos, raladores e outros apetrechos que dependuravam na parede 
agora tinham sido removidos. Somente os fogos mostravam algum 
sinal de vida fugaz. Sentamos para descansar. Fizemos um 
cigarrinho do fumo que trazíamos dentro de urna tabaqueira de 
seringa. Teríamos de continuar a caminhada até a segunda maloca. 
Sentin10-nos convidados, poderíamos arriscar a caminhada. Entre
garíamos pesscalmente os presentes ao primeiro grupo que cruzasse 
conosco. 

Passan1os por abacaxizais enormes, entre bananeiras e pupu
nheiras. Um varadouro abriu-se a direíta, outro a esquerda. Urna 
ro(fa nova apareceu. Havia milho de vez e milho verde e, no meio 
dele, plantio novo de mandioca. Um grande pupunhal ergueu-se 
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contra o céu sem nuvens. Desconfiados de estar parto da outra 
" maloca, paramos, observando e escutando. Andamos mais um trecho 

até que a cúpula da maloca sobressaísse por entre as pupunheiras. 
Um aspecto fascinante. A coberta de palha estava douraaa ao soí 
do meio-dia num céu límpido e azul. Paramos. Chamamos. Nova
mente ficamos sem resposta. Aproximamo-nos com muito cuidado, 
chamando de vez em quando. Examinamos os objetos em torno 
dela. As panelas por baixo das bananeiras, alguns cestos estracalha
dos no chao. Bagulhos de milho, bagaco de cana, ossos de peixes 
e bichos, restos de abacaxi. 

Permanecemos um tempo tora da maloca, investigando melhúr 
os detalhes. Os canteiros tinham sido desmanchados e as mudinhas 
retiradas. Alguns cachos de banana de vez, apoiados por paus com
pridos. As pupunheiras já estavam soltando os cachlnhos de frutas 
verdes. Esta maloca era menor que a outra, sua cúpula menos pon
tiaguda e em forma de cebola. Entramos. Um cacho de banana 
dependurado numa trave e, bem no alto, outro de vez. Dava vontade 
de apanhar algumas para matar a fome. A maloca estava malcuidada, 
as paredes com falhas, urna parte da palha arrancada. Vários fogos 
indicavam que havia pouco os índios estavam ali. O conjunto mos
trava um aspecto de abandono. 

Andamos no mato, passando por pequenos igarapés, pulando 
paus, subindo e descendo grutóes. Depois de quase duas horas está
vamos a ponto de desistir. O cansaco tinha tomado conta. Nao 
havíamos comido nada, e já andávamos urnas boas horas. Receamos 
que estivéssemos saído da área do Pretao e entrado na parte do 
Coxodoá. Enfim chegou urna clare·ira, depois urna roca nova e em 
seguida duas malocas em construc;ao. A primeira, no lado do 
varadouro, ainda nao possuía cobertura, somente urna parte da 
parede. A outra, uns 50 metros a direita, tinha a cúpula coberta, 
e a parede de baixo em construc;áo. A roca era linda. Mudas de 
bananas tinham sido plantadas nestes dias. A terra ainda estava 
mole e remexida. Capim arrancado pousava em cima de árvores 
caídas. Os índios nao podiam estar longe. 

Devido ao cansaco, a caminhada tornava-se penosa. Depois de 
um rocado novo veio um matinho, e en1 seguida urna clareira e outra 
roc;a nova. E apareceu outra maloca em construcao. Paramos, cha
mamos, um pouco decepcionados. E assim, a resposta nos assustou. 
O corac;:ao batía mais ligeiro. Encontramos os í.ndios. Ficamos espe
rando. Apareceu um índlo e logo o reconhecemos. Era o suposto 
tuxaua. Ria alegre e nos chamava para dentro da maloca. Correu 
para cortar cana e nos presentear. Trocamos os presentes: tres 
machados e tres terc;:ados. Logo encostou os terc;:ados e pendurou 
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os machados num estelo. Foi apanhar um abacaxi ,_ cortou a tampa . 
e dividiu em tres t iras. Radiante de alegria explicou que estava cons
truindo a maloca. No chao urna fila enorme de palha seca e panos 
tecidos. Apontou para o tete: muito trabalho para construir urna 
maloca tao grande. Nao deu tempo para chuparmos a cana, poia 
o tuxaua tomou os tercados e nos convidou a seguir. Um convite 
para irmos a maloca. Estávamos satisfeitos. Custou-nos acompanhar 
os passos rápidos do índio. Era mais urna· corrida do que caminhada 
no meio da roc;a, pulando paus e equilibrando-nos nas pontes rolicas. 
Atravessamos outro matinho. Inicialmente esperava, de vez em 
quando. Agora estava apressado. Comec;ou a gritar, avisando nossa 
chegada. O mato ressoava de gritos de homens, mulheres e crianc;:as. 
A selva tao silenciosa pegou vida. A gritaría par.ecia vir de todos 
os lados. Corremos mais depressa. O índio já estava dentro do 
outro roc;:ado. Tínhamos de galgar das árvores com cuidado para 
nao perder o varadouro. 

Velo a primeira turma de guerreiros ao nosso encontro. Todos 
armados com arco e flecha. Chegara o momento decisivo da pri
meira visita na maloca daqueles índios desconhecidos. Vieram gri
tando e nos cercaram. Alguns sorriam, outros, sérios, gesticulavam 
gritando. Todos estavam pintados de urucum. Da maloca vinham 
vozes de mulheres. Era aquele alvoroc;o. Tentamos ter contato 
físico com os mais próximos, colocando a mao nos ombros. Chegou 
aquele jovem guerrelro que me aprontara a prova de coragem. Sorria, 
e seus olhos brilhavam de contentamento. Estava tudo bem. Tiraram 
do Astor a coroa que levava na cabe~a, colocando-a na minha. Mas 
logo a devolveram. Algumas mulheres áinda escondidas atrás de 
matinhos apareceram, espiando-nos. Alguns homens voltaram para 
a maloca, outros ficaram atrás de nós. Entao convidaram-nos para 
irmos a maloca. Seguimos no meio deles até perto. Algumas 
mulheres correram, outras mais curiosas aproximaram-se talando e ges
ticulando. As maes, que carregavam os nenes nas costas, ficavam 
distantes. Apareceu um velho índio com um bastao na mao. Acha
mos que poderla mudar a situac;:ao, pois veio muito sério, com 
urna dignidade impressionante. T.ao velho que nos parecia a história 
personificada daquele povo. Perto de nós, parou e sorriu. O convita 
ficou confirmado: éramos hóspedes. 

Para nossa surpresa, logo perguntaram pelos au-au - os cachor
ros. Ficaram sentidos por nao os termos trazido. Durante todo este 
tempo estavam esperando pelos au-au, talvez conversando sobre isso 
durante as longas noites de verao e sonhando com eles. E esperavam 
por nossa visita. Pareciam decepcionados. Nós também ficamos 
sem jeito. lnsistiram urna porc;ao de vezes sobre os cachorros, e 
nossa resposta sempre era negativa. Eles nao se conformavam. 
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Outras mulheres apareceram. Elas usam o cabelo do mesmo 

11 
jeito dos homens, em forma de cuia, com duas camadas por cima 
da orelha. Nao furam o lóbulo auricular. Usam urna tanguinha de 
fios de algodáo, pintada de urucum . . As mulheres mais novas e as 
mocinhas estavam escondidas no mato, de onde se escutavam vozes 
e gritos. Mas algumas logo mostraram um jeito desinibido, che
gando mais perto e sorrindo. Entre etas havia urna velha que náo 
parava de talar animadamente. 

As mulheres mais novas e as mocinhas estavam escondidas no mato, mas 
algumas logo mostraram um jeito desinibido. (Foto do autor) 
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Entramos na maloca. Enormes redes de cinco a seis metros 
estavam atadas ao redor de um centro livre. No alto outras tantas 
redes armadas. Redes de fios de envira e tingidas de urucum. Na 
entrada um caitetu amarrado. E num moquém seu companheiro 
sendo assado. Veio a hora dos agrados. Encheram nossas máos 
com carne, banana, patoá, cana e milho assado. A emo9áo era 
grande, cada um mostrando vontade de agradar mais, trazando um 
presentínho. Era ímpossível segurar tudo na máo. Comemos a 
vontade, confiando na solidez do estómago. A turma ria, falava, ges
ticulava. Algumas mulheres que já tinham perdido o medo mexiam 
no cal<;áo, querendo espiar o corpo dos homens brancos. Admiravam 
a barba, e aos poucos foram descobrindo outros pelos do corpo. 
E nós, com as máos cheías de presentes, comendo, parados no centro 
ao lado do porco no moquém. 

Estava cansado. Sentei no cháo, deixando a bolsa com a má
quina fotográfica e o gravador ao lado. Mas os índios nao deram 
trégua. Chamaram-nos para conhecer as ro9as. Deixei a bolsa na 
maloca. Deseemos até o Pretáo, passando por ele numa ponte de 
pau roliQo. O Pretáo já tinha bastante água e era largo. Numa 
certa altura do varadouro havia alguns paneiros enormes, cheios de 
mudinhas de abacaxi. Deram sinal para os carregarmos até a ro9a. 
Entretanto nao nos atrevemos a executar tal tarefa, nao só porque 
estávamos exaustos. Era necessária urna constituic;ao física tora 
do comum para arrastar os cestos sobredimensionais. Mesmo nao 
querendo decepcioná-los com a nossa fraqueza, nao aceitamos a 
empreita estranha. Empurraram-nos com cara feia, as mulheres riam 
num tom de goza9áo. Alguma coisa nao estava certa com esses 
brancos. Vez por outra vinham medir bra9os, pernas e músculos, 
enfim toda a estrutura exagerada dos gigantes loiros. E aquele teste 
destruiu a ilusao de super-homens. Pelo tipo de trabalho nas roc;as 
e pela velocidade e agilidade ao caminhar no mato, a forc;a deve ser 
um valor muito estimado. Para eles éramos uns desproporcionados. 

Atrás de nós um quadro pitoresco: homens pintados de urucum, 
mulheres nuas carregando as crianc;as nas costas, macaquinhos agar
rados nas crianc;as, num equilíbrio sensacional sobre a ponte do 
Pretáo; a água preta e límpida do igarapé, a maloca no fundo, erguen
do sua cúpula por entre bananeiras e pupunheiras. 

Ao chegarmos no roc;ado, trouxeram milho verde para comermos 
os graos crus. E todo o mundo fazia questao de nos presentear com 
milho verde. Fizeram um feixe e penduraram em nossos brac;os. E as
sim, carregados, regressamos a maloca. A bolsa nao estava mais no 
centro. O tuxaua informcu ter sido levada para longe. Náo quis 
acreditar, pensando que a tivessem escondido. Tornei a perguntar. 
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mas ele explicava sempre da mesma maneira, fazendo os mesmos 
11' gestos. Sem dúvida nenhuma os aparelhos estavam perdidos. 

As mulheres conversaram muito sobre nossos cabelos. Tentavam 
ajeitá-los a maneira deles. Receávamos que fossem cortá-los nova
mente. Perguntaram se tínhamos chegado de aviáo, imitando o 
barulho do motor. Explicamos que tínhamos vindo de barco, fazendo 
gesto de dar corda no motor de rabeta. Passaram urucum em nossos 
rostos. Fizemos as apresentac;óes, dizendo os nomes de cada um 
de nós. Repetiram, rindo. Perguntando pelo nome deles, falaram 
alguma coisa apontando para os outros. Repetimos também e fica
ram contentes, achando grac;a da nossa pronúncia. Rindo, o tuxaua 
convidou-nos para a caminhada de volta. Ficamos mais um tempinho 
tora da maloca, conversando. Ganhamos a comida para a viagem. 
Algumas mulheres tentavam fazer-se entender, talando mais alto e 
mais rápido. Entramos na jogada, talando também mais alto em 
portugués, mostrando que elas também nao entendiam a nossa língua. 
Observamos um homem com o pé amputado. Usava urna muleta de 
pau. Disseram que macá tinha causado o acidente. Macá é cobra 
em outras línguas aruaque. 

Era tarde. Demos sinal para 1n1c1arem a caminhada. Algumas 
mulheres nos acompanharam até o primeiro igarapé, depois voltaran1. 
Os homens nos seguiram. Logo na saída da maloca o tuxaua chamou 
Chico de lado. Receando que fosse urna armadilha para urna espécie 
de prova, juntei-me a ele. No entanto quería apenas mostrar o 
caminho para urna outra maloca que se podia avistar de longe. De 
qualquer maneira procurávamos ficar juntos: Astor em frente, depois 
eu e Chico, e em seguida a turma toda. A caminhada tornou-se 
difícil, sentia caibra nas coxas. Notando o cansac;o, mostraram-se 
gentis, deixando-nos marcar o passo. Numa certa altura, um indio 
estava a nossa espera. Segurava a bolsa com a máquina fotográfica 
e o gravador. Alguns queriam mexer, mas o tuxaua mandou entregá-la. 

Admirávamos a habilidade deles pularem os paus, vencendo 
grandes distancias, saltando de urna árvore para a outra. Achavam 
grac;a do jeito como procurávamos apoio para nos equilibrar. Para 
demonstrar coragem e acrobacia, treinavam saltos a grande distáncia, 
aplaudidos por todos com gritaria e folia. Para mim, a situac;ao era 
cada vez mais desesperadora. Andava com as máos cheias de ba
nanas, cana, urna fiecha que ganhamos, a bolsa com os aparelhos 
de valor, e nos dois lados do ombro urna porc;ao de espigas de milho. 
Oeste jeito eles nos convidaram para entrar naquelas brincadeiras. 
Ouando caía urna banana no chao, os colegas atrás de mim mandavam 
apanhá-la. Entáo o jeito era depositar toda a carga, juntar as bananas, 
ajeitar tudo outra vez e correr atrás da turma já longe. Outros man-
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davam parar para ver o que a bolsa continha. Novamente aquele 
teatro de depositar as coisas no chao, explicar algo sobre os apa
relhos, juntar tudo e correr. Os danados nao mexiam um só dedo. 
Apesar do cansac;o, o jeito era mostrar cara de bom humor e rir. 

O aleijado dava urna lic;áo de equilíbrio, manejando a muleta 
como se fosse o próprio pé. Era um tipo de cabec;a redonda, olhos 
grandes e cor mais escura. O mesmo fenomeno já observamos no 
primelro encontro: uns eram mais claros que os outros, e parecia 
que os "loiros" eram os mais valentes, como o subtuxaua, coman
dante das provas de coragem. Desconfiávamos haver mistura naquele 
povo. Há suspeitas de que os Mamori, que conseguiram fugir das 
perseguic;óes dos Katukina, tivessem subido pelo Riozinho, embre
nhando-se na mata. Alguma miscigenac;ao de um povo desconhecido 
com alguns Mamori. Os moradores mais antigos do Cuniuá acredi
tavam nesta versao. 

Andamos numa marcha acelerada até urna roc;a onde mandaram 
parar. Estava escurecendo e portanto na hora da ]anta. Um rapaz 
voltou com dois abacaxis grandes. Lascou um pedac;o de cana, que 
serviu de faca, e destampou a fruta. Depois mexeu na carne até 
fazer um tipo de mingau de fruta. Aproximou-se de Chico e pediu 
para abrir a boca. Com a lasca, que agora servia de colher, apanhava 
a carne da fruta e dava-a ao homem branco. Ouando Chico se mostrou 
satisfeito, nao quis nem saber. Enfiou toda a massa na boca, forc;ando 
a barra. Os outros assistiram em silencio. Veio a minha vez de 
jantar: depois Astor se submeteu aquela refeic;áo estranha. Mais urna 
vez mandaram abrir a bolsa. Alguma coisa nao estava certa com 
os aparelhos. Decerto contaram sobre a utilidade destes instrumentos. 

Bebemos água no igarapé. Astor comeu ainda algumas bananas, 
eu as jogava no mato, certo de ninguém registrar tal crime. As maos 
doíam, e eu comecava a tropec;ar. Urna turma voltou para casa 
enchendo a selva de gritos. Achamos que aos poucos todos iam 
retornar, mas o pessoal estava com propósito firme. Numa certa 
altura avistamos urna preguic;a grudada numa árvore. Tiraram a cana 
de minha máo e deram no bicho até cair morto. Depois o passaram 
ao Chico. Náo aceitando a carga extra, jogou-o numa poc;a d'água. 
A rapaziada ficava cada vez mais sacana. lnventavam todo tipo de 
desaforo para nos cansar. Pulavam para frente, forc;ando algumas 
paradas de pé. Depois nos empurravam para andarmos mais ligeiro. 
Outros queriam aprender a assobiar com as duas máos. O problema 
era a carga que todas as vezes tinha de ser depositada. E ai de 
mim, se delxasse urna só banana no cháo. As vezes seguravam o 
Chico, que era o últi'mo, para nos separar. Enchlam a paciencia até 
náo agüentar mais, tomando conta de nós. Nossa única esperan<;a era 
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a noite para ficarmos livres deles. Pensávamos em continuar a 
caminhada, confiando no claráo da lua. Estava quase escuro. Pegaram 
lenha e pediram para acendermos o fogo. Era o convite para o pouso. 
Mas achávamos melhor continuar andando. Tínhamos esperanc;a que 
iam desistir. Contrariados, tentaram impedir que continuássemos ca
minhando. E, de repente, desapareceram. Fomos acompanhados 
somente por dois, o subtuxaua e o " cabeleireiro", cujo apelido era 
Paumari. 

A noite caiu. A luz do luar era suficiente para distinguirmos 
o rumo do varadouro. O jovem subtuxaua avisou para termos cuidado 
com as cobras. Tínhamos a mesma preocupac;áo, pois náo dava 
para distingui-las dos galhos. Levaram arco e flecha, caminhando 
atrás de nós. De vez em quando comunicaram-se com os outros, 
cujos gritos vinham de longe. A lua espiava por entre o emaranhado, 
fazendo companhia em mil sombras. A selva estava cheia de vida. 
Sapos e grilos orquestravam, a máe da lua dava sua risada zombeteira. 
Estalidos de galhos por baixo dos pés. O jovem índio cantarolando 
urna melodia. A frente abriu-se a roc;a da primeira maloca. Pupunhei
ras e bananeiras olhavam como gigantes brancos e a cúpula da 
maloca parecia um monte de neve. Entramos. Estava escuro. Tatea
mos até a saída do lado aposto. O tuxaua deu sinal para parar
mos. Juntou urnas achas de lenha, convidando para o pouso. 
Aceitamos, pois o cansac;o era grande. Aqui estávamos bem. 
Juntaram mais lenha, arrancaram alguns pedac;os de palha da parede 
e pediram para pormos fogo. Mas nao estávamos com vontade de 
mostrar o isqueiro, pois queríamos ver como eles faziam fogo. lnsis
tiram, e por fim acendemos a palha. Aproximaram o feixe. em chama 
dos paus grossos, tazando brasa. Logo a fogueira estava acesa. 
Vasculharam toda a maloca em busca de lenha. Trouxeram lenha 
grossa e amontoaram ao redor da fogueira. Dentro de pouco tempo 
a maloca estava iluminada. O indio malhado sentou-se para esquentar 
o corpo, enquanto o tuxaua pegou mais palha, procurando alguma 
coisa no outro lado. Por um instante ninguém conversou . Tomei a 
bolsinha de tabaco e distribuí. Fizemos um cigarro, com os indios 
observando. Nao se espantaram quando saiu a primeira lutada. 
Passei a fumac;a pelo nariz, eles riram. 

O tuxaua foi buscar urna pequena forquilha e enfiou perto do 
fogo. Apareceram algumas folhas de tabaco que espalhou pren
dendo-as no pau. Chiná, ele repetia em voz baixa. Depois se levantou, 
arrancou outro tanto de palha da parede, tocou fogo, e foi correndo 
ao longo da parede como se procurasse alguma coisa. Demorou-se 
muito. Tornou a acender outra palha para continuar a busca. Achou 
um pitao de madeira e um socador. En~uanto limpava o recipiente, 

saiu o outro para apanhar um ramo de embaúba. Demorou para 
atear fogo. Com um abano reavivava o fogo. Com outro tanto de 
palha acesa foi procurar urna vassourinha. Era feita de um feixe 
de penas e de um pequeno cabo de madeira. Limpou o piláo. Espia
va-nos e, notando que estávamos observando, nao deixava de apa
rentar seu contentamento. Ficou assim um bom tempo absorvido 
em sua tarefa. Choviscava. Estávamos com sede. Inventamos um 
mundo de sinais pedindo que trouxessem água. Finalmente pegamos 
urna folha, fazendo um recipiente como se quiséssemos apanhar 
água. Os indios, porém, mandaram-nos beber água da chuva. A preo
cupac;áo deles era ·com o preparo de chiná. No piláo socaram as 
tolhas torradas até virar pó. Depois misturaram com cinza de 
embaúba. O socador estava cheio daquele pó. O tuxaua aproximou-se 
de Chico, tentando enfiá-lo no nariz dele. O rapaz recuou, tossindo. 
Depois queria soprar urna boa porc;áo de rapé na narina. por prazer 
de ve-lo sofrer. Riam até nao poder mais. 

Depois daquelas brincadeiras, a cerimonia do chiná tomava 
seu rumo normal. Botavam urna porc;ao na palma da máo, tragávamos 
usando os dedos. Os· indios também tossiam e cuspiam. Riamos pra 
valer. Encheram a bolsinha de tabaco com rapé. A chuva batia na 
palha. A luz da fogueira subia até a cúpula, correndo em sombras 
fugitivas. Sobreveio o sono. O tuxaua preparou nossa cama com 
folhas de bananeira, no chao, em torno da fogueira. Deixamos o gra
vador no chao, mas eles notaram o funcionamento do fraco motor 
a pilha. Gostaram daquele som fino e nao queriam que desligásse
mos. Deixaram arco e flechas ao nosso lado. Ficamos mais tran
qüilos. Mas mesmo assim os nervos estavam a ponto de arrebentar. 
Era a primeira noite na maloca. Com prevenc;áo combinamos senti
nela. O chao duro, as folhas de bananeiras molhadas, grilos subindo no 
corpo e pulgas fazendo festa. ·Os indios agora estavam no outro lado 
da maloca. Astor também as vezes levantava a cabe<;a para espiar. 
Só Chico dormiu o sono do justo. Dava inveja. Tínhamos certeza 
de que os indios também nos observavam. Ninguém confiava no outro. 
E assim se passavam as horas. O fogo diminuia, a escuridáo era 
mais densa. A lua lanc;ava pouca luz pelas frestas. De repente 
sombras que se movimentavam. Um indio subiu pela arma<;ao dos 
esteios e ficou sentado. Astor me chamou, ficamos observando. 
Outra sombra passou perto da fogueira e desapareceu. A sombra 
desceu, carregando folhas de bananeira para cima do jirau onde tinham 
ajeitado uns paus. O barulho de folhas mexidas nos tranqüilizou . 

De repente escutamos pisadas. Apuramos o ouvido. Alguém 
veio para mais perto. A sombra deslizou pela parede e parou no 
lugar onde as flechas estavam encostadas. Retirou as flechas, levan
do-as até a fogueira onde esquentou as pontas envenenadas. Ficamos 
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mais tensos, depois aliviados, quando o índio reencostou arco e 
.. flechas e sumiu. Chico, com frio, foi esquentar-se na fogueira. Já 

era madrugada. Levantamos e sentamos perto dos índios. Eles 
sorriam. 

Logo preparamo-nos para a caminhada. Deixamos a última ma
loca para trás. Ouando come<;ava a descida numa terra alagadi<;a, 
escutamos o alvoro<;o de gritos e atropelo dos que vinham correndo 
ao nosso alcance. Náo trouxeram as armas. Novamente pudemos 
apreciar a habilidade, equilíbrio e for<;a de seus corpos. Apenas urna 
vez um jovem pisou num buraco e caiu. A rapaziada estourou em 
gargalhadas, e o pobrezinho ficou sem jeito. Chegamos ao porto. 
lnsistiram que embarcássemos, mostrando cara feia, tentando em
purrar-nos para dentro. N~o aceitamos o convite. Entáo o mestre-ca· 
belelreiro e mais um rapaz de rosto redondo pularam na canoa. Mos
tramos firmes a dire<;áo ao acampamento. Todos gesticulavam e gri
tavam. Dividiram o grupo: uns desceram de canoa, outros correram 
em frente. Estavam com pressa para chegar ao acampamento antes 
de nós. Corremos também. Cruzamos o bra90 esquerdo do Pretáo. 
A ponte estava pela metade por baixo da água. A correnteza estava 
forte. Ficaram no meio do pau que balanc;avam com toda a vontade. 
Um momento de parada era o suficiente para eu perder o equilíbrio. 
Caí na água. Máquina e gravador afundaram. Os índios já estavam 
esperando por urna dessas. Se rolavam no chao, dando gargalhadas 
até náo agüentarem mais. Arrastei-me barranco acima como urna 
anta perseguida. Um quadro engrac;ado: um loiro alto, pintado de 
urucum, segurando a bolsa encharcada e agarrando raízes para firmar 
pé na correnteza. Todos riam. Tive de rir também, apesar da preo
cupa<;áo com os aparelhos. Passamos pelo antigo acampamento e 
fomos direto ao porto. Ficamos assombrados. Canoa e motor estavam 
alagados. Olhamos ao redor, querando Jer alguma coisa nos rostos 
vermelhos. Mas todos estavam serenos, e mesmo preocupados. 
Machados e terc;ados e os apetrechos de marisco tinham sido reti
rados. Entáo Chico caiu na água, nadou apoiando-se num galho e 
tentando erguer o motor. Astor e eu balan<;amos a canoa para tirar 
a água. Os índios estavam quietos, no barranco, observando. · Ninguém 
se mexeu para nos dar a máo. Ouando viram que conseguimos salvar 
motor e canoa, queriam subir também. Ouase iam alagar outra vez. 
A água entrava na canoa pelas frestas, na junta das tábuas. Os 
índios, porém, queriam viajar até o outro acampamento, onde havia 
lona, redes, panelas e comida. E talvez os au-au, que tanto esperaram. 
O jeito deles era empurrar. Agüentamos, bancando também os va
lentes, gesticulando, talando e tirando água. 

Ouando os jovens desceram da canoa, Astor aproveitou, soltando 
a corda. Entraram entáo na canoa deles. Seguraram a nossa, balan-
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<;ando-a perigosamente. Estávamos outra vez a merca da rapaziada, 
que se divertia conosco. De repente nos largaram; e com rápidas 
batidas desceram. Ficamos aliviados. A canoa dos índios venceu o 
primeiro obstáculo, chutando por cima do pau. Numa volta grande 
diminuíram a velocidade, rodeando no sentido contrário, deixando 
que a nossa se aproximasse. Agarraram-na pela proa para depois 
soltá-la de urna vez, virando-a de um jeito que a correnteza a pegou 
de banda. Ela se inclinou e tomou água. Rodopiaram e fecharam 
o caminho diante de urna tranqueira. A correnteza pegou a popa, 
jogando-a contra a árvore. Conseguimos agarrar alguns galhos e 
firmar a posi<;áo. Enquanto isso, os índios baldearam a canoa por 
entre a tranqueira. Veio a nossa vez de passar a canoa. Eles dese
nharam um círculo artístico e se mandaram a nossa frente. Nao 
foram lonae. Urna árvore caída cruzava o igarapé. O jeito era descer 
e empurramos a canoa por cima. Deixaram que aprumássemos ao 
lado deles. Ouando Astor desceu para puxar a proa, jogaram primeiro 
a deles. Chico remava com toda a for<;a para manter o prumo contra 
a correnteza. Mas a canoa se inclinou, alinhando-se ao longo da 
árvore. E os índios ficavam um tempáo, mantendo a posicáo de 
passagem. Lutávamos para nao emborcar até achar um galho para 
fazer contrapeso. Notando que o perigo tinha passado, atravessaram 
para o outro lado. 

Numa dessas manobras perderam o remo. Tomaram o nosso a 
forc;a, pelejando para virar a canoa. Estávamos preocupados com 
a água que penetrava, pois náo tínhamos vasilha para tirá-la. E o 
peso da água jogava a canoa. Os indios aceleraram o toque dos 
remos, distanciando-se cada vez mais. Estavam perto do acampa
mento. Ao chegarmos no porto do acampamento, vimos que tudo 
estava virado. Tinham-se apoderado do terc;ado, dos anzóis e de 
cordas. A primeira coisa . era salvar as armas. Tive de trabalhar 
ligeiro, sem me importar com as puxadas, fazendo um pacote e 
enfiando a arma no encerado. Foi entáo que descobriram a espin
garda na outra rede. Cortaram o mosquiteiro e retiraram a arma. 
Passara~-na de máo em máo, fazendo inspec;áo. Enfim pediram para 
darmos urna demonstrar;áo de disparo, e logo perderam o interesse 
por ela. 

Desmontamos o acampamento, baldeando encerados, caixas e 
a lona até o porto, carregando a canoa. Um índio segurava a corda 
da canoa. Náo queria que fóssemos embora. Enquanto isso, tirava 
água com a máo. Chico puxou a corda com forc;a, o rapaz quase ia 
cair na água. Olhou com cara feia para nós. Finalmente deram o 
passe, mandando junto urna escolta dos mais violentos. Estes encos
taram querendo viajar de carona. Paramos de remar. Deram slnal 
para que trabalhássemos. Respondemos com os mesmos gestos. 
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E novamente comec;aram as brincadeiras. Estava cortando urna 
~ lata para ajeitar um caneco. Um deles se engrac;ou com a utilidade 

do alicate, segurando meu brac;o com forc;a para apoderar-se do 
instrumento. Usei também a for<;a para livrar-me do rapaz. A corrida 
continuava até desistirem. Respiramos aliviados. Paramos numa 
praia onde consertamos o motor e calafetamos a canoa. O sol do 
meio-dia queimava. Véus puríssimos de un1 verde-azul brilhavam na 
superfície da água. Telas de aranha, como que coladas no ar, segu
ravam algumas gotinhas de chuva como cristais cintllantes. Arranjos 
pitorescos entrelac;avam-se por entre galhos e árvores. O Pretáo 
já era um velho companheiro. 
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III 

Fim do inverno de 1981. Seguimos novamente pelo varadouro dos 
índios desconhecidos, passando pelo . antigo acampamento até as 
capoelras e finalmente a primeira maloca. Notamos que eles andavam 
por perto, pois o telhado da maloca estava consertado e cachos de 
bananas pendurados ali e acolá. Canteiros de mudas de tabaco 
preparados em cestos de folhas, e algodáo em pequenos paneiros. 

Ao escutar gritos de crianc;as e jovens, chamamos. Logo respon
deram, vindo ao nosso encontro. O cachorro Piri, que desta vez 
trouxéramos, náo gostou nem um pouco daqueles carpos pintados 
de urucum. Avanc;ou feíto urna fera, e iria puxar a tanguinha da 
molecada, náo fosse a habilidade de_ subirem em árvore. Ao Piri 
apenas restava latir para cima, onde a crianc;ada fazia festa. A cena 
comica mudou coma chegada dos jovens guerreiros. Vinham armados, 
as flechas esticadas até o último. Aproximaram-se agitados, apontan
do as armas em gesto de ataque. Urna atitude hostil para receber 
visita. Em seguida fizeram revista, mandando abrir o encerado. 
Tiraram as redes, a máquina fotográfica e o saquinho de farinha. 
Nada escapou ao controle rígido dos fiscais. 

Algumas mulheres, nas árvores, por medo do cachorro, chora
vam. E Piri avanc;ou para estrac;alhar aquelas peles vermelhas. 
O tuxaua, entáo, fez um lac;o de clpó e amarrou o cachorro. Aquelas 
máos seguras náo deixavam nenhuma sombra de dúvida sobre a 
posic;áo do novo dono. Piri abaixou a cabec;a, deixando-se adestrar. 
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Terminada a saudacao estranha, tomos agraciados com presentes: 
'Cana que descascavam ininterruptamente e rapé contido dentro de 
um tubo feito da unha da anta. Mulheres vestidas com um feixe de 
folhas verdes por cima da tanga estavam de volta do servi<;o de roca. 

Tive a honra de levar o Piri na corda, os outros ficavam a res· 
peitável distancia. Dentro da maloca a molecada, trepada nas vigas, 
espiava para o cachorro. Seguros de seus esconderijos, faziam 
macaquices divertidas. Piri, no entanto, nao se interessava mais por 
aquela algazarra alegre. Eram os animais de criacao, cotia, coatá, 
cairara, mutum, macaco prego, caitetu etc., que desafiaram o recém
·chegado. Ficou desesperado, latindo sem saber para onde se dirigir. 
A bicharada estava em todos os cantos, hostilizando o novato. 

O tuxaua mostrou os postes para atarmos as redes. Aos poucos 
a turma foi chegando. O velho sorria, mulheres com criancas nos 
quadris nos davam as boas-vindas, trazando carne assada, bananas 
e mais cana. Aprenderam a chamar-nos pelo nome: Chico, Guno. 
Rapazes e mulheres foram apresentados, e ao repetirmos seus nomes, 
ficavam radiantes de contentamento. Entretanto ninguém pronunciava 
seu próprio nome. A apresentacao acontecía sempre pelo outro. 
O nome do tuxaua é Hama, do jovem briri'calhao Taju, de um outro 
Kwakoi e de urna mulher Xamá. 

Mal comecamos a cochilar, veio urna turma tirar-nos das redes. 
Achando que fosse urna brincadeira de mau gosto, bancamos os dor
minhocos. Percebemos, entretanto, que a coisa era séria. Era para 
juntarmos os trapos , e sair daquela maloca. Os índios acenderam 
tochas de caranaí e nos empurraram para tora. Nao era nada agra
dável correr atrás deles num varadouro mal iluminado. Forcaram-nos 
a entrar na outra maloca, onde juntaram lenha, fazendo fogo. Ao 
clarao forte da fogueira notamos que aquela maloca se encontrava 
num estado lamentável, faltando a metade da coberta e alguns 
estelos principais. A palha ao redor estava em parte arrancada. 
lndicaram o lugar onde atar as redes. De vez em quando vinham 
espiar se já estávamos dormindo. Puxavam a corda para desatar as 
redes. Nao deixavam a gente deitado na rede, nem sentado no chao. 
Esgotavam seu grande repertório de sacanagens. Alguns se iam, 
outros ficavam nos vigiando. Pegaram no encerado, jogando-o com 
toda a forca para o chao. Observava com olhos semicerrados, preo
cupado com a máquina fotográfica. Percebi um ar de desprezo e de 
hostilidade naqueles rostos pintados. Nao nos davam confianca. 

Ouando o dia clareou, desataram as redes e mandaram mete-las 
no encerado. Levaram-nos até a maloca principal onde nos instalaram 
no mesmo lugar. O pessoal nao se importava com a nossa chegada. 
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Já sabfam de tudo, e agora se davam como se nada tivesse aconte
cido. Ganhamos o nosso café: bananas e cana. Nesta manha tomos 
toreados a acompanhar os cacadores que iam buscar urna anta aba
tida no dia anterior. Caminhamos desde cedo até o meio-dia, inicial
mente seguindo por varadouros limpos que depois se perderam em 
piques. Descalcos, sempre correndo atrás dos índios, nos machucáva
mos em tocos, galhos e espinhos. As vezes construíam pontes por 
cima de igarapés. Achávamos que fosse gentileza para nós, mas 
na verdade preparavam o caminho de volta. 

A Jovem Dixiniml preparando a pasta de urucum. (Foto do autor) 
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Um bom tiro. A parte da flecha sobressaiu perto do corac;áo. 
"ÜS rapazes trabalharam com rapidez, uns se dedicando a esquartejar 
o animal, outros espalhando folhas de pacova no chao e outros fabri
cando cestos para levar a carne. Nós descansávamos daquela corrida 
louca de cinco horas, catando apenas os carrapatos, que saídos da anta 
andavam a procura de novos donos. Os ac;ougueiros tiraram as fezes 
das tripas, e sem as lavar meteram ali o sangue. Nao permitiam a perda 
de algum pedac;o. As miudezas foram guardadas em pequenos cestos. 
Feito o carregamento, as partes foram distribuídas. Taju, um adoles
cente, aceitou urna carga acima de suas forc;as. De vez em quando 
tiveram de trocar a carga. Chegamos tarde a maloca. As miudezas 
logo foram distribuídas. Ganhamos o útero com gosto de sangue 
velho e fezes. Jogávamos a carne furtivamente ao Pirí, enquanto 
comíamos macaxeira com banana. 

No mesmo dia, Hamá e outros companhelros foram ao acampa
mento revirar tudo em busca de ferramentas. Fizeram inspec;ao na 
arma, e descarregaram um cartucho, derramando chumbo e pólvora 
no chao. Usando nossa canoa desceram até o outro acampamento. 
Descobriram o terc;ado que tínhamos escondido num toco ao lado do 
barranco. Regressaram decepcionados, trazendo alguma coisa estranha, 
que passavam de máo em mao. Era um pedac;o de toicinho. De 
qualquer maneira deram-nos mais confianc;a, convidando-nos a dormir 
na grande maloca. A noite tornava-se tranqüila. Fomos· pintados · de 
urucum dos pés até a cabe<;a. 

Ao partirmos no terceiro dia, tivemos de reforc;ar a promessa 
de trazer ferramentas. Outra vez voltou aquele tom de violencia, 
um ar de superioridade e brutalidade misturado com atenc;ao e cari
nho. Ganhamos o cesto de provisáo. Estávamos prontos para a 
viagem. 
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IV 

Abril de 1982, dia 26, quente com poucas nuvens no céu. Ao 
darmos urna volta ao redor do acampamento, descobrimos a velha 
espingarda que os índios tinham jogado na água no primeiro encontro. 
A arma tora retirada da água e guardada para nós. O cano estava 
batido com fortes golpes e enferrujado, a parte de madeira arrancada. 
Sinal verde para o·s próximos passos. Trouxemos vinte machados e 
vinte terc;ados como presente. Era um assunto muito discutido entre 
nós. Pretendíamos satisfazer de urna vez, com essa experiencia, 
a vontade dos índios que pediam c~da vez mais ferramentas e conti
nuavam saqueando os acampamentos dos sorveiros. Fincadas as 
ferramentas no chao em forma de círculo, embrenhamo-nos mato 
adentro. Encontramos um acampamento recente de oito tapirizinhos 
ainda bem conservados. No chao cestos inutilizados, bagulho de 
cana, sabugo de milho e ossos e espinhos espalhados. 

Atravessamos o brac;o do igarapé onde os índios costumam escon
der a canoa, que desta vez nao avistamos. O varadouro ficou mais 
largo. Avanc;amos até o igarapé de areia branca onde descansamos, 
tomando um banho refrescante. Na capoeira urna surpresa: urna 
construc;áo grande de estacas fincadas na terra, em forma de 
gaiolas. Talvez fossem armadilhas ou moquéns para grandes cac;adas. 

A maloca estava conservada. Notamos vestígios recentes dos 
índios: cestinhos cheios de paina, folhas de tabaco dependurados na 
parede e cachos de bananas suspensos na armac;áo do círculo interior. 
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E sempre sinais de vida alegre: bagulho de cana, abacaxis degolados 
r- e sabugo de milho torrado. Perto da quarta maloca, num rocado novo, 

encontramos o patriarca, o mais velho do povo, trabalhando no corte 
de cana. Náo notara nossa presenc;a, e chamado, pouco se importou 
com os cinco brancos. Continuava cortando, e só depois de 
um tempinho dignou-se a dar atenc;áo aos recém-chegados. Veio ao 
encontro com um sorriso despreocupado, trazendo por baixo do 
braco alguns pedac;os de cana para nós. Trocamos os presentes. 
Examinou-os com satisfac;áo enquanto chupávamos cana. Juntou as 
ferramentas com um cipó e indicou o caminho para a maloca. Era 
algo estranho vermos aquele homem de pernas tortas e de corpo 
corcundo pelo peso dos anos galgar por cima de paus e equilibrar-se 
com agilidade. Perto da maloca ficou mais animado e gritava. Pouco 
depois a turma de jovens veio ao nosso encontro. Estavam desar
mados, mostrando-se satisfeitos. E como de costume, foi feita a 
revista com atenc;ijo e curiosidade. Era óbvio que Tere se tornasse 
a pessoa mais atrativa do grupo. Era a primeira mulher branca a 
chegar até a maloca. Pediram para tirarmos as camisetas molhadas 
e pendurá-las num galho, fazendo sinal de desprezo e desgosto contra 
esse tipo de roupa empapada de suor. Lembraram assim do primeiro 
encontro, quando queríamos impedir que levassem nossas roupas. 
Estavam mesmo convencidos de que roupa de branco traria desgrac;a. 
Munidos com a quitac;áo alfandegária, tomos levados para dentro da 
maloca. Havia pouca gente, uns deitados na rede, outros fazendo 
seus afazeres. Náo deram bola para nós. Guiados ao centro da 
maloca, permitiram que atássemos as redes. 

A maloca estava em reforma: feixes de caranaí espalhados pelo 
chao, panos tecidos empilhados num canto. Mostraram o método 
de tecer palha. Experimentamos e acertamos, achando que fosse 
urna boa entrada trabalhar neste tipo de atividade. Os índios, porém, 
descascaram cana e nos deram bananas. Outros foram chegando. 
Também as mulheres se aproximavam, apalpando-nos e fazendo seus 
comentários. Admiravam principalmente a musculatura e a gordura 
de Mané, que se tornou alvo de pesquisas mais detalhadas. Entáo 
Mané bancou o Tarzá da selva, mostrando seu corpo musculoso, em po
se de super-homem. As mulheres gostavam deste tipo de brincadeiras 
pedindo que fizesse mais palhac;adas. Vibravam com suas apresenta
c;óes espetaculares. Alguns jovens trituravam sementinhas de uru
cum, e, estregando-as na palma da máo, aplicavam a massa amolecida 
com saliva no corpo inteiro. Tere foi levada por algumas mulheres 
a urna repartic;áo onde a convidaram para trocar de roupa. Estava 
de short, portanto lastimavelmente vestida. Mandaram tirar a pec;a 
escandalosa e vestir a tanga, ajeitando as franjas até que aparentasse 
decencia e beleza. De vez em quando espiavam para o nosso lado 
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querendo captar nossos olhares aprovadores. Urna mulher foi mexer 
nos artigos cosméticos. Voltou com urna pasta compacta de urucum. 
Formaram um semicírculo, contornando assim o saláo de beleza. 
A dona do Instituto ajeitou a pasta, metendo saliva na parte cóncava 
que, amoleclda, passou no corpo de Tere, cobrindo-o com centenas 
de pontos vermelhos. Terminada a sessáo, as outras deram aprova
cáo, sorrindo e comentando. Tere também estava contente por ter 
sido aceita com . tanto calor. Estava bonita, pintada e vestida com 
a tanguinha. Ficou corn as mulheres retribuindo a alegria que elas 
espalhavam. 

Sentamos na repartic;áo do velho que nos trouxera. A velha 
esquentava urna parte da massa de mandioca numa panela de barro. 
Tlrou urna rnáo chela, amassou a máma e repartiu entre nós. 
Apesar do gosto de puba, de cinza e de outros temperos que a máo 
suja da velha produzirarn, estava urna delícia. O velho torrava algu
rnas folhas de tabaco no fundo de urna panela embarcada. Outras 
folhas estavam penduradas em pequenos feixes perto da fogueira. 

Estávamos curiosos para_ rever o cachorro Piri. Ao perguntarmos 
por ele, repllcaram que fora levado ao mato. Pouco depois vieram 
correndo com o cachorro. Para nosso espanto era urna cadela prenha 
com peitos grandes, muito parecida com o verdadelro Piri. Conse
gulram-na em suas últimas excursóes. Sabíamos que tinham andado 
na banda do Coxodoá, pondo a máo em tudo quanto fosse ferramentas, 
inclusive na cadela. Fazia calor, suávamos por todos os poros. 
Acompanharam-nos até o igarapé, poucos minutos atrás da maloca 
principal. Tere ficou com as mulheres, no outro lado do igarapé. 
Ganhou seu traje de banho: um monte de folhas presas na cintura 
por um cipó. Aproveitando a presenc;a dos jovens, fizemos algumas 
anotac;óes. Os índios seguiam com interesse, pegando no caderno 
e rabiscando em ziguezague. Poucas famílias dormiram na maloca. 
Choviscava, e tivemos de mudar a posic;áo das redes. Os meninos 
ficaram conosco até alta noite, conversando e brincando. Juntaram 
lenha e fizeram urna fogueira para se esquentar. 

Fomos acordados pelos rapazes, que puxavam as cordas, balan· 
c;ando as redes. Urna boa maneira de ganharmos o "bom dia". Rou
bamos alguns ti<;oes para avivar a fogueira. Sentamos no chao para 
nos esquentar. Ainda estava escuro. Algumas famílias tinham voltado 
da outra maloca, e de todos os lados via-se agora o claráo de foguei
ras, uns preparando a comida, outros as flechas. Novamente ganha
mos máma e pequenos petiscos de carne assada. Descobrimos pala
vras-chaves para fazer perguntas. A partir deste momento eles 
também queriam conhecer as palavras em portugues. Tere fazia 
pesquisas sobre coisas relacionadas a atividades femininas. Um 
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índio veio trazer um dos terc;ados pedindo que afiássemos. Trou-
" xeram urna pedra de amolar, sem dúvida requisitada em expe

dic;oes reparatórias na banda do Coxodoá. Passamos amolando as 
ferramentas na parte da manhá. Mostravam cara feia ao perceber 
tadiga ou até preguic;a, exigindo pressa. E notando a incapacidade 
de afiar um terc;ado, tomavam a terramenta a forc;a e, com rápidos 
movimentos, metiam-se ao servic;o, dando-nos urna aula de mestres, 
com ar de superioridade e orgulho. Sabiam manejar as ferramentas . 
Balam;avam-se na rede, observando-nos com olhares curiosos e cínicos. 
Levaram Chico ao roc;ado e trouxeram macaxeira. Emprestamos · urna 
panela e cozinhamos. Tere saiu distribuindo pedacinhos de maca· 
xeira em espetinhos de pupunheira. 

Estávamos tomando banho quando voltaram os cac;adores, pinta
dos de un.icum, as flechas esticadas no arco até o último, tazendo 
gesto como se as soltassem contra cada um de nós. Por um instante 
reinou um clima de confusáo e tensáo, uns gritando de excitac;áo, 
com as terríveis feic;óes de guerreiros. No entanto nao houve 
choque. Caímos na água. Os cac;adores atravessaram a ponte até o 
outro lado, onde baixaram a carga pesada de enormes cestos cheios 
de carne. Ficavam observando. Convidamos para um banho, dando 
uns mergulhos cómicos. Hamá e outros companheiros nao resistiram, 
caindo também na água. Gostaram de Mané, que mostrava sua 
habilidade de palhac;o, pulando e brincando da maneira mais grotesca, 
exibindo evoluc;oes de forc;a bruta. 

De volta a maloca, mulheres com crianc;as e outros que tinham 
voltado da ca<;ada vieram nos ver. Notamos que o pessoal morava 
na maloca vizinha, pois mudaram para lá, levando também a carne, 
tao cobic;ada por nós. Observávamos o velho casal labutando em seus 
afazeres domésticos. A dona nos interessava, pois portava o cóccix 
um tanto prolongado, como se fosse o início de urna cauda. t: óbvio 
que nos divertíssemos, principalmente porque lembrei de urna his
tória que lera no "Diário da Viagem de Francisco Sampaio" sobre 
índios na área do Juruá, possuidores de rabo de tres ou quatro palmos 
de comprimento, e cuja origem teria sido o ajuntamento das mulheres 
com os macacos coatá. Teria sido o padre José de . Santa 
Tereza Ribeiro, carmelita missionário de Nogueira no ano de 
1768, que para se certificar melhor do fato estranho, mandara 
despir um índio na Missáo, e visto entáo um rabo da grossura de um 
dedo polegar e do comprimento de meio palmo, coberto de couro liso, 
sem cabelos. Nao é estranho que o pessoal ribelrinho contasse até 
os dias de hoje tais fábulas nas quais muitos acreditam. 

O velho casal criava um macaco, cuja tarefa era impedir que 
estranhos chegassem perto. Avanc;ava numa investida feroz contra 
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quem se aproximasse, juntando com as máos areia e cinza que 
jogava nas pessoas. Depois batía em retirada, esperando que o 
inimigo tirasse a sujeira dos olhos para, em seguida, investir outra 
vez. Os velhos davam risaáas gastosas instigando o bicho, jogando
·lhe pedac;os de bagulhc, que apanhava e projetava com mira sensa
cional. Assim os velhos divertiam-se por muito tempo, brincando com 
o enjeitado. Ficávamos tora da trajetória do desordeiro. A tarde 
regressou outro grupo de cac;adores, trazendo o Piri amarrado numa 
corda de cipó. O cachorro logo nos reconheceu, balanc;ando o rabo. 
Estava um tanto magro e exausto. Levaram-no para o lado da cadela , 
onde se· deitou, desligado dos movimentos estranhos. A noite pas
samos um sufoco dos diabos. Muitos dos jovens náo tinham trazido 
as redes e passaram a noite nos "sacaneando". Levantaram urna fo
gueira bem ao nosso lado para se aquecer. E comec;aram as brinca
deiras de mau gosto. Balanc;avam as redes de tal forma que urna 
batia contra a outra. Puxavam pelos brac;os, pelas pernas até que nos 
levantássemos. Desatavam mil vezes as cordas fazendo com que 
pulássemos antes de levar um tombo. Riam e se divertiam a bec;a, 
durante horas e horas. As vezes se reuniam ao redor da fogueira, 
conversando baixinho. Era urna trégua que aproveitávamos para co
chilar. Mas nao demorou muito. Cortaram folhas de caranaí, fazendo 
disso algumas tochas, e vieram iluminar o rosto de cada um. . Ao 
perceber que já tínhamos sucumbido ao sono, tiravam-nos do estado 
privilegiado com balanc;os e socos pouco suaves. Acordávamos com 
cara feia, soltando palavróes em portugues. Os nervos já estavam 
a flor da pele e ninguém estava com paciencia para agüentar. 

De madrugada fez frio. E a pintura de uruc~m nao era um bom 
cobertor. Enrolamo-nos com a própria rede, ficando esticados como 
num saco de dormir. Aí sim, que a rapaziada achava motivo para un~ 
passatempo divertido. Levantavam o corpo enrolado na rede para 
depois soltá-lo. O poste do centro cedeu e estávamos com medo de 
que toda a armac;ao arrebentasse. Pegavam em pernas, brac;os , barri
ga, cabec;a, apertando e aplicando beliscóes. Tere submeteu-se a 
urna série de exames. Xingava baixinho, mandando todo mundo as 
favas. No entanto pararam apenas quando o sono os dominou, já 
de madrugada. 

Um grupo de homens preparou-se para ir buscar as ferramentas. 
Nós tomos ao roc;ado apanhar mais macaxeira. Perceberam que eu 
mancava e se interessaram pelo assunto. Um homem veio fazer a cura, 
mandando me sentar e esticar a perna. Em seguida passou a máo 
por cima, como se apanhasse alguma coisa. Depois juntou as duas 
máos e soprou nelas, como que afastando os pressupostos objetos. 
Foi repetindo os mesmos gestos e toda a vez purificando as máos 
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com a própria saliva. Como ele também sofria de um incomodo nas 
costas, pedlu que fizesse a cura nele. lmitei os gestos, e ele ficou 
contente. Veio a vez de cada um de nós expulsar os males dos indios. 

Tere foi ver urna mulher que se ocupava na fabricac;áo de urna 
rede. Tinha fincado dois paus na distancia do comprimento desejado 
da rede . Agora operava com os rolos do fio, dando as voltas até 
a largura certa. Os fios eram de envira batida. Acabada a montagem 
horizontal, ia juntando o fundo da rede, entrelac;ando os fios com 
cada volta verticalmente. Urna outra mulher socava milho num 
piláo de madeira de tamanho médio. Tere observava; depois se 
ofereceu para ajudar. Mas nao tendo muita prática, os gráos pulavam, 
pelos lados, ao chao. Indignada, a dona do milho exigiu que apanhasse 
grao por grao e os colocasse de volta. Náo poderla ter nenhum 
desperdício. 

Urna jovem estava fiando, empregando o mesmo tipo de fuso 
que os índios Jarawara, sendo o eixo feito de urna lasca de pupunheira, 
e a roda de urna rodela da casca de um quelonio. Rolava o fio com 
a mao na coxa da perna, girando o fuso com a outra máo para 
enrolar o flo. Tere ganhou um colar de dentes de onc;a. Nós, homens, 
tomos enfeitados com urna coros de envira - urna simples tira 
presa por um lac;o na cabec;a. Com o mesmo material ornaram perna, 
brac;o e tornozelo. Mas o nó logo se abriu e perdemos os enfeites. 
Os indios náo deram bola. Mulheres tinham trazido barro branco-cin
zento para o emprego de artigos de ceramica. Veio-nos urna idéia. 
Do material de barro fabricamos algumas figuras como canoa, tarta
ruga e outros bichos querendo insinuar as denominac;óes daqueles 
objetos. Era um jogo de adivinhac;:óes. Os índios se riam quando 
um bicho se transformava em outro, apenas mexendo com o barro. 
Desta brincadeira resultaram mais algumas palavras. Os homens 
voltaram do nosso acampamento, trazendo machados e terc;:ados. Mos
travam-se satisfeitos. 

Deitamos na rede, e logo se juntou o grupo dos que mais se 
interessavam em nos ensinar a língua, insistindo na pronúncia correta. 
Outros assistiam as aulas de longe. Os mais pequenos só se arris
cavam a chegar perto em companhia dos país. Apenas Tere tinha o pri
vilégio de pegar nos nenes. As máes lhe davam com toda a confianc;:a. 
As mocinhas ficavam em respeitável ~istancia, e quando olhávamos 
para elas, corriam para se esconder. Na hora do intervalo, os 
meninos traziam peixinhos quase crus que enfiavam na boca de seus 
alunos. Dava um gosto esquisito de terra, cinza e a sensac;:ao de 
algo trio, como se fosse pele de sapinhos. 

Ao entardecer apareceu o tuxaua Hamá pedindo que desatásse
mos as redes. Ficamos surpresos, pois náo sabíamos interpretar suas 
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intenc;:óes. Ouando notou nossa demora, mandou meter as redes no 
encerado. Levou-nos até a maloca habitada. Urna das repartic;:óes 
era destinada para nosso reservado. Finalmente tomos aceitos e 
convidados para pausar junto com as familias. Dentro da maloca 
estava escuro, apenas claróes de fogos vagueavam pelas paredes. 
Os olhos aos poucos se acostumavam a penumbra. A maloca estava 
lotada. Ainda náo tínhamos visto tanta gente morando junto. E no 
centro encontravam-se ferramentas, machados, terc;ados, todos ali
nhados em duas filas. Homens discutindo e gesticulando como se 
alguma coisa náo estivesse certa. Contamos 18 machados e 19 
terc;ados. Ouando apontamos a falta dessas ferramentas, se riram, 
e um voltou trazendo as outras e mais alguns machados enferrujados. 

Um cac;ador depositou a cabec;:a de urna anta moqueada em nossa 
frente. Beliscamos um pedacinho, pensando que fosse retribuic;áo 
pelos presentes. Mas o dono, ao perceber nossa fome, guardou a 
cac;a num cesto enorme. Um homem notou nossa decepc;áo de 
crianc;as abandonadas e nos trouxe um pedacinho de carne. Roemos 
as migalhas com muita classe. Inventamos andar perto das fogueiras, 
onde as familias faziam suas refeic;óes . Talvez aí caísse mais urna 
migalha para nosso lado. Eles enchiam a boca, e no último cantinho 
dos lábios formavam urna risadinha, como que se desejando um 
bom apetite. 

Cheguei perto de urna dona que alimentava os pequenos. Entrei 
na fila e pedi um pedac;o, mostrando com o dedo um coatá gordo. 
A dona, porém, comec;ou a talar alto e gesticular. Voltei disfarc;ada
mente para o nosso canto. Lá estavam outros indios, dando cabo de 
urna perna de macaco, tirando de vez em quando um pedac;o que nos 
jogavam. Ganhei o osso roído, e continuei roendo. Lembrei de Piri 
e sua sorte de cachorro. Depois do "jantar" veio a hora do chiná. 
Formavam pequenos grupos onde o rapé era aspirado. Participamos 
de vários grupos, sempre o inalando em pequenas porc;óes. Eles 
cuspiam, espirravam, riam, batendo com as maos na cabec;a e peito. 

Um indio veio trazer um pau pesado até perto de nossa repar
tic;áo, fazendo sinal que partíssemos a madeira. Estava fazendo trio 
e tínhamos planejado montar urna fogueira. Olhamos com simpat~a 
para o cara providencial. A lenha veio ao nosso encontro. Entao 
nos revesamos, rachando um monte. No entanto, ele voltou e levou 
toda a Jenha para a sua fogueira. Reclamamos gesticulando e puxan
do alguns pedac;os para o nosso lado. Tivemos entáo urna idéia. Ao 
lascar os últimos rolos, separamos urna parte para o indio e urna outra 
para nós. O camarada logo aceitou nossa proposta. Tínhamos esque·· 
cido que ele era o dono da madeira corn direito a maior parte. Pode
ríamos ficar com o resto pelo servi~ p restado. Aos poucos o silencio 
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ia dominando a maloca. Os índios acenderam pequenas porc;óes 
de breu. Ficou aconchegante e perfumado. Também em nossa 
repartic;ao flamulava o breu. 

Depois de quatro dias de permanencia na maloca decidimos partir. 
Conseguimos em troca das ferramentas um feixe de flechas e um 
arco. Fizeram o rancho para nossa viagem: macaxeira, bananas, 
abacaxi e cana. Nosso superstar deu seu último show. O grupo mais 
animado acompanhava os movimentos, pulando e brincando. Todos 
vibravam de entusiasmo. Urna despedida alegre. Seguimos caminho 
até o acampamento avanc;ado. Lá estava tudo em ordem, o revólver 
descarregado, a espingarda desmontada, as ferramentas do motor 
por baixo da capa do Yamaha. A chuva nao cessava, estávamos 
encharcados até os ossos. Tratamos de acender o fogo e secar 
nossas roupas. No outro dia deseemos o Pretáo. 
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V 

No inverno de 1983 fizemos outra visita as malocas dos índios, 
levando desta vez apenas alguns pres.entes: facas e anzóis. Os 
índios, no entanto, nao se deram por satisfeitos, apontando em direc;áo 
ao acampamento avanc;ado como que confiantes de haver aqueles 
tesouros escondidos por lá. O jeito era deixá-los sonhar. 

Tere levou consigo urna faca que serviria de teste no sentido 
de uso e propriedade pessoal. Deveria defende-la com unhas e dentes. 
Mas um dos homens, vendo a má vontade _da menina em querer desfa
zer-se daquela faca, agarrou suas máos com forc;a, desarmando-a. 
Enquanto ela falava e gesticulava, o índio deu urna risadinha de 
pouco caso e levou a faca. Ainda bem que tínhamos escondido um 
terc;ado no acampamento para o regresso. 

A maloca estava em plena atividade, e nossa intromissáo em 
nada perturbou o ritmo milenar de tarefas em execuc;ao. Mulheres 
sentadas nas redes fazendo seus trabalhos costumeiros. Curiosas, 
viravam-se para nosso lado, talando e sorrindo. Urna puxou Tere 
para perto da rede, chamando atenc;áo para tomar jeito e se vestir 
de modo mais decente. Tere, entáo, colocou a tanga. 

Hamá levou-nos ao centro, permitindo que atássemos as redes. 
Ao examinar um dos esteios, solicitou a um jovem que subisse até 
as junc;óes do esteio-mestre de mals de 12 metros de altura e refor
c;asse a armac;ao. O rapaz ajeitou a tira de envira, deu um nó nas 
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extremidades e, com os pés enfiados na peconha, subiu pelo pau 
" abrac;ado contra a madeira e apoiado no lac;o da envira. 

Atamos as redes, e enquanto fazíamos cera, Hama contava as 
novidades das últimas cac;adas. Por gestos e palavras fazia-nos 
reviver cenas de valente cac;ador. Ficamos fascinados com a maneira 
de contar as histórias. E vendo que nosso rancho era constituído de 
carne de mutum e de farinha, quis também saber das nossas aven
turas de cac;adores . Chico, entáo, contou como abatera aquela ave. 
Os homens acompanhavam os gestos com atenc;ao e gargalhadas. 
Nos sentíamos bem no meio daquele povo animado. Para comprovar 
nossa habilidade de cac;adores, Hama trouxe arco e flechas a fim de 
darmos urna demonstracao. Chico atirou, mas a flecha caiu perto 
de urna bananeira, sem pontaria. Os índios riram até nao poder. 
Eu nem consegui esticar a corda do arco, de sorte que a flecha se 
perdeu uns metros adiante. Para nao passar por mau cac;ador, mos
trei-lhes, por gestos, que era bom no gatilho da espingarda. Eles 
se deram-por satisfeitos, encerrando aquele assunto delicado. 

lnvestigaram acerca das plantas levadas da outra vez. Os 
olhos chispavam de contentamento quando contamos que a macaxeira 
já estava enraizada, a cana crescida e o urucum formando um peque
no arbusto. Satisfeita a curiosidade e trocadas as informacoes, os 
homens voltaram ao servico. Deu um tempinho para nos ambientar
mos melhor. A maloca estava habitada e arrumada, redes atadas 
desde o círculo externo até o centro, outras compridas nas vigas no 
alto. Em cada reparticao havia apetrechos domésticos, fogos acesos 
e animais selvagens amarrados nos postes. Ouvia-se gritos . de 
macacos, porcos e cotias. As crianc;as trouxeram dois cachorrinhos, 
pressupostos descendentes do orgulhoso Piri. Mas, para nosso espanto, 
espreguicavam-se cinco cachorros adultos em diversas repartic;oes. 
Decerto, tFoféus da última excursáo na banda do Coxodoá·. Daqui 
para frente, que Deus nos defenda dos quadrúpedes, de cara mansa 
somente quando longe de nós. 

Urna turma de rapazes veio nos chamar para o lugar de trabalho. 
Chico logo atendeu. eu reclamei por mais um minuto de repouso. 
Náo adiantou muito, pois brac;os fortes me puxaram para tora da 
rede. Que t~manho de gente preguicosa . .. 

Em direc;áo ao igarapé, um pouco afastado da maloca, encontrava
·Se a oficina, um tapiri feíto a toa. Ali estavam os cacadores ajei
tando as armas. Sobre o fogo aceso mexiam num recipiente em 
forma de cuia gaúcha, onde se encontrava o veneno. Aos poucos o 
líquido quente tornava-se urna massa espumosa e branca que pas
savam na parte superior da cuia até conseguir urna certa durabilidade 
liguenta. Usavam um pincel feíto de pelo de porco, com um pequeno 
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cabo de madeira. Depois pintavam os quatro entalhes da ponta da 
flecha, deixando-a ensopada. Em seguida deixavam as pontas por 
cima do fogo brando ou mesmo ao sol, para secar. Entáo juntavam 
o feixe, passando mais urna vez a massa venenosa, estregando urna 
flecha contra a outra. 

Limpavam cuidadosamente as porc;oes pingentes. Um trabalho 
que exigia o máximo de atenc;áo. Para escorrer o veneno, levantavam 
as flechas com gestos rápidos. Como o espaco dentro do tapiri 
era pouco, as flechas envenenadas passavam perto do nosso nariz. 
O jeito era confiarmos em sua habilidade, e nossa atitude estóica 
nao lhes escapava despercebida. Para animar a roda faziam questáo 
de virar as flechas encostadas ao rosto, quase tocando nos olhos. 
Os arteiros ganhavam o merecido aplauso e gargalhadas. Urna turma 
sacana que se divertia a nossa custa. Ríamos juntos, apesar dos 
pesares. 

Outros preparavam as flechinhas da zarabatana. Para cavar e 
afiar a ponta usavam um formáo feito de dente de cotia ou paca, 
encaixado e amarrado num pedac;o de madeira. Vendo que estáva
mos em situa<;áo de desemprego, integraram-nos em trabalhos comu
nitários. Aquele instrumento original realmente cortava pequenas 
lascas de madeira da pupunheira. Chico trabalhava com paciencia 
e mais habilidade, eu entregava os produtos antes de terem sua forma 
justa ou fazia cortes fundos demais na pontinha que deveria agüentar 
o tiro no animal e quebrar só depois de atingir o alvo. Confiaram-nos 
o trabalho de consertar as flechas, ensinando-nos a usar barbante de 
algodáo passado no cerol. 

Tere ficou com urna mulher sentada na rede a modelar urna 
panela. Fundo e barriga já estavam prontos. Rolava pedac;os com· 
pridos de barro na máo, depois aplicava na parte da borda já seca, 
calcando-os com os dedos para dar firmeza. lsso entáo se repetia 
cada vez que secava a parte nova. Cozinhavam bolinhos de milho, 
feitos de massa de milho socado. Os pequenos ganhavam porcoes 
de cana descascada. Foram a ro<;a apanhar cana e algumas espigas 
de milho seco. Chovia: as mulheres protegiam-se com folhas de ba
naneira e Tere pediu licenc;a para assar as espigas no fogo da vizinha. 

Terminado o trabalho dos homens, voltamos a maloca. Taju subiu 
por um esteio até sua rede, a mais alta e comprida, onde apanhou 
alguma coisa. Ficamos de boca aberta com o dominio de seu corpo 
quando ainda apoiado no estelo, sentou quase em cima do punho da 
rede para depois soltar as máos naquela altura, e de lá se fo! 
puxand_o para o meio da rede, abrindo-a devagar. Voltou com um 
suspensório e me chamou para fora. O pessoal ao redor nos acom
panhou, todos sérios , enquanto as mulheres cochichavam, mexendo 
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com Tere para que ·observasse o cenário. Estava na cara o que ia 
acontecer. Estávamos indecentemente vestidos, e agora já era hora 
de nos comportarmos como homens. Mandou tirar o calc;áo, tentando 
amarrar o fio do suspensório ao redor dos quadris. Por ser curto 
demais arranjou mais um pedac;o. Depois de várias tentativas con
seguí colocar o suspensório. Retornei a rede feíto homem. O mes
mo aconteceu com Chico. Com urucum, pintaram nosso carpo ínteiro, 
inclusive os cabelos. E nunca deixaram de ser sacanas, passando 
urucum nos olhos como que tentando tirar o azul da pupila. As pál
pebras ficavam encaroc;adas e empapadas, e se movimentavam com 
dificuldade. As mulheres comentavam sobre o feitio da roupinha, 
aliás a única "made in Brazil". O jeito do novo traje incomodava 
inicialmente, e vez por outra tivemos de ajeitá-lo. Tirávamos sarro 
um do outro, vendo que o bumbum e a parte da frente reluzia de 
urna brancura contrastante, apesar do urucum. Os rapazes nos indí
caram o caminho para o banho, um caminho diferente daquele que 
passa pela oficina, sujo e lamacento. Na beira havla um pequeno 
fogo coberto de palha, onde queimava lentamente urna panela re
cém-modelada. Perta da água os meninos mandaram parar, e grita
ram. As mulheres no banho responderam, e logo vinham subindo, 
carregando as crianc;as. Esperamos até a última terminar seu banho. 
A água era mais urna lagoa que um igarapé. 

Estava na hora da janta. Urna visáo fantástica de pessoas no 
claráo de fogueiras. Ruídos de mastigar e sorver, estimulantes para 
um bom apetite. Os índios, deitados na rede ou sentados num toco 
de madeira diante da panela, fisgando pon;óes de carne com a malar 
tranqüilidade do mundo. E nós com urna fome louca, reclamando 
baixinho de nossa sorte. Entáo um índio se compadeceu, convidando
-nos a sua repartic;áo. Ganhamos um pedac;o de carne chupada e 
ranc;osa. 

Terminada a janta, voltamos as redes onde se juntou a juventude 
com vontade de se divertir. Gostavam de embalar as redes para 
depois pará-las a socas. Escangalhavam-se de rir. Mandávamos o 
bando para o fim do mundo. Era aquela farra, quando fazíamos care
tas, e eles prontamente entravam em cena. Arremedávamos os 
bichos do mato, seus gritos e gestos. Eles, no entanto, entreolhavam
-se querendo adivinhar os bichos. Depois ensinavam o certo. Trou
xeram lasca de madeira, atamos fogo perto das redes. Fazia trio 
a noite, e o novo miniconjunto exigia mais calor. Tínhamos trazido 
lenc;óis que agora serviam para novas brincadeiras : cobriam o corpo 
todo e com os dedos furavam olhos , nariz e boca. Algumas mulheres 
discutiam sobre os motivos haitianos da minha rede verde, desenhos 
de moc;as remando numa canoa. Pegavam nas franjas; pesquisando 
sobre o modo do feitio. 
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Acordamos com a maloca iniciando as atividades. Um grupo de 
homens preparava-se para a cac;a, juntando arco e feixes de flechas. 
Desconfiamos que fossem fiscalizar o acampamento. Enquanto se 
arrumavam, tomávamos nosso café: bananas e cana. Mostraram em 
direc;áo a outra maloca, metendo nossas redes no encerado. Comec;ou 
mal o novo dia. Nao havia dúvida quanto a seu plano de nos man
terem afastado da maloca habitada até a volta dos inspetores. tra
mos considerados "personas non gratas" na hora do saque ou da 
distribuic;áo de alguns objetos nossos. Apreensivos, esperávamos 
pelo regresso dos fiscais. Novamente havia aquela mudanc;a brusca 
de atitudes violentas. Deixamos o carro correr .. . 

A outra maloca, menor que a primeira, encontrava-se em estado 
lamentável. Náo havendo teto, o sol queimava implacavelmente, o 
pium lanc;ava-se contra os carpos nus. Nos distraíamos matando 
insetos e nos co<;ando. Levaram Chico para um passeio nos roc;ados. 
Fiquel fazendo companhia a Tere. Um rapaz apresentou um ten;ado 
sem cabo, e pensando que fóssemos os inventores dessas maravi
lhosas ferramentas, mandou que fabricasse um novo. Para nao me 
dar por vencido - antes nem sonhando tinha feito um cabo - peguei 
na madeira, estudando detidamente o caso, virando-a para todos os 
lados e medindo o que nada tinha a ver com o instrumento. Com 
isso ganhel tempo, e lá veio urna idéia. Faltava o arame para enrolar 
a madelra no ferro. Logo me adiantei explicando meu drama de nao 
poder fabricar tal cabo sem o dito arame, e decididamente depositei 
a madeira aos pés do treguas. Entáo o rapaz, que precisava do ter
Qado, em pouco tempo fabricou o cabo, idéntico ao original. 

Um grupo de mulheres e mo<;as ia ao roc;ado. Arrearam os 
cestos, entretendo-se com a maqueira tecida por Tere. Essa mostrou 
um pequeno rolo de fio de algodáo · com a malícia de animá-las a 
tecer urna nova tanga, já que a outra era emprestada de quadris menos 
desenvolvidos. Toparam pelo passatempo. Tomaram a medid~ dos 
quadris, cortaram o fio no tamanho certo, esticando-o entre duas 
estacas finas do mesmo jeito como se fossem tecer urna rede. Em 
seguida colocaran:a as franjas verticais da tanga, cortando o dobro 
do comprimento da franja, enquanto desenrolavam o fío entre o dedo 
do pé e o da máo. Amarraram o fio cortado no outro estendido, 
de sorte que cada fio dava duas franjas que unidas formavam a 
tanga . Feita a tanga, pentearam os fios a fim de separá-los uns 
dos outros. Finalmente tingiram-na com urucum. Experimentara111 
o conjunto, dando ainda alguns retoques para ajustá-lo ao corpo . 
Deixaram a outra tanga como roupinha de baixo. Eu me divertía 
por um tempáo, brincando com urna moc;a bonita que nao parava de 
espiar para mim. Quando botava os olhos nela, escandia-se atrás 
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das outras, e quando fingia nao ver, saía do esconderijo, observan
" do-me. Fazíamos caretas, e ríamos muito. Cuis saber se tinha 

namorado, e apontei para um dos rapazes mais novos. Aí .e.Ja caiu 
em gargalhadas gastosas. o rapaz ficou sem jeito, rindo com os'olhos. 

Urna menina cuidava de seu macaquinho grudado no cabelo, 
dando-lhe pedacinhos de cana que ele chupava as pressas. Era 
1nedroso e curioso de urna vez. Percebendo que estava a distancia, 
dan<;ava na cabe<;a da menina, fazendo malandragens. E vendo-se 
descoberto, enfiava-se no cabelo dela atrás da orelha, mexendo apenas 
a cabecinha com olhinhos inquietos. Já era tarde, Chico e seus 
companheiros regressaram. Tinham ido longe, até a última maloca. 
Em toda a extensáo os índios lhe mostravam suas planta<;oes de 
milho, macaxeira, banana, cana etc. com muito orgulho. Um povo de 
exímios agricultores. 

Fome deve ser urna realidade desconhecida, a compostura física 
daqueles rapazes ressalta esse fato. Também alguns jovens cac;a
dores tinham voltado do acampamento, juntando-se ao nosso grupo. 
Esperávamos que mostrassem alguma mudanc;a de atitude, mas eram 
intransigentes. Convidaram para regressarmos a maloca grande. 
Também ali estava tudo normal, os fogos acesos, o pessoal jantando. 
Pedí ao tuxaua que me emprestasse o ter<;ado para descascar cana. 
Entáo Hamá mostrou cara feia, negando com gestos bruscos. Estava 
aborrecido, com olhos faiscando de raiva . Tere observava tres moc;as 
que andavam com o rosto coberto, urna com urna tira de envira por 
cima dos olhos e amarrada atrás com barbante; a outra com urna 
simples fo lha de pacova atada na cabec;a, e a terceira vedando os 
olhos com as máos. Ao subir na rede, a última fechou os olhos, 
embora piscasse ou espiasse vez por outra por entre os dedos da 
máo. Talvez as moc;as estivessem no ciclo menstrual. 

De repente urna movimentac;áo na maloca. Pegaram-nos pelo 
brac;o, levando-nos até o centro, onde formaram um círculo. Oueriam 
que danc;ássemos. Essa rápida mudanc;a nos pegou de cheio. Perce
beram nossa má vontade. Entáo urna mulher resolveu nos comprar 
com urna porr;áo de croquetes de milho. Bem, se fosse carne, daria para 
se conversar sobre o assunto, mas aqueles croquetes já grudavam 
como cimento na barriga. Toda a maloca estava na expectativa, e 
assim, um tanto resignados, entramos no ritmo do balanc;ar. Para 
dar mais sentido, Tere puxou algumas mulheres para a roda, e nós 
convidamos os homens. A cena ganhou corpo: um passo adiante 
com o pé esquerdo e dois passos arrastando o pé direito, imitando 
a "danc;a do tucano" dos índios Apuriná. Formamos duas filas, urna 
das mulheres e outra dos homens, e cada grupo se aproximava e 
se afastava do outro no mesmo passo. Era aquela confusao alegre. 
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E náo teve jeito de parar com esta brincadeira. Chorávamos de 
tanto rir. Como gratificac;áo ganhamos mais ·croquetes. O clima de 
tensáo havia passado. O próprio Hamá estava de lua boa, sorrindo 
enigmaticamente. Seus olhos tinham um brilho de mestre malicioso, 
como se o aluno tivesse de esperar por urna tarefa surpreendente. 

Um rapaz com cara de malandro veio mostrar tres balas do 
revólver 22 que tínhamos deixado descarregado no acampamento, 
como se tivesse descoberto o ovo de Colombo. Estava na cara, 
reviraram todo o acampamento atrás de ferramentas. Um tanto apre
ensivo, del urna lic:;áo de moral no rapaz que tratava os projéteis com 
muita curiosidade. lmitei o disparo do revólver de urna forma tao 
expresslva que o rapaz fez questao de me dar os misteriosos objetos. 
Hamá velo fazer as pazes. Cochichou algumas palavras ao ouvido, 
e eu repetía. Cantou algumas músicas que eu nao sabia reproduzir. 
Tirava sarro de mim. lnventei. urna melodía e meti todo o estoque 
do vocabulário conhecido. Agora ele repetía, corrigindo minha pro
núncia em tom de gozac:;áo. Tere treinava urna canc;áo que as 
mulheres ensinavam, enquanto agüentava alguns daqueles puxoes 
dos rapazas. Chico cantarolava também, repetindo algumas palavras. 
Cada rede era um cenário diferente. 

No dia seguinte aconteceu o desalojamento. Sem cerimónias, 
Hamá indicou o caminho de volta para o acampamento. A despedida 
era amigável, e a toda hora falava-se de terc;ados, machados, facas 
e pedras de amolar. Caminhamos em fila indiana, e pela primeira 
vez os índios se dispuseram a carregar encerado e cana. A canoa 
tora levada para mais perto do varadouro. Podia-se remar até o acam· 
pamento avancado. Mas com toda essa turma, preferimos caminhar 
a pé. Taju e seus ·companheiros levaram A canoa. Nestes últimos 
dias havia chovido muito. A grande ponte estava alagada. la ser 
difícil passar, e quando a canoa apareceu, pedimos carona. Mane
javam mal os remos, entrando no mato, batendo nos galhos. Procura
mos livrar-nos de cipós e espinhos. 

No acampamento estava tudo revirado: o lampiao a querosene, 
tombado por cima de roupas espalhadas. Os indios acompanhavam 
com atenc;áo a desmontagem do acampamento. Náo permitiram que 
um de nós se afastasse sozinho. Estavam desconfiados de que tivés
semos ferramentas escondidas. Um deles foi direto ao assunto, 
apontando para um toco cortado a terGado. De fato, havíamos 
escondido nosso único ter<;ado necessário para cortarmos caminho 
de volta. Os danados estavam atrás de algo que nos era extrema
mente importante. O jeito era inventarmos alguns truques para 
desviar a atenc;ao dos metidos. Encontramos a solu<;áo na arma. 
Chico e eu ficamos no acampamentq, mostrando como se desmontava 
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a espingarda, enquanto Tere mexia na canoa. O truque funcionou, 
opois todo o mundo interessou-se pelo assunto. Tere, aproveitando-se 
da situac;ao, pegou o encerado e aproximou-se do lugar do escon
derijo, onde enfiou o terc;ado rapidamente para dentro. De volta a 
canoa, jogou roupa por cima do encerado. 

O Pretao acumulava água como nunca. Viajamos sem maiores 
incidentes, passando por meio de urna paisagem exótica: cortinas 
verdes de bambu e cipós, túneis de galhos habitados por trepadeiras 
estranhas, barrancos de terra vermelha, e um sol que peneirava um 
verde-jade nas águas escuras. Como de costume, paramos na praia 
do Xixi para tomar um banho prolongado, tirando os últimos vestígios 
de um mundo amigo. 
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Acampamos na praia do Xixi. Por pouco nao teríamos desistido 
da empreitada. Faltava-nos forc;a para passar a canoa por cima dos 
paus. O esforc;o era tao grande que, enfraquecido, peguei malária. 
Demoramos outros dois dias no acampamento avanc;ado para re
pousar. E, como se isso nao bastasse, perdemos ainda o varadouro. 
Procuramos por algumas horas. De longe vinha o alegre cantarolar 
dos índios. Ao aproximar-nos da primeira maloca, deram fé da nossa 
presenc;a. Homens e mulheres vieram correndo, largando o servic;o 
na roc;a. Outros saíram apressados da maloca. Foi um alegre 
reencontro. Aíjibi •. a velha mulher de Soboné, trouxe as máos cheias 
de pupunhas cozidas. Um menino ofereceu urna tigelinha de mel. 
Fomos convidados para entrar na maloca, onde no centro arranjaram 
um lugar para atarmos as redes. Hamá, o tuxaua, e outros guerreiros 
queriam proceder ao controle da mochila. Disse apenas conter rede 
e cobertor. Contentaram-se sem mexer, como de costume. Entrega
mos os poucos presentes. Avisamos que deixamos pedras de amolar, 
terc;ados e machados no acampamento. O sol ainda estava a pino. 
Um grupo de homens mandou-se atrás dos cobic;ados presentes. 

Trocamos as novidades, contando algo de · interessante sobre 
cac;ada e o roc;ado. Os índios relataram sobre a expedic;áo do "Sabá" 
da Funal. Fora da maloca mostraram os lugares onde os expedicio
nários tiveram de se abrigar. Riam-se ao contar que muitos tinham 
fugido mato adentro quando do primeiro encontro. 
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As crianc;:as aproximavam-se desinibidas, tocando em nós. Alguns 
~ rapazes convidaram para irmos a roca buscar cana. Ao lado da 

primeira maloca havia outra em construc;áo. Estava apenas armada, 
e algumas voltas da cúpula cobertas. Hamá e Obunu trabalhavam 
nela, ajeitando o andaime de cima. Passamos pelo Taki, a lagoa 
azul , por roc;ados velhos onde ananás e abacaxis impediam a entrada. 
Fizemos um rodeio perta da segunda maloca, também em construc;áo. 
Ali escutamos latidos de cachorros e gente gritando. Lago em 
seguida apareceu um conjunto de tapiris. Era um acampamento. 
Infelizmente desviaram para a roc;a, e assim nao pudemos matar a 
curiosidade de examinar os odá-basá. 

Na maloca as moc;as enfeitaram Tere com urna tanga de folhas 
de palmeiras. Danc;aram, festejando nossa vinda. Depois foi pintada 
de urucum. Colocaram o zukwate - tanga das mulheres - enfeitan
do-a com penas de tucano que com ajuda de breu fixaram nos lados 
dos quadris. Danc;aram, animando a maloca. Os homens voltaram, 
contentes, carregando pedras e ferramentas. Enfim conseguiram o 
que tanto tinham pedido: jasi - pedras para amolar terc;ado, faca 
e machado. 

A fartura de pupunha de várias qualidades impressionava. Em 
cada repartic;áo dependuravam cachos daquela fruta. As panelas 
estavam cheias. Era o alimento principal durante os primeiros meses 
de inverno. Cozidas em panelas de barro, produziam urna camada 
de gordura, que apanhavam com um punhado de gratado de mandioca. 
Comíamos a vontade, embora a recente malária preocupasse. Tomei 
a última dose de metiocolin, eles observavam. A boca da noite, as 
mulheres vieram trazendo os animais domésticos, como porco, cutia 
e outros, para a maloca e os punham dentro das respectivas repar
tic;oes. 

lnteressados em ver o acampamento, transmitimos nosso desejo. 
Levaram-nos perto dele, mas novamente pegaram um desvío, pas
sando por um mato cerrado até a travessia do Wahtanahá, brac;o 
esquerdo do Pretáo, que, com o outro, abrange quase toda a extensáo 
das malocas. Tere la na frente, conforme o costume. Passou por 
baixo de um galho, onde se encontrava urna cobra enroscada. Vi a 
serpente no exato momento em que ia me abaixar. Conseguí pu lar 
para trás. Os rapazes mataram a cobra. Atravessando roc;as velhas 
e capoeiras, chegamos a um grupo de homens que cortavam e ajei
tavam lascas de madeira de pupunheiras maduras para seus arcos. 

Kimeru, sempre violento, pegou os chinelas de Tere e rasgou 
a fita. Ela mostrou-se indignada, jogando-os no mato. Um rapaz 
trouxe-os de volta, mas eta ficou firme na reprovac;áo, preferindo 
andar descalc;a. 
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Mesmo nas capoeiras havia pupunheiras com cachos maduros. 
Era para lá que nos levaram. Estranho que nao fossem lago tirar os 
cachos mais próximos, abundantes ao longo do varadouro. Claro, 
tinha de ser a mais penosa passagem por lugares de difícil acesso. 
Nada se devia perder. Os outros cachos estavam seguros e, além 
disso, tinham donos. Os rapazes ajudavam os meninos a tirar os 
cachos apenas quando os viam desajeitados e em perigo de dese
quilibrar-se. Usavam urna vara comprida com um gancho amarrado 
na ponta. Equilibravam a vara até acertar o cacho para nao machucar 
as frutinhas ao cair. Traziam o cacho com cuidado até o cháo. 
Algumas pupunheiras eram altas demais para usarem urna vara. 
Por lsso construíam um jirau numa árvore próxima de onde mano
bravam a vara. Ou trepavam utilizando a pecunha e, apertando os 
pés contra o tronco, aprumavam a vara até o gancho cair no talo do 
cacho. Por várias torcidas prendiam o talo no gancho, puxando o 
cacho para baixo. 

Cada um ganhou um cesto cheio de pupunha. Voltamos pelo 
mesmo caminho em direc;ao ao acampamento. Estávamos intrigados, 
nao sabendo explicar por que um grande número do grupo morava ali. 
O acampamento era constituído por dez tapiris baixos e mal cobertos 
com vários tipos de folhas. Pareciam estar jogadas a toa. Exceto 
urna, todas as construc;oes estavam ocupadas por familias com seus 
animais. Tínhamos de abaixar para entrar. 

Todos aplicavam-se a suas tarefas ordinárias: as mulheres, deita
das, consertando fios de rede, fiavam ou mexiam nas panelas; os 
homens, empenhados em afiar as flechinhas, alisar a madeira do 
arco ou fabricar zarabatanas. O tempo fechou, um vento forte se 
aproximava. Logo caiu urna. chuva torrencial acompanhada por raios 
fortes. A coberta dos tapiris era como urna peneira. Os índios guar
davam suas redes em lugares menos molhados. Faziam regos ao 
redor para impedir a entrada das águas. Ouando relampejava, alguns 
tampavam os ouvidos, outros sopravam em direc;áo ao raio, tentando 
expulsá-los: Como o temporal demorasse, todos voltaram a suas 
tarefas. 

Trouxeram terc;ados sem cabo para eu fabricar um novo, Um 
bom entretenimento, pois passei um tempáo estudando a madeira, 
sem saber como executar os trabalhos. Saíam formas em nada 
parecidas com cabo. Convenceram-se entáo que nao era eu o fabri · 
cante daqueles instrumentos. Limitei-me a prestar outros servic;os, 
como afiar as flechinhas e lixar a madeira de ac;aí para a zarabatana. 
Neste grupo havia um rapaz retardado mental, de nome Waini. Mais 
tarde conhecemos sua história, pois nascera do namoro de um viúvo 
com sua irma viúva. O rapaz gritava, quando olhávamos para ele. 
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Torcía-se em sua rede pequena demais para um adolescente, suja e 
(l rasgada. Os jovens riam quando fazia as artes . 

Por que este grupo náo morava na maloca? Talvez um tipo de 
parentesco que se distinguía do outro. Ou simplesmente porque a 
maloca velha náo garantía mais abrigo para todos. Ou ainda porque 
tivessem um certo apreco para a vida livre no acampamento. 

De fato, urna nova maloca enorme estava em construcáo, ao 
lado da velha. Mas só se via Hamá trabalhar nela. Nesta tarde ele 
voltou com um monte de cipó-imbé para a amarrac;áo das ripas de 
caranaí. Ajudei a separar os fios e fazer os feixes. Ouando estava 
tudo pronto, amarrou um feixe ao redor dos quadris e foi trabalhar. 
Retornou do lugar do servic;o, zangado. Meteu a máo com torca contra 
o esteio principal, como se quisesse arrancá-lo. A velha maloca 
comec;ava a balanc;ar. Algumas mulheres gritavam, outras levavam 
os animais para lugares seguros. Os homens observavam em silencio. 
Hamá, ainda nao satisfeito com o efeito de sua raiva, pegou o ma
chado e cortou o esteio. A maloca toda estremeceu, inclinando-se 
para aquele lado. Todos correram agitados, menos os homens, sem 
ac;áo, numa tolerancia incrível. O tuxaua estava com um rosto terrível. 
Feíto o servic;o, correu para sua rede e deitou-se. Logo a raiva pas
sou, e, como nada tivesse acontecido, veio para meu lado com o 
recipiente de chiná, oferecendo rapé. Interpretamos a cena como 
um aviso para os homens, animando-os desta maneira a ajudar na 
construc;áo da nova maloca. 

Mal clareou o outro dia, quando urna turma de homens e rapazes 
se reuniu para tecer palha. Hamá andava no andaime, puxando as 
varas de caranaí para cima, por meio de um cipó comprido. Urna 
mulher apresentou sinais de menstruac;áo. Ouando se sentava na 
rede, o sangue corria pelas pernas. As vezes usava um forro de 
casca batida. Urna outra moc;a mostrou a Tere que a menstruada devia 
tapar os olhos com as máos. Náo levava, por~m. o preceito muito 
a sério. 

Crianc;as cavocavam um pequeno buraco. Comiam barro fresco. 
Convidaram com entusiasmo para aquele banquete. Que vontade 
de náo estragar a festinha! Chovia, e eu estava com vontade de tomar 
um banho de chuva. Trouxeram urna folha grande e um pedaco de 
cipó. Pediram para vestir aquele traje de banho. Passamos a parte 
da manhá no acampamento. A comida era abundante e variada: 
carne, pupunha e mingau do mesmo coco. Tere _fazia companhia as 
mulheres, fíando. Eu continuava lixando a parte exterior das düas 
bandas da zarabatana. Kimeru era o dono da oficina. Juntou as duas 
partes, onde já havia cavado a trajetória do futuro projétil, e ligou-as 
com cipó em diversos pontos para ajustar bem. Depois esquentou 
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um bastáo de breu no fogo e passou ·a rnassa pegajosa ao redor de 
urna pequena área, onde tinha soltado a amarrac;ao. Em seguida colou 
urna tira de envira, conservada num rolo, e apertou-os sem deixar 
folga. Um trabalho muito cuidadoso, pois náo podía apresentar falhas. 
Ao chegar perto do próximo nó de cipó, soltava aquela amarrac;áo. 
Assim foi enrolando a zarabatana com envira semelhante a urna 
t ita adesiva, tirando cada vez as amarrac;óes de cipó. A peca tornou
-se lisa e compacta. 

Um menino se acidentou. Cortou a primeira falange do dedo. 
Para curá-lo espremeram o caldo de urna erva e amarraram o dedo 
com cipó. As crianc;as, a vista dos país, tem toda liberdade de 
brincar com facas, por isso habitualmente· se dáo acidentes: 

Trouxeram a mochila. Tokwomó convidou-nos a mudar para a 
maloca parto do Pretao. Assim, pela primeira vez, andamos con1 
urna família naquele longo trecho. Tokwomó mostrava seu sorriso de 
menino grande, cheio de vitalidade, pronto a todo instante a qualquer 
tipo de arte ou violencia. Nesta tarde ele se revelou como pai 
paciente e gentil. Carregava os pequenos Kyenzubuni e Kuzaré no 
ombro e brincava muito com suas filhas Xinxu Botoró e lhi. Desean-

' sava nos igarapés, quando as crianc;as choravam. De quando em vez 
tirava um espinho do pé dos pequenos. Sua mulher, Tyabai, levava a 
pior, pois além de carregar um xiri enorme com todos os pertences 
preso na testa, cuidava do menor, que sentía um enorme prazer em 
observar o mundo sentado no xiri. Tadju, o chato brincalháo, também 
se introduziu no pequeno grupo. Derrubou urna árvore frutífera, e 
chupávamos as frutas, bahoné, repousando. Fizeram alguns cestos 
para levar o resto. 

Na maloca apenas duas casas estavam ocupadas, a de Kwakoi 
e a de lkiantare. Escolhemos nosso alojamento ao lado da saída 
para a maloca vizinha. Bem, agora tínhamos também nosso aparta
mento. Kwakoi cuidava de um moquém de porco e de macaco. 
A tardinha vieram mais quatro famílias de mudanc;a. 

Chamaram os homens para tomar o caldo. Cada um ia com 
sua tigeja e permanecía acocorado ao redor da panela. Ouando o dono 
da panela tirava o último pedac;o de carne, vinha o momento mais 
apreciado e quase cerimonial para os homens. Todos vinham provar 
do caldo. Desta vez era caldo de carne de porco. E todos ficaram 
satisfeitos com o pequeno gole . . Observei que mandaram um pouco 
para as famílias. Levei também urna tigelinha de caldo para Tere. 

Nas paredes alguns dos presentes da Funai : espelhos - alguns já 
quebrados - um monte de tesouras, conchas, colheres e outros tipos 
de bugiganga. Parecía que a "atrac;ao dos índios arredios" era reali-
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zada como nos velhos tempos do SPI, quando davam presentes inúteis . 
" Um toque ridículo de clvilizac;áo. 

Aos poucos foram chegando mais famílias, ocupando a nossa e 
a maloca vizinha. Por último apareceu o pessoal do acampamento, 
que se alojou na outra maloca. Traziam porcos e outros bichos de 
cria<;áo amarrados na corda. 

Todas as manhás andávamos pelas rocas, buscando bananas, 
cana, cará, batata, inhame, macaxeira e, principalmente, pupunha. De 
quando em vez, urna família convidava para apanhar frutas silvestres. 
Eram sempre horas alegres para as crianc;as que raramente espera
vam a derrubada da árvore. Subiam nos galhos altos, onde se deli
ciavam, chupando as melhores frutas. Brincavam, jogando os caroc;os 
nas costas dos de baixo. Riam, e se escondiam na copa, quando 
outras lanc;avam projéteis de volta. Faziam urna porc;áo de cestos 
de folhas de palmeiras. As vezes usavam urna só folha para tecer 
o kuhani. Os pquenos cestos eram feítos da folha de caranaí, 
cujos talos e folhas eram rachadas e depois tranc;adas. Os maiores 
eram fabricados com folhas da palmeira do patoá ou ac;aí. 
A confecc;áo era feita em minutos. Comumente colocava-se ainda 
um forro de folhas de pacova dentro. Feito o carregamento, o cesto 
era fechado com a sobra de folhas sobressalentes, e depois amar
rado. Nas tranc;as mais firmes, era fixada a tira de envira. Assim 
lac;avam o cesto na testa. 

Estranho que essas malocas também nao estivessem conserta
das. Faltou-lhes uma boa parte da coberta. lkiantare trabalhava 
sozinho, as vezes ajudado por seu genro. Andava nos altos andaimes, 
fixando os feixes de caranaí, em ordem no cháo, e lanc;ando-os por 
meio de ·um gancho para cima. Lá amarrava-os em sentido circular. 
Ouando o gancho náo dava certo, chamava um dos seus familiares, 
também as moc;as, para fixarem os feixes na corda de cipó. 

O trabalho de cobrir a maloca levava urna porc;áo de días. Terminado 
o monte de caranaí, convidava alguns homens para tirar mais. Entáo 
veio urna enorme quantidade daquele material que empilhavam. Ras
gavam as folhas com auxílio de facas, cortando os talos na medida 
certa de aproximadamente 60cm. Depois rachavam os talos em 
duas partes, e de cada parte faziam urna pilha. Uns homens traba
lhavam nas ripas de paxiúba, raspando-as com a faca . Aproveitavam 
somente o cerne escuro da paxiúba, deixando-o numa grossura de 
pouco mais que 1cm, quase redondo. Um trabalho bem caprichado. 

Aprendemos a tecer palha diferente dos brancos: a palha é amar
rada na vara, por um simples lac;o dado com o talo ao redor da ripa, 
deixando o talo no sentido aposto a palha. Desta maneira sáo colo-
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cadas tres palhas. Em seguida o primeiro talo é puxado até encostar 
no terceiro, onde é feita a amarrac;áo, sendo que o talo é passado 
por baixo da ripa até chegar por cima da palha onde permanece. 
A quarta palha, colocada n·a vara, é amarrada por um lac;o dado com 
o talo da segunda e assim por diante. ~ um característica que todos 
os talos estáo deitados por cima da palha. Terminada a tecelagem 
do pano, a última é travada por um lac;o contra. Jamais vira alguém 
tecer diversas varas, sem interromper o trabalho. Faziam a pausa 
do chiná, ou deitavam na rede, balanc;ando os pequenos. Convidavam 
para tomar rapé ou urna mulher trazia pupunhas cozidas. Gostava 
de imitar o jeito folgadáo no servic;o. Voltava também para a rede, 
fazendo um cigarro. O sol ardente filtrava-se pela cobertura aberta. 
Procurava me ajeitar num lugar de sombra. Os companheiros índios 
pareciam estar indiferentes ao calor. Cuando fazia sombra, balan
c;avam na rede, e quando o calor era insuportável, expunham seus 
corpos pintados ao sol ardente. E mesmo a chuva que caía dentro 
da maloca náo os perturbava. Uns continuavam até a luz do luar, 
que se derramava através de janelas naturais. 

O movimento entre as duas malocas era intenso. A toda hora 
vinham e voltavam, trazendo pequenos presentes as famílias como 
carne, frutas e pupunha. Outros retribuíam as gentilezas levando 
pequenos nacos de carne aos parentes. Era lua cheia. Da nossa 
rede via-se. a lua entre montanhas de nuvens passageiras. Um pano
rama romantico. Um grupo de cac;adores preparava armas, arco, 
flechas, zarabatana, o estojo cheio de flechinhas junto com a hotoku 
- bolsinha tecida de finos talos de imbé - onde está a paina para 
as setas. Caminhavam a luz do luar nos varadouros cerrados e mane
javam a comprida zarabatana apesar da mata escura. Torcemos para 
terem sorte na cac;ada, pois a vontade de comer carne, e náo apenas 
nacos, era grande. Nesta mesma tarde, Naindi tinha abatido um 
veado, mas trouxe somente os miúdos. Cada família ganhava um 
pedac;o. Também nós recebemos uma tira de fígado, corac;áo e pul· 
máo. Antes da distribuic;áo, o famoso caldo dos homens. Bons aperi
tivos para estimular os instintos básicos. 

Nesta noite, Tokwomó matou outro veado. Trouxeram nova-
mente os miúdos, o animal apareceu apenas na tarde do dia seguinte. 
A cac;a grande, como veado, porco ou anta, náo era trazida pelo 
ca<;ador que apenas levava os miúdos, quando náo havia companhei
ros. Outros eram convidados a buscar a cac;a. O herói da cac;ada, 
satisfeito, fazia questáo de contar suas aventuras, sentado na rede 
ou acocorado na roda ~e chiná. O resto já nao lhe pertencia mais. 
E o homem que trouxera a cac;a para casa também já tinha cumprido 
sua missáo. Importante tornara-se entáo o dono da panela ao qual 
coube a responsabilidade de esquartejar o animal , preparar o fogo 
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e cozinhar. Ele também chamava os homens para tomar o caldo. 
" Finalmente distribuía a carne. As vezes outros podiam ajudar. 

Apanhavam bananas verdes compridas para cozinhar junto no caldo. 
Cuando a cac;a era grande, preparavam mais fogos e traziam mais 
panelas. Primeiro o animal era sapecado num fogo alto, sem econo
mia de lenha. Aberta a barriga, tiravam os miúdos, e colocavan1 
em cima de folhas de bananeira, sem exagerada higiene. Em seguida 
prosseguia-se ao esquartejamento. 

Cac;adas realizadas longe da maloca eram anunciadas por buzina. 
Logo, todos sabiam qual o animal abatido. A carne de anta, por 
exemplo, era distribuída durante vários dias. Cada família ganhava 
o suficiente . Mesmo para a família do cac;ador nao havia excec;ao. 
No entanto, sempre havia uns a burlar o sistema de distribuic;ao. Nao 
abandonavam o lugar do moquém, ficando por aí para beliscar naco 
após naco ou provando constantemente o caldo. Cuando os homens 
estavam ausentes, também algumas mulheres arriscavam-se a roubar 
carne ou levar caldo. lsso acontecia sempre com aprovac;ao dos 
demais, animadores da cena. Percebendo tais furos naquela estru
tura, estimulávamos as crianc;as e moc;as que mais viviam ao nosso 
redor para cortar furtivamente. alguns nacos também para nós. Cozi
nhávamos e comíamos juntos. Depois contavam para os homens, mas 
estes nao davam bola. 

Cac;a de pequeno porte como cutia, paca, macaco ou pássaros 
era trazida pelo próprio cac;ador, incumbido de prepará-la. A cac;a 
pequena fornecia um excelente caldo, muito apreciado pelos homens. 
As vezes sobrava apenas um pequeno gole para cada um, mas todos 
participavam como se fosse algo sagrado. O mesmo ocorria com 
a distribuic;ao da carne, que era feita pelo próprio cac;ador. Era tao bem 
retalhada que todas as famílias recebiam nem que fosse somente 
um pequeno pedac;o. A distribui<;ao se dava dentro de um clima de 
alegria e contentamento. Nossos amigos mais chegados cortavam 
do seu pedac;o ainda um pequeno naco, trazendo para nós a surpresa. 
E outra vez o cortávamos , distribuindo entre gargalhadas. 

O veado abatido por Naindi apareceu dois dias depois, já em 
estado inicial de deteriorac;ao. Aproveltaram toda a carne sem dar 
importancia ao gosto. Percebendo que essa comida nao era ben1 
do nosso paladar, trocaram as porc;óes estragadas por outras mais 
sadias . Durante o dia inteiro ganhávamos pequenos nacos que nunca 
satisfaziam nosso apetite. Tere roía devagar o couro. A sobra ainda 
servia para dar um gostinho no caldo de macaxeira. 

Kajuwei trouxe pedac;os de cipó xihixihi. la preparar o veneno. 
Raspou a casca de fora e, recolhida em folha de bananeira, lavou os 
fiapos. Mais tarde, após vários rapés e pequenos servic;os, socou 
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a casca de kaximeni no piláo grande.- Constituido de um tronco pesa
do, com urna cava retangular no meio, servia comumente de banco. 
Urna vez, quando ainda nao conhecíamos sua utllidade, guardamos 
nossas frutas no tronco cavado. A vizinha logo veio gesticulando que 
ele era destinado ao preparo do veneno. Como a pressa nao existe 
como noc;ao de tempo, Kajuwei largou a ocupac;áo e foi brincar com 
seu filho na rede. Em seguida saiu para cortar algumas folhas de 
bananeira que juntou para formar um funil, e no fundo forrou com 
paina. Feito um tipo de coador, colocou as duas qualidades de 
serragem venenosa em porc;óes iguais ali dentro, encheu a boca 
de água, e foi regando lentamente. O veneno concentrado pingava 
numa panela em forma de cuia de chimarrao, o emeni. Pronta a 
filtragem, ferveu o líquido num fogo brando. Aos poucos soltava-se 
urna camada espumosa. Mexia no líquido, usando um pincel feito 
de pelos de porco. Passava a massa de cor marrom em volta da 
parte superior da panela até engrossar. Depois tingiu flechas e 
flechinhas. Logo se juntou um grupo de homens interessado em 
aproveitar o veneno. 

Parece que Kimeru fabricava as zarabatanas por encomenda, pois 
por muito tempo náo o víamos trabalhar em outras ocupac;oes. As 
vezes cavava com o baijima, um formao feito de dente de cutia, 
ajustando o calibre a olho nu, as vezes fixava as duas partes con1 
tita de envira ou lixava o interior do cano. Para isso servia-se de 
urna vara mais comprida que a zarabatana. Tentava tornear o cano 
da arma amarrada entre dois postes. Cuando o pó entupia o cano, 
jogava um pouco de água para facilitar a entrada da vara, do tamanho 
do orificio. A zarabatana mede aproximadamente 3,80m, a mira 
encontra-se distante da boca cerca de 1,30m. Essa mira é um dente 
de macaco, preso por urna pequena elevac;áo de breu. 

Um dia alguns jovens, liderados por Taju, levaram-me a pescaria 
no Pretáo. Era cedo, andávamos por brejos cerrados. Estava com 
muita fome. Comemos o palmito tirado de folhas de palmeira. Che
gando ao igarapé, Taju fabricou num instante um arco e flecha. Ao 
abaixar-se mostrou um peixinho entre as folhas. Eu nao conseguí 
localizar o peixe, de tao pequeno. Vi-o, depois, espetado .na .pequena 
flecha. Assim ele foi arrumando a isca. Mariscaram ·com os anzóis 
que tínhamos trazido. O igarapé estava cheio, a correnteza forte, 
as carapanas incomodavam. Levaram uns poucos peixes para casa. 

Gostava de treinar com a zarabatana. Gastava tantos cartuchos 
dos meninos que enfim pararam com a brincadeira. Nao me dava 
bem com a paina com a qual se forma o ajustamento do orificio. Um 
trabalho feito com os dentes que deviam preparar a forma para dar 
pressáo ao projétil. O treino consistia simplesmente na arte de 

129 



Naindi, manejando a zarabatana. (Foto do autor) 

acertar o sopro para fazer voar o projétil contra o alvo. Os meninos 
davam o ajuste da paina . 

Hamá tomou conhecimento dos meus treinamentos, e animado, 
queria provar sua habilidade de tiro ao alvo. Tere e eu estávamos 
sentados bastante perto um do outro . Hama entao escolheu a brecha 
entre as duas cabe9as . Avisou antes. Confiamos nele e concordamos. 
A flechinha envenenada cravou-se com fon;a num esteio entre nossas 
cabec;as. Ele gostou da brincadeira, pois lago veio tomar rapé, selando 
nossa amizade. 

Nem todos dormiam em redes grandes e c6modas . Sobretudo 
órfáos tinham de se contentar com maqueiras de crianc;as . As mu
lheres sempre tinham servi90, consertando suas redes, amarrando 
tíos ou trocando-os por novas. Nao sei por que nao caíam da rede. 
Para consertar as redes, as mulheres raramente trabalhavam na 
maloca. Procuravam um lugar de sombra ao ar livre , onde taziam a 
arma9ao, as vezes na beira do varadouro, as vezes dentro do mato 
ou na beira do igarapé. As meninas acompanhavam suas maes, 
brincando ao redor. Faziam pequenas redes de brinquedo, que atavam 
em minúsculos tapiris levantados por elas: 

Geralmente as novas redes eram destinadas aos maridos, aos 
filhos maiores ou a um parente a quem deviam tal obrigac;ao. Teciam 
redes extraordinariamente compridas e estreitas. Elas mesmas dor· 
miam em redes mais desgastadas, atadas ao lado do marido, um 
pouco mais abaixo . Em volta dormiam os filhos menores. Os maiores 
atavam suas redes em alturas que somente atingiam trepando num 
destes esteios. A posi<;ao das redes nao obedecía a nenhuma regra, 
e mu itas vezes jovens trocavam o lugar, quando achavam oportuno. 
As crianc;as faziam da rede urna balanc;a, brincando animadamente . 
Ou atavam-nas no alto, descendo e subindo nos paus lisos. Todos 
sabem subir nos paus , por mais lisos que sejam, sem se servirem 
de pecunha. 

As crianc;as aos poucos perdiam por completo o medo de nós. 
Ficavam o dia inteiro ao nosso redor. Acompanhavam-nos ao ro<;ado, 
a pescaría e aos banhos. Os banhos sempre eram divertidos. Brin
cávamos com elas na água. Eram por sinal as crianc;as que mais 
nos aproximavam ao grupo. Muitas mulheres já tomavam banho 
conosco. Trocavam sua tanga por urna folha verde, e se banhavam 
ao nosso lado. Apenas as mo<;as distanciavam-se ainda, correndo, 
rindo e brincando. la demorar até quebrar o gelo por completo. 

Os meninos distraíam-se, jogando com urna roda de cipó, que 
espetavam com urna vara no outro lado do igarapé. Os maiores nao 
paravam de se exercitar em machado e terc;ado. Davam golpes nas 
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árvores, derrubavam-nas pela metade, picando assim um mundo de 
árvores ao longo do varadouro. Sentiam-se bem, brincando com as 
ferramentas. 

As pedras de amolar estavam guardadas em pontos estratégicos 
em vários igarapés, e os meninos sempre mergulhavam para levá-las 
a beira, brincando de amolar. Gostavam de imitar todo o servh;o 
brac;al dos homens com prazer e animac;ao. A mesma brincadeira 
continuava para adolescentes ou adultos. Pegavam o mesmo ritmo 
de seus pais, dando duro em servic;os determinados. Depois relaxa
vam. Este ritmo folgado era constan~emente vivido. O trabalho era 
algo agradável. 

Muita gente andava com a cabec;a raspada, homens, mulheres, 
jovens e crianc;as. Talvez urna questao de prática para acabar com 
os piolhos, ou por motivos ainda desconhecidos. Embora a Funai 
os tivesse presenteado com urna exagerada quantidade de tesouras, 
continuavam cortando o cabelo do modo tradicional. Apenas trocavam o 
material afiado de lascas de taquara por tocos de velhas facas. 
Colocavam urna faca por baixo do cabelo, e com a outra cortavam, 
raspando por cima. Tiravam a sobrancelha com um fio de algodao 
ou de envira, cujas pontas eram presas na boca e na mao. Depois 
torciam o fio que ao ser esticado se enrolava nos cabelos e eram 
arrancados. Harakade e lxaho, as duas filhas mais novas do viúvo 
Obunu, que apelidamos de Paumari, apareceram com urna maquilagem 
nova. Tinham passado pintas escuras na testa, barriga e seios, 
destacando-se do fundo vermelho, dando-lhes um ar de sapeca e 
malandras. As pintas eram produzidas pelo leite de certas plantas. 

Nesta época de inverno, o alimento básico era a pupunha. Faziam 
urna porc;ao de pratos. Passavam seu óleo no grolado de mandioca, 
fazlam bolos da massa cozida e socada, metiam as frutas no caldo 
de carne ou faziam mlngau azedo, usando as pupunhas pubadas. 
Por lsso ralavam pouca mandioca. Preferiam buscar a massa puba 
guardada em grandes cestos dentro dos igarapés, quando sentiam 
vontade. Raramente cozinhavam bolinhos de milho ou de macaxeira. 
Tere as vezes ia junto com as mulheres buscar mandioca puba. 
Mexiam somente nos cestos pequenos. Arrastavam-nos a beira e, 
com cuidado •. eram abertos, desatando os cipós e afastando as folhas 
de bananeira que fechavam a boca. Cada cesto tinha o seu dono ou 
sua dona que também realizava a distribuic;ao. Depois fechavam a 
boca com as mesmas folhas e tornavam a guardá-lo na água. 

Cada coisa, cada objeto, cada planta, cada trabalho tem o seu 
dono. Assim as pessoas que convidam a roc;a sao os donos daquela 
plantac;ao de cana, macaxeira, do urucum, milho etc. Em áreas plan
tadas há um dono da roc;a, aquele entao que convidara para derrubar 
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e queimar. Nesta mesma área há também outros donos de determi
nadas plantac;oes. Sao aqueles que, pelo servic;o prestado, adqui
riram o direito de participar na área do plantio. Os donos podem 
dispar de seus produtos. E todos conhecem as plantac;oes dos outros. 
mesmo as muitas miniplantac;oes dentro de várias áreas cultivadas. 
Urna família ocupa vários lugares de plantio em todas as áreas 
da maloca. As vezes parece um tanto confuso, sobretudo quando se 
trata de bananeiras unidas em grandes plantac;oes. Eles sabem quem 
plantou aquela bananeira e, portanto, quem é o dono, pode dispar e 
distribuir. Por isso nos levavam para roc;as longínquas, passando por 
urna porc;ao de plantac;oes, onde abundavam os produtos. Famílias 
e parentes podem usufruir daquelas plantas. Freqüentemente· alguém 
dava permissao para apanhar algum alimento na roc;a, mandando 
outro companheiro conosco. Mesmo os rapazes solteiros tem suas 
plantac;oes. Oeste modo há um constante rodízio de repetic;áo e 
distribuic;ao. A propriedade pessoal inexiste, há o usufruto de planta 
e colheita. Cada um é responsável pela prestacao de servic;os a sua 
comunidade. Cada um dá e recebe. Objetos de uso pessoal como 
armas, objetos de cozinha, vestimentas, enfeites, rede etc., sáo intro
cáveis e raramente emprestados. Cada família faz questao de possuir 
tais objetos. Há, porém, pessoas mais habilitadas para executar certos 
trabalhos. Panelas sáo solicitadas em troca de outros servic;os. 
Embora haja mútuas gentilezas, a experiencia dos mais idosos é 
explorada. Saminá, urna viúva com mais ou menos 50 anos, viveria 
praticamente só náo fosse o macaco-prego que jamais se desprende 
de seus ombros, e o cachorro, por sinal multo agressivo, provavel
mente requisitado pelas bandas do Coxodoá. Ela emprega toda forc;a 
para lutar contra o destino de abandono. Vai a roc;a, arruma a comida, 
cuida do fogo, áa tecelagem, da ceramica e de seus bichos de 
estimac;áo. Volta toda a tarde da roca com um xiri enorme nas costas, 
um monte de lenha por cima, o macaco no ombro e o cachorro na 
corda. Regressa cansada e curvada pelo peso da carga. Mas nao 
deixa de sorrir e conversar, ao passar perto de nossa casa. Reparte 
um punhado de pupunha conosco, em troca vem pedir um tic;áo de 
lenha para reavivar o fogo: Antes, o macaco, muito ciumento, jogava 
terra ou pedac;os de paus contra nós, agora já está acostumado. 
Cuando macaco e cachorro brigam, ela apazigua, talando com pacien
cia aos bichos. Diverte-se quando o macaco enfurece o cachorro, 
puxando-o pelo rabo, ou batendo nele para depois se refugiar nos 
bracos da dona. Saminá prepara o rapé, dá uns passeios pela vizi
nhanc;a, inalando seu chiná, conversando. laxiri, talvez de 70 anos, é 
igualmente viúva. Nós a chamamos Aidi, a VOVÓ, devido a amizade 
que ternos com suas netinhas. Obunu, viúvo e pai das meninas, vive 
na casa de seu filho mais velho. As vezes muda para a habitac;áo 
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de outros parentes. Portante náo há homem na casa de laxiri. Ainda 
'Cuida do netinho Totokamá e de Mosó, urna mo9a um tanto acomodada. 

laxiri lida em casa de manhá a noite, fazendo os trabalhos comuns 
com habilidade e paciencia. É capaz de realizar quatro ou cinco 
trabalhos de urna só vez. Sentada na sua velha rede, ocupa-se tor
cendo fios novos para consertar urna das redes dos netos. Depois 
de um tempinho deixa o servi90 de lado, e pega o algodao para 
desfiar. Ali se entretém por alguns minutos, e passa a alisar 
objetos de ceramica, como o tarawá. Depois olha o fogo e a comida 
na panela. Nenhum trabalho deixa por terminado. No entretempo 
ainda toma rapé. Ouando a comida está pronta, os netos avanc;am 
com tanto apetite, sobrando pouco para ela. Os restos ainda consegue 
repartir com o mutum que cría numa gaiola encostada a sua casa. Seu 
corpo é gasto e enrugado, testemunhando a dureza da vida . Seus 
olhos e fei96es contentes transmitem a vontade de ser útil até o fim. 

Masó se aproveita de sua disponibilidade, resmungando ainda 
quando lhe sobra pouco. Deixa que a velha arrume lenha para os 
fogos da noite, tem coragem de pegar urna parte para si. Ouando 
vol ta da ro9a, entrega apenas um pouco para a famíl ia, o resto fica 
guardado para ela. E mesmo Obunu, um homem quieto e simpático. 
sente pouca obriga9áo em socorrer sua sogra idosa. Sendo sua 
grande habilidade esquartejar a ca9a grande e cuidar da panela -
um servi<;o para o qual é constantemente solicitado - náo se esquece 
de mandar alguns peda9os para seus filhos. A sogra, porém, náo 
recebe tratamento especial. A velhice deve constituir um problema 
para eles, e talvez por isso o esfor90 de laxiri para se sentir ativa 
e útil na comunidade, que tem tantas viúvas e órfáos. 

Os meninos sáo mesmo sapecas. Ouando Soboné, o velho patriar
ca, retorna a maloca, carregando uns paus pesados, com o corpo cur
vado, as pernas tortas e abertas, a crian<;ada tira sarro, imitando seu 
jeito de caminhar. lsso é motivo para risadas alegres no bando. Os 
adultos náo reprovam, mas estimulam aquelas encena<;óes. Ouando 
meu recipiente de chiná, um bico de tucano, fica vazio, manda pedir 
rapé do velho Soboné. De fato, ele torra mais folhas de tabaco que 
os outros, e sempre tem rapé fresco. Quando acabava o meu, que 
tínhamos tomado junto com os outros, ia talar com ele. Sentava ao 
lado do togo, esperando que terminasse de pilar o tabaco. 

Soboné tornava-se também meu fornecedor. Eu estava incluído 
na lista dos que taziam pedidos. As vezes vinha examinar o conteúdo 
do meu bico de tucano. O consumo de rapé é desmedido. A toda a 
hora fornecem chiná a seus visitantes. Contentam-se semente quan
do tomamos urna dose forte. Nossos amiguinhos sempre ficavam 
a nossa volta, em casa, na ro<;a, no banho, nas longas caminhadas 
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pelo mato. A privacidade inexiste até para fazer as necessidades. 
Ouando cozinhávamos pupunha ou um caldo de cauro de bicho , inven
tavam um jeitinho para ser úteis, arrumando gravetos, abanando 0 

fogo ou ajeitando a panela. Enfim, eles participavam nas atividades. 
Assim lhes cabía o direito de apanharem algumas migalhas de nossa 
pobre mesa. Estavam sempre com grande apetite. A comida dos 
jara (branco) tinha de ser diferente. Pelo menos gostavam. A intimi
dade cresceu dia a día, suas atitudes eram cada vez mais desinibidas. 
Alguns dos mais atrevidos nem esperavam mais até a distribuic:;áo. 
Avan<;avam como um enxame de abelhas numa camisa suada. Tínha
mos de devorar apressadamente alguns peda9os quentes para pelo 
menos enganar o estomago. 

Chovia aos cantaros, os igarapés estavam cheios. Os índios 
pouco ligavam. Cobrian1 o estojo peniano com urna folha e a tango. 
com um feixe de tolhas verdes. Protegiam cabe9a e carga com 
montinhos de folhas. Em último c~so procuravam abrigo nas diversas 
casas, próximas dos roc;ados grandes. As águas desciam pelos caibros, 
molhando as redes . Uns rapazes subiram para desviar a corrente, 
fazendo as águas descerem em continuidade até o cháo. Para isso 
ligavam as diversas goteiras a um reguinho. As noites continuavam 
animadas. Juntava urna turminha de rapazes das duas malocas ao 
redor do togo, brincando e ensinando a língua. Oueriam saber os 
nomes dos bichos em portugues , cada um perguntava, e a cada um 
respondíamos. Riam quando achavam os nomes engrac;ados, como 
o barrigudo, o tamanduá ou o matrichá. Aproveitávamos estas horas 
para memorizar. Mas repetir mil vezes os mesmos nomes cansava. 
Em compensa<;áo, nao cansavam de nos ensinar. Uns rapazes aos 
poucos conseguiam interpretar nossos gestos. Respondiam com 
mais precisáo. Anotávamos muito, mesmo sabendo que poucas pala
vras eram bem entendidas. Falavam muito ligeiro, engolindo sílabas 
inteiras, ou modificavam as palavras quando repetiam. Wanari, um 
brincalháo, tirava sarro da nossa pronúncia. Ficava matutando na 
rede, talando portugués e imitando minha voz . 

Numa dessas noites, nossa angústia de descobrir pelo menos 
um verbo era recompensada. Captamos os primeiros verbos, ainda 
fragmentários. Foi o estopim para urna avalancha de novas conhe
cimentos. Testávamos a ordem de substantivos e verbos. Várias 
vezes desenhamos os igarapés e rios no chao, tentando entrar no 
assunto de terra. Numa noite tomos surpreendidos com urna verda
deira aula de geografía. Wanari nos falou os nomes do Riozinho, 
seus afluentes, do Coxodoá e até do Purus. Eles tinham noc;áo de 
toda a extensáo entre os rios Purus e Tapauá. No outro dia - a 
conversa tinha andado de boca em boca - Axá, Aniumoru, o aleijado, 
em companhia de outros rapazes, fizeram um mapa no cháo, dese-
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nhando todos os ríos e igarapés. O mapa correspondía perfeitamente 
"ª realidade : as áreas das malocas que figuram como círculos entre 
o Yokihi (Pretáo) e Wahtanahá (brac;o esquerdo do Pretáo) com os 
respectivos afluentes; a parte do Haxinauá (Coxodoá), cujo afluente 
Makahuá (igarapé do fndio) penetra até perto das malocas ao oeste. 
lncluíram também o Jakubaku (Pretinho), que desemboca no Riozinho. 
Trac;aram ainda os respectivos varadouros (agi), um descendo pelo 
Pretáo e outro pelo igarapé do fndio, indicando o varadouro da Funai. 

Pelejamos muito para descobrir a autodenominac;áo daquele povo. 
Urna noite novamente Wanari nos surpreendeu. Dizia que eram Katu
kunaru, ao mostrar para si e para todos os outros. O nome Katukina 
tora várias vezes usado por mim, tentando provocar alguma reac;áo. 
Havia desconfianc;a de que houvesse ali fugitivos dos Katukina e 
Mamori do Ct:lnluá. Até entáo o grupo havia sido chamado "índios 
do igarapé do Coxodoá" , embora a Funai, depois da expedic;áo, cha
masse atenc;áo sobre aquele erro, autodenominando-os de Marimá. 
Conclusao de urna pesquisa minha anterior que a Funal lanc;ara como 
novidade. 

Desconfiamos de que a autodenominac;áo Katukunaru náo fosse 
correta. Perceberam nosso descrédito. Devem ter talado muito 
sobre o assunto, pois uns dias depois, Aniumoru veio dizendo que 
eram índios Zuruahá. Esta autodenominac;áo foi compreendida e 
confirmada por todos. O seguinte passo era nossa identificac;áo. 
Aprenderam a distinguir Zuruahá de jara (branco) , e mesmo de 
Deni, índios que participavam na expedic;áo do Sabá. 

Era um processo importante para desenvolver assuntos como 
invasáo, explorac;áo, doenc;a. Tínhamos de estimular o esquema 
preventivo de sua autodefesa. Nossos contatos intensivos poderiam 
quebrar as barreiras e levar prematuramente a contatos prejudiciais 
com os sorveiros. No entanto, nosso vocabulário, embora enrique
cendo dia a dia, ainda era muito restrito para tratar de tais assuntos. 
Aproveitamos o mapa e continuamente desenhávamos a área deles 
e a dos cariú (brancos). empregando gestos sugestivos para explicar 
a fatal idade de contatos maiores. Na roda do chiná conversávamos 
animadamente a este respeito. Intrigados expuseram o problema no 
outro dia. Oeste modo tomos captando palavras-chaves úteis num 
processo que figurava como início importante de transmissáo de 
conhecimentos. A denominac;áo Katukinaru desapareceu por com
pleto do vocabulário diário, e mesmo Wanari confirmou o nome de 
seu povo. A brincadeira dele tinha dado um ótimo resultado . 

O inverno proporcionava como alimento básico a pupunha, e 
adicionava-lhes frutas silvestres em abundancia. tam longe apanhar 
as frutas deliciosas, e quase sempre éramos convidados. As caminha-
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das eram passeios alegres, pois nossa turminha mais chegada ani
mava. Os pais carregavam seus filhos sentados na nuca. Os bichos 
de estimac;áo também se divertiam, passeando peta mata. Geralmente 
escolhiam urna área onde havia duas ou tres árvores da mesma 
qualidade. Roc;avam ao redor antes de derrubar a árvore. Cada um 
preparava seu cesto, enchendo-o bem. Apanhávamos principalmente 
bahoné, urna fruta amarela, kimiku, um tipo de abiu de cor vermelha, 
kawaniahkané, encarnada, e batakiri com gasto de abacate. Na ma
loca, depois dessas excursóes havia sempre animadas cenas de troca 
de agrados e gentilezas. Sobretudo as crianc;as eram estimuladas a 
distribuir as frutas em pequenos cestos. 

Um dia, todo o grupo mudou para os acampamentos. A velha 
maloca onde ficávamos hospedados foi quein1ada. Também a primeira 
maloca, onde Hamá cortara o esteio-mestre. Talvez agora aplicassem 
todo o esforc;o na construc;áo da nova, ao lado da queimada, mas nao 
era o caso. Hamá era praticamente o único homem a levar a cons
truc;áo adiante, as vezes apenas ajudado por Obunu e por alguns 
rapazes. O tempo pertencia a eles, a mudanc;a para os acampamentos 
trazia novidades na vida alegre do pessoal. Com a troca de casa 
renovavam curiosidade _e dinamismo de espírito : novas situac;óes, 
novos relacionamentos, novas obrigac;óes. Todos estes elementos 
ajudavam a quebrar a monotonía. 

A comunicac;áo, sempre a mesma, recebe novos acentos por 
urna convivencia social flexível, dando lugar a integrac;áo de todos 
nas diferentes atividades. A troca constante de casas, fogos e redes 
permite a vivencia integral como grupo. O parentesco é respeitado 
naquelas mudanc;as, estreitando-se, porém, lac;os que formam a co-
111unidade. 

Nossa casa era o tapiri de Soboné, cuja famflia se ausentara. 
Mas na hora de atar as redes um rapaz tentou por fogo na habita9áo. 
Nunca soubemos se havia anteriormente um acesso de raiva comum 
para incendiar ou se o caso se deu por nossa culpa. O rapaz pegara 
urna tocha de caranaí e tocara fogo na palha seca do tapiri. Os 
homens correram para apagar o fogo. Outros seguraram o bra90 
do desordeiro, mas náo usaram violencia. Deram-lhe conselhos até 
desistir de seu intento. Tomamos posse do nosso aposento um pouco 
preocupados. 

Hama convidava para inspecionar os trabalhos na nova maloca. 
Subia e descia pelo andaime. Preparava as folhas e ajeitava outras. 
Puxava os feixes de caranaí. Os rapazes que nos acompanhavam 
subiam também, por pura vontade de se exercitar. Urna pequena 
parte do círculo já estava coberta. Comec;avam a cobrir a maloca na · 
altura do círculo inferior, de baixo para cima. Náo havia regra para 
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Cemitério perto de Hamá-iri-odá, onde foram enterrados Totone, Coanari, 
Hainixu e lxahu. (Foto do autor) 

tal atividade, pois prendiam os feixes em vários lugares sem observar 
a sequencia. Nos espac;os vazios, entretanto, cabia exatamente 0 

tamanho de urna vara. 

Os trabalhos da construc;áo eram executados, sob medida, a olho 
nu. Hamá trouxe um esteio comprido e pesado. Fincou-o num buraco 
raso, erguendo-o até o círculo superior, onde a forquilha na ponta da 
madeira assentava-se justo no lugar determinado do suporte, servindo 
de escora . Para assentar um esteio-mestre, fez um pequeno talhe 
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no cháo, batendo algumas estacas que serviam para evitar o deslize. 
A turma de ajudantes segurava o esteio levantado, enquanto Hama 
o dirigiu para o encaixe. O dono da maloca praticamente executa 
os trabalhos só, mesmo fazendo enormes esfon;:os. Ninguém se 
mexe para ajudar. Observam simplesmente. Terminada urna taref a 
difícil, distrai-se com urna pitada de rapé ou um pedac;o de cana . Se 
quisessem, urna maloca poderia ser construída em tempo recorde . 
Mas o esfo((;:o sobre-humano é aplicado apenas durante alguns días, 
num determinado trabalho, pois inexiste continuidade. 

A construc;áo de urna maloca é demorada. Talvez seja como 
concebem a vida . Prolongam o tempo de servic;o com mil diferentes 
tarefas . Mil coisas acontecem enquanto se constrói, e o sentido da 
obra é enriquecido com mil faces da vida durante seu desenrolar. 
O tempo náo conta por horas de servic;o. A importancia dos aconte
cimentos transcende e dá vida. Embora os tapiris fossem baixos, 
nos sentíamos bem agasalhados. Chovia muito. as águas penetravam 
pela cobertura. A toda hora ajeitávamos o telhado, puxando as folhas 
para centenas de goteiras, que nos obrigavam a mudar as redes, con
forme a direc;áo do vento. Encostado ao nosso tapiri construíam 
outro maior e mais refon;:ado. Taju convidou a tecer palha. Devido 
a ajuda ganhamos o direito de um dia ocupar aqueta casa mais 
espac;osa. 

Agora íamos longe buscar cana. duas ou tres horas de cami
nhada até a roc;a da última maloca. Urna tarde, Naminderu veio can· 
tando pelo varadouro. Abatera alguns macacos barrigudos. Na maloca 
encontramos Soboné, cuidando do moquém. Tomamos caldo e co· 
memos carne moqueada. A grande qualidade de carne já estava 
separada em montinhos destinados a cada 'família do acampamento . 
Regressamos com carne . Em casa. Obunu ofereceu caldo de veado. 

Pela primeira vez v!eram as mulheres convidar para a roc;a. 
Passando pelo pequeno igarapé, tomamos banho, sem que houvesse 
outro homem junto. lsso aconteceu como conseqüencia de nosso 
relacionamento mais íntimo. Daí para frente náo havia mais inibic;áo. 
Também as moc;as nos chamavam para o banho. As rodas de amigos 
a noite ao iedor de nossas redes foram mudando. Os rapazes agora 
ficavan1 em volta de Tere, as moc;as perto de mim. Etas cantavam 
baixinho, quase encostadas ao ouvido. Ensinavam os cantos e pediam 
que repetisse. Mostravam carinhosos gestos e gostavam quando 
retribuía. Eram Xinxu, a filha mais velha de Tokwomó, Dixinimá, 
meiga e carinhosa, lbíhi, filha de Axá, mostrando o mesmo tempera
mento inquieto como o pai, e as meninas de Obunu. As barreiras 
estavam se desmanchando. Nossas refeic;óes eram verdadeiras festas, 
participadas por um número cada vez maior de crianc;:as e jovens. 
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Por mais comida que buscássemos na roc;a, logo as bocas famintas 
" devoravam tudo. Também pudera. Nunca deixavam de nos acom

panhar ao roc;ado, onde colaboravam, arrancando macaxeira ou batatas, 
garantindo o direito de participar das refeic;óes. Era necessário cozinhar 
várias vezes ao dia. E sempre se apresentavam os colaboradores, 
comendo juntos. Os país mandavam através delas grolado ou um 
naco de carne. 

Um día trouxeram um cachorro do mato. Rezei para que nao 
convidassem para o caldo. Tere, ao contrário, andava que nem doida 
atrás de um pedac;o daquele bicho. Ouando vi a mao peluda em 
sua boca a chupar devagarzinho o caldo dos pelos queimados, nao 
me contive, pedi também urna migalha. 

Alvoroc;o e agitac;ao repentina. Todos corriam agitados. Logo 
vieram nos chamar. Gamoki tora mordido por urna cobra venenosa. 
Lá estava o rapaz, puxando a perna inchada e chorando de dores. 
Algumas mulheres choravam baixinho. Hotoró, urna mulher jovem 
e muito amiga nossa, estava desesperada, olhando para nós como 
que implorando. Nós também estávamos nervosos, pois mordida 
de cobra era grave. Vimos a impotencia dos indios. Desconfiamos 
que nao tivessem remédio para estes casos. Resolvemos agir rapi
damente. Trazíamos na mochila a "pedra preta da fndia" e "Especí
fico Pessoa". Limpei o pé do rapaz, coloquei a pedra e apliquei a 
primeira dose do "Específico". Gamoki estava muito emocionado. 
Nao quis aceitar o remédio. Hotoró, que confiava em nós, falava ao 
rapaz para beber. Enfim engoliu o líquido verde. A pedra colou . 
Já era noite, noite de sábado de Aleluia. Chovia torrencialmente. 
Deitamos o rapaz na casa vizinha, acendemos o fogo e rezamos 
a Deus para permitir aquele milagre A perna inchava cada vez mais, 
o rapaz gemia. Aijipi veio rezar, fazendo gestos incompreensíveis 
para o ar. Passou leite materno na perna. Preparou um remédio 
amassando urnas folhas verdes, cujo sumo esfregou na perna. Xamá, 
a viúva, máe do rapaz, entregou-nos a cac;a do desastre, um tucano, 
que logo transformamos num caldo. 

Noite em vigília, rezando e cuidando do rapaz. Náo tínhamos 
experiencia com os remédios disponíveis. O inchac;o nos preocupava. 
E era a primeira vez que um Zuruahá arriscava tomar remédio dos 
brancas. Chegou a madrugada do domingo da Ressurreic;áo. O rapaz 
tinha adormecido. Tudo bem, estava melhor. A "pedra da fndia" 
ficara presa no lugar do veneno durante mais de tres horas. Já tinha 
tomado o vidro inteiro de "Específico". A perna continuava inchada. 
Mas o diagnóstico geral era satisfatório. Agradecemos a Deus por 
tudo correr bem. O acontecimento foi muito importante para nós. 
Os indios tinham acompanhado nossas preocupac;óes e decisóes com 
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atenc;áo e simpatia. O paciente sarria, fazendo questáo de tomar o 
último gole do remédio. Explicava aos curiosos como descia e como 
fazia um efeito imediato. 

Pedimos leite materno para purificar a pedra. As mulheres enten
deram logo, oferecendo o precioso produto, que colocamos numa 
tigela. Mostramos como se deve limpar o veneno da pedra. Entre
gamos esta mesma ao tuxaua junto com um vidro de "Específico" . 
Acrescentamos para guardar os remédios sempre em lugares de 
sombra. Ele embrulhou a preciosidade em folhas, e, feito um pequeno 
pacote, enfiou-o dentro da palha do telhado. 

A Páscoa foi urna autentica festa de ressurreic;áo num clima de 
sorrisos e alegrias. As mulheres nos levaram ao roc;ado, onde fomos 
agraciados com um monte de presentes. Aos poucos o estado do 
rapaz foi melhorando. Levamos urna tigelinha de caldo de tucano 
para ele beber. A noite Kajuwei velo contar que o acampamento 
avanc;ado na beira do Pretáo fora alagado. Um pau pesado espatifara 
nossa canoa, e todas as coisas foram arrastadas pela correnteza. 
Ficamos muito preocupados, pois sem canoa náo poderíamos retornar 
ao Riozinho. Fazíamos mil planos, pensando até em cavar um pau 
ou entáo fabricar urna espécie de jangada. Mas como levar tal 
projeto a cabo, sabendo que os paus caídos no igarapé nao iriam 
permitir manobras? Observamos a conversa dos homens, querendo 
descobrir algo sobre o assunto. Desconfiamos que nao houvesse 
tanta desgrac;a, pois nao vieram fazer propostas ou pelo menos tocar 
no assunto. 

Kajuwei sorria enigmaticamente, e sentado na rede, tran<;ava 
urna hotoku - bolsinha para guardar a paina. ~ o objeto mais fino 
da tecelagem Zuruahá. Feíta de finas tiras de trocoá, delicadamente 
tran<;adas · formando um tecido justo, a bolsinha nao mede mais de 
seis centímetros de fundo, por dez de comprimento. Boca e fundo 
sao mais estreitos: os lados apresentam formas convexas. A hotoku 
contém a paina para as flechinhas, fazendo parte indispensável do 
equipamento da zarabatana. Os homens a portam amarrada no estojo 
das flechinhas, pendurado no ombro. 

Kajuwei tomou um porre de rapé. Vomitava. De madrugada do 
outro día acordamos com um canto de longe a se aproximar. A melo
día caracterizava-se por tons altos e limpos, evoluindo em ter<;os e 
quartos, semelhantes aos das mo<;as. Era impressionante escutar o 
canto excitante, cheio de vigor, semelhante a um canto de guerra. 
Os fogos eram reavivados; alguns falavam baixinho. O canto parava, 
interrompido por gritos e batidas de pé no cháo, como se para chamar 
ou afastar alguém. A voz se aproximava. Era Kajuwei, agora passando 
de casa em casa, cantando. Kimeru animava, sugerindo o conteúdo 
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para as estrofes. Náo foi na casa de Obunu e Hamá nem se demorou 
" na nossa, embora Kimeru insistisse para cantar também na nossa. 

Alguns riam baixinho quando falavam de Guno e Tere . Depois de 
percorrer todas as habita<;óes, Kajuwei afastou-se , e seu canto guer
reiro penetrava na noite escura. Pensamos que fosse um canto para 
convidar os ca<;adores a cac;a.famá e Obunu, os responsáveis pela 
constrU<;ao da nova maloca, talvez nao fossem solicitados, e menos 
eu que nem sequer conseguía esticar o arco. 

Cedo, os homens prepararam suas armas. Um atrás do outro, 
desapareceram na selva. As mulheres foram a roc;:a buscar mandioca. 
Passavam o dia ralando. Tere colaborava nessa atividade. Mas naquele 
dia os ca<;adores estavam sem sorte, trazendo apenas pequenos 
troféus como tucanos, macacos e urna cutia. 

Xarinia, irmáo de Waharé, regressou da ca<;ada com um passari
nho amarrado nas nádegas, como um rabo . Tiramos sarro dele, 
vingando-nos de suas chatices. lkidi, um adolescente de aproxima
damente 14 anos, ainda aprendiz no manejo da grande zarabatana, 
sorridente, trouxe um passarinho na máo para todos admirarem. Mas 
Tokwomó estragou sua felicidade, arrancando o bichinho de suas 
maos e jogando-o ao chao, com violento gesto de desprezo. O rapaz 
quase chorava com a humilha<;áo. Correu para sua rede . lkidi , 
embora crescido, nao usa tanga dos homens. Urna vez mulheres 
o aconselharam a colocar o estojo peniano. Aí andou por um tempo 
cingido de tanga , sem, porém, se dar ao trabalho de prender o penis. 
Aos poucos foi se esquecendo daquela roupa e continuava andando 
pelado. 

Soubemos pelos ca<;adores que a área do acampamento avan<;ado 
estava de fato alagada. Era hora de verificar. Convidamos urna turma 
para nos guiar através do trecho inundado. Hamá encabec;:ou o 
pequeno grupo. Nao fosse ele. nao teríamos achado o acampamento . 
O varadourc tinha sumido. o mato era um irr1enso 1gapó. Andávamos 
com dificuldade na água. Somente via-se nossas cabe<;as. Pisávamos 
em espinhos , resvalando em paus invisíveis. Tere, mais baixa que 
eu, nadava quase direto, agarrando-se em cipós e galhos. Percebendo 
que a mochila servia de salva-vida, deixei-a amarrada nas costas, 
e parei de fazer forc;a para nadar. Era um divertimento. Os compa
l"lheiros índ1os também levavam o passeio ingrato na esportiva, brin
cando. Mostravam sua excepcional qualidade de se mover em 
situa<;óes difíceis . Nadamos mais urna hora até chegar ao acampa
mento. Náo vimos nada além da lona azul, pendurada num galho. 
Motor e espingarda jaziam no fundo. A canoa, embora alagada, 
estava intacta. Resgatamos apenas um remo, outro foi emprestado 
pelos índios que, conhecendo a situac;;:áo, tinham-no trazido. Recupe-
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ramos o tanque preso por baixo de galhos. Puxei a lona. cortada 
em peda<;:os. Hamá apenas observava nossa reac;:áo de raiva . Náo 
interferia. Exageramos nosso acesso de raiva, do mesmo jeito como 
eles faziam . Depois estava ncvamente tudo bem. Suspeitamos que 
o autor daqueles atos fosse Kajuwei ou Naminderu, pois eles inven
taram a história da canoa estra<;alhada. Mentiram ainda que tinham 
visto rastros de gente branca perta do acampamento. E tinham 
provado o fato, trazendo um par de chinelas que teriam sido perdidos 
na fuga . Na verdade, estes já faziam parte do patrimonio pessoal 
de Hotoró, guardados há tempo como troféu de alguns assaltos 
anteriores. Os dais cartuchos guardados no encerado, estavam deto
nados. Os rapazes tinham matado sua curiosidade, montando a 
arma e disparando. Sabiam como se armava a espingarda. Tínhamos 
dado várias aulas para despistar os curiosos no momento de crregar 
a canoa, para nao enxergarem os ter<;:ados escondidos na área do 
acampamento. Deveríamos agora levar os cartuchos na mochila de 
remédio até a maloca. 
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II 

As chuvas continuavam menos intensas, as terras baixas perto 
do acampamento secavam. A época tarta de pupunha findava, apa
reciam os velhos bolinhos de milho. Numa das andanc:;as passamos 
perto de urna seringueira. Waharé meteu o machado nela, tentand~ 
apanhar o látex com urna folha de pacova. Falavam algo de Saba 
que lhes teria mostrado a utilidade da árvore. Mas o leite se der
ramou naquele recipiente desajeitado. Vendo a colheita que náo dava 
certo, derrubaram a árvore. Serviu apenas para divertí-los, pois a 
cada golpe que aplicavam, riam animadamente. 

Numa noite, algumas mocinhas resolveram danc;ar. Limparam 
a área da nossa casa. Enfeitaram-se com tangas de chocalho e peni
nhas de tucano, e pintaram-se. Estavam lindas. Fizeram a fila, e 
comec;aram a danc:;ar, pulando enquanto avanc;avam. Os chocalhos 
produziam sons característicos de cuíca. Os rapazes ficavam em 
volta do fogo, observando. As vezes faziam animados comentários, 
quando as tanguinhas subiam demais. As mocinhas pouco ligavam. 
Prosseguiam na danc;a, pulando cada vez mais. 

As mulheres lavam as redes no igarapé, atadas entre duas 
estacas, estregando com pedras. Enquanto isso, as crianc;as brincam. 
urnas mergulhando, outras trepando em galhos de urna árvore vizinha 
para pular. Outros meninos engolem o lodo verde que se forma nas 
águas mansas, mas logo cospem os fiapos esponjosos com muita 
algazarra. A rede timpa fica estendida até secar. As mulheres 
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passam boas hpras na água, dando banho nos pequenos, conversando 
e · passando nova pintura no corpo. Cobrem-se com urna ou mais 
folhas em volta dos quadris, sem preocupac:;óes em cobrir seus 
atrativos femininos. O sexo náo constituí um problema de rejeic:;ao, 
de culpabilidade ou de algo vergonhoso. Desde a mais tenra idade 
vivem a sexualidade integrada na personalidade. 

Crianc:;as, jovens e adultos ensinavam-nos os respectivos nomes 
das partes do sexo. As vezes as máes vinham com um pequeno no 
colo, explicando-nos algo sobre as partes genitais. Apesar de urna 
liberdade extraordinária quanto ao sexo, as mulheres observam as 
regras de comportamento. E logo surgem comentários quando há 
ultrajes no modo de sentar-se ou de ficar de pé. Os jovens casais 
fazem suas brincadeiras amorosas despreocupados com o mundo 
ao redor. 

Os dias passavam enquanto trabalhávamos na coberta do novo 
tapiri. Gamoni pegou urna febre forte; sua esposa, Hotoró, veio pedir 
remédio. Aplicamos gotas de novalgina, cujo efelto era quase ins
tantaneo. Outros fizeram-se de doentes, só para provar o líquido 
milagroso. Conseguimos explicar a utilidade do remédio sem aplicar. 
Enfim mudamos para o tapiri novo. Nossa habitac:;ao ficava ao lado 
do jovem casal Gamoni e Hotoró. Tínhamos trazido uns pedac:;os 
da lona cortada para conversar sobre o assunto. Eles, porém, pendu
raram a lona na cumieira do tapiri como urna bandeira, flamulando 
ao vento. 

Tere tentava introduzir a noc;ao de respeito as nossas coisas 
pessoais . Trouxemos urna faca propositalmente com a ponta cortada. 
Queríamos defende-la a unhas e dentes contra o hábito deles se 
apoderarem de todos os instrumentos. Tinham de aprender que nós 
também precisávamos deles. Mal ela mostrou a faca, Tokwomó . 
avanc;ou, arrancando-lhe a faca e desaparecendo. Tere entáo ence~ 
nava, chorando sentida, dizendo ter ganho de seu pai. A faca 
reapareceu. Entretanto eles gostaram tanto daquela encenac;áo có· 
mica que, de vez em quando, a faca criava pernas. O resultado foi 
positivo, conseguimos ficar com o objeto tao cobic;ado. A faca da ponta 
cortada andava de máo em máo, despertando curiosidade e inveja, 
somente porque era da. Tere. Aos olhos de alguns esta faca tinha 
de ser melhor que as outras, embora usada e cega. Valeu a nova 
conquista . O mesmo jogo aconteceu com um machado velho, que 
propositalmente deixamos na canoa. Trouxeram-no para o tapiri, 
mas com muita luta conseguimos defende-lo. Cuando entenderam 
que era usado para cortar os paus no Pretáo e abrir passagem para 
a canoa, fabricaram até um cabo novo. 
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Urna crian<;a foi mordida por um parco. Deu aquela choradeira 
e correria. Pensamos que iam matar o animal. Embora a ferida fosse 
profunda, logo se acalmaram. O dono nao estava, e ninguém podía 
pór a mao em animais de criacao, além do próprio dono. Já urna 
vez aquele parco se soltara, provocando panico na maloca, pois em 
vez de procurar a liberdade no mato, corria feíto louco, de casa em 
casa. Hama. o dono da criacáo, estava na roca. Enquanto alguns 
corriam para chamá-lo, outros levavam seus próprios animais de 
cria<;áo para lugares seguros, mo<;as subiam em árvores e nós está
vamos prontos para fugir. Hamá pegou o porco com muito jeito 
e amarrou-o, co<;ando a barriga até se acalmar. O porco se deitou 
satisfeito. Urna outra vez, durante a mudanca da maloca para os 
tapiris, soltaram um parco enorme, dando urnas pauladas nas costas 
para que caminhasse no varadouro, a duas horas do novo lugar. 
O parco chegou sozinho. 

Nunca mais trouxemos a máquina fotográfica, pelo risco de 
perde-la. Agora já estava na hora de fazer urna nova tentativa. Ao 
puxá-la da mochila vieram uns homens fiscalizar. Expliquei, insistí 
até que deixassem de me aborrecer. Levei a máquina para o banho, 
onde criancas brincavam. Nao deu problema. Depois tirei algumas 
fotos dentro. da maloca, de cenas da vida diária. Só os mais va lentes 
faziam questáo de olhar para o visor da máquina. 

Gamoki já andava recuperado. Pensamos em aplicar as primeiras 
inje<;oes, querendo levar adiante o espa<;o conquistado. Urna tarde 
apres~ntamos a utilidade dos aparelhos. Aplicamo-nos mutuamente 
urna inje<;ao de vitamina, a vista dos curiosos. Chamamos Gamoki, 
que poderia ser a cobaia. Demorou até se convencer que seu estado 
irla melhorar mais ainda. Entáo apliquei a inje<;áo. O rapaz tremía 
de medo. Cuando tudo acabou, foi contando aos companheiros como 
o líquido entrara no corpo e como fizera bem. Outros criaram cora
gem, pedindo também. Prometemos trazer mais inje<;oes. Vinham 
homens e mulheres apresentar fortes dores musculares. Pediam que 
usássemos o modo de cura deles, passando a máo no lugar da 
doen<;a e soprando. Kimeru vinha todas as noites em nosso con
sultório. Ele também fazia a cura em nós. Xariria levava tudo na 
brincadeira, mesmo a cura. Apanhava pequenos objetos no chao, 
como pedrinhas ou baga<;o de cana, fazendo fric<;oes acompanhadas 
de sopros. Derramava o mal para a terra, ostentando os objetos. 
dlssimulando como se os tivesse tirado do carpo. Lembrei do arabani 
de outros pavos aruakes. 

Apareceu urna anta. Tere estava com diarréia e febre, sem 
poder tomar o caldo gordo. Eu, ao contrário, recuperava os atrasados. 
Ficava na roda dos homens, bebendo a vontade. Meti nossa maca-
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xeira no caldo. Repart!mos com a crian<;ada sempre faminta. No 
día seguinte toda a carne foi cozida, o caldo engrossava ainda mais. 
Apanhavam a gordura com a tigelinha, despejando o caldo de volta. 
A gordura era apreciada para temperar os grolados. No terceiro dia 
Obunu distribuiu a primeira parte de carne, o resto foi colocado 
no moquém. 

Em meados de maio, as águas baixavam rapidamente, os igarapés 
secavam. Era o fim do inverno, as noites tornavam-se mais frias. 
Fazíamos fogo entre as duas redes. Era também a época de ralar 
mandioca. As mulheres vinham do ro<;ado com enormes xiris. Tere 
cansava de tanto ralar. 

As mudinhas de goiaba que trouxemos estavam bem crescidas, 
as ramas de macaxeira do nosso roc;ado brotavam. Aliás os índios 
nem queriam acreditar que eram ramas de macaxeira. Para nós era 
também difícil distinguir entre as duas qualidades, pois plantam a 
macaxeira no meio da mandioca. Eles, em caso de dúvida, mordiscam 
a raiz, e pelo gasto sabem distinguir. 

Aprenderam rapidamente palavras em portugués. Tínhamos co
me<;ado com os animais grandes. Depois vieram pássaros, insetos etc. 
Cuantas vezes a gente se entreolhava, sem saber exato os nomes 
de um ou outro lnseto que traziam. As noites eram sagradas para 
aulas de recapitula<;ao, eles memorizando, e nós sem podermos anotar. 
Ensinamos a fazer as cantas até cinco, depois até dez etc. Estranha
mente todos se interessavam pelos números como se fosse algo 
mágico. Esgotavam a nossa paciencia, mexendo nos dedos para a 
gente repetir. 

Os conhecimentos geográficos aumentavam. Perguntavam onde 
ficavam as casas de Chico, de Ruben, de Mané. Repetiam os res
pectivos rios como Juruá, Aripuana, Amazonas etc. Cueriam saber 
sobre a largura daqueles ríos, a qualidade de peixes, suas embo
caduras. Falei sobre peixes grandes, pescados com anzóis enormes 
e sobre nossa canoa, um brinquedo diante de navios que sulcam os 
rios. E expliquei sobre muitos brancas que vivem em malocas maio
res que estas. Mas náo contamos a verdade a respeito de amoá, 
nosso ro<;ado, com medo de um dia resolverem fazer urna visita de 
surpresa. Consideramos a transmissao destes conhecimentos impor
tantes. pois daí saíam os papos geradores de palavras-chaves para 
abordar o problema da terra e conseqüentemente a invasáo dos 
brancas. Aniumoru quis saber para onde ia o ria Amazonas. Era 
difícil imaginar o mar, mas deve ter detectado alguma coisa. pois 
colocou a máo por cima dos olhos, olhando para todas as direc;óes, 
repetindo "mara", água, água. 
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Mostrávamos recortes de revistas com animais, pássaros etc 
" para identificarem. No inicio aquelas figuras - confusóes de l inhas 

e cores - náo representavam nada. Mas aos poucos foram identi
ficando pernas, bra<;os e cabe<;a, até reconhecer a imagem. Final
mente descobriram os mínimos detalhes dos animais conhecidos. 
Todos os conhecimentos transmitidos eram como urna faca pe dois 
gumes: eles tinham o direito de receber respostas exatas as curiosas 
perguntas ; e tínhamos plena consciencia de que isso pudesse provo
car urna rea<;áo em cadeia para satisfazer a vontade de conhecer 
aquele mundo estranho e mágico. Poderia trazer contribui<;óes pre
maturas que quebrassem sua defensiva contra o mundo dos brancos 
e lan<;ar cabe<;as-de-ponte avanc;adas demais antes que seu sistema 
de autodefesa fosse refor<;ado. Nosso trabalho intensivo acarretava 
profundas mudanc;as no sistema sociopolítico do povo, pondo em 
dúvida sobretudo seu modo guerreiro. A permanencia, a participa9áo 
na vida no dia-a-dia apagava aos poucos as hostilidades, levando a 
urna reformulac;áo de relacionamento entre Zuruahá e brancos. Sen
tíamo-nos responsáveis pela evoluc;áo social, que produzia um novo 
modo de coexistencia, sem tempo para preencher os novos conteúdos . 
Era impossível expressar a realidade, por isso provocávamos cenas 
com algo do conteúdo real da situa<;áo de conflito para que dessem 
interpretac;áo aos fatos. lntensificávamos as anotac;óes para captar 
palavras-chaves num prazo mais curto. 

Os dois ríos que limitam a área dos indios estavam invadidos 
por sorveiros e seringueiros, apesar de placas proibitivas da entrada 
nos rios Coxodoá e Riozinho. A Funai , que colocara placas até 
em lugares· da margem esquerda do Cuniuá, era ridicularizada por 
patróes e regatóes. A ausencia dos funcionários, embora tivessem 
marcado prazo imediato para a ativac;áo de um posto de atrac;áo na 
boca do Coxodoá, desmoralizava por completo a autoridade da Fun
da<;áo. Os brancos saquearam o acampamento de Sabá - chefe da 
expedic;áo - onde se encontrava o depósito de ferramentas, panelas 
e outras bugigangas, além de um estoque grande de remédios. Mas 
o varadouro feito pela Funai era urna ameac;a constante de contatos 
prematuros dos indios com o pessoal de Mané Sena, ansioso para 
se tornar patráo deles. Os indios Deni, que fizeram parte da expe
dic;áo da Funai, sentlam-se os grandes heróis pacificadores. No Rio
zinho, o pessoal de Evelázio explorava as cabeceiras. Em vez de 
desocupar a área, empregava cada vez mals sorveiros. A conjuntura 
era complicada, por lsso tínhamos de apresentar urna leitura simples 
e rápida da realidade para que os indios pudessem interpretá-la e 
tomar urna posic;áo reativadora de mecanismos de sua própria história. 
Tratava-se portanto de descobrirmos violencias dos brancos. e com
parar fatos históricos com a realidade. 
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Urna coisa suscitava nossa curiosidade : o grande número de 
viúvas e órfáos de pai e máe. Dos 126 Zuruahá, onze mulheres de 
40 a 60 anos sao viúvas e tem filhos órfaos de pai, dois homens sao 
viúvos e quatro rapazes solteiros sáo órfáos de pai e máe. Um dla 
Tere acompanhou um grupo de mulheres a roc;a no Pretáo. Passaram 
por um cemitério - urna maloca em miniatura sobre um túmulo de 
nove pessoas. Haviam colocado um alguidar e cana em cima. Con
taram que essas pessoas tinham morrido num só dia, bebendC\ 
kunahá - veneno usado para o tingui. Hamá confirmou o fato acres
centando que outras oito tinham sido mortas por armas de fogo no 
lado do Coxodoá, inclusive o pai de Tahu, que fazia parte da nossa 
rodada. Pela idade dos filhos mais novos, aquele acontecimento 
dramático de holocausto devia ter-se dado uns 13 a 1.5 anos atrás; 
as mortes violentas por armas de togo uns dez anos atrás. Hamá 
nos mostrou depois o túmulo onde jazem, urna simples cova no meio 
da capoeira perto da primeira maloca. 

Encontramos a razao da violencia ao rejeitarem relac;oes pacíficas 
com os brancos. Refletimos sobre nosso primeiro contato, em clima 
de violencia, e sobre as expulsoes de sorveiros que, desarmados, 
tiveram de abandonar o trabalho no alto dos igarapés. Passamos a 
utilizar os poucos elementos para desenvolver a problemática, relendo 
fatos de sua hlstórla e comparando-os com a realidade de invasáo. 
Adoravam brincar, expulsando, com gestos expressivos, invasores 
imaginários. Apenas Aniumoru levava o assunto a sério. Vinha co
municar-se conosco a fim de saber mais sobre o mundo dos brancos. 
Na roda de chiná aplicava seus novos conhecimentos. Na realidade 
nao sabíamos se estavam brincando ou se levavam o assunto a sério. 
O jeito deles era assim mesmo. Aprendiam na brincadeira. 

Ouase todos os dias passava um aviao por cima da maloca. 
Embora acostumados aquelas aparencias estranhas, faziam insinua
c;oes, como se quisessem derrubá-lo a flechadas. Explicamos que o 
aviáo era feito de ferro, o mesmo material das facas, dos macha
dos etc. Entao Hamá e Axá entraram em cena: improvisaram um 
aviáo de madeira e bateram nele com tanta violencia que os pedac;os 
destroc;ados voaram longe. Estavam furiosos. Um dia pediram expli
cac;óes sobre o funcionamento do avláo. lmprovisei outro aviáo de 
madeira e apresentei decolagem, cruzeiro, inclinac;oes e aterrissagem. 
Acrescentamos que o aviao transporta gente e poderia cair, se 
pegasse fogo, como urna estrela cadente. 

O verao se iniclava com toda beleza. O sol amanhecia ardente, 
as tardes pintavam o céu com cores alegres. Os dias passavam como 
que numa fornalha aquecida, as noites envolvia.m-se num manto trio 
de milhares de estrelas brilhantes. Tinhamos mudado para a maloca 
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perto do Pretáo, onde havia um igarapé de águas claras. Caju e cana 
" floresciam,. o abacaxi come9ava a madurar. Naquela área havia grande 

fartura, sobretudo de bananas, cujos cachos enormes pendiam dos 
troncos grossos. O sol de veráo tornava os índios mais alegres. 
Crianc;as divertiam-se em casinhas construídas por elas, ou montavam 
pequenas fogueiras, arrastando para isso galhos e palha espalhados 
ao redor da maloca. Rapazes e homens, depois do caldo comunitário, 
saíam para novas derrubadas. Mulheres traziam xiris carregados de 
mandioca e amontoavam em sua casa. Os varadouros secavam. e 
novas levavam a roc;ados e derrubadas. Era imperceptível urna siste
mática nas áreas destinadas a derrubada: aqui havia urna pequena 
área roc;ada, ali um pedac;o derrubado, e acolá urnas árvores picadas. 
Era difícil acreditar que fossem derrubar toda aquela mata. Levavam 
o trabalho do mesmo jeito de construir a maloca. Um comec;ava, e 
em determinado momento chamava os companheiros. Mas quando 
metiam o machado nas árvores grossas, nao paravam mais. Num 
instante faziam grandes derrubadas. Gostavam de acompanhar a 
queda de cada árvore com gritos excitados, e seus carpos musculosos 
nao pareciam se cansar naquele servic;o pesado. Em tudo pairava 
alegria. Manejavam o machado como um brinquedo. Riam e se 
divertiam. Embora cada derrubada tivesse seu dono, os companheiros 
de servi90 podiam escolher seu próprio pedac;o para plantío. Nestes 
dias poucos cac;avam, a comida era escassa. Somente Aniumoru 
trouxe urna cutia, que deu um caldo muito concorrido e carne para 
todos. O cardápio comum era constituído de bananas, grolado de 
mandioca, cará assado, bolinhos de n1ilho, inhame, batata e maca
xeira. A merenda nas pausas de servic;o era cana, descascada com 
os dentes. O consumo de grolado era enorme. As mulheres traba
lhavam constantemente, ralando a mandioca num pedac;o do pé de 
paxiúba. Mas nem toda massa era usada para os pratos diários. 
Socavam urna parte em cestos enormes e armazenavam na água 
até a próxima colheita. 

Aplicamos mais injec;oes de vitamina, desta vez em homens e 
mulheres. Embora atraindo-os aos vícios da medicac;áo branca, nao 
restava outra opc;ao. Visávamos preparar o campo para as vacinas. 
Foi um verdadeiro sucesso, e muitos pediram mais. 

Hama mudou para a maloca em constru9ao. Axá, Aniumoru e 
outros convidaram-nos para a maloca vizinha. Lá desenharam trac;:os 
de um varadouro ainda desconhecido. Ligava as cabeceiras do Pretáo 
ao Riozinho. Tinham limpado um bom pedac;o do interior da maloca, 
trac;ando entao o Riozinho, o Pretáo e outro igarapé acima, que 
chamam de Mari. Contaram que dá lado oposto moravam os brancas 
Ribamar e Deca, dos quais conseguiram requisitar terc~ados, facas. 
anzóis, linhas e inclusive um cachorro. Depois mostraram os objetos 
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conquistados e urna camiseta que um dos rapazes usava. Tinham 
descoberto a colocac;áo dos sorveiros, um dia acima da boca do 
igarapé Pretáo. Torcíamos que os saques se repetissem, deixando 
os sorveiros sem condic;ao de trabalho, pois estavam dentro da área 
dos índios, apesar das placas indicativas de interdic;áo. Mas tínhamos 
consciencia do perigo de contaminac;áo. Pedimos que jogassem a 
camiseta imunda ou que pelo menos a lavassem. Os mais velhos 
apoiaram, e, assim, Naminderu levou-a ao igarapé, onde deu urna 
boa estregada. Todas as vezes que usava aquela roupa, encenávamos 
como se fosse a coisa mais perigosa do mundo vestir a camiseta 
de um branca. Aquele teatro pegava fogo, os outros mexiam com 
o rapaz que, por fim, a largou. O assunto estava encerrado, mas a 
preocupac;ao continuava. · O processo de convivencia pacífica estava 
desencadeado. Talvez a exagerada chamada de atenc;áo impedisse, 
por enquanto, a aquisic;ao de roupas, relacionando-as a doenc;as ou 
martes. 

Pequenas cenas de educac;:ao dentro da maloca: Nakubunu, zan
gado, quebrou o cano de sua zarabatana e estragou a paina, mistu
rando terra nela. Os presentes nao interferiram. Deixavam o rapaz 
extravasar sua raiva; Axá apenas juntou os objetos com paciencia. 
Seu sorriso mostrava compreensao de que atos de valentia eram 
necessários ao desenvolvimento de um jovem guerreiro. Urna outra 
cena de raiva parecia até cómica, pois entrava no campo das mu
lheres, e essas nao se calavam. Um rapaz esparramou a massa de 
mandioca, quebrando, por azar, urna panela. A dona do objeto avanc;ou. 
correndo atrás do malcriado, as outras davam conselhos, os homens 
riam baixinho. 

Hamá convidou todos para mudar para a nova maloca. A mudanc;a 
era um cenário divertido. Desde cedo as famílias ajeitavam os 
poucos pertences, tranc;avam novos cestos para os animais de esti
mac;áo, e empacotavam algumas panelas nos xiris. Alguns levavam 
cestos, armas e outros objetos até urna ce,rta altura do caminho e 
voltavam. Náo havia pressa. A mudanc;:a demorou o dia inteiro. 
Vimos ao longo do varadouro diversos objetos. O pessoal instalava·se 
aparentemente a medida que chegava. Nossa casa ficava entre 
a Vó e Kwakoi. Como a maloca estava em grande parte descoberta, 
cada família se arranjava, construindo pequenos telhados por cima 
de sua habitac;ao. Parecia um acampamento dentro da maloca. 

Hama trouxe feixes de cipó e varas de paxiúba que limpava. No 
centro havia um monte de palha de caranaí, empilhado em sentido 
circular. O convite, entáo, era para terminar a coberta da nova 
maloca. Pensamos que no outro dia iam por maos a obra, mas náo. 
Para trabalhar juntos precisavam da animac;ao do caldo comunitário. 
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Os homens puseram-se a cac;ar, trazendo macacos e pássaros. 
" Tokwomó mostrou novamente sua habilidade de grande cac;ador, aba

tendo outra anta. Kajuwei buscou o animal, e Obunu, o ac;ougueiro 
oficial, cozinhou a carne e preparou o caldo. 

A. noite acordamos com gritos de dores na casa vizinha. Moru. 
mulher de Kwakoi, ia ganhar seu primeiro filho. Gemía cada vez 
mais até que, numa certa altura, correu para fora, onde esperava 
pelo parto. Lá na escuridao ficava sozinha, gemendo e chamando 
por sua mae. As velhas respondiam, dando alguns conselhos. Enfim 
Xiubkwa, a máe de Hamá, e mais outras velhas assistiram ao parto. 
O marido continuava deitado na rede. A jovem mae, logo depois de 
cortarem o cordáo umbilical, voltou para a rede, toda ensangüentada, 
com o recém-nascido. Era um menino. Durante o prlmeiro dia, mae 
e filho nao comeram nada, e apenas a noite ela chupou alguns peda
c;os de cana. A placenta ficou perto de sua rede até a tarde. Depois 
foi enterrada. No segundo dia, o menino ganhou seu primeiro banho. 
A mae também banhou-se, enquanto as vizinhas esfregavam a rede. 
Passaram urucum na crianc;a, e cortaram seu fino cabelo a Zuruahá. 
O umbigo foi cauterizado com brasa. 

O marido andou roubando alguns pedac;os de carne da panela 
vizinha. As mulheres chamaram atenc;ao. Entáo arrumou seus ape
trechos de pesca, chamou seu irmao mais novo, Aitohu, e se embre
nharam mato adentro rumo ao Pretao, onde acamparam para pescar. 
Na segunda noite Xiubkwa deu o peito ao menino. A própria mae 
ainda nao tinha leite suficiente. Agora o novo Zuruahá passava de 
mao em máo. Nós também fomos chamados para admirar o novo ser. 
Desejamo-lhes as boas-vindas no mundo feliz daquele povo, e · ao 
modo deles, puxávamos pernas e brac;os . para crescer e ficar forte. 
Kwakol retornou da pescarla, trazendo peixes mlúdos e um surubim. 
O peixe liso dava um apetitoso caldo para os homens. Os outros 
peixes, plau, cará etc., já moqueados, foram guardados para Moru. 
Tomou o menino nos brac;os, todo feliz, brincando. Perguntamos seu 
nome. Que pouca educac;ao! Kwakoi ria pra valer. Entao lbihi 
inventou que o nome do menino era Gunori (meu filho) . A mocinha 
vlnha em seguida com ele passear em nossa casa. Cuidava dele 
enquanto a máe se recuperava. Uns días depois a mae ganhou seu 
leite. Xiubkwa deixou de amamentá-lo. A carne de anta animava. 
e urna boa parte dos homens ajudava a tecer palha. lxaho e Harakade 
rodeavam o moquém, onde seu pai trabalhava. Apanhavam uns nacos 
de carne e traziam um tanto envergonhadas para nosso fogo, onde 
a crianc;ada fazia festa. 

l:ramos sempre os convidados de honra para tomar um golinho 
daquele caldo sujo ou mastigar uns pedac;os de cauro e banha. Eu 

152 

aproveitava para tirar urna folga do servic;o de tecer palha, partici
pando do banquete alegre. Fazia um cigarro ou tomava urna dose 
de rapé. Embora o monte de caranaí fosse enorme, nao deu nem para 
cobrir urnas voltas. Os homens foram buscar mais palha, Hama 
ajeitava outros feixes de cipó e ripas. Desta vez conseguiram fechar 
urna parte da cúpula. 

lxaho adoeceu, apresentando síntomas de malária. Tere aplicou 
a primeira dose de cloriquina e novalgina. Mas na terceira dose, 
a menina mordiscou o comprimido amargo, e rejeitou. Ficou o dia 
inteiro deitada em sua rede rasgada, sem animo para brincadeira. 

Aniumoru aprontou um mapa com as posic;oes de todas as. 
malocas, dando os nomes de cada urna e indicando os respectivos 
igarapés. Desenhou ao longo do varadouro principal, entre o Pretao 
e o Wahtanahá, 15 malocas, nomeando seus donos. A primeira 
maloca, que estava em construc;ao, e onde tecíamos palha, era de 
Hama; a segunda de Teha, a terceira de Kuxi, e assim por diante. 
Cada pai de familia era dono de urna maloca, Inclusive alguns rapazes 
solteiros como Wahare e Gamoki. A única maloca do lado direito 
do Pretao é do velho Soboné, enquanto todas as outras se encontram 
entre os pequenos igarapés lkehini e Korehá, afluentes do brac;o 
direito do Jokihi. Além das 15 malocas há outras menores, mas náo 
colocou no mapa. Essas servem apenas para abrigar o pessoal da 
roc;a e também para guardar produtos agrícolas. Agora compreende
mos melhor a atividade de Hama, que, embora levando o trabalho 
de construc;ao num ritmo pouco apressado, dava continuidade, sempre 
mexendo em urna ou outra coisa. Plantou mudas de pupunheira ao 
redor, e as vezes arrancava o matinho que as cobrlam. · 

Havia grandes cestos de mals de dois metros jogados no centro 
da maloca. Eram destinados ao servic;o de caranaí. Desta vez nao 
usavam os cestos, pois existia muito caranaf por perto. Os que 
roc;avam, cuidavam do material, trazendo e empilhando-o dentro da 
maloca. No entanto as crian~as nao deixavam os cestos sem utili
dade. Todas as tardes, quando o pessoal já estava de volta do ser
vic;o, brincavam neles. Fechavam uns amiguinhos ali dentro, rolando 
a gaiola no chao. Com a palha que sobrava levantavam grandes 
fogueiras, ou incendiavam tochas para corridas competitivas. O bando 
dos menores acompanhava aquela folia, gritando de entusiasmo. 
Levavam o fogo perta do telhado, corriam por baixo de redes, tre
pavam em ripas amontoadas. As faíscas subim ao el)contro dos 
últimos ralos do entardecer. Os adultos náo estragavam a festa 
alegre dos filhos. Cuando, em alguma parte, o fogo comec;ava a 
alastrar-se, iam apagar. 
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Xiubkwa vinha agora mais freqüentemente fazer visita a nossa 
f' casa. Conversava animadamente, fazendo carinhos em nós. Um día 

a chamamos de máe. lago contou a novidade para todos e assim 
Hamá, o tuxaua, tornou-se nosso irmáo. e Hotoró nossa mana. Os 
índios estavam intrigados a respeito de nosso parentesco. Embora 
achassem que fóssemos um casal, estranhavam o nosso relaciona
mento. Dizíamos ser irmáos, mas eles duvidavam, pois já conheciam 
os nomes de nossos país, que eram diferentes. No entanto ficava 
assim, éramos irmáos, e Chico também. Como Xiubkwa era agora 
nossa máe, do mesmo jeito éramos manos. Mosó fabricou um novo 
vestido, urna tanga que logo tingiu de urucum. A velha tinha as 
franjas abertas, e pareceu muito curta. Destruiu a roupa usada, 
queimando no fogo. Pareciam se preparar para urna festa. Alguns 
dos rapazes colocavam penas de arara no pequeno furo da orelha. 
As moc;as levaram Tere até urna capoeira, onde acharam o material 
para fazer cocares, que eram titas largas de um espécie de envira. 
As duas pontas, que fechavam o cocar, ficavam penduradas para 
trás, em forma de tranc;a. Depois pintaram-na com pasta de urucum, 
pontilhando o corpo int~iro. Veio a minha vez de ser pintado. Era 
trabalho das moc;as, e cada urna fazia questáo de colaborar. Mas 
a festa nao aconteceu. Apesar do veráo, havia boas pancadas de 
chuva, acompanhadas de ventas fortes . As vezes o temporal balan
c;ava a cobertura da maloca de tal maneira que algumas mulheres 
fugiam para fora, enquanto os homens observavam preocupados. As 
chuvas precipitavam para dentro de nossa casa. Éramos obrigados a 
guardar as redes . As outras famílias podiam refugiar-se por baixo 
do telhadinho, embora esses servissem mais para sombra do que 
protec;áo contra as chuvas. .Alguns o vento já tinha derrubado, pro
vocando cada vez cenas novas no ritmo da vida diária. Depois de 
cada temporal pensávamos que iriam redobrar os esforc;os para cobrir 
de urna vez a maloca. No entanto cada um dava seu jeitinho e a 
construc;áo da maloca prosseguia no ritmo de sempre. Tehá tam
bém construía sua maloca nova no outro lado do igarapé, dentro de 
um roc;ado novo. Encostado a este havia a nova derrubada de Aniu
moru. Urna grande parte da área já estava roc;ada. Por enquanto 
Tehá trabalhava só, terminando de cobrir a grande cúpula. Nunca 
deixava de mostrar seu sorriso alegre, quando de volta da roc;a 
descansávamos em sua casa. Observávamos seu carpo musculoso 
e brilhante, equilibrando-se no alto andaime. No entanto a construc;áo 
apresentava urna falha no círculo superior. Urna parte do telhado 
estava inclinada, formando urna barriga enorme, um defeito a ser 
corrigido. 

Será que os Zuruahá sentem tanto prazer em construir suas 
111alocas? É impressionante como a maloca envolve urna boa parte 
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da vida cotidiana do grupo. Mesmo jovens já apontam lugares onde 
váo levantar o seu odá, mais urna maloca para presentear o grupo. 
Parece que o tempo é interpretado por urna leitufa de trabalhos 
comunitários. As atividades cotidianas, levadas ao ritmo alegre de 
intervalos representativos e acumuladores de energía, dáo motivac;áo 
e razáo, envolvendo toda a estrutura social de relac;óes. Os intervalos 
de entretenimentos sao preenchidos por todos os elementos da cul
tura de cac;adores, agricultores e coletores. Uns cac;am, outros fabri
cam objetos de uso pessoal , outros empenham-se na roc;a como um 
conjunto de preparativos para os animados mutiróes. A participac;áo 
do grupo todo na construc;áo torna todos donas. Há um só constru
tor-chefe, responsável pela execuc;áo dos trabalhos, e este dá o nome 
a maloca. A contínua distribuic;áo de tarefas e lideranc;as mantém o 
grupo numa dinamica capaz de dissipar qualquer tipo de nuvens de 
1nonotonia amea<;ador de seu sistema económico de fartura e intro
dutor da ociosidade ou de vícios de parasitismo. As for<;as morais 
sao equilibradas e renovadas pelo jogo de competic;ao, criando situa
<;:óes sociais novas e animadas. Ao cac;ador cabe o orgulho de 
bravura e coragem destemida, ao construtor-chefe a honra da perse
veran<;a e da habilidade. Vantagens e privilégios sao de caráter 
moral. Todos devem exercitar-se no mesmo esforc;o, e assim há sem
pre um relacionamento de estima e de estímulo, cujo único benefi
ciado é o grupo. 

Julho passava sob um sol ardente. íamos tomar banho no igarapé 
da roc;a nova em águas de areia branca. As duas manas inseparáveis 
- lxaho e Harakade - gostavam de pintar-se com barro branca que 
lhes dava um aspecto terrível. Faziam cahoinhas de folhas secas e 
batiam nas águas até alagar, provocando sons estranhos. Certa vez 
os meninos inventaram urna canoa maior, feita de um pedac;o de ac;aí, 
com proa, popa e os respectivos bancos. Nunca mais tínhamos visto 
a canoa requisitada dos sorveiros do Brás. Apenas um remo estava 
com eles. Um día, quando caminhávamos perto do acampamento 
avan<;ado, mostraram urna grande canoa, feita por eles. Estava forá 
da água. Descobrimos ainda outra. embarcada na beira do Pretao. 

Eram construídas igual as dos outros índios Arauake do Purus: 
a casca de jutaí, medindo aproximadamente cinco metros, e as extre
midades levantadas, para formar proa e popa. 

lnteressados na fabricac;áo de urna canoa, pedimos a Taju urna 
demonstra<;áo de um modelo. Entao o rapaz fez um estaleiro, de 
estacas com forquilhas, onde amarrou varas horizontais. Feíta a 
base, colocou um pedac;o de casca virada em cima. Suas extremi· 
dades estavam apontadas, a beira era pressionada para baixo por 
outras estacas fincadas em volta, em sentido oblíquo. Depois atou 
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fogo brando, forc;ando a casca a tomar a forma de canoa. A pressáo 
" maior baixou as duas extremidades até a canoa ficar pronta. Tinha

mos agora a explicac;áo para aquele pressuposto moquém no vara
douro: era um estaleiro. 

O Pretáo, no alto do veráo, era· apenas um interminável banco 
de areia, cortado por um estreito canal de águas límpidas. Os furos 
ficaram suspensos no ar, por cima de um amontoado de paus podres. 
Logo acima da praia do Xixi descobrimos urna barragem dos indios, 
talvez de uns anos atrás. Era feita de paus horizontais e verticais 
e forrada com folhas de caranaí. Mal o Pretáo comec;ava a secar, os 
homens freqüentavam suas margens para pescar. Nestas pequen as 
pescarias usavam os anzóis que lhes t ínhamos presenteado. lmpro
visavam acampamentos simples na praia para, a nolte, moquear os 
peixes. E traziam plau, cará, peixe-cachorro, piabinha, piranha, mandi, 
surubim e caparari. Falavam muito de kunahá, o tingui dos Zuruahá. 
Um dia foram a roc;a arrancar a planta tóxica. Das raízes faziam 
feixes grandes. As ramas guardavam para o replante. Dias depois 
jovens, crianc;as e mulheres foram pará os igarapés mais próximos 
bater kunahá. Apanharam peixes miúdos que enriqueciam o caldo 
ou eram adicionados ao grolado. Uns dias depois, um grupo de 
homens foi ao Jakubaku, o Pretinho, bater kunahá. Hamá, Obunu, 
Kajuwei e lkiantare voltaram ao entardecer, cada um trazando um 
enorme xiri cheio de matrinchás gordas. Logo as mulheres limparam 
os peixes, e as esposas dos pescadores fizeram a primeira distri
buic;áo. Os pescadores, cansados da longa caminhada, ainda tiveram 
de arrumar lenha para o moquém. O cheiro agradável de peixes 
moqueados enchia a maloca. As familias cozinhavam caldo ou 
comiam peixe moqueado. Kwakoi tinha se atrasado. Retornou so
mente a noite. Por sinais pediu que lhe viessem socorrer com tochas 
para encontrar o caminho. Estava com medo de urna onc;a que 
rodeava a maloca. Axá, Kimeru e Soboné acamparam, retornando 
apenas no dia seguinte. Agora a distribui<;áo de peixes parou, pois 
cada um tinha seu próprio moquém. Comida náo ia faltar por uns 
bons dias. Ganhamos matrinchá e comíamos a vontade. Foi urna época 
tarta em que engordamos. As noites eram iluminadas por inúmeras 
fogueiras, cujas sombras brincavam em grotescas figuras. Nestes 
dias havia muitos caldos comunitários, cada casa tinha condic;óes de 
convidar. Os homens, satisfeitos, enfrentavam as derrubadas. 

Colaboramos com aquele ambiente festivo, trazando um xiri re
pleto de ovos tracajá. Era penoso trazer a carga preciosa até o 
último acampamento, onde Taju os descobriu por indicac;áo nossa. 
Mas a alegria recompensava. Velhos e jovens tornavam-se crianc;as , 
pegando os ovos com cuidado nas máos, rindo e correndo de entu
siasmo. Ficavam admirados com a arela ainda em volts dos ovos. 
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Aidi , a vó, olhava como perdida no passado, com certeza lembrando 
de quando saiam até as praias do Riozinho para arrancar as covas. 
Os ovos distribuidos logo foram cozidos. Taju nem providenciou o 
fogo. Usava o nosso, e mal a água comec;ava a chiar, espiava para 
ver se já estavam no ponto. Os ovos de tracajá forneceram assunto 
para conversas noturnas. Brincávamos imitando o jeito dos quelonios 
porem ovos. Aprendemos assim mais palavras. 

Um fato nos alarmou. Durante nossa ausencia veio, pelo vara
douro da Funai, um grupo de missionários crentes, chefiado por duas 
mulheres que disseram chamar Mari e Rita, mas cujos verdadeiros 
nomes sáo Telma e Bráulia. Oriundas de Belém, queriam levar a 
biblia a estes "infiéis". Usaram como guias os Dení, da expedic;áo de 
Sabá, sob a chefia de Kukwaini, que já se sentía pacificador daqueles 
"brutos selvagens". Nesta entrada participou também o explorador 
da área do Coxodoá, Mané Sena, que tem sua sede na boca do 
Coxodoá. Sem dúvida nenhuma Mané foi com pretensóes de explorar 
os indios como máo-de-obra barata no comércio extrativista. De 
acordo com o planejamento feíto pela Jocum, organiza<;áo a que per· 
tencem, as mulheres se propuseram a permanecer por alguns meses 
no grupo. Por isso, os Deni e o patráo regressaram, deixando-as a 
sorte dos " infiéis" . Mais de vinte días depois de permanecerem ali , 
pediram aos indios para guiá-las de volta a boca do Coxodoá. 

As entradas indiscriminadas na área indígena preocupavam, 
sobretudo numa fase de trabalhos intensivos. Ao que parece, as 
mulheres tem sido bem recebidas, pois falavam muito delas, princi
palmente de Mari, que confundiram com minha máe do mesmo nome. 
Os índios mostraram as novas aquisi<;óes: pentes, pastas e escovas 
de dente, carretéis de linha, roupas íntimas, shorts, blusas, um rolo 
de fita elástica, lanternas etc. Mosó agora usava bermuda e blusáo, 
vestía um maió, Wanari urna calcinha. Somente com apoio dos 
mais velhos conseguimos que jogassem pelo menos algumas pe9as 
no mato. As outras roupas lavavam, de vez em quando. Os índios 
perceberam que náo apoiávamos as missionárias crentes. Insistimos 
em advertir contra urna iminente invasáo do lado do Coxodoá, capaz 
de trazer doen9a, violencia e morte ao grupo. Relembramos as mortes 
violentas de alguns anos atrás. Hamá e alguns dos mais velhos 
pareciam entender. Náo se tratava de criar aversáo ou inimizade 
entre indios e brancos, incluindo os expedicionários de Sabá, mas 
de manobras sutis para atrasar o inevitável. Queríamos aproveitar 
o espac;o disponivel e advertir contra a falsa imagem da sociedade 
branca que estavam formando. Era necessário retornarem a resisten
cia original para, daí, passarem por urna transforma9áo como um 
processo social e nao como determina9óes alienantes de fora. Um 
dia quando íamos buscar frutas de embaúba, os índios nos chamaram 
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de volta. Excitados, explicavam que os brancas do Coxodoá esta-
(' vam aí. Logo trouxeram Kukwaini, um outro Deni e um jovem pastor 

crente. Os brancas se adiantaram, apertando-nos as máos. Aquele 
gesto desconhecido foi comentado pelos índios que achavam que 
íamos brigar. Formaram urna roda ao nosso redor. O pastor veio 
apenas com urna rede e urna grande Bíblia embaixo do bra90. Sur
preso com nossa presen9a, inventou algumas histórias para justificar 
a entrada. Ostensivamente náo demos bola aos recém-chegados, 
deixando-os a sós. Os índios também náo ligavam, émbora o espírito 
de hospitalidade insinuasse oferecer cana e bananas. O pastor con
cordou com a volta ainda na mesma tarde. Kukwaini ficou um tanto 
irritado, pois perdera sua posi9áo de herói. Naindi acompanhou o 
pequeno grupo por um trecho, depois regressou. Na verdade, o 
pastor voltou por nossa causa, vendo a situa9áo desfavorável a ele. 
Náo o expulsamos, mas insistimos que respeitassem aquele pavo 
e náo levasse perigo a integridade física e cultural por urna menta-
1 idade que já estava criando problemas sérios devido a entrada de 
seus colegas missionários. E náo sabendo como situar-se nem onde 
procurar apoio, resolveu inteligentemente bater em retirada, por 
enquanto. Os indios tomaram, de certa maneira, nosso partido, se 
bem que esperávamos urna rea9áo mais determinada. Agora nos 
convencemos estar longe de nossa meta, pois devolveram a bola 
com indiferen9a. 

A noite conversamos sobre o caso. Concordaram que nosso 
grupo sempre seria bem recebido, indicando os no mes de cada um: 
Chico, Tere, Guno, Astor, Rúben, Cacilda e Mané. Para acalmar nos
sos animos, fizeram urna surpresa, gritando em coro: Guno, Guno, 
Te, Te, Parecía a torcida de urna competi9áo e nada mais. 

Nao queríamos tirar vantagens da situa9áo e prender os índios 
com exclusivldade. Entretanto, a situa9áo exigiu posi96es claras, e, 
para ganhar tempo, era melhor assim. A terra da promessa na área 
do Coxodoá continuava iludindo como miragens das mil e urna noites. 
Talvez precisássemos de mais incidentes para estimulá-los a colocar 
o eixo de mudanc;a social em seu devido lugar. 

Um grupo de rapazes divertía-se com um rolo de tita elástica 
requisitada das missionárias. Um segurava o elástico, o outro, no 
lado aposto, prendía um objeto na ponta, e soltava a fita. Mesmo 
com a coitada da vó faziam as sacanagens, mirando os projéteis con
tra ela , que só escapava fazendo muita ginástica. Faziam os objetos 
voar pelos ares e, para melhorar a direc;áo, colocavam urna pena. 

A área da maloca queimada transformava-se num lindo plantío 
de tabaco, onde a terra adubada com cinza fazia crescer suas folhas 
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graúdas. As bananeiras, outrora circundando a construc;áo, projetavam 
sombras, em cujo abrigo mulheres preparavam pasta de urucum. 
Peneiravam as sementinhas amassadas e lavadas, e ferviam em água 
num fogo brando. Mexiam tanto na massa até engrossar. Depois 
secavam a pasta ao sol. A colheita de urucum e o preparo da pasta 
era a ocupac;áo principal naqueles dias. Trouxeram casas de caba, 
colocando as larvas deliciosas na mesa do jantar. Tere gostou. Eu 
preferi mingau de banana comprida como sobremesa. Coitados dos 
bichinhos que ousam entrar na maloca, pois a meninada decretava 
sentenc;a de marte.. A toda hora os meninos perseguiam urna 
borboleta, um gafanhoto ou besouro. E mesmo os passarinhos, que 
por acaso se tinhan1 perdido no grande váo da maloca, eram alvo 
seguro de suas flechinhas. Certa vez fizeram um compló geral contra 
grilos e outros insetos que povoam a palha seca, passando tochas 
acesas ao longo das paredes. Estranho que a maloca nao pegasse 
fogo. Coitados eram também os passarinhos que os cac;adores traziam 
para os meninos. Arrancavam-lhes as penas, puxando os membros 
e depois matavam a flechadas. Geralmente matavam apenas os 
velhos. Os filhotes eram criados com muito carinho. Aqueles dana
dos criavam até um rato amarrado numa cordinha a passear pela 
maloca. Meninas divertiam-se criando filhotes de mucura que encon
travam em seus cabelos o calor aconchegante. 

A espingarda sempre ficava no acampamento avan9ado. Um dia 
pediram que a guardasse dentro da maloca. Curiosos, queriam conhe
cer melhor seu funcionamento. Levava poucos cartuchos e, assim, 
sempre encontrava urna saída alegando precisar da muni9áo para a 
volta. Ouando me convidaram para acompanhar os ca9adores, nao 
quis arriscar-me naquela empresa, pois ca9am em áreas distantes. 
Certa vez levei o revólver 38, útil para se andar na mata. Mas tam
bém porque desejava apresentar os vários tipos de armas perigosas 
dos brancas. Lago insistiram que disparasse contra o alvo marcado 
por eles. Todos estavam excitados. Acertei no alvo duas vezes. 
Correram para tirar o chumbo da madeira. As mulheres reclamaram 
mandando Tere para meu lado para que parasse com os tiros. O velho 
Soboné veio correndo com urna forte dose de rapé para me acalmar. 
Os guerreiros ficaram espantados com a mira exata e o efeito da 
arma. Soboné veio confirmar mais urna vez a história de martes 
violentas na banda do Coxodoá. Aniumoru, com raiva, soltou a flecha 
contra um pau. Me chamou para me certificar da .eficiencia de sua 
arma, pedindo que tirasse a ponta da flecha da madeira. Levei mais 
tempo do que os companheiros que tiraram o chumbo. Ficou satis
feito, dizendo que os Zuruahá também sabiam manejar armas peri
gosas. 
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Alguns homens como Hamá e algumas mulheres estavam com 
(1 feridas no corpo todo. Náo conhecendo sua origem, diziam que o 

pessoal do Coxodoá as trouxera para a maloca. A interpretac;:áo 
daquelas feridas estranhas era correta, pois tínhamos observado seu 
aparecimento em muitos lugares ao longo do rio Cuniuá. Talvez 
este fato ajudasse a armar seu sistema defensivo contra relac;:óes 
prematuras com os brancos. Redobrávamos os esforc;:os, tentando 
explicar que os germes daquela doenc;:a se escondiam na roupa dos 
brancos. Acrescentamos que os brancos podiam usar roupas sem 
fazer mal, pois tinham, para isso, recebido urna injec;:ao. Mas eles 
deveriam, por enquanto, evitar as relac;:óes para náo contraír doenc;:as. 
Aplicamos pomada de furacin. Aqueta doenc;:a ficou conhecida como 
jana batacará (ferldas dos brancos). Os fatos pareciam ser sen
tidos e interpretados como algo iminente para retomarem seu antigo 
estilo de resistencia contra o mundo dos brancos. 

Este apoio consciente a suas reservas de resistencia implicava 
um jogo de bumerangue, produzindo atitudes de violencia contra 
nós mesmos. t:ramos também brancos. Um dia, Hama, ao voltar 
do servic;:o, dirigiu-se para nossa casa, onde moc;:as passavam urucum 
em nós. Avanc;:ou com expressáo de hostilidade, com o machado 
na máo e, com forc;:a, jogou aos nossos pés. As moc;:as correram. 
Nós ficamos firmes, deixando que desabafasse. E logo voltou a sua 
rede. Vi que gostou da brincadeira. Estava rindo. Chamei-o para 
urna pitada de rapé. No mesmo dia, Naindi fez revisáo em nossa 
mochila, levando a blusa de trio. Corri atrás, mas ele, rapidamente 
encheu o canudo de pó de rapé e soprou com raiva no meu rosto. 
Virei as costas. Ele continuou me perseguindo, envolvendo-me numa 
nuvem de rapé. Mais tarde, rindo, convidou-me para assistir o pre
paro de veneno. Fizemos as pazes. Ele devolveu a blusa, tomamos 
urna dose de chiná. Aijibi brigou com a Tere por causa da faca sem 
ponta. A velha tinha aterecido urna panela em troca, e Tere topara. 
No entanto o objeto de troca nao apareceu. Tere foi reclamar. Entáo 
a mulher fez urna brincadeira de mau gosto, tentando atingir a barriga 
de Tere a tacadas. Tere simulou raiva e Aijibi veio gentilmente a nossa 
casa. Estava tudo bem. 

Embora a carne fosse escassa, as vezes ganhávamos uns nacos 
de macaco ou cutia, sobretudo da casa de Xiubkwa, que nao deixava 
de cuidar de nós. Por menos que fosse a cac;:a, repartiam conosco. 
Gamokl, mais por curiosidade que maldade, mexeu no motor. Ao 
tentar faze-lo funcionar puxou com tanta forc;:a a correia, arreben
tando-a. Ficou por uns dias arredio, sem dar as caras. Oesde entáo 
deixamos o Yamaha sem volante de partida. No íntimo aprovávamos 
os pequenos incidentes, apoiando a atitude de superioridade. Embora 
amigos e gozando da lei de hospitalidade, continuávamos estranhos. 
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Mesmo levando nosso trabalho intensivo adiante, nao tencionávamos 
realizar um entrosamento mais íntimo. Tentávamos frear o processo 
que, já adiantado, corría o risco de receber impulsos nao refletidos , 
trazendo sérias mudanc;:as estruturais. A abertura podia acontecer 
somente quando as transformac;:óes fossem recebidas como benéficos 
acréscimos a seu mundo cultural. Caberia a nós incentivar a leitura 
de fatos novos dentro de urna interpretac;:áo histórica, onde o grupo, 
identificando-se como forc;:a propulsora no processo de transformac;:áo, 
optasse por um caminho enriquecedor. 

Os índios, principalmente os jovens, estavam sendo atraídos pelos 
encantos enigmáticos do Coxodoá. Julgávamos essa transic;:áo inevi
tável. No entanto, a história de grupos recém-contatados mostra 
que usualmente o primeiro encanto levava ao naufrágio. Nao adiantaria 
opor-se ao fato. Tentaríamos acompanhar os inexperientes navega
dores naquelas águas desconhecidas, orientando sua travessia ousada. 
Teríamos que acreditar na vitalidade de sua estrutura social, capaz 
de corrigir o curso antes de se precipitarem no abismo fatal. Dos 
primeiros ensaios poderiam resultar as experiencias com resultados 
a serem avaliados. Enquanto nao se aventurassem por demais nas 
miragens brancas, teríamos tempo para fornecer mais informac;:óes. 
No entanto, se acelerarem o avanc;o, restaráo apenas os fatos a serem 
encaixados no complexo de interrogac;:óes. Para fornecer-lhes conhe
cimentos mais detalhados sobre o mundo dos brancos, teríamos de 
apurar nossa comunicac;áo. Por isso nossa angústia de correr contra 
o tempo. 

Pouco distante da roc;:a de Tehá alguns jovens tinham levantado 
um pequeno tapiri com assoalho de paxlúba, como o dos brancos. 
O tapiri estava perfeito, mostrando a grande capacidade de observa
c;áo e imitac;:áo. Chamavam o tapiri de cariú odá, a casa dos cariú. 
As crianc;:as gostavam. de brincar nela. Deitavam-se na paxiúba fresca 
como filhos de brancos. 

O prenúncio do inverno se fazia cada vez mais presente. As 
chuvas intermitentes passavam a torrenciais. Os igarapés subiram 
rapidamente de nível, os varadouros ficavam lamacentos. A terra, 
porém, ainda estava ressecada, absorvendo a enorme quantidade 
de água. As roc;as novas brilhavam verdejantes ao soi do meio-dia. 
Era outubro. O milho formava bonecos, ananás e abacaxis · esta~am 
de vez. A casa de Hamá ficou pronta, e os índios se mudaram para 
a maloca menor de Wainide. Ocupavam-na, atando suas redes até 
dentro do centro livre. Gamoki e Taju ajudavam, ajeitando um lugar 
para nós no centro. Fincaram mais dois paus onde dava para se 
arrumar. Ficamos defronte ao moquém de anta . Kimeru tora o 
herói da cac;:ada. No lado da entrada situavam-se outros moquéns, 
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com carne de macaco. Nao fossem os apetrechos em determinados 
,, . lugares, poderíamos chegar a conclusáo de que as famílias escolhiam 

a colocac;áo de suas casas sem critérios. Era difícil observar alguma 
sis.temática na ocupac;áo de urna maloca. As famílias agrupavam-se, 
trocando cada vez seus vizinhos. A colocac;ao de casas familiares 
na maloca de Wainide era a seguinte: Soboné, lki'antare, Axá, Aijibi, 
Xamá, Gamoni, Kimeru, Hamá, Bodó, Kataru, Tokwomó, Wainide, 
Kwakoi, e no centro os rapazes e nós. Enquanto moravam por lá, 
os consertos na maloca eram ininterruptos. Wainide, dono e respon
sável pelos trabalhos, náo teve proólemas para empreitar determi
nados servic;os que ele mesmo náo conseguía fazer. Havia muitos 
hahé de anta - o caldo comunitário - e distribuic;ao de carne, 
animando a turma para trabalhos cooperativos. Alguns esteios-mes
tres que seguravam o círculo superior estavam soltos, fazendo a 
maloca ranger e balanc;ar perigosamente. Assim, foram trocando as 
madeiras levantadas por meio de forquilhas pesadas que serviam de 
escora até o novo esteio-mestre estar no lugar. Como sempre, 
executavam os trabalhos entre esforc;os duros e gargalhadas. Urna 
vez era necessário desocupar a casa de Hama para fincar as escoras. 
O tuxaua balanc;ava-se na rede, observando. Parecia náo aprovar 
aquela maneira de proceder nos servic;os. De repente, deu um soco 
violento na rede, como se ele quisesse derrubar de urna vez aqueta 
parte em conserto. Depois veio para nosso lado, com cara de quem 
desaprovava o servic;o malfeito. 

A crianc;ada passava as longas tardes no jokihi, mariscando com 
os pequenos anzóis distribuídos por Tere. E traziam pequenos pacotes 
de folhas de palmeira, cheios de peixinhos. Náo paravam de chupar 
ananás e abacaxi. Usavam, para isso, urna faca de madeira de pupu
nha, original dos Zuruahá, com aproximadamente 1 Scm · de compri
mento e 4cm de largura, sendo a parte do corte mais alargada. O ju
matu é usado para destampar a fruta e socar a carn~ dentro da 
casca. Depois de sorve-la, o abacaxi continua intacto por fora, e por 
dentro sobra o talo da carne mais dura, como um pino erguido. 
Faziam economia de cana e, mesmo para o café da manhá, serviam 
aqueta fruta deliciosa. lam apanhá-las em roc;as novas e capoeiras 
velhas . Os donos ofereciam a vontade. 

Passou outra vez um aviáo sobre a maloca. Todos se armaram, 
correndo para fora de maneira estranha. Estavam multo excitados, 
e algumas mulheres vieram para nosso lado disfarc;ando o medo. 
Aniumoru, que também se armara, chamou-nos a sua casa. Contou· 
que dias antes um aviáo sobrevoara baixinho, fazendo voltas em 
grandes inclinac;oes. Estiveram prontos para derrubar o aviáo. Hamá 
e Axá chegaram mesmo a soltar as flechas contra aquele pássaro 
monstruoso. Ficamos escutando a história do aviáo com interesse. 
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Pois, na verdade, éramos nós os responsáveis pelo sobrevoo por 
convite da Funai de Brasilia, que viera fazer os estudos preliminares 
para a demarcac;ao da área dos Zuruahá. Tínhamos visto os índios arma
dos, apontando contra o hidroaviao. Estava na hora de explicar a 
imprudencia em atacar aquele monstro voador. 

Urna tarde, Gamoni construiu um aviao, exatamente como o hidro
aviáo. Entao veio a oportunidade de dar as explicac;oes. Abrí a 
fuselagem, incrementei portas e metí uns bonecos - os cairú - lá 
dentro. Depois fechei a porta, de sorte que nao podiam ver os 
homens. Dei urnas vol tas no ar. No momento do voo f izeram men<;áo 
de flechar o aparelho. Apelei ao bom senso de sua moralidade, ence
nando a queda do aviáo e o fogo queimando os homens. Acrescenteí 
que aqueles homens também tinham roc;a e casa, e que pais e tilhos 
deles iam chorar muito. A agressividade contra o aviáo poderia 
comprometer urna eventual ac;áo de socorro, quando se precisasse 
de um helicóptero. Mas eles náo se deram por convencidos. 

As relac;oes com o mundo dos brancos eram cada vez mais intensas. 
Tinham feíto outras duas saídas pelo varadouro da Funai até o tapiri 
de Sena no rio Cuniuá, onde pousaram. Trouxeram de lá algumas 
ferramentas, linhas de pescar e anzóis. Tiveram outro encontro 
com um grupo de sorveiros, dos quais réquisitaram um cachorro, 
linha de pesca, urna pequena faca e anzóis grandes. Mostraram o 
material conquistado, talando animadamente dos encontros. A vaci
nac;áo fazia-se cada vez mais urgente, pois em toda a extensáo do 
Cuniuá grassava o sarampo, sobretudo no trecho entre o Riozinho 
e o Coxodoá. Nós e a Funai tínhamos solicitado a evacuac;áo dos 
brancos ao longo do Cuniuá, no trecho entre o igarapé Matrinchá, 
perto da colocac;áo dos Deni, e o igarapé Manguba, abaixo de Nova 
Uniáo. Tínhamos realizado o levantamento tundiário para as devidas 
indenizac;óes. Os moradores, todos posseiros, estavam de acordo 
com a desocupac;áo. Apenas Sena implicou, mostrando pouca vontade 
em retirar os fregueses de dentro do Coxodoá, o lugar mais crítico 
de contatos indiscriminados entre índios e brancos. Os Zuruahá 
mostravam animo para intensificar as relac;oes. Inclusive encurtaram 
o varadouro da Funai por conta própria. O mundo a ser descoberto 
era como um íma. Na boca do Coxodoá ganhavam comida e pouso 
e podiam passear em canoa de rabeta. Por sorte nao prolonga
vam suas excursoes, pousando apenas urna noite naquele ambiente 
curioso. · 

Os í~dios nao queriam mais inje<;oes. Apenas Obunu aceitou 
com muita Iuta. Passava mal, com dores de cabec;a e no peito, com 
sintomas de tosse intermitente. A pomada, todavía, fazia sucesso. 
Aigibi estava boa. A alergia em todo o corpo desaparecera. Hamá 
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ainda continuava com suas feridas de cariú. Um dia fomos a roca. 
" onde cuidava de urna plantacáo de kunahá. Bateu um pequeno feixe 

das raízes tóxicas. Em seguida passou o veneno no corpo, estregando 
com for9a as feridas. A turma dos sapecas brincava com tohuni -
pequenas zarabatanas feitas de talos ocos de urna espécie de cana -, 
soprando balas de barro. Atingiam os lugares alvejados com entu
siasmo. Como depósito de muni9áo colocavam um montinho de 
barro em cima do cano, e de lá se serviam, disparando as balas. 
Doía quando o projétil acertava as costas. Do mesmo material fabrica
vam flautas. Fechavam as saidas com barro, faziam um furo perto 
da boca para soprar, e outros menores para tocar. Treinavam tanto 
que as flautinhas estavam ·cada vez mais aperfeicoadas. Aniumoru 
tocava razoavelmente bem. Como todos os objetos de cultura ma
terial, também as flautas eram fabricadas instantaneamente, para o 
.momento de tocar. Depois eram destruídas. 

Tokwomó convidou o grupo a mudar para sua casa, no outro lado 
do Korehá. Parecia que faziam as mudancas somente quando o con
serto da maloca habitada estivesse terminado, pois mal terminavam 
os trabalhos na casa de Wainide, quando as primeiras familias come-
9avam a se arrumar. Expectativas novas, animacao entre os jovens. 
De longe escutava-se o canto deles. lam pelo varadouro, a rede enro
lada nas costas, arco, flecha e zarabatana na máo, o estojo das fle
chinhas e o hotoku com paina pendurados no ombro. Máes carre
gando enormes cestos, um filho pequeno sentado nos quadris numa 
faixa de envira batida e outro montado em cima dos apetrechos. 
Pais levando seus filhos na máo ou deixando-os cavalgar na nuca. 
Criancas maiores levando os bichinhos de estimacáo e algumas 
frutas para chupar no caminho. As vezes formavam um pequeno 
grupo, alguns iam sozinhos. Viajamos com um grupo de jovens que 
nos convidou. Paramos de vez em quando esperando os da frente 
ajeitar melhor sua carga. Outros passavam por nós com mais pressa. 
Náo nos era permitido acompanhar um novo grupo. Tinhamos de 
esperar os que nos convidaram. A boca da noite chegamos na 
maloca de Tokwomó. Grande parte das famílias ainda estava se 
instalando. · Em quase todas as casas havia machados, tercados ou 
panelas guardadas. Apenas a casa de Naindi estava vazia. Sua familia 
encontrava-se num acampamento. Tentei tomar posse daquela habi
tacáo. Os rapazes riam, dizendo já ter dono. Entáo Gamoki e Taju 
novamente ajudaram a montar nosso lugar de pouso. 

A maloca de Tokwomó é menor que a de Hamá. Formada por 
seis reparticóes triangulares, feítas pelos esteios-mestres que supor
tam a maloca, fornecendo oito divisóes. Na casa de Hamá contamos 
onze esteios-mestres com onze reparticóes, 38 esteios que suportam 
a construcáo da maloca, 87 linhas compridas, das quais apenas dez 
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se juntam num só ponto da cumeeira, ao passo que outras se perdem, 
urnas na metade, outras quase tocando na cumeeira. A maloca mede 
17m de altura e 28m de diametro. O círculo superior, suporte mais 
importante, atinge um terco da cutura da maloca, cinco metros 
aproximadamente. As familias na maloca de Tokwomó eram distri
buídas como segue: Aniumoru, Kataru, Xikwomá, Nakubunu, Wainide, 
Soboné, Kwakoi, Ykantare, os rapazes Wanari, Naminderu; depois 
Axá, Kimeru, Obunu e Gamoni. Na mesma noite veio um temporal. 
O vento soprava para dentro da maloca, subindo até a cumeeira, 
fazendo a maloca toda estremecer. Em meio· ao barulho infernal do 
vento, a gritaría de mulheres correndo para tora, arrastando criancas, 
animais e objetos de valor. Desta vez mesmo os homens ficavam 
perto da saida, observando atentarnente as juncóes e madeirames 
da construcáo. Contaram que já haviam acorrido desastres quando desa
bara urna maloca. Os raios eram acompanhados por sopros como 
para po-los em fuga, e os trovoes por gritos as vezes mais fortes 
que o próprio estrato. O temporal findou, e tudo voltou ao normal. 
Os fogos eram reavivados, e aos poucos formou-se a roda de chiná. 
Mas a chuva desabou a noite toda. No outro dia, o Korehá estava 
alagado. Construíram urna pinguela com um corrimáo para facilitar 
a passagem. Trouxeram o resto da mudanca, principalmente os por
cos que haviam pernoitado na outra maloca. Kataru trouxe o barri
gudo morto. O bichinho de estimacao tora assassinado porque arra
nhara um rapaz. Logo foi cozido e feíto o caldo para os homens. 
Talvez em momentos de raiva matem a criacáo. Talvez as mudancas 
contribuam para criar condicoes de motivacáo. Ainda sobrava muita 
carne de anta e de barrigudo, e seguidamente os rapazes inventavam 
o apreciado caldo, cozinhando a carne até tirar dela a última gota 
de sumo. 

Tokwomó, logo cedo, meteu-se ao trabalho, consertando a maloca. 
Os esteios que suportam o círculo inferior eram realmente finos 
demais e alguns podres. Saiu para o mato para cortar as madeiras. Empi
lhou-as ao lado dos velhos. Terminado este trabalho, cavocou novos 
buracos no chao, utilizando-se de urna pá de madeira pesada. Esta 
é urna peca inteira, incluindo pá e cabo com aproximadamente· 1,SOm 
de comprimento. Em seguida fez os encaixes na ponta de cada esteio 
para o assento do círculo. Até este momento trabalhava só, suando 
pelo grande esforco. . Raramente descansava para comer um abacaxi 
ou tomar rapé. Serviu-se da pá para medir os esteios, cortando-os 
na mesma medida. Depois assentou-os, talvez um metro distante 
dos velhos. Tratava-se agora de puxar para fora até encaixar nos 
novos esteios; para isso desamarrou os cipós. O peso de linhas sol
tas produziu estralos em todo o canto, deixando todos atentos. Tokwo
mó convidou uns rapazes para o trabalho mais difícil: puxar a 
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parte solta da maloca por cima dos novos esteios . Usavam escoras 
" pesadas e compridas que sustentavam linha por linha, empurrando-as 

até o assento final. O diametro da maloca aumentou dois metros. 
Depois amarrou novamente as linhas e os esteios-mestres. Teve 
de ajeitar toda a coberta de baixo, em grande parte rasgada no 
momento de soltar as jun<;óes. Assim, parte por parte tora reformada 
sem necessidade de desmanchar a maloca. 

Os trabalhos estendiam-se por muitos días. O Koreha desalagara, 
o Jokihi mantinha seu nível de água um pouco mais alto. A carne 
acabara. As crian<;as traziam peixe miúdo, agora o prato preferido. 
As vezes batlam um pouco de kunahá e voltavam com os pacotes 
de peixes maiores. O kaxineri come<;ava a ficar de vez, e muita 
gente ia a ro<;a apanhar as sementinhas pretas na vassoura da planta, 
semelhantes a brotos novos de pacova. Em todas as casas via-se 
cozinhar kaxineri. Urna comida adicional muito apreciada, com gosto 
azedo. Há moitas em grande quantidade em todas as ro<;as. Fazem 
um tipo de mingau: a frutinha é amolecida, depois descascada e, 
em seguida, amassada, perdendo o caroc;o. O bagac;o é peneirado 
no próprio cesto de folhas de palmeira, jogando água nele. O caldo 
fervido com banana comprida ou grolado de mandioca. Preparavam 
também urna espécie de chicha da água de mandioca - o Mamá
hahé - adicionando banana comprida ralada. 

Nma noite, Waharé cantou o kurimié. Vinha de longe da mata 
cantando os versos que sempre terminavam com a exclama(,(ao "hu
·hu", com gritos fortes e assobios curtos. Dentro da maloca recebeu 
orientac;ao para formular outros versos. De madrugada, Soboné so
prou urna boa dose de rapé na narina do rapaz. O kurimié é um canto 
que tala da terra do além, onde os mortos tem a moradia, acima do 
horizonte, onde há ca<;a, plantas e frutas em abundancia. Explicavam 
que os mortos andam na terra, e talvez essa a razao daquelas excla
ma<;óes solicitando o retorno para o kurimié. Ouando andam a noite 
só, cantam, cada um treinando o seu próprio kurimié, o seu canto, 
usando as mesmas exclamac;óes horríveis. 

Fomos a maloca de Obunu, recentemente queimada, onde mos
traram duas sepulturas em meio a um plantío de tabaco. Urna era 
da mulher de Obunu. Em outra maloca indicaram o lugar de mais 
urna sepultura. Entendemos que os Zuruahá enterram seus mortos 
dentro das malocas que, quando velhas, sáo queimadas, e cuja terra 
adubada serve novamente para culturas exigentes, como é o caso 
de tabaco . As sepulturas nas capoeiras eram lugares de antigas 
malocas. Por ocasiáo do acidente de envenenamento tiveram de 
construir urna pequena maloca para abrigar o túmulo do holocausto. 
Contaram que ao longo do Jokihi e mesmo ao longo do Riozinho 
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haviam antigos túmulos dos Zuruahá. No Riozinho muita gente teria 
morrido em urna epidemia, por isso talvez vieram subindo até o Pre· 
tao, sempre usando os igarapés na margem esquerda para se expan
direm. Será essa a razáo de o grupo ser muito jovem, encontrando-se 
em recupera<;áo? Por que teriam conhecimento dos ríos Cuniuá, 
Tapauá e até do Cana<;á? De fato, houve dois surtos de epidemia 
no Cuniuá nos anos de 1922 e 1940. Seriam os Zuruahá vítimas de 
urna dessas epidemias, tendo se tornado arredios por isso? 

Xiubkwa, nossa máe, sempre vinha oferecer chiná e bater um 
papo. Vendo que nao tínhamos cozinha própria, por falta de panelas, 

As panelas de barro, indispensáveis no dia-a-dia. (Foto do autor) 
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ela se ofereceu para fabricar um jogo: um jawari para buscar água, 
(' um ixahá para cozinhar e um jawaidi para tomar o caldo. O tarawa, 

que serve para fazer o grolado e tostar o tabaco, ia fabricar mais 
tarde. Em troca pediu cacuru, enfeites de pérolas coloridas. 

Urna noite, Gamoki ficou com raiva. Pegou sua rede comprida, 
picando-a em peda<;os. Com o hotoku fez o mesmo servi<;o. E como 
isso nao bastasse, quebrou ainda o feixe de flechinhas. Em seguida, 
tomou um porre de rapé. Vomitou pra valer. Xikwoma levou-o para 
sua própria rede onde curtía o porre. No outro dia levantou cedo 
para ca<;ar, passando o día inteiro na mata. Voltou bonzinho. Fizemos 
grava<;óes de cantos, e ele cantou também. No inicio estava un1 
pouco nervoso, pois seus colegas tiravam sarro. Kwakoi, Waharé e 
Wanari cantaram, cada um com um canto diferente. Diziam que cada 
homem tinha seu próprio canto. De fato, quando andavam sozinhos 
no mato, treinavam canto e verso, inventando inclusive novos tipos 
de exclama<;óes. Conheciam os cantos dos outros, pois sabiam dizer 
de quem eram aqueles kurimié. 

Parece que Gamoki se zangara, porque sua mae tinha tecido 
urna rede nova para seu irmaozinho menor. E para fon;ar a barra, 
cortara simplesmente a rede usada. Além disso, há tempo estava 
namorando com Mosó, quería casar-se e, para isso, precisava de 
urna rede nova. Um grupo de mo<;as se mete u a torcer f ios para urna 
nova rede. Sua mae voltou a tarde com um monte de envira lavada 
e estendeu num jirau para secar. Faziam os feixes de fiapos e destes 
torciam os fios. Trouxeram também urna rede feita apenas de tiras 
de envira. A crianc;ada adorava rolar nela. Como para extravasar as 
forc;as, Waharé construlu um tapiri ao lado da maloca, imitando o 
estilo cariú. Levou alguns días, carregando paus e tecendo palha. 
Ouando as familias passavam o dia inteiro tora na roc;a, os bichos 
gritavam de fome. A arara de lxikwoanl subia até a cumeeira, de 
onde descia em voo de pára-quedas, ameac;ando todo o mundo. Aigibi 
corria mil vezes atrás dela, tentando levá-la a casa da familia ausente. 
Mas apenas deixada ali, tornava a trepar, cortando cestos, fios e as 
cordas de redes. Mil vezes repetia-se aquela espetáculo; a velhinha 
correndo atrás da arara. Os jovens riam, mas a boa mulher achava 
justo fazer alguma coisa. Enfim, Hama abateu um barrigudo. Saiu o 
caldo dos homens, Hama guardou urna boa porc;ao de carne para 
sua família. 
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III 

Com o passar de mais um ano, o inverno regressava sob um 
baldaquim de nuvens pesadas. As terras, saturadas pelas chuvas 
intermitentes de fim de ano, estendiam-se no mormac;o da planicie 
aluvial, piscando apenas seus olhos lacustres quando da passagem 
de urna nuvem. Os igarapés cresciam día a dla, ora despejando sua 
massa volumosa nas várzeas e alagados, ora comprimindo-se em 
furos onde as águas eram drenadas e cuspidas com rapidez incrível. 

O igarapé Pretao portava seu roupao de inverno. Ladeado por 
barrancos altos com laje em formac;ao, precipitava-se envolto nun1 
manto escuro e gélido. E orlado por cortinas verdes de taboca, des
lizava num piso esculpido de jade, brincando com setinhas relu
zentes ao sol. E tinha toda a razao de comportar-se com tanta 
vaidade. Pela primeira vez tornou-se importante caminho fluvial dos 
Zuruahá. O porto, um pequeno brac;o direito do Wahtanahá, estava 
apinhado de embarcac;óes de todos os tamanhos. A frota dos Zuruahá 
estava aí, pronta para zarpar. Seis canoas feitas de casca de urna 
árvore, e um casco toscamente cavado ao modo dos brancos. Um 
sonho estava a se realizar: a descida pelo Pretao e a exploractao do 
Riozinho. As canoas ancoradas em fila, lado a lado, davam um 
aspecto de iminencia e prontidao. Parecia urna empresa naval espe
rando a ordem para lanc;ar-se as atividades aventureiras. Nossa canoa 
ficava no meio daqueles protótipos ancestrais. As vezes, os índios 
ensaiavam com a nossa, dando um rápido giro nas imediac;óes. Pre
feriam, porém, modelo zuruahá. As canoas mais aprimoradas eram 
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equipadas com bancos, simples pedac;:os de paus rolic;:os. Nas outras, 
" sem comodidades, o assento era o fundo da canoa, e a elegancia 

do toque de remo era substituida por forc;:a e valentia. As vezes 
nos acompanhavam por um trecho quando sentiam curiosidade em 
observar o funcionamento do Yamaha. Vlajávamos lado a lado, e 
apenas se adiantavam quando um tronco grosso fechava o caminho. 
Entáo se aproveitavam de furos, empurrando a canoa nas águas rasas. 
E lá em frente esperavam por nossa passagem, rindo. Era urna alegre 
competic;:áo. 

Certa vez, Hamá nos convidou para visitar seu estaleiro. Sa
bendo que náo iríamos enfrentar o chavasca! no alto Pretáo, mandou 
os emissários avisarem para irmos a roc;:a apanhar macaxeira. Era um 
excelente pretexto p·ara nos animar, e, sempre famintos, seguimos 
os companheiros até reclamarmos da fome. Parando numa roc;:a arran
jaram alguns pedac;:os de cana. Atravessamos o chavasca! onde os 
indios tinham colocado paus compridos . Por cima daquelas varas 
finas equilibramos os corpos. Hamá trabalhava no estaleiro, dando 
os últimos retoques num casco de madeira dura. A canoa era tosca
mente trabalhada, a grossura das paredes desigual, a popa e proa 
mal-acabadas. No entanto, era urna obra-prima de um artífice que prin
cipiava sua carreira de cavar um casco apenas com auxilio de ma
chado. Comprovou sua habilldade curiosa, e foram estes os senti
mentos que transmitimos ao construtor naval. Hamá ficou radiante 
de satisfac;:áo. Pediu nossa sugestáo para atravessar a canoa para 
o lado onde estávamos. Rolamos a canoa em cima de ralos de paus 
barranco acima. Náo conheciam o uso de levas e o sistema para 
diminuir a fricc;áo. Hamá sentou na proa erguida, examinando as 
partes onde a madelra estava rachada. Cortou pequenas lascas da 
mesma madeira, enfiando-as nas fendas. Dirigiu-se para a pequena 
fogueira preparada por sua mulher Kuni, sentou num toco, puxou o 
bico de tucano e nos chamou para urna pitada de rapé. Em seguida 
esquentou o bastáo de cerol, passando depois a pasta nas frestas, 
calafetando o casco. Terminado aquele trabalho, mal pode esperar 
que empurrássemos a canoa para a água. A descida rápida da canoa, 
rolando por cima dos paus, era acompanhada por animados gritos dos 
companheiros. Ora, era mesmo urna novidade lanc;ar a canoa na 
água sem sequer fazer forc;a nem arranhar o fundo dela. Depois do 
calafeto a canoa tinha pouca infiltrac;áo. Kimeru e Hamá fizeram o 
primeiro teste, sob os olhares curiosos da torcida _que, com animac;:áo, 
aprovou o lanc;:amento do novo modelo. Alguns días depois, o casco 
foi transportado do alto Pretáo até o porto do Wahtanahá onde ficou 
integrado na frota fluvial, senda atnda testado e melhorado em algu
mas partes. Hamá fazia os preparativos para urna longa viagem. 
Alguns jovens ensaiavam, realizando pequenas excursóes de cac;a e 
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pesca em suas canoinhas de casca. Pediram para trazermos mais 
anzóis e linhas, um material cuja serventia estavam a descobrir. E se 
deram bem. As novas atividades de pesca durante o inverno mudavam 
o ritmo de vida. Viam-se canic;:os guardados ao longo dos igarapés, 
turminhas de crianc;:as ao redor de pequenos moquéns na beira de 
um igarapé, e até modestos caldos comunitários de peixes na maloca. 
Estava tuda pronto para a grande viagem. Hamá convidou seus com
panheiros Kimeru, lkiantare e Obunu para fazer Zawatá no Riozinho, 
urna cac;:ada comunitária mais demorada. Desceram até a boca do 
Pretáo. Abaixo do Pretinho montaram o acampamento. De lá se em
brenhavam mato adentro, cac;ando parco, macaco e mutum. Quando 
o abastecimento chegou a ser suficiente, regressaram a maloca. 
Semente brac;os fortes eram capazes de remar aquele casco contra 
a correnteza. 

A maloca vibrou com aquela excursáo. A conversa girava em 
torno deste assunto. Comentaram que brancas avistaram a canoa 
ao baixar do alto Riozinho. Eles tinham ficado no mato espreitando, 
sem vontade de conversar com os brancas. Embora examinassem 
o casco pintado de urucum, os cac;:adores nao se apresentaram, dei· 
xando-os ir embora. Co.m o aumento da flotilha, os Zuruahá sentiram
-se mais a vontade na área do igarapé Pretáo. Na verdade, o Pretáo 
sempre era percorrido po·r eles, principalmente no varadouro no lado 
direito quase até a boca. Mas o rechac;:o aconteceu na forquilha do 
Wahtanahá, perto das malocas. Sabem que estamos defendendo o 
espac;o livre do igarapé, aconselhando distancia aos brancas. Com as 
canoas novas podem ser alcanc;:ados os mesmos lugares atingidos 
no veráo por varadouros. Daqui pra frente poderiam rechac;:ar tam
bém a penetrac;ao de sorveiros na boca do Pretáo, já no Riozinho. 
Mesmo correndo o risco de se aproximarem mais dos sorveiros por 
relac;óes indiscriminadas e descontroladas. 

Ao regressarmos da maloca, urna vez encontramos dais homens 
baixando numa jangada. No primeiro instante pensamos numa des
grac;:a, pois era estranho encontrar homens sentados em cima de 
paus amarrados, em forma de jangada. Demos carona. A bordo do 
Cuxiuara trocaram as roupas encharcadas e tomaram café . Tinham 
se perdido ao penetrar na área do alto Cuniuá, onde exploravam 
sorva. Urna versáo malcontada, pois sorveiro nenhum perde o 
caminho, varando da cabeceira de um igarapé para o outro. Suspei
tamos que tivessem baixado o Pretinho a fim de preparar o escoa
mento da produc;:ao de sorva. Traziam até ferramentas apropriadas 
para cavar um casco. Passaram no corac;:áo da área zuruahá. Mesmo 
assim demos comida e pouso. Os papos acerca da área indígena 
foram infrutíferos, pois concordavam com tudo que se dizia. Pediram 
canoa e comida e baixaram. Poucos dias depois o barulho de urna 
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rabeta e gritos de crianc;as chamaram atenc;áo. Os sorveiros e seus 
(\ familiares vinham explorar o Pretinho e escoar de lá a sorva. Para 

justificar a invasáo diziam ser brasileiros e ter direito de trabalhar 
onde quisessem. Segundo eles , índios nao se importavam com isso. 
e, se mudaram de idéia agora era por nossa culpa, pois os instigá
vamos contra eles. Por cúmulo de azar, nossa canoa emprestada 
tinha se perdido em toda esta confusáo . E os sorveiros subiram. 
com crianc;as ainda pequenas, sem remédios e leite, apenas com a 
indispensável farinha, esperando por días melhores e confiando na 
bondade de Deus. 

Durante urna cac;ada, Hamá e outros companheiros descobriram 
os acampamentos e as sorveiras derrubadas entre os dois brac;os 
do Pretinho. Furioso, vieram coi:-itar-nos. Ouiseram saber o nome 
do igarapé em portugues, e do outro igarapé que fazia divisa da 
área indígena no médio Riozinho até o Cuniuá. Chamou seus assis
tentes técnicos, Aniumoru e Axá. Mandou !impar o centro da maloca, 
e desenhou outra vez o mapa da área dos Zuruahá. Desta vez incluí
ram os nomes, em portugues, dos igarapés Ramiro e Munguba. Demo
ravam-se nas imediac;óes da boca do Coxodoá, apontando detalhada
mente as casas da Funai, de Mané e de César, o peruano. Axá acres
centou a parte do alto Riozinho que fecha com as vertentes do 
Coxodoá. Aniumoru explicou o significado do mapa, pegando um 
pau para contornar os limites em que eles podem cac;ar e mariscar: 
é o Zuruahá Taburi. Tornando a seguir as linhas, acrescentou o famoso 
Koukeheru, fazendo gestos sugestivos contra invasores brancas. Po
diam chegar até a divisa e derrubar o que quisessem, menos na 
área dos Zuruahá, demonstrou ele. Nesta época de inverno quase 
que nao dava para agüentar na maloca. O meruim atacava para valer. 
A toda hora pedíamos as moc;as para trazer a pasta de urucum. 
Sempre dispostas, adoravam pintar a gente, ora pontilhando o corpo 
todo, ora tra<;ando linhas horizontais. As vezes passavam a pasta no 
corpo intelro. O cheiro doce de urucum amortecía e estonteava, 
tornando a respira<;áo difícil. O meruim, porém, diminuía os ataques. 

Certa tarde, Chico quis experimentar outra vez a a<;áo do flash 
da máquina fotográfica. Ao testá-lo deparou com recelo e adversidade. 
Como recompensa mostrou algumas fotos, produtos daquela máquina 
que cuspia fogo. Numa das fotos estava Jamori, urna miss zuruahá 
que há tempo náo víamos. Sussurraram baixinho no ouvido que ela 
tomara kunahá e morrera. Na mesma tarde Dixinimá veio contar 
que Jamori tomara veneno porque seu namorado, Naimindaru, tinha 
brigada com ela. Com raiva, carrera para a ro<;a, arrancara algumas 
raízes tóxicas de kunahá e espremera o sumo na boca. Ainda correu 
um pedac;o até perta da maloca onde morreu. Nesta conversa apa
receu Jejewei, a mulher de Kimeru, mexendo na tanga da Tere. De 
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Junto com o autor, Jamori, uma jovem india que se matou. (Foto de Tere) 

repente chamou mais algumas mulheres em volta para mais perta, 
talando nervosamente ·a respeito da tanga. Pertencia a urna mulher 
que morrera depois de ter bebido kunahá. Desde que Tere ganhou 
aquela tanga da mulher por ocasiáo de sua primeira visita a maloca, 
nunca mais a vimos, pois também tomara kuna_há. Parece ser simples 
beber veneno e partir para o outro mundo. A ocorrencia quase 
sempre apresenta as mesmas características : urna briga e a raiva 
levando ao estado de transe em que se toma a decisáo para a auto
destruic;áo. Sabíamos que as aparencías do suicídío nos enganavam. 
Devem existir mecanismos culturais que for<;am a pessoa a tomar tal 
atitude. Talvez o suicídio tenha sua explicac;áo no mundo mágico-mí
tico . Um dia saberemos o segredo. 
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Chovia aos cantaros. O varadouro do Hama-iri-odá até o igarapé 
do banho tinha se transformado numa poc;a de água. Daquela direc;ao 
de repente se escutou a buzina. As crianc;as vieram correndo com 
urna boa notícia: Hamá abatera outra anta. Urna turma de rapazes 
foi buscar o animal. Kimeru logo se prontificou para o servic;o de 
ac;ougueiro, e Anlumoru para o de cozinheiro. A boca da noite, a crian
c;ada animava danc;ando, os adultos incentivavam. Tokwomó cantou o 
kurimié. Pela madrugada as mulheres danc;aram, cantando. A velha 
Aidi puxava as filas e os cantos. Andavam em duas filas, colocando 
as maos nos ombros urna da outra, pulando e cantando. A cantoria era 
confusa, pois todas cantavam juntas. Outras na rede davam temas, 
e riam multo, vibrando com a alegria da maloca. Como enfeites em
pregavam cocares de envira branca com urna tira desfiada que caía 
pelas costas.- A cintura era ornada com urna faixa branca. A danc;a 
foi até o clarear do dia. A carne da anta acabou. Uns dias depois 
Naminderu conseguiu abater um tatu-canastra. Naqueles dias fala
va-se muito a respeito de um grande Zawatá perto do primeiro 
odá-basá, e os espíritos dos jovens se animavam. Gamori, Obunu, 
Tehá, Taju e Naindi organizaram a grande cac;ada. Cac;aram principal
mente macaco e porco. 

Nesta época de inverno entraram outra vez os missionários cren
tes da Jocum, Bráulia, Huida e Alcir, trazendo buglgangas, colares, 
muita roupa, mosquiteiro, e até urna caixa de música, a grande atra
c;áo na maloca. Náo cansavam de tocar cantos religiosos, principal
mente o hino "Alegria". Por fim, quando aquele som estava a 
esgotar os nervos, tentamos conversar com. os mlssionários, mas 
náo tivemos exito no assunto de um trabalho indigenista. A organi
zac;áo "Jovens com urna missáo" tem por objetivo pregar a palavra 
de Deus e evangelizar os pagáos para sua crenc;a. Nao exige preparo 
antropológico nem práticas de indigenismo. Evangelizar os Zuruahá 
era "vontade de Deus". lsto era ponto final de toda a conversa. 
Fizemos questao de mostrar que nao éramos amigos dos crentes, que 
ali se meteram somente para atrapalhar nosso trabalho indigenista. 
Enquanto o gramofone cuspia hinos durante o dia inteiro, nossa casa 
ficava vazia. 

Tere trabalhava com as mulheres na roc;a, e Chico introduziu urna 
novldade: participava nas cac;adas. Trazer a arma já náo era mais 
problema. Pelo contrário, estranhavam quando a arma nao ficava 
enfiada no caranaí da cobertura. Desconhecendo os varadouros de 
cac;ada, Chico, no início, convidava alguns índios como companheiros. 
Como eles cac;avam longe das malocas, Chico resolveu embrenhar-se 
mato adentro sozinho, e conseguiu matar um macaco-prego. Logo 
se juntou a rapaziada em volta, examinando o animal e fazendo 
comentários. Num piscar de olho o macaco estava sapecado e reta-
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lhado em pequenas partes para o caldo. Os homens estavam ansiosos 
para tomar caldo de um bicho abatido por nós. Vieram com sua 
pequena tigelinha esperando pacientemente a vez de apanhar um 
bocado. Do vizinho apareceu grolado de mandioca. A janta estava 
completa. Pela primeira vez participaram no caldo comunitário em 
nossa casa. Recompensava, pois o som de "Alegria" dava nos nervos. 
Com os crentes na maloca, Chico passava o dia inteiro no mato 
cac;ando. 

A entrada dos crentes pelo varadouro da Funai e principalmente 
o regresso ao Cuniuá em companhia de alguns índios nos preocupava. 
Reforc;amos a idéia de que qualquer encontro com os brancos na 
área do Coxodoá poderla trazer febre e doenc;a. No entanto, a curio
sidade de conhecer o mundo fantástico dos brancos era mais forte, 
fazendo os índios se aventurarem pelo varadouro da Funai até a beira 
do Cuniuá. Passavam pelas casas abandonadas de Sabá e Mané, 
subindo pela margem direita do Cuniuá até a colocac;ao dos peruanos. 
Lá faziam as malas. Pegaram tudo o que parecía valioso e interessante: 
malhadeira, chapéu, roupa, roupas íntimas de homens e mulheres, 
anzóis, linhas, facas, e sobretudo cachorros, geralmente os mais 
valentes. Por sorte náo se demoravam por lá, regressando logo as 
malocas. O varadouro da Funai e a entrada dos crentes foram se cons
tituindo numa ameac;a constante contra a integridade física daquele 
povo. Com o varadouro aberto, os índios corriam o risco de contraír 
doenc;as. A vacinac;ao do povo Zuruahá se tornava cada vez mais 
iminente. O projeto já estava encaminhado. As vacinas contra 
sarampo foram levadas de aviao até Lábrea, e de lá a bordo do 
Cuxiuara, numa pequena geladeira. Subimos o Pretao com duas 
caixas de isopor, urna pequena para as vacinas, e urna maior para 
conservar o gelo. Carregamos as vaclnas pela selva até as malocas. 
Tínhamos esperanc;a de que urna boa parte dos índlos fosse aceitar 
as vaclnas, pois preparamos o campo durante tanto tempo com 
injec;oes de vitaminas. Sabíamos, no entanto, que era urna expe· 
riencia nova e muita pretensáo nossa querer vacinar o povo todo. 
Ainda nao tinha acorrido epidemia ou surto de alguma doenc;a para 
justificar um tratamento em massa. 

Chegamos exaustos devido ao peso das vacinas e do acampa
mento. Na maloca de Tokwomó estranhamente apenas Wanari, o 
débil mental, estava. Gritou quando percebeu nossa presenc;a. Talvez 
estivessem num pequeno kunahá-baí nos igarapés. Chico deu urna olha
da nas malocas vizinhas. Mas nada indicava o paradeiro da turma. Para 
nao incomodar o rapaz, sentamos tora da maloca. Assim se passava 
o tempo precioso em que o gelo foi-se derretendo. De repente apa
receu Xiubkwa. Estranhou as caixas de isopor, mas nao quis mexer. 
Preparou o fogo e cozinhou alguns peixinhos em folhas de bananeira. 
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O almoc;o era para nós: peixe com grolado. Aos poucos vinham 
" outros, trazendo cestínhos cheios de peixes. Estava na hora de 

comec;ar a vacinac;áo, pois os índios estavam impacientes, querendo 
conhecer aquelas pedras frias, o gelo. A caixa estava hermetica
mente fechada com tiras de cola, e nao podíamos permitir que arran
cassem a toda hora. Chupamos alguns pedac;os de gelo dizendo 
que era água. Eles chupavam também, rindo, gritando: tasahani, 
sukuri (quente, frío). Entenderam que trouxemos as vacinas tao 
prometidas. Entretanto apenas Wanari e Waharé apresentaram-se. 
Chico brincava, correndo atrás de alguns, animando para a vacinac;ao. 
Nínguém mais aceítou. A razáo da vacina<;áo era desconhecida, e 
portanto nao sentiam necessídade de recebe-la. A no<;áo de preven
<;áo era algo desconhecido do mundo cultural deles. Como estáva
mos muito cansados, atamos as redes na casa de .Tokwomó. Os 
rapazes, porém, mandaram desatar. Waharé acrescentou que Tokwo
mó estava bravo, porque sua mulher bebera veneno e morrera. Náo 
demorou muito e Tokwomó, armado, entrou na maloca. Depositou 
as armas e veio para o nosso lado. Com voz rouca e chorosa lamentou 
a morte de sua mulher. Tentamos consolá-lo, colocando o bra<;o no 
seu ombro, escutando em silencio. Ele tinha envelhecido. Seu rosto 
estava urna única expressáo de dor, os olhos vermelhos de tanto 
chorar, olheiras fundas de noites de insónia, o corpo inclinado. As 
criancas choravam junto ao pai. Lembramos de Tiabai com muito 
carinho, preparando mingau de kaxineri com milho socado, oferecen
do-nos urna grande tigela. Gostava de rir, e transmitía seu jeito 
alegre as criancas lhi e Botoro que mostravam o mesmo sorriso da 
mae. Mais urna morte, o trágico mistério do suicídio dos Zuruahá. 
Urna incompreensível atitude de urna jovem mae com cinco filhos 
pequenos, um ainda de colo. O que está ocorrendo para arrancá-los 
em meio a tantos entes queridos? Que tipo de estrutura paira sobre 
este povo capaz de levá-los ao suicídio? Ao pesquisarmos os mo
tivos daquelas mortes, as respostas sempre eram as mesmas: zauari 
- estavam bravos. 

Passamos pelas pupunheiras que já projetavam sombras longas 
ao chao, tomando o varadouro do Pretao. Pretendíamos levar as 
vacinas no gelo restante até Amoá. Estávamos com pressa, pausando 
a primeira noite ao relento. Na segunda noite viajamos no Riozinho 
até Amoá, onde guardamos as vacinas na geladeira. Os índios rara
mente lembravam daquele acontecimento. As palavras vacina e gelo 
nao estavam no vocabulárío repetido nas aulas noturnas. 

Gamoki e Mosó casaram-se. O rapaz aprontara aquela cena por 
causa de sua rede velha. Quería urna rede nova para casar. Tinha 
tomado um porre de rapé, picado sua yelha rede e sumido do mapa 
por alguns días. Agora estava tudo bem. Também sua mulher mudara 
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visivelmente, antes era considerada urna moca um tanto acomodada. 
Agora ia a roca em companhia de outras mulheres, trazía água, cui
dava do fogo e fazia comida, sempre satisfeita. Parecía mais madura, 
mais mulher. Vez por outra trazia um naco de carne com um punhado 
de grolado para nos agradar. Ou vinha para nossa casa bater um 
papo, como faziam as outras donas de casa. 

Taju, o brincalhao, nao quís ficar para trás de seu companheiro e 
casou-se com Dade. Os jovens zuruahá quando casam nao possuem na
da. O único objeto pessoal do casal era urna pequena panela. Era ne
cessário emprestar as outras panelas como o tarawá e ixahá. E o me
nino Taju parecía ainda mais crescído, cheio de forca e toda hora 
pronto para suas brincadeiras. Tinha passado por acesso de raiva, 
cortando o bananal dele e o meu. Agora vinha gentil trazer algumas 
pencas que sobraram do vandalismo. Ria envergonhado quando os 
companheiros comentavam aquela cena brutal. 

Tere ralando mandioca com outras mulheres. (Foto do autor) 
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Tere ficou menstruada. A maloca toda logo percebeu, dando-lhe 
o carinho necessário. As moc;as ensinaram a limpar o fluxo de sangue 
com certas folhas. Neste día, Axá matou um mutum. Participamos no 
caldo comunitário, levando um naco de carne e urna tigelinha de 
caldo para Tere. As mulheres, no entanto, vieram correndo tirar a 
porc;áo de carne de sua boca: nao podía comer nada abatido por 
efeito de veneno, nem provar do caldo. No outro día, Chico trouxe 
um mutum abatido por arma de fogo. Agora podía recuperar os atra
sados, comendo e bebendo a vontade. Waharé fez a distribuic;áo da 
ave. As vezes iam fazer pequenos kunahá-baí na cabeceira dos iga
rapés, e sempre traziam cestinhos de peixes, principalmente de piau. 
Trouxeram também a arrala que ferrara Gamoni. 

Grande mudanc;a para a maloca de Kuxi, urna meia hora distante 
dó Hamá-lri-odá, e urna das menores. Apenas a família de Naindi 
mudou para o outro lado do igarapé para iniciar o conserto de sua 
maloca. Logo no primeiro dia deu-se urna peixada comunitária para 
animar o pessoal. Hotoró cozinhou mingau em molho de piau. O iki
hahé saiu bem gostoso. Retribuímos com ari-hahé, mingau de 
banana comprida dada a Tere por Aidi. Embora a maloca estivesse 
superlotada, as crian<;as achavam urna brecha para instalar urna 
balan<;a de fios de cipó, onde brincavam. E o caldo animou para 
o conserto na casa de Kuxi. Montaram o arco, juntando as diversas 
pe<;as no chao, onde foram amarradas. Cuando Kuxi subiu para 
soltar o velho arco do encaixe dos esteios-mestres, a cúpula toda 
cedeu. Algumas mulheres juntaram seus poucos apetrechos, correndo 
para tora . Logo se juntou urna turma de rapazes para erguer o arco 
novo, empregando, inicialmente, escoras pequenas. Depois mudou-se 
para escoras maiores que alcanc;aram a altura dos encaixos. Kuxi 
sub~u outra vez, assentando pe<;a por pe<;a nos encaixos dos esteios, 
enquanto os companheiros de servi<;o seguravam a parte do arco com 
escoras. Com cipó amarrou o arco nos encaixos, e as linhas com
pridas. A cúpula estava novamente firme. Este trabalho levou o 
dia lntelro, empregando muitos homens que se divertiam, levando 
o servi<;o entre vários rapés e gargalhadas, mostrando, em determi
nado momento, · sua for<;a extraordinária. 

Chico tinha ido ca<;ar na área do Pretao. Tere ralava mandioca 
com Dixlnima. Faziam bolos compactos que metiam no iriki aberto. 
Torciam-no nas duas extremidades em sentido contrário, fazendo se 
fechar exercendo pressáo. Deixavam a água pingar dentro do tarawa, 
pois fervida poderia servir para o caldo. A tarde fui seguindo o vara
douro para me encontrar com Chico. O rapaz teve sorte na ca<;ada. 
Regressava com um grande porco nas costas. Paramos no igarapé 
antes do Hamá-iri-odá, onde tomamos um banho. Chico estava muito 
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cansado. Era necessaria muita vontade para carregar um porco 
durante mais de duas horas. O estímulo era nossa participac;áo na 
vida cotidiana da maloca. Carregou o porco até o Kuxi-odá onde os 
índios deram fé da ca<;a. Dihidi correu para arrancar o porco das 
c.ostas de Chico, puxando a ca<;a para dentro da maloca. O cac;ador 
nao devia levar cac;a grande para dentro. Logo juntou-se urna turma 
grande ao redor. Examinavam os tiros, olhando com admira<;ao para 
o ca<;ador. Hama viu que eu ainda nao estava em condic;oes de 
limpar o porco. Náo havendo nenhum parentesco da nossa parte, 
apontou Dihidi, que arrastou o animal para dentro da maloca, 
prontificando-se a cuidar da carne. A ca<;a animava a maloca, pois 
o pessoal que trabalhava no conserto da maloca estava com fome. 
Chico teve de explicar mil vezes como conseguiu abater o animal. 
O pessoal acompanhava palavras e gestos com aten<;áo e respeito. 
Saiu o caldo comunitário e ganhamos um bom peda<;o de carne. Tere, 
ainda menstruada, podía se deliciar a vontade. Bicho morto a bala 
nao fazia mal. A fome era tanta que no outro dia restavam apenas 
alguns peda<;os ali e acolá. Vieram mexer comigo para pegar a 
espingarda e trazer outro bicho, de preferencia porco. . Voltei apenas 
com urna cutia. As mo<;as tinham preparado bolinhos de mllho cozi
dos em água temperada com cinza de embaúba. Saiu outra vez um 
bom caldo. 

Waini, o deficiente mental, vivia um tanto abandonado nestes 
dias. Estava inquieto e vomitava. E a crianc;ada fazia testa, jogando 
paus e barro nele. O rapaz procurava apoio na mae, mas esta só 
dava razáo aos pequenos sapecas. Um grupo de mulheres saiu para 
confeccionar material para redes. Um menino, que foi junto, derru
bou um pé de envira. Pelaram a árvore, puxando tira por tira, depois 
desfiadas. Numa outra árvore puxaram as tiras até quase os últimos 
galhos. O menino subiu para aparar a casca. Nao se impressionaram 
quando mostrei como os brancos desfiam a envira com auxílio do 
terc;ado. O ter<;ado era colocado por cima do lado liso da casca, e 
segurando-o com os pés, a casca era puxada contra o gume cego. 
A envira desprendida corria ao chao a medida que se puxava. As 
mulheres, ao contrário, dobravam a tira até a casca se desprender. 
Trabalhando comas duas maos, puxavam com muito cuidado as partes 
desfladas, depois enroladas. No igarapé o surucu era lavado e depois 
estendido num varal. 

Urna festa parecía se aproximar. Xiubkwa juntava penas de 
tucano que enfileirava num fio. lbihi catava penas coloridas de 
papagaio. Modelou um pequeno arco com cerol no qual fincou as 
penas em forma de urna asa. Para fixar o enfeite na orelha, prendeu 
um pauzinho fino no meio do arco. 
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Urna tarde, ao regressarmos da roc;a de Naindi, a moc;a Hainixu 
" gritou de repente: Zamaté. Apontou para urna direc;ao e correu para 

o nosso lado. Oizia ter escutado urna voz estranha que chamou 
zamaté. Tremia de medo. Em casa perguntei pelo zamaté. Os 
rapazes, como sempre, levaram o assunto na brincadeira. lamaté 
era um ser que nao morre, tem cabec;a, brac;os e pernas grandes. 
É um ser perigoso que mata os Zuruahá. Era outro elemento do 
mundo mágico-mítico. Deve existir alguma relac;ao entre kurimié, o 
canto dos homens, e os zamaté. Talvez esteja aí o mistério da planta 
tóxica kunahá e do suicídio. Entretanto nao conseguimos aprofundar 
o assunto . Os rapazes levavam tudo na brincadeira. Assim era com 
a gravac;ao dos cantos de kurimié, assim as encenac;óes de beber 
kunahá e morrer. Agora imitavam os zamaté, querendo meter medo 
na gente. 

Nova mudanc;a, desta vez para as duas pequenas malocas de 
Taju e Gamoki. Hamá abatera outra anta, e quando chegamos com 
as mudanc;as, o moquém já estava pronto. Senda a anta gorda, algu
mas famílias guardavam a banha em panelas tampadas com urna 
folha de embaúba. A pequena filha de lkiantare, que mexia numa 
destas panelas, caiu no fogo, queimando todo o traseiro . A máe 
passou o sumo de certas fo!has nas queimaduras, fazendo depois 
um emplastro com as mesmas folhas. A ferida era feia , mas dentro 
de poucos dias comec;ava a secar. Só entao pediram pó secante 
para aliviar o calor. 

Participávamos mais ativamente na roda do chiná. Raramente 
insistiam em aplicar urna boa dose soprada na narina. De cócoras 
esperávamos nossa vez. O dono da rodada colocava urna porc;áo de 
rapé na palma da mao, enfiava o kowasi entre os dedos junto com 
urna peninha metida no osso, e oferecia. O participante puxava o 
kowasi, limpava o canudo com a pena, e espalhando a porc;áo de 
rapé, tragava. Este procedimento cerimonial repetía-se todas as 
noites, sempre na casa de um dono diferente, onde os visitantes 
eram recebidos ao redor da fogueira. As vezes acendiam pequenas 
porc;óes de breu para iluminar. Tomando rapé, conversavam anima
damente. Numa destas noites, na rodada do chiná, contamos a história 
dos índios Juma que, por causa de sorva e castanha no seu território, 
foram perseguidos e exterminados pelos brancas. E que montaram 
em seus últimos redutos um sistema de guerrilha para se ver livres 
dos assaltantes. Acentuamos o roubo que os brancas praticavam, 
destruindo a sorva e levando as castanhas. A história tora comen
tada durante vários rapés. Muitos perguntavam por que os Juma náo 
deixavam os brancas explorar os produtos vegetais. Explicávamos 
algo sobre a importancia que a sorva representa para os brancas e 
sobre o modo de vida dos Juma, que se alimentavam com a fruta da 
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sorva. Os brancos entáo sempre iam até suas malocas, delxando 
suas doenc;as por lá. Os Juma sabiam que a terra pertencente a 
eles nao podía ser explorada ou roubada por ninguém. Sabiam que 
se misturar com os brancas ia ser a marte deles. Talvez no momento 
da conversa alguns Zuruahá tenham conseguido fazer ponte com 
sua própria realidade de invasáo, de roubo de sorva e do iminente 
perigo de contraírem doenc;as contagiosas. Faziam seu famoso 
koukeheru com gestos de expulsao, rindo e brincando. Como sempre, 
apenas os mais velhos interessavam-se pelo assunto. 

Em outra ocasiao contamos a história dos índios vizinhos, os 
Máemá. Sorveiros tinham achado urna panela de aluminio com urna 
cabec;a humana dentro, cozida e moqueada. Levaram a panela do 
igarapé Tracoá até a colocac;ao de Tomé Menduca de Souza. Alguns 
días depois do aparecimento da panela misteriosa, cerca do rio 
Piranhas, um branco, flechado no brac;o, reagiu matando o índio. Os 
Zuruahá queriam saber por que os Máemá tinham moqueado a cabec;a. 
Acrescentamos que era pouca gente e que lutavam desesperada
mente pela sobrevivencia. Talvez alguém tenha mexido com eles. 
Com estes papos queríamos provocar um diálogo para analisar a 
situac;áo dos Zuruahá. A intenc;áo era estimular mecanismos que 
contrapusessem situac;óes semelhantes sem criar aversao contra o 
mundo branco, por generalizar urna imagem de criminosos e assas
sinos presente em toda a história dos povos indígenas no Brasil. 
Era difícil formular analogías. Situa<;óe~ de outros pavos vizinhos 
cujo destino era o desaparecimento pouco influenciaram sobre a 
realidade dos Zuruahá. Perguntavam pelo assunto da mesma maneira 
como por nosso roc;ado ou pelas cac;adas. Urna coisa é a própria 
história dos Zuruahá, outra a vida dos outros povos ameac;ados. 
Apenas os acontecimentos faziam decidir para um ou outro caminho 
dentro de categorias de comportamento social. Por enquanto pouca 
desgra<;a aconteceu ali dando seguran<;a de agirem, sem se preo
cuparem com maneiras de prevenc;óes. As conversas iam noite 
adentro, animando a fantasía daquele pavo. Embora sem resultados 
desejados, jogávamos pequenas por<;óes de sementes de precauc;áo 
para reanimar os mecanismos de autodefesa e evitar a corrida as 
máos da civilizac;ao branca de maneira obsecada. Era importante 
interpretarem fatos da realidade a partir de sua própria história. 
O rechac;o as invasóes de brancas na área zuruahá provinha da neces
sidade de sobreviverem. Estas práticas constituíam mecanismos para 
se manterem como povo em meio a urna cerca cada vez mais apartada 
pelos extrativistas. Sobre eles atuava agora urna nova for<;a desar
ticuladora do sistema de autodefesa, trazendo urna proposta inovadora 
que se aproximava a passos rápidos quebrando o processo de tran
sicáo e acelerando o ritmo normal imposto .pela própria inerencia his-
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tórlca. Práticas sociais e interpretac;:ao histórica corriam o risco de vio-
" lac;:áo . Regeneradas na história do povo passavam a ser dominadas por . 

elementos estranhos, exercendo influencias alienantes náo codificadas 
sobre o processo de transi<;áo. Era necessário ajudar a integrar os con
teúdos de superioridade tecnológica dos brancos nos mecanismos cul
turais do povo para serem reproduzidos dentro do contexto sociocultu
ral, num processo regenerador de acultura<;áo que náo permitisse 
ruptura entre os próprios valores culturais e os novos valores do 
mundo dos brancos. 

Nossas conversas eram seguidas por brincadeiras dissipadoras 
de toda a seriedade diante da monstruosa superioridade dos brancos. 
Entrávamos nestas brincadeiras, fazendo também nosso papel de pa
lhac;:o. Náo deixávamos de nos identificar como ará, o branco, au
mentando os conhecimentos etnogeográficos: eu era alemáo-madé, 
Chico katarina-madé, Tere gaúcho-madé, e os sorveiros kuniré-madé. 
Desenhamos os contornos do país, acrescentando que havia muita 
gente, plantando e ca<;ando. E para chegar até os alemáes, precisava
-se de um grande navío e atravessar mu ita água, o mar. A travessia 
demorava muitos dias, e ali também morava multa gente. Aniumoru 
gostava de escutar histórias sobre o mar. Falava de motores enormes 
e potentes que sulcam as ondas do mar, onde há peixes enormes 
e onde ·nossa canoa era simples brinquedo exposto ao vento forte. 
Esses assuntos geográficos atraíam a aten<;áo do pessoal. Estávamos 
no fim do inverno. Ainda chovia, mas as cabeceiras dos igarapés 
estavam secas. Mulheres e crian<;as iam fazer kunahá-baí para pe
quenos caldos familiares. Nestes dias de sol ardente, nao apareceu 
ca<;a. Nós também náo tivemos sorte em colaborar com a despesa 
da maloca. Os cac;:adores, todas as tardes, preparavam o veneno. No 
entanto regressavam apenas com papagaios, araras e tucanos. O con
sumo de batata, macaxeira. e cará era maior. íamos junto a ro?ª· 
principalmente quando pretendiam ir até o outro lado do Pretao. 
Vimos como processavam para acelerar o amadurecimento da banana· 
-roxa. Faziam um buraco de um metro e meio e forravam com folhas 
de bananeira. Deitavam os cachos nas folhas e, por cima dos 
cachos, um monte de talos da fruta da banana, e outra vez folhas 
e paus. Depois o buraco era fechado com terra. 

Regressávamos sempre com um grande cesto chelo de comida. 
Mas nossas reservas nao duravam multo, pois os ca<;adores, que 
nesta época voltavam do mato sem ca<;a, sentiam-se em nossa casa 
como se essa fosse a casa da sogra, servindo-se a vontade, sobre
tudo acabando com a cana e as bananas. Repartia·m entre si com 
a maior tranqüilidade, e eram poucos que perguntavam pelo dono 
da ro<;a de onde vinham esses produtos. Nosso estoque acabado, 
náo nos restava outra coisa senáo nos sentarmos na casa do vizinho, 
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esperar a hora da refei<;áo e pedir alguma esmola, com a maior cara 
de pau. O Wahtanahá estava vazando. Kimeru ia fazer hunahá-bai 
na sua cabeceira. Uns días antes tomos arrancar a raíz tóxica da 
planta kunahá. A rama ficou para o replante, e das raízes foram 
feitos pequenos feixes, amarrados e levados para a maloca. A crian
c;:ada brincava com aqueles montes de raízes altamente tóxicos. 
Os pais raramente chamavam aten<;áo. Alguns torciam a raiz, me
tendo o sumo na boca. Lábios e dentes ficavam brancos daquele 
líquido. Riam-se, brincando de morrer, como se fosse a coisa mais 
simples do mundo. Aquela atitude despreocupada dava medo. Parecia 
um ensaio sobre a morte voluntária, um fato tao importante e trágico 
neste povo. 

Ch~gou o dia do kunahá-baí. Axá arranjou flechas para nós. Essas 
flechas servem para apanhar o peixe, que depois de beber a água 
venenosa bóia asfixiado na superfície. A flecha tem o comprimento 
de tres metros, sua ponta é arredondada, e sem entalhes para colocar 
o veneno. Passamos por roc;:as velhas, capoeiras onde havia antigas 
moradias. No lugar do kunahá-baí, Kimeru batía as raízes contra 
um pau especialmente preparado, colocava a serragem em cestos 
e, quando todos os feixes estavam batidos, mergulhava-os na água. 
As raízes lavadas tingiam o igarapé da cor do leite. Logo se dividi
ram, ficando em pontos estratégicos abaixo da lavagem, a espera 
com flechas preparadas. Ainda faziam brincadeiras com a água tóxica, 
mergulhando e pulando, alguns até bebendo a água leitosa. Faziam 
festa quando surgiam os primeiros peixes asfixiados. Jogavam as 
flechas, pulavam atrás, riam-se· quando erravam. Máes correndo com 
o nene no colo pelo barranco liso, crianc;:as treinando com pequenos 
arcos e flechas, meninas tecendo cestos de folhas de palmeira para 
carregar os peixes, rapazes, sempre famintos, abrindo o palmito do 
olho do a<;aí. A turma toda em movimento alegre, sorridentes. De 
repente soou a buzina. ·. Percebemos um corre-corre. Juntaram as 
pressas os cestos e subiram pelo barranco. Olhamos para o céu onde 
nuvens pretas se aproximavam com rapidez incrível . Um temporal 
estava a desabar. Tere juntou nossos peixes, pegamos as flechas e 
corremos atrás do grupo já longe. Raios relampejavam e trovóes 
ecoavam terrivelmente naquela selva. Porque o vento derrubava um 
bocado de árvores, fizemos questáo de ficar perto dos indios, que 
conheciam o caminho de volta. O temporal metia medo até nos 
índios. Como surgiu de repente, sumiu também do céu. Ao chegar
mos em casa, o céu já estava novamente límpido e o sol projetava 
sombras longas. Aproveitamos o jirau do vizinho Kwakoi para mo
quear nossos peixes. Todos os outros tinham seu próprio moquém. 
O cheiro animava, contávamos as horas até o jantar. No cardápio 
estava piau moqueado com grolado de mandioca e urna espiga de 
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milho assada. Na rodada do chiná lembramos o temporal e as diver-
" tidas flechadas. Náo deixavam de tirar sarro do nosso jeito de arpoar 

os peixes. Taju encenava a atuac;áo de Tere que, com muita inteli
gencia, usava um cesto para perseguir os peixes tontos . Cenas có
micas que faziam a turma explodir de alegria. As redes, na penumbra 
dos moquéns, eram urna confusáo de silhuetas danc;ando na parede 
de caranaí. 

Náo se passou um dia sequer sem examinar meu corpo. Soube· 
ram que sofrera um acidente por ocasiáo da derrubada no Purus. Urna 
grande árvore caíra sobre mim, machucando o corpo todo e quebrando 
o brac;o direlto. Na verdade tinha sofrido um acidente de carro em 
Manaus. Descobriram o lugar da fratura e me ajudaram a movimentar 
o brac;o. Com muita gentileza náo me chamaram para nenhum servic;o 
pesado. Soub.eram também que tinha sido operado na pleura, por 
um pequeno motor, e que o osso quebrado· fora ajeitado e amarrado 
num tubo de gesso. A partir deste momento usavam muito a expres
sáo: mótoro tanaku (é feito pelo motor) . Aprenderam que além do 
Yamaha, de rabeta, de aviáo e barcos, havia muitos outros motores, 
as vezes chamados máquinas. Rede, roupa, relógio, mochila, tudo 
isso era feíto náo por urna pessoa, mas por motores ou máquinas. 
Tentávamos introduzi-los devagar na realidade socioeconómica da 
sociedade dos brancas, onde urna pessoa náo sabe produzir tudo para 
arranjar os meios de subsistencia, como os Zuruahá costurnam fazer. 
Eles produzem motores, e estes motores produzem para os brancos 
o que desejarem: rede, cobertor, roupa e tudo o que já conhecem da 
nossa cultura, incíusive as armas de fogo e o material de pesca. Em 
contraposic;áo, cada zuruahá produz seus instrumentos de pesca e 
cac;a, as ferramentas para a lavoura, utilizando os produtos vegetais 
para seu próprio conforto como o fabrico de redes, de tangas, enfeites, 
de canoas e da maloca. Mudou nosso discurso: náo eram mais pai 
e máe que faziam as coisas para nós, mas .sim as máquinas inven
tadas pelos brancos. E eram poucos os brancos que possuíam tais 
máquinas para produzir tanta coisa. Nas noites soprava um vento 
frio como urna friagem antecipada neste fim de inverno. Mesmo 
com muitos fogos acesos por baixo das redes, os índios tomavam 
urna dose mais forte de chiná para agüentar o frío. Alguns colocavam 
folhas de bananeira na entrada de sua casa. Nestas noites frias, as 
crianc;as órfás de Tokwomó choramingavam, chamando pela máe. 
Comumente os órfáos passavam com seus avós Soboné e Aijibi. 
lam com eles para os servic;os de roc;a e ajudavam em casa. O pai, ao 
voltar da cac;ada, preparava o fogo para os pequenos caldos repartidos 
entre as crianc;as. Tokwomó já estava mais animado e alegre. Voltou 
seu genio de brincalháo, mas também de valentáo. Costumava 
regressar da cac;ada como de urna guerra. Sentava na rede com 
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cara fechada. Demorava-se um bom tempo assim, desligado da reali
dade em volta, até finalmente acordar para o mundo da maloca, dando 
atenc;ao as crianc;as. Alguns homens se aproximavam e o cac;ador 
narrava animadamente suas aventuras. O Walnide-lri-odá pronto logo 
ficou ocupado. O povo agora vivía em duas malocas. Trouxemos 
surubim salgado e moqueado do acampamento do Pretao. Apesar 
do sal fizeram caldo comunitário e gostaram. Waharé pediu para 
trazermos mais sal . A noite, depois do caldo, Hama velo para nossa 
casa contar que Bráulia e outros tinham voltado a maloca. e desta 
vez acompanhados por um americano. O americano estava com 
febre, tossindo a noite toda. No outro dia cedo, Hama expulsou os 
missionários crentes, e como adeus mandou duas flechas atrás da 
mulher. Estava indignado por eta ter trazido um companheiro com 
tosse. Os outros também vieram confirmar a hlstórla, acrescentando 
ainda que urna das flechas passou rente ao pescoc;o da mulher. Os 
crentes deixaram a maloca apressados. Os índios tinham agido 
certo: expulsaram ameac;ando, sem usar violencia. Sabem que tosse 
é a morte do povo Zuruahá. Contaram também que houve urna briga 
entre Hama e Bodé, que saiu com a cara machucada. 

Alegria nas casas de Axa e Naindi, pois nasceram mais duas 
meninas. Hainixu estava para fabricar um forro novo para o tempo 
de menstruac;ao. Batía com um pau na casca de urna vara grossa 
de urna espécie de envira até amolece-la. Quando a casca ficava 
frouxa, desprendía-a da vara, puxando-a com cuidado para baixo. Já 
sabíamos que o veneno era urna mistura de cipó e casca de urna 
árvore. Agora ensinaram que o cipó xihixihi nao era socado, mas sim 
batido. Para isso deitavam o cipó em cima de um pau, batendo nele 
até a serragem .cair nas folhas de bananeira estendidas no chao. 
Depois era metido no funil, e em cima do xihixihi, na mesma propor
c;ao, o kaximeni, o pó da casca de urna árvore. Em seguida comec;ava 
a filtragem, usando para isso a água recolhida na boca para ser der
ramada aos poucos no filtro. As crianc;as nao paravam de brincar 
de defunto. A toda hora pediam para deitarmos na rede, mandavam 
recolher as pernas e esticar os brac;os em posic;áo correta do defunto, 
e fechar boca e olhos. Passavam a sobra da rede por cima do 
corpo, e esperavam até darmos sinal de vida. Riam e se divertiam 
a bec;a com vontade de repetir aqueta brincadeira durante horas e 
horas. Urna estranha realidade: kunahá, morto, defunto fazendo parte 
de momentos mais felizes. A mesma realidade tao tragicamente vivi
da, um constante convite, urna eterna tentac;áo de partirem para a 
outra vida. A maloca sempre vivía num dualismo de tensáo entre 
festa e explosáo de raiva, entre alegria exagerada e raiva violenta. 
E os meninos de Aniumoru animavam, brincando com beija-flores 

185 



amarrados numa cordinha. Voavam desesperadamente sem poder 
" escapar, proporcionando aquel a festa para a crianc;ada. 

Urna tarde, Wanari, Waharé, Kuxi , Dihidi e Nukubunu apareceram 
vestidos com saias de folhas grandes, enfileiradas num cipó ao 
redor dos quadris. Traziam muita cana que amontoavam no meio do 
caminho na saída do Hamá-iri-odá. Pediram que trouxéssemos os Jama
madi e Jarawara para chuparem cana. Pelo jeito estavam preparando 
a festa da cana. Aniumoru fabricava um novo pi láo. A madeira era 
um toco de cerne duro. Na parte superior, onde tinha sido cavado 
um pequeno talhe, era colocado um pau em brasa que queimava 
lentamente. Um suporte sustentava o pau em brasa. A brasa comía 
a madeira do piláo, tazendo o buraco. Era necessário apenas abanar 
de vez em quando. 

Tere participou de um banquete de jibóia na casa de Gamoni : 
caldo gordo e rodelinhas de carne de jibóia. Nao me arrisquei mais 
do que provar, poís tinha visto aquela cobra pendurada numa árvore. 

Tokwomó zangou-se outra vez. Tinha roubado nosso terc;ado. 
Ao reclamarmos ele aprontou urna cena curiosa. Mandou jogar todas as 
ferramentas velhas e novas na nossa casa. Todos entraram na 
jogada, meio sem jeito, sem saber se era para mostrar cara séria 
ou dar risada. Jogavam as ferramentas por baixo de nossas redes. 
Ele mesmo, no entanto, nao trouxe suas ferramentas. Deitado na 
rede , observava nossa reac;áo. Nós também esperávamos pelos pró
ximos acontecimentos, com cara de quem náo estava interessado 
naquela bagun~a. Náo demorou muito, e os vizinhos apareceram 
para recolher suas ferramentas. Mais e mais gente veio, e no fim 
nossa casa estava como antes. Os rapazes perceberam algo de 
triste em nossos rostos. Entáo contaram baixinho que Tokwomó 
ficara bravo, porque queria ferramentas afiadas como. as nossas. 
Afiadas pelo mótoro. Mas náo era verdade: as ferramentas deles 
estavam mais amoladas que as nossas. A cena passou, Tokwomó nao 
veio tomar urna pitada de rapé conosco. 

Minha rede estava furada. Era apenas um pequeno furo. Mas 
as moc;as preocupadas vinham mostrar tal defeito as outras mulheres. 
mexendo todas as vezes nela. No fim o furinho ficou um buracáo. 
Ouase fiquei sem condi~óes de dormir. Wainari casara-se com 
Dixinimá. A jovem mulher ainda estava a aprontar a rede dele. 
Moravam na casa do pai do rapaz, lkiantaré. Ao lado de Wainari 
pousava Namindaru. Um dia, Wainari brigou com sua esposa porque 
sua rede ainda nao estava pronta. Ficou bravo e correu para a roc;a 
onde bebeu kunahá. Outros correram atrás e conseguiram faze-lo 
vomitar. Mas o rapaz ficou muito doente, com o rosto deformado, 
o corpo fino e com máos retorcidas. Ouando encontramos Wainari, 
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já saía da rede, andando com dificuldade apoiado num arco. Dei-lhe 
meia garrafa de Específico· Pessoa. Aos poucos o rapaz foi melho
rando até ficar bom. Mas vivia agora separado de sua esposa na 
casa de seu pai , no acampamento, enquanto Dixinimá morava com a 
mae e o irmao na maloca de Hama. A separac;ao ocorreu depois de 
urna briga feia, em que Wainari batera para valer na esposa com cipó. 

Outro dia, lbini e sua irmá menor tentaram beber kunahá. Por 
sorte os pais, alertas, fizeram-nas vomitar. Apanharam até dizer 
chega. Deitadas na rede, choravam baixinho. Mas num certo mo
mento, Axá ficou com raiva. Arrancou o arco, jogou as flechas no 
chao, trepou até a rede de lbini. Batia com toda a raiva na moc;a, 
enquanto ela ficava imóvel. Entáo o pai desceu e bebeu urna dose 
forte de rapé. Enlouqueceu, torcendo-se de dores. Sua mulher, 
Kajuwei e outros amigos fizeram-no vomitar. Para fazer lavagem do 
estómago, enfiaram um talo comprido pela garganta, empurrando água 
em seguida. Mais aliviado, Axá pegou arco e flecha e correu como 
um possesso pela maloca atrás de alguém invisível. Parou bem em 
frente do grupo onde estávamos e esticou a flecha contra nós. Seu 
olhar estava dirigido para longe, procurando o alvo desconhecido. 
Atirou sem acertar ninguém. Em seguida deitou na rede para tirar 
um cochilo. As meninas também ficaram na rede sem descer para 
jantar. Passada aquela cena violenta, a maloca novamente mostrava 
suas caras alegres. 

Hamá aprendera a cac;ar com seu cachorro. Este, um dia, acuou 
um porco, metendo-o num buraco de urna tora. Mandou, entáo, buscar 
o machado, enquanto fechava todos os buracos de pau. Depo.is abriu 
outro buraco perto da posic;áo do porco, onde meteu varas, fechando 
assim o caminho de volta. Desta maneira foi levando o porco até 
quase a entrada onde o abateu. O cachorro puxou o animal para 
tora. Hamá, porém, nao ganhou as honras de cac;ador. O verdadeiro 
herói foi o cachorro. 

O veráo entreva, trazando noites frias, e um sol que nascia 
numa garoa leitosa. Parara de chover, os igarapés transportavam 
apenas um fio de água. O chao ficava forrado com um tapete de 
folhas secas que estralavam sob os pés descalc;os. Os Zuruahá tinham 
se dividido em tres agrupamentos. Um grupo liderado por Hama 
voltou a ocupar o Hamá-iri-odá, outro, sob a lideranc;a de Naidi, a 
maloca dele, e o terceiro grupo ficou no acampamento perto das 
últimas malocas, chefiado por lkiantare e Kimeru . O grupo do Hamá
-iri-odá compunha-se das. seguintes famílias: Tehá, Aniumoru , Aidi, 
Obunu, Axá, lkidi, Hamá, Guita, Kataru, Gamoki, Xamá e Kwakoi. 
O grupo do Naindi-odá: Naindi, Wainide, Bodé, Soboné, Xitaró, Waini. 
Niemendaru. E o grupo do odá-basá: Kimeru, Kuxi, Dihidi, Waxini , 
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Kajuwei e lkiantare. Os tres grupos familiares viviam independentes 
um do outro. Cada grupo providenciava sua cac;a, colhia frutos 
silvestres, fazia pequenos kunahá-baí, e trazia a colheita agrícola 
para casa. Faziam suas pequenas e grandes derrubadas, algumas 
escondidas como pequenas ilhas no meio do mato, outras emendadas, 
abrangendo urna grande área. 

Nestes dias nao apareciam caldos comunitários, porque poucos 
iam a cac;a ou pesca. Mulheres e crianc;as davam passeios no mato 
para apanhar wasahki, frutinhas do mato. No entanto raramente 
voltavam sem nenhuma novidade: um rolo de envira para as redes, 
um rolo de cipó tracoá para tecer o hotoku. Aproveitavam os passeios 
para trazer o material necessário para consertar e mesmo confeccio-. 
nar seus artigos domésticos. Sempre se ocupavam com alguma coisa. 
Nao admira que as meninas imitassem o jeito laborioso de suas 
maes, entretendo-se com alguma coisa útil. Ficamos hospedados 
no Hama-iri-odá, desta vez desocupado. Em compensac;áo havia 
mais cachorros, que pouca amizade mostravam para conosco. Aínda 
bem que estavam amarrados numa corda refor<;ada num pau fincado 
no chao. Assim como os caitetus, nao nos deixavam passar sem 
avanc;ar. Os indios pouco se importavam com isso. As vezes 
chamavam atenc;áo, jogando algum pedac;o de pau contra eles. O jeito 
era fazermos amizade com os que rodeavam nossa casa, ganhando 
os restos da comida, quando sobrava. 

Aniumoru fabricava urna zarabatana nova. As duas partes esta
vam prontas, o canal do projétil trabalhado. Antes de unir as 
duas partes com fita de harama, era necessárío corrigir pequenas 
falhas na madeira. O aleijado amarrou as partes provisoriamente, 
colocando o conjunto no fogo brando para esquentar o cano, giran
do-o devagar. Depois fez pressao sobre as partes envergadas 
até endireitá-las. Cuando era necessário exercer mais pressao, 
usava a amarrac;áo dos esteios da casa onde enfiava a zarabatana para 
dobrar o cacho com maís precisáo. Era um trabalho muito exigente, 
pois disso dependia sua mira exata. De vez em quando levantava 
a zarabatana para examinar com atenc;ao o curso do cano. E desco
brindo alguma pequena falha·, tornava a esquentar e pressionar o cano. 

Na mesma tarde, Hamá regressou da derrubada com raiva. 
Pegou no recipiente do rapé e engoliu urna boa dose. Sentou furioso 
na rede. Kuni e Aníumoru logo socorreram, fazendo-o vomitar. 
Passou mal durante algumas horas. Conversei com ele, verificando 
pulso e pressao. Ele .gostou do interesse. A noite, como agradecí
mento, entregou-me o recipiente de chiná, e assim fiquei dono da 
rodada, oferecendo em nossa casa. 
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Hotoró, depois de dois abortos, finalmente ganhou urna linda 
filha. Deitava carinhosamente a menina na minha rede. Brincava 
com ela, puxando brac;o, perna, para que crescesse logo. Xiubkwa 
estava contente. A toda hora vinha para nossa casa conversar so
bre sua netinha. 

Trouxemos um abano dos índios Paumari cujo feitio era diferente 
do dos Zuruahá. Ofereci aquele a Xiubkwa, mas, satisfeita a curio
sidade, devolveu o abano. Sentou perto de nós e, num piscar de 
olhos, teceu outro abano que nos deu de presente. Os Zuruahá 
interessaram-se pela vida dos Paumari. Contei que viviam no rio 
Tapauá, adoravam viver perto de água em casas flutuantes e eran1 
grandes pescadores. Essa novidade logo se espalhou. Vieram expor 
seus pensamentos a respeito de casas construídas na água. Modela
mos urna jangada de paus que nao afundam e erguemos urna casa 
por cima. Essa maneira de viver encantava os Zuruahá. lmaginavam 
náo ser preciso buscar água, que era fácil tomar banho, e que para 
comer peixe era só flechar sem sair de casa. Fora descoberto um 
novo modo do existir humano, táo alheio a vida dos Zuruahá que a 
novidade constituía o assunto para várias rodadas de chíná. 

Enfim veio a friagem. Um céú fechado, nuvens escuras e pésa
das, o vento trio soprando para dentro da maloca. Mesmo com fogo 
aceso e enrolado no cobertor, f~z-se sentir o trio. As rodadas de 
chiná terminavam cedo, o silencio tomava conta da maloca. Escuta
va-se apenas o sussurrar do vento e o choramingar de críanc;as con1 
trio. A rapaziada, nestes días de trio, gostava de tocar fogo nas 
derrubadas. lkidi , o dono de urna derrubada, já tinha preparado o 
fogo num cantinho onde nao se podía alastrar. Alguns rapazes se 
enfeitaram com penas de arara qüe enfiaram no lóbulo da orelha. 
Outros pintaram-se com urucum. Mulheres, crianc;as e nenes partí
ciparam da queimada, assistindo. Algumas cantavam, formulando 
algo a respeito do fogo, Os feixes de pauzinhos de patoá já estavam 
prontos para servir de tocha. Gamoni buzinou, e os rapazes espa
lharam-se ao redor da derrubada, com as tochas acesas na mao. 
Hamá ainda se encontrou ao nosso lado na saída para o varadouro. 
Entao soou mais um toque de buzina. Correu para junto de seus 
companheiros. A primeira labareda surgiu, subindo ao céu. A assis
tencia gritou de entusiasmo. Tocaram fogo em vários cantos, de 
maneira que a derrubada se tornou um interno, levando chamas altas 
para o centro onde houve o encontro de vários fogos . Todos corre
ram para o varadouro. lkidi fechou o caminho para o mato, derrubando 
maís algumas árvores. Assim o fogo nao se alastraría ameac;ando as 
roc;as vizinhas. A queimada parecía-nos algo especial. O fogo, de
certo, deve significar algo muito importante para os índios, pois 
merecía o máximo de cuidado. Eles jamais gostavam quando jogá-
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vamos restos de papel ou tocos de cigarros no fogo. Mandavan1 
tirar o lixo e enterrar. Depois tocaram fogo numa derrubada menor. 

Hamá e Gamoni sentaram-se ao nosso lado conversando, de re
pente, sobre um assunto estranho. Tinham visto na banda do Coxodoá 
akará (galinhas). Pediram para trazermos pelo menos um casal. 
Nesta conversa surgiu a palavra "trocar". Enfim, teríamos mais 
condi<;oes de introduzi-los no mundo dos brancos. 

Já sabiam que o mótoro produzia as coisas, e que poucos 
brancos possuíam aqueta máquina. Um produzia um determinado 
artigo, e outro um artigo diferente. Explanamos sobre o sistema de 
troca e as rela<;óes do homem branco com seus produtos da maneira 
mais rudimentar. Assim aumentavam os conhecimentos sobre a 
vida tora da maloca. Acrescentamos que os sorveiros tinham de 
produzir muita sorva, quer dizer, viviam por muito tempo no mato, 
longe de suas ro<;as, de seus familiares. Os produtos, entáo, eram 
trocados por farinha, sal, roupa e gasolina. A produ<;áo de sorva náo 
dava para matar a fome . O sorveiro tinha de mariscar e ca<;ar. 
Fazíamos pequenos teatros para exemplificar o sistema de troca. 
Tirava sorva, colocava no paineiro, embarcava, transportando até a 
beira do Cuniuá, onde era feíta a troca . Para mostrar que a sorva 
náo tinha muito valor para os sorveiros, trocava de maneira exage·· 
rada, por exemplo um paineiro pesado por dois terc;:ados, ou por 
duas facas ou urna pedra de amolar. Eles riam, pois conheciam o 
valor reai de um paineiro de sorva. Sabiam que tevava um bocado 
de tempo até produzir a sorva, pois muitas vezes observavam, as 
escondidas. Da última vez que pediram machados novos para a~ 
derrubadas, expliquei que náo havia trazido porque náo conseguira 
trocá-las. Contentaram-se com a observa<;áo. 

O trabalho dos brancas conhecidos pelos Zuruah.á era a explo· 
rac;:áo de sorva. Essa camada social dos sorveiros era a porta 
imediata a sociedade dos brancas. O mecanismo dominante dessa 
situa<;áo era o sistema económico regional de extrativismo. Era 
nosso dever apresentar as falhas do sistema extrativista : o abandono 
de ro<;as, a produ<;áo em áreas afastadas, pouco valor pelos produtos 
e o supervalor da troce . 

Numa noite, Tehá tomou um porre de rapé, vomitando e quei
xando-se de dor de cabe<;a e de dores no estómago. Passada a crise, 
acendeu urna tocha de caranaí e saiu para tora, levando mulher e 
crian<;as. Outros também saíram, iluminando o varadouro do Hama
-iri-odá. Alguns rapazes voltaram, cochichando. Escutava-se gritos 
de longe. A maloca parecia esperar por algum acontecimento. Tehá 
voltou acompanhado por Hamá. Vieram para nossa casa e, vendo 
que ainda estávamos acordados, sentaram perto da fogueira. Muito 
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nervosos, contaram sobre os zamate. Falavam baixinho e rápido, 
dificultando seguir a conversa: os zamaté sáo seres estranhos, sobre
d.imensionais, cujos membros apresentam formas de exageradas pro
por<;oes. Cabec;:a, bra<;os, pernas e mesmo o penis sáo de dimensóes 
enormes. Estes seres sáo inimigos dos Zuruahá, capazes de matá-los. 
Os Zuruahá náo tem poderes para enfrentá-los, e por mais que lutem 
contra eles, sempre levam a pior, sendo mortos pelos zamaté. Tehá 
pegou minha espingarda, levando-a até a rede. Deveria trazer um 
monte de armas de fogo, acrescentou, para defenderem-se contra 
aqueles inimigos. Em meio a conversa apareceram detalhes sobre 
kunahá e kurimié. Existe, portanto, alguma rela<;áo entre o suicídio 
e os zamaté, entre seres mitológicos e a decisáo de beberem veneno. 
Muitas vezes observamos que costumam cantar seu kurimié quando 
andam nos varadouros. Seria para nao terem encontros com os seres 
sobrenaturais? E quando acontecem os encontros, os índios seriam 
for<;ados a b~ber veneno? O holocausto teria sua explica<;áo nesta 
realidade mitológica? Partindo destas suposic;:oes, nosso trabalho 
indigenista deveria tomar um rumo diferente: descobrir a realidade 
mitológica envolvendo o mistério do suicídio, e ajudar a criar resis
tencia contra um mundo sobrenatural determinante da fatalidade. 

Um levantamento de parentesco, incluindo os avós e bisavós cuja 
memória ainda estivesse viva, mostrou-nos que poucos tem morrido 
de morte natural. Quase todos os antepassados que moravam em 
velhas capoeiras entre os dois brac;:os do Pretáo morreram por 
efeito do veneno kunahá. Nao sabemos até que ponto o cerco do 
extrativismo, que cada vez mais limita a área dos Zuruahá, influenciou 
sobre essa realidade mitológica, motivando a redu<;ao do povo para 
garantir apenas sobrevivencia. Será de suma importancia internar-se 
na cultura dos Zuruahá e estender a máo amiga nesta complexa reali
dade mítica que amea<;a limitar a existencia daquele povo. 

191 



/'\ 

IV 

Tudo é destrutível , tudo é substituível: enfeites. tanga, pintura, 
artefatos, armas de pesca e ca<;a, cestaria, casa, e até mesmo os 
objetos produzidos por brancos. Em momento de tensáo há a des
trui<;:áo e depois a recupera<;áo, em forma de presentes ou de saque. 
E, de certa maneira , a própria vida. As atividades de construc;áo e 
reconstrU<;:áo, resultantes do instinto de sobrevivencia em associa<;:áo 
com as necessidades primárias e os meios da natureza, conduzem 
os portadores de urna cultura a criarem um sistema inteligente de 
ordenac;áo e coordena<;:áo. Um mundo de dispositivos de leis e regras, 
acumulados e selecionados num contexto cultural, que delineia os 
valores e confere sentido as a<;:oes, as coisas. Os integrantes de 
urna cultura interpretam gestos, palavras e atividades como emprés
timo de um estoque rico de experiencias, e os depositam no patri
monio cultural por um comportamento que corresponde as experien
cias anteriores, a história de um povo. Esta reciprocidade entre o 
patrimonio cultural de urna sociedade arcaica e os portadores desta 
cultura - em situac;áo normal - é estável, funcionando nos termos 
de "estar no universo" e "existir no universo" : a vida é vivida desen
volvendo suas atividades cotidianas, e é entendida dando sentido as 
suas necessidades. A unificac;áo destas maneiras do homem no mun
do arcaico acontece num ciclo fechado e determinado por consenso 
dos integrantes a totalidade das experiencias : na cultura definida e 
limitada, num pequeno espa<;o do nosso mundo que criou múltiplas 
variac;:óes do existir humano. 
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Encontramos no universo desses indígenas formas do existir 
humano que conduzem a contradic;:ao, ao comparar e diagnosticar 
outras culturas (e nao somente a nossa) com a definic;:áo cultural 
zuruahá: o suicídio nao pode ser o bem supremo de todos os inte
grantes de um povo. Esta constatac;:áo náo deve duvidar de outra 
verdade: para os Zuruahá, o máximo de valores é o suicídio. Avalian
do, portanto, a lógica de diversas formas culturais, suportes de rege· 
nerac;:ao de cada cultura, com a singular opc;:áo do povo Zuruahá, 
nossa conclusáo deve induzir a urna falha fatal no sistema do com
portamento daquela cultura. Algum deslocamento grave, psicoétnico, 
os leva ao desespero? Algum fato histórico feriu o instinto de sobre
vivencia? As circunstancias atuais fazem desconhecer o sentido da 
vida de um povo? Alguma superpotencia mítico-religiosa os envolve, 
anulando o valor da existencia terrestre e atraindo para urna existen
cia tora deste mundo? 

Terminada a construc;áo do Dihidi-iri-odá, mudaram-se para lá. 
As plantac;:oes, no entanto, eram insuficientes para suprir as neces
sidades de alimentac;áo, fazendo com que fossem buscar mandioca, 
cana e milho em outras roc;:as distantes. A macaxeira, que introdu
zimo.s, estava crescida, e alguns já degustavam o novo tipo do cará 
"máo-de-onc;:a". Um novo varadouro ligava a ro<;a de Kwakoi ao 
caminho que leva do Hama-iri-odá as últimas malocas do Jokihi, e 
era necessário belrá-lo na entrada a maloca de Dihidi, para nao 
atolar com os chinelas. Na nova casa, que mal acomodava todas as 
famílias, os índios tinham feito várias armac;:oes de travessas e vigas 
verticais e horizontais, ocupando, assim, o espac;o no centro. Ali 
designaram nosso Kahu, vizinhos da família de Kwakoi. A maloca, 
embora escura, estava aconchegante. Urna turma de crian<;as brin
cava com um calango que, preso por um furo na boca e no rabo, 
corría feíto louco para escapar dos caprichos sádicos dos malandros. 
Outros arteiros mexiam com um cachorro bravo que, embora amar
rado, tentava avanc;:ar na gurizada folgazona, latindo contra o bando 
que já tinha trepado num dos esteios. Até o caitetu do vizinho 
eri<;ou os pelos como avisando que topava a parada de urna briga. 

Wainide trabalhava numa pe<;a de madeira presa entre dois 
esteios que servia de mesa de plaina, raspando a madeira encarnada 
e cheirosa com urna enxó, urna faca cuja ponta estava enfiada num 
pedac;:o de pau. A madeira torneada, ele cortou o pedac;:o de cerca 
de 20cm para o tubo do kumanté kabe, o piláo onde as folhas de 
tabaco sao socadas. A sobra da madeira era utilizada por outros 
interessados no fabrico daquela pe<;a. Jatabu, Ozei e Heinidei se 
distraíam observando a montagem de urna zagaia. Como era urna 
novidade que tínhamos introduzido, queriam que ensinássemos a arte 
de prender a zagaia na flecha. Percebendo, porém, que esta arte ~ao 
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era do nosso conhecimento, desmontaram urna pec;a encastoada, o 
único modelo que tínhamos trazido. Ao desenrolar o barbante, náo 
deixaram de fazer animados comentários . Desprenderam o pé da 
zagaia do encastor, estudando atentamente seu feitio. Com alguma 
pec;a daquela madeira modelaram o encastor, irrtitando o modelo. 
Embutiram os pés da zagaia no virote - parte alongada do encastor 
com duas covas - e fixaram a zagaia nela, passando a linha em 
volta, deixando frouxa a linha ligadora de virote e flecha. Urna nova 
conquista tecnológica estava aí. 

Nesta época, saíam seguidamente para o marisco empregando 
o novo material de pesca, nosso ·presente: anzóis de todos os tama
nhos, linhas de fibra e de náilon e linhas grossas para peixes de maior 
porte. Urna manhá tomos a urna pescaría no alto Jokihi · seguindo o 
igarapé Axerekini que dá vol tas sinuosas pela maloca de Dihidi . 
O varadouro logo se perdeu no imenso alagado da várzea do Jokihi , 
e era conveniente escolher as mesmas pontes de paus usadas pelos 
índios para atravessar. As formigas que fugiam das águas, subindo 
em galhos, paus e árvores, nao permitiam que encostássemos para 
descansar. Urna delas, que entrou no meu ouvido, comec;ou deses
peradamente a morder a membrana do tímpano, me deixando louco 
de tanta dor. E quanto mais tentava desalojá-la, mais ela atacava. 
Percebendo minha luta aconselharam encher o ouvido com água e, 
num instante, desapareceu a dor. De repente apontaram para um dos 
galhos de urna árvore onde_ urna sucuriju deslizava. 

A maloca vivia num ritmo de novas relac;oes. Wanehá, a jovem 
viúva de Tahu, estava com a sogra Kaniaru, cuidando de sua pequena 
filha. Waharé, que se casara com Agaru, passeava com a filha nos 
brac;os. Heinidei casara-se com Amani, filha de Wixkiawá. As ta
mílias de Kwakoi, Tehá e Hama estavam com crianc;as recém-nascidas, 
todas do sexo masculino. Wanari, que fizera as pazes com Dixinimá, 
morava novamente com ela. Tínhamos levado Aninha, filha de Tere 
com um ano de idade, a maloca. A menina, aos poucos, foi se 
acostumando a vida dos índios. Recebeu a pequena tanga e alguns 
enfeites que Xinxu e Harakadé teceram. As crianc;as Zuruahá inicial· 
mente respeitavam a crian<;a branca, sem dar muita confian<;a, e 
Aninha, ao perceber o medo dos outros, botava a turma para fugir, 
cenas que fizeram a maloca toda estourar em gargalhadas. E assim 
náo custou para fazerem as amizades brincando em nossa casa. 
Aninha costumava beber um mingau com leite em pó e banana. Aos 
índios que nao conheciam aquele tiP,o de alimentac;ao, foi apresen
tado o sistema de produc;ao de leite. E assim vaca, boi e bezerro 
entraram no vocabulário dos Zuruahá, animando conversas e fantasias. 
Tomávamos cuidado com as latas de leite em pó, a toda hora 
abertas e seu conteúdo derramado. 
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Aninha, quando lhe vinha a vontade de tirar um cochilo na rede, 
tornava-se alvo de brincadeiras de mau gasto. Os índios, inicial
mente, náo deixavam a crianc;a descansar, tentando arrancá-la do 
mundo dos sonhos, mexendo na rede ou mesmo deitando-se ao lado 
de!a. Nao entendiam por que essa outra maneira de ser da crianc;a 
branca, por que outros costumes e outros padroes de vida. Os nenes 
deles nao tinham necessidade de lugares especiais para dormir. 
O simples contato com a mae era suficiente. Tere nao tinha prática 
de carregar sua filha na tipóia presa na testa. Usava a tipóia no 
ombro de maneira que a crianc;a ficava apoiada contra os quadris. 
Assim dormía bem nas longas andan<;as nos varadouros e nas roc;as. 
O ritmo da vida livre na maloca exigiu novas experiencias associa
das a outros padroes culturais, experiencias válidas, porém dife
rentes, as vezes até em formas de afrontas e choques. Como toda 
crian<;a, reclamava pelo banho quando sentía . a hora chegar, pelo 
leite quando a fome apertava, pela rede quando dese java dormir. 
Gostava de arrastar-se pela maloca, engatinhando de urna casa para 
outra, num espac;o limitado cheio de perigos: fogos acesos e espa
lhados, brasa por baixo da cinza, ponta de flechas envenenadas, 
flechinhas apontadas. E todo aquele jardim zoológico de bichos que 
atraíam a curiosidade da menina. Fugia para visitar o macaco-prego, 
o quati, a cutia, os cachorros e mesmo o caitetu, que ainda náo 
tinham amizade com essa crianc;a estranha. Máe e crian<;a sentiam 
o impacto desta realidade exigente : simplificar partes das duas ma
neiras culturais numa tentativa de aceitar a vida zuruahá sem deixar 
de pertencer ao mundo branco. 

Os cuidados pela crianc;a ocupavam o tempo da mae o dia 
inteiro. Como os índios nao confiavam os pequenos aos nossos 
cuidados, nós também náo entregávamos Aninha a caprichos desco
nhecidos, pelo menos nao por multo tempo. Aos poucos, ela teve 
de se sujeitar ao novo tipo de vida: comer sempre e nunca o sufi
ciente. Os índios traziam a toda hora alguma coisa para ela comer 
ou pelo menos mastigar: um peda<;o de cará mordido, urna ponta 
de urna banana, urna cuia com caldo de cana, mingau da banana 
comprida, um naco de carne chupada, o rabo de um peixinho moquea
do em folhas, urna frutinha silvestre, um punhado de mama com 
terra e gosto de urucum, urna macaxeira caída no chao. Aninha 
engordava e crescia . . . No entanto, Tere, ainda muito traca por 
causa de um acidente sofrido no Amoá, precisava de todo o cuidado 
e apoio. Seguidamente teve de contar a história da queimadura que 
deixou cicatrizes, principalmente nas pernas. 

Inverno de 1987. O extrativismo entrara na sua última fase antes 
do colapso total . O novo Plano Cruzado, do Governo, nao garantlu 
estabilidade, e o congelamento dos prec;os inexistiu. As merca-
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dorias aumentando vertiginosamente, sobretudo a gasolina. da qual 
depende a economia extrativista. O valor da madeira, sorva e bor
racha nao acompanhou a subida constante das mercadorias. O sis
tema de aviamento produziu urna dependencia irreversível entre 
extrativistas e patróes, entre pequenos regatóes e aviadores financia
dos peloi banco. Sorveiros e madeireiros, como numa última tentativa 
de corrigirem aquele desvío económico, vieram fazer sua exploracáo 
em áreas perto do nosso roc;:ado Amoá, ao longo do igarapé Sacado 
e na boca do igarapé Capivara, áreas exploradas há muitos anos. 
construindo acampamentos e tapiris. E assim, Amoá tornou-se nova
mente um ponto de apoio para colegas e compadres. Nossa casa 
vivía cheia daquele pessoal, as vezes pedindo pouso, comida e 
remédios, as vezes trazendo pequenos presentes como vinho de 
assaí, peixe e carne. A vidá tornou-se animada, o jeito alegre daquela 
gente simples contagiava. A malária atacava, nosso estoque de 
remédios estava reduzido apenas a casos de emergencia. Com toda 
essa moví mentacáo de pessoal doente também pegamos a febre. 

Urna noite estávamos sentados na paxiúba da varanda : Tere 
costurando, eu lendo, Mário mexendo na cozinha e Aninha dormindo 
no quarto, quando tombou a butija do lampiao de gás junto com a 
mesa. O gás incendiou, lanc;ando um fogo horrível contra nós, e 
atingindo Tere em cheio. Surpresa e dominada pelo pavor jogou-se 
ao chao, rolando para dentro da plantacáo de abacaxi, gritando deses· 
peradamente pela filha. Corri para o quarto, agarrei a menina e aban
donei a casa. Tere, no desespero, rodeou a casa de tora para 
entrar no quarto da crianca. Entáo me viu com a filha nos bracos. 
Estava em panico, em estado de choque, tremendo de dores, o corpo 
transformado numa só ferida. Fizemos alguns curativos de emer
gencia e ajeitamos o lugar para se acalmar. As feridas eram pro
fundas, a febre subiu . Tere nao andava mais, ficando· totalmente aos 
nossos cuidados. Seguiam-se dias e noites tristes, para ela de 
sofrimento, para nós de preocupacao, e para Aninha de adaptacáo as 
novas circunstancias: Mário e eu cuidávamos dela. Teve de aprender 
a conviver com urna máe doente e imobilizada por baixo do mosqui
teiro durante duas longas semanas. Urna tarde puxamos Tere deitada 
no colcháo para tora do quarto até a área da casa. Foi o día mais 
feliz da crianca. fez festa, arrastando-se por cima do colcháo e brin
cando com a máe. As queimaduras cicatrizaram mais depressa do 
que era de esperar, e Tere comec;:ou a ensaiar os primeiros passos. 
Logo veio o primeiro aniversário de Aninha que ganhou um rato coró 
assado no prato comemorativo. Comeu junto com os primos, que 
neste tempo estavam em casa, e tinham feíto arrumacáo festiva em 
protesto aos grandes que nao conseguiram trazer urna caca decente 
do mato. Mas nossa mesa nem sempre estava tao pobre como na-
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quele dia. Havia épocas em que náo faltava carne e distribuíamos 
entre os vizinhos que náo estavam com tanta sorte nas cac;adas, 
mesmo usando cachorros. Alguns já tinha perdido seus cachorros 
para urna onc;a que andava perto do nosso rocado, devorando um 
por um. Andávamos na mata mais apreensivos, olhando para todos 
os lados e mesmo para cima, sempre imaginando aquela fera perto. 

Os índios, que acompanhavam a narrativa com curiosidade, fica
ram espantados com o efeito perigoso de gás e gasolina. Contaram 
por sua vez acontecimentos tristes: o suicídio de mais tres pessoas. 
Tomaram veneno Xikwomá, Xahará e Kataru. Xikwomá, filho de 
Kataru e irmáo mais novo de Gamoni, era considerado um rapaz calmo 
e alegre. Seu pai falecera há anos bebendo kunahá. Sua máe, viúva, 
teve. por ocasiáo de relacóes com outros homens, mais um menino, 
Miti. Um dia, brincando com o karuru, urna roda de cipó que se 
joga com torca e apanha com urna:- vara comprida, ele acertou num 
cachorrinho matando-o. Xikwomá, sentido e com raiva, correu para 
tomar veneno. Xahará, seu amigo, um menino extrovertido e sempre 
disposto a aprontar alguma arte, ao saber do acontecido, suicidou-se 
também. Kataru, urna mulher que nunca deixava de mostrar seu 
sorriso meigo e acolhedor, apavorada com a marte de seu filho, em 
estado de raiva, suicidou-se, bebendo kunahá. A maloca inteira 
entrou em panico. Muitos parentes e amigos dos falecidos tomaram 
veneno, tentando o suicídio. Mas os índios passaram a vigiar os 
"suspeitos de tentativas de suicidio", controlando a situacáo. lkidi 
e Gamoki foram salvos por um tratamento de aquecimento do corpo: 
folhas de bananeira e o próprio abano sáo aquecidos ao fogo e pas
sados no corpo para reanimar o asfixiado. Gamoki, que já estivera 
com "carne fria", mostrava com orgulho as cicatrizes das queima
duras. Dixinimá, única irmá do falecido Xikwomá, e Hotoró, cunhada 
dele, tomavam conta das plantas, convidando-nos e distribuindo os 
produtos agrícolas. Jatabu ficara com tercado e machado do falecido, 
enquanto arco, flecha e zarabatana tinham sido destruídos. A rede 
dele serviu de caixáo para a sepultura. · Hotoró logo mandou tirar 
os enfeites que Kataru tinha colocado na perna de Aninha. 

As mortes eram recentes.. Xamá, máe viúva de Xahará, agora 
com mais um filho, contava toda sua tristeza no choro ritual - o 
ohi azanheru - principalmente a tarde, quando voltava da roca. 
Entrando em sua casa com gestos agressivos, sentava na rede, 
pulava outra vez da rede, mexia nas coisas, dava urna boa pitada de 
rapé, e cantava, chorando. O canto fa lava da morte de · seu filho e 
dos outros falecidos, e era interrompido por fortes solucos e novas 
pitadas de rapé. Gritava em voz rouca sua dor, correndo de um 
canto para outro, acendendo fogo e botando a panela para cozinhar, 
as lágrimas nos olhos e a tristeza estampada no rosto desfigurado 
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por 1numeras noites de insónia. Chovia, ao longe ecoavam alguns 
,., trovoes. Xamá estava mais calma. O céu tinha respondido ao seu 

clamor. O trováo era a voz de seu filho vindo de um universo além 
das nuvens onde os mortos dominam raios e trov6es, ventos e chuvas. 

Alguns homens como Waharé, Tehá, Obunu, Zumi e Heinidei, 
Ozei e Nauhaná da família de Naindi voltaram do zawatá, de urna 
grande cac;ada na boca do Pretáo. Trouxeram carne moqueada de 
macaco e anta. Anunciaram a chegada com sons de buzinas - Huria
teni. Os cac;adores entraram na maloca com expectativas de grande 
envergadura, com expressáo de orgulho e convicc;áo de quem pres
tava um servic;o importante a seu povo, com passos rápidos e baru
lhentos, os rostos sérios, um tanto violentos e guerreiros. Estavam 
de volta de urna missáo, trazendo a sua colaborac;áo preciosa. Dissi
pado aquele ar de superioridade, contaram suas aventuras aos 

Obunu, deltado na rede ao lado de vários adolescentes. (Foto do autor) 
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companheiros. A carne, pertencente a várias familias, foi distribuida 
em diferentes moquéns. Aniumoru, que se juntou ao grupo, examinou 
a carne, saboreando, como sempre, alguns nacos e comentando 
animadamente. Contou que no último zawatá feíto por ele com a 
participac;áo de Jatabu, Waharé, Xahará e Wainide toparam com um 
grupo de sorveiros baixando num grande barco do alto Riozinho. 
Mandaram parar o motor e trocaram macacos-barrigudos por faca, 
terc;ado, linha e anzol. 

Os sorveiros do alto Riozinho tinham baixado e, desta vez, de 
mudanc;a. A explorac;áo de sorva era um empreendimento ilusório, 
as altas despesas náo recompensavam. Na passagem pelo Pretáo 
toparam com um grupo de Zuruahá, liderado por um aleijado que 
mandou parar o motor, oferecendo alguns macacos-barrigudos em 
troca de linhas, anzóis, pequenas facas e alguns terc;ados. Em vez 
de efetuarem o costumeiro saque, trataram os sorveiros em pé de 
igualdade, trocando sua própria produc;áo com mercadorias de bran
cos, estabelecendo, assim, urna nova relac;áo. Entretanto, os índios 
que tinham descoberto algumas estradas de seringa no alto Riozinho, 
na margem esquerda, queixaram-se dos invasores que exploravam 
produtos vegetais em suas terras. Para confirmar os conhecimentos 
sobre o território deles, deram outra vez urna aula de geografia, .dese
nhando no chao toda a área, incluindo, desta vez, o nome do igarapé 
Erdilha, o Jazuru. Acrescentamos que o povo Máemá provavelmente 
tenha seu habitat na cabeceira de um dos galhos do Jazuru. 

Os sorveiros do igarapé da Capivara toparam com vestígios de 
"indios bravos", com quebradas, piques mal assinalados, acampa
mentos onde haviam preparado patoá e deixaram algumas panelas 
inutilizadas. Acom'panhamos a explorac;áo de sorva no igarapé do 
Bicho, subindo de canoa até urna terra firme e de lá abrindo um 
pique com rumo orientado pelo sol. Depois de duas horas cortando 
caminho avistamos um novo pique de indios com galhos quebrados 
para trás e sem sinais de corte a terc;ado. O varadouro de cac;a era 
provavelmente dos Máemá. Depois da saída de um grupo Máemá no 
rio Cuniuá no veráo de 1986, nunca mais soubemos de seu paradeiro. 
Agora estavam perambulando perta do nosso roc;ado, sem querer 
cantata com os brancas que, nesta época, exploravam as imediac;oes 
de seus acampamentos. Por . estarem numa área conhecida, os 
Zaruahá mostravam interesse por este povo. Entenderam que os 
Máemá eram como eles, chamando-os de irmáos. Um dia iráo fazer 
urna visita naquelas bandas. . . O igarapé Arigó ou Ramiro que faz 
divisa (kamateni) no Riozinho chamaram de Huramá. Da linha seca, 
entre as cabeceiras dos igarapé Arigó e Munguba, no Cuniuá, nao 
souberam enumerar os respectivos nomes. Era área desconhecida. 
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Determinadas práticas animavam para papos mais prolongados 
sobre outros mundos, sobre outra gente e sua maneira de viver. Era 
importante apresentar o universo distinto e táo parecido dos povos 
vizinhos: Jarawara, Jamamadi, Deni e Paumari. f ndios como eles, 
distintos dos brar¡1cos, moravam antigamente em malocas, usavam 
tanga e viviam de roc;a, cac;a e peixe. No entanto, doenc;as de bran
cos e epidemias dizimaram os habitantes vizinhos, tornando-os pobres e 
dependentes do mercado. Ao ouvir algumas palavras na língua dos 
Jarawara, ficaram admirados da semelhanc;a de nomes de animais 
e aves nas duas línguas. Despertado o interesse comum sobre 
este povo, contamos alguma coisa rudimentar sobre o Aiacá, a festa 
da moc;a nova. Os Zuruahá contaram que antigamente também faziam 
muitas festas, mas hoje em dia faltavam os cantores rituais, os 
inuahixa. lsto nos fez pensar: se os suicídios vinham ocorrendo 
com maior intensidade apenas nos últimos tempos, como, entáo, fun
cionava a transmissáo da história, da riqueza mítico-religiosa ao 
jovem povo? Como, entáo, se explicava o processo social educativo 
que faz todos os integrantes de um povo se declararem portadores da 
mesma cultura? Ouem, enfim, era o inuahixá, e quais eram suas 
func;oes específicas? lkiantare sempre era o mais apontado, porém 
quase todos os homens estavam investidos deste título. 

De fato, observamos poucas festas - se assim podem ser· cha
madas as que fazem a compararmos com os ricos rituais de outros 
povos indígenas. Em contraposic;áo, náo param de confeccionar 
artefatos destinados a festas. Mas os enfeites sáo guardados em 
pequenos sacos feitos de casca batida de urna árvore. As vezes 
mostram alguns como apresentando seu rico arsenal de ornamen
tac;áo. Outros sáo destruídos depois de usados por um instante. Por 
que nunca convidaram para participarmos num destes acontecimen· 
tos táo mareantes? Sem dúvida devem ter suas festas, pois parti
cipamos de urna. Mas seria um ritual, urna cerimónia, urna festa 
mesmo? Para celebrar a vida precisavam dos inuahixá iniciados nos 
mistérios relacionados a um outro mundo? Deve ter ocorrido um 
desastre interrompendo a sucessáo legítima dos titulares de poderes 
de iniciac;áo que unia o passado ao presente, a vida atual a origem 
do mundo, dos ancestrais. Hoje era apenas celebrada a r~cordac;áo 
dos tempos primordiais, sem receberem o fluxo da origem da criac;áo? 
O sentido da existencia do povo estaria esvaziado? Por que delega
vam poderes de inuahixá a quase todos os homens? Desarticulado 
o potencial criativo, o verdadeiro sentido da vida estaria unicamente 
na origem, num mundo hoje perdido, além desta realidade desvin
culada do seu cordáo umbilical? Kwakoi contou que há pouco tempo 
teve urna festinha do grupo de Naindi no Hama-iri-odá. Ozei, filho 
de Naindi, fora iniciado. No procedimento do ritual de iniciac;áo 
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apareceram detalhes sobre a danc;a ritual, os cantos, os enfeites que 
o iniciado usara, sobre forc;as físicas que teve de medir com outros. 
Mas apenas o grupo de Naindi participou. E nao houve comentários 
sobre o evento. Nesta conversa confirmou-se nossa suspeita de 
que a construc;áo da maloca tivesse algum significado mítico-religioso: 
na cúpula da maloca se reúnem as almas dos falecidos. e é com 
etas que inuahixá entra em contato. O zamzamá, o céu dos Zuruahá, 
está representado na enorme cúpula da maloca. A construc;áo da 
maloca apresenta, portanto, urna importancia significativa, materiali
zando a realidade sobrenatural em tempo e espaco, dando abrigo a 
seus queridos falecidos. A maloca é a casa de todos os Zuruahá, 
seu tamanho superdimensional abriga os. vivos e os mortos. Os 
Zuruahá acreditam no kunahá-taburi, no céu dos que bebem veneno. 
Zuruahá é a autodenominac;áo do povo enquanto está na terr.a, mas 
o verdadeiro nome parece ser Kunahá-Madé - gente do veneno . . 
A atrac¡áo que o outro mundo exerce sobre eles é tao forte que 
optam por urna decisáo fatal: o suicídio. Teria havido urna ruptura 
na interpretac;ao cosmológica de seu mundo por condicionamentos 
externos, destocando valores reais para o além? O suicídio é um dado 
cultural, fazendo vítimas segundo um funcionamento de regras arti· 
culadas em tempo e espac;o, com mecanismos de autocontrole? Cada 
homem que pode cantar o kurimié deve inventar seu próprio assuma
teni - gestos e gritos acompanhando o canto -, toque individual 
no contato com o\mundo dos falecidos. O ensaio do asumateni acon· 
tece nos varadouros, na roc¡a, na pesca ou na cac¡a. Os cantos 
kurimíé destinam-se tanibém ao domínio da natureza, principalmente 
quando se planta milho, macaxeira, mandioca, abacaxi etc. Servem 
para a terra produzir os alimentos; na caQa e pesca para os homens 
conseguirem carne e peixe. Um mundo mítico-mágico envolve toda 
a vida dos índios. Os· zamaté devem ser vencidos, pois atrapalham 
o bom andamento das tarefas. Hamá, ao voltar todas as tardes das 
cac;adas sem presa nenhuma, estava apreensivo e desanimado. Con
tava que embora topasse sempre com algum bicho errava todos os 
tiros, pois os zamaté, mais fortes que seu kurimié, davam azar. 

Ao perseguir um mutum, certa vez, perdi minhas quebradas e 
logo toda noQáo de orientac;áo. Deixando o mutum abatido numa 
árvore, procurei o varadouro. Depois de algum tempo localizei a 
saída do .mato, mas nao recuperei mais a posic¡áo do mutum. Os 
índios atribuíram a perda da ave aos efeitos dos zamaté. Outra vez, 
Obunu, nervoso, veio correndo para casa, contando ter escutado o 
barulho dos zamaté. Foi direto ao lugar onde a espingarda estava 
amarrada e insistiu ·para apontar a arma contra um determinado lugar 
a fim de afastar os zamaté. Encenei urna luta contra alguém invisível. 
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Obunu ficou mais tranqüilo. A cena, como sempre, era acompanhada 
~ por expressóes de pavor e de gargalhadas. 

Os Zuruahá desconhecem urna palavra especial para denominar 
a lua, usando para isso urna emprestada do vocabulário jamamadi-aba
rigu. Na verdade , a lua nao é satélite da Terra, é o próprio sol 
da ~oite - maseki harari. A Terra tem a forma de tarawa, que é o 
algu1dar de barro para assar a mama; sua superficie é como um 
globo cortado ao meio. O sol amanhece na nascente, atravessa o 
céu e se deita no poente. Enquanto gira por cima do tarawa, a 
terra permanece parada. E quando se esconde por baixo do fundo 
da "panela gigantesca", seu reflexo pode ser visto em várias formas, 
nas fases da lua. 

Aqui e acolá vía-se pequenas derrubadas novas como ilhas no 
meio da selva. Mais tarde todas as partes seriam ligadas para formar 
urna só roca. ·A expansao das novas roc;as acontecia cerca do Dihidi
·iri-odá e Hamá-iri-odá. Urna tendencia· notável, pois antes as novas 
rocas iam se espalhando para o lado do alto P.retao onde estava a 
maioria das grandes malocas como as de Obunu, Tokwomó, lkian
tare etc. Este ano, as pequenas derrubadas foram iniciadas perta da 
entrada do varadouro do Wahtanahá e Pretao e ao longo do igarapé 
Axerekini, ao redor da casa de Dihidi. As velhas capoeiras induzem 
a urna gradativa retirada desta área a medida que o extrativismo 
avanca. Agora as velhas áreas foram fechadas por dentro, tendendo 
a ocupar novamente seu antigo habitat. ramos com os índios buscar 
os alimentos na roca e replantar os pés de macaxeira arrancada e 
de cana chupada. Voltávamos com o kuhani - cesto feito na roca 
com folhas de patoá e preso na testa por urna tita de envira -
carregado com os produtos colhidos . As vezes nao dava tempo para 
distribuir aos que tinham ficado em casa. Alguns, e eram sempre 
os mesmos atrevidos, considerando n·asso kuhani um supermercado 
coletivo, avanc;avam, servindo-se a vontade, sobretudo quando trazía
mos macaxeira e banana. Oeste alimento guardávamos urna parte 
para reforc;ar o mingau de Aninha. E nao tendo tantas variedades 
como os Zuruahá para mudar o tipo de alimentacao para nossa crian
ca, defendíamos a unhas e dentes o pouco restante. Mesmo assim 
desapareceu o último pedac;o de cana, a última banana pendurada 
por cima das redes. O jeito era entrar na mesma brincadeira, roubando 
também algum alimento dos vizinhos, a vista dos danos. Era sempre 
um cenário alegre, pois tiravam sarro da encenacao de caras bravas. 
Na verdade nao deixavam nada faltar para a crianca. e quando pedía
mos algo que faltava em casa, eles de bom gosto davam. 

Com os trabalhos no novo rocado adiantados e a comida ao 
redor escassa, os indios mudaram para o Hamá-iri-odá, onde limpavam 
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a velha capoeira e trabalhavam na nova derrubada ao longo do igarapé 
lkiehini. Todas as manhas, cedo, antes da chegada dos beija-flores, 
algumas criancas exploravam o mel da flor das bananeiras, subindo 
pelos troncos lisos e apanhando as flores. O bando dos pequenos 
famintos repartía o doce delicioso. 

latabu e lbini se casaram, e raramente os víamos separados. 
Deitados na rede, brincavam como adolescentes, trocando gestos 
carinhosos, estregando o nariz um no outro, e explorando o carpo. 
Ninguém atrapalhava seu jeito curioso de namorar. 

Na casa de Kimeru tensao e nervosismo. Após tomar um porre 
de rapé, Jementi tentava faze-lo vomitar, enfiando um talo de ananás 
pela garganta. O motivo do alvoroc;o era o cachorrinho ter bebido 
mama-hahé - a água da mandioca - e se contorcer de dores. Trata
ram o cachorrinho envenenado com caldo de cana, e pouco depois 
já corria pela maloca. 

Kajuwei ficou outra vez com raiva. Pegou um feixe de zagaias 
em sua casa, amassando com o machado as preciosas ferramentas 
de pesca. Ninguém interveio, todos -respeitando o desabafo, embora 
o novo material ainda nao tivesse sido distribuido para todos. Depois 
foi picar um monte de folhas de tabaco. Aí Obunu, que talvez fosse 
dono de parte do produto, agarrou o que restava de folhas, guardan-

.do-as. Urna tarde, ao retornarmos da roca. notamos um silencio 
pesado, estranho, pairar no ar. Harakadé veio fofocar: Xirahki, filha 
de Kimeru, ia ganhar nene. A notícia foi transmitida sem entusiasmo. 
A mae de Xirahki náo estava na maloca, e outros parentes ocupavam· 
-se com alguma coisa como para disfarcar o acontecimento. Levaram 
Tere a casa de Kimeru, e lá tora, alguns metros distante da casa, 
estava Xirahki, de cócoras, pronta para dar a luz. Nasceu urna menina. 
Pegaram a recém-nascida e deitaram-na no cháo. A mae, toda ensan
güentada, voltou para a rede sem a nene. A menina tora rejeitada. 
Entendemos que tínhamos de fazer alguma coisa, e Tere, num impulso 
de mae, pediu a crianc;a. Os indios, no entanto, riram. Nao podiam 
entender aquel~ atitude nossa de querer salvar a crianca. sobre a 
qual pesava a leí secular dos Zuruahá. Durante toda a tarde tenta
mos convencer os índios a salvar a crianca. Mas conversamos a 
partir do nosso próprio mundo cultural e expressando nossos senti
mentos em favor da vida contra um universo que agia segundo urna 
concepcao diferente sobre vida e morte. Valores por nós entendidos 
e praticados eram anulados, feitos em nada por outros modelos de 
valores que regiam e controlavam a vida dos Zuruahá. Nao houve 
compreensáo de ambos os lados, cada um talando um linguajar incom· 
preensível, produto de um contexto cultural diferente. O choque de 
diferentes maneiras de expressar era forte, gerava um clima de 
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tensáo . Resolvemos respeitar o universo distinto do nosso na espe· 
ranc;a de achar oportunamente alguma brecha para melhor penetrar 
naquele assunto. No íntimo esperávamos a volta da máe de Xirahki. 
Kimeru , avo da crianc;a rejeitada, já estava nervoso com nossa con· 
versa. Waharé, irmáo de Xirahki, escapou da maloca para náo se 
confrontar com os brancos. lriam fazer valer a lei dos Zuruahá: 
rejeitar e matar toda crianc;a do sexo feminino, de pai desconhecido 
Jementi, de volta da roc;a, viu a linda crianc;a deitada na beira do 
caminho. Estava comovida e nervosa. A par da nossa intromissáo, 
veio conversar conosco, chorando. O corac;áo dela estava dividido 
entre os sentimentos e a lei? Viu ela em nossa atitude alguma chance 
de salvar a neta? Ou a nossa interpretac;áo, sempre partindo do 
nosso mundo, estava errada? Existiam sentimentos universais, iden
ticos a todos os homens? O cora<;áo era fonte de dores e lágrimas 
para toda a humanidade? Havia um senso comum, anterior a toda a 
complexa formac;áo cultural, mais original do que a expressao mais 
peculiar jamais criada pelo homem? Xamá nos tirou daquela tensáo, 
convidando a um passeio na roc;a . Pensávamos que a morte da crianc;a 
chegarla logo. Estava escurecendo, quando retornamos . Preparamos 
o jantar e deitamos na rede. Os Zuruahá também se prepararam para 
dormir, ajeitando o fogo e tomando o último rapé. De repente o 
choro da crianc;a cortou o silencio da noite. Um choro de desespero 
pedindo ajuda, implorando para sair da solidáo, do abandono, da rejei
c;áo. Um choro reclamando por amparo e caricia. Os nervos estavam 
a flor da pele. Tere chorava de desanimo e desespero. Os índios 
trouxeram o pequeno cesto para mais perto da maloca. Logo, alguém 
iria ficar com raiva e matar a crian<;a. Tomamos a decisao de salvar 
a recém-nascida, mesmo nos arriscando por violar as leis dos Zuruahá, 
mesmo sem prever as conseqüencias desta interferencia estrutural 
num mundo cujo contexto nos era completamente desconhecido. 

Ful conversar com Kimeru, mas este, com raiva, me mandou 
embora. Waharé náo deu bola. Jementi olhava para mim e Kimeru, 
chorando. Entáo alarmei a maloca toda: eles tlnham de entregar a 
crlanc;a para nós. Responderam com empurroes, zombando de mim. 
Avancei em direc;áo a crianc;a, mostrando minha decisáo de pegá-la. 
Jementi se adiantou, apanhou o pequeno cesto e o entregou a mim. 
Ouerendo acolher a crianc;a nos meus brac;os, tentei tirá·la do cesto, 
mas as máos tocaram na placenta fria e ensangüentada. Levei um 
susto pensando ser tarde demais. Ao carregar o cesto para nossa 
casa, atravessando a maloca toda, riram de mim com desdém. Em 
casa cortamos o umbigo e embrulhamos a crianc;a em alguma roupa 
de Aninha. Nossa filha estava dormindo e nem sabia que esta noite 
ganhara urna irmá. O bebe, sujo e ensangüentado, dormiu nos meus 
brac;os. No outro dia examinamos a crian<;a. Era urna menina linda 
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com cabelos escuros densos e olhos negros puxados. Nao chorava 
mais, dormia tranqüila. Cuidamos do umbigo e esperamos o momento 
em que fosse mamar nos peitos de Tere. Recebemos poucas visitas. 
Os homens davam urna volta grande por nossa casa, as mulheres 
que chegavam para conversar, nao tocaram na crianc;a. Só as moci
nhas ajudavam, ensinando·nos o jeito de cauterizar o umblgo com 
brasa e limpar o sangue da crianc;a. 

Kimeru e Waharé sumiram da maloca, com raiva de nós. Na rea
lidade foram pescar no Wahtanahá, querendo ganhar tempo, afastan
do-se, portanto, daquele mundo violado. Todos estavam na expecta· 
tiva e ninguém sabia de onde iam surgi r cenas de violencia. A tarde 
veio Jementl. Demorou para superar os preconceitos, mas enfim 
pegou a netinha nos bra<;os, com olhos tristes e chorosos. Nao 
restou dúvida que ela adorava a neta. Perguntou se íamos levá-la para 
o Oahá-odá - nossa casa em Lábrea. Respondemos positivamente 
dizendo que quando crescesse iria voltar a maloca e ficar com mae 
e avó. Outras mulheres também foram chegando, dando conselhos 
sobre os cuidados com a recém-nascida. 

O problema parecia superado, mas a mudanc;a de urna crianc;a 
Zuruahá para o mundo dos jara - os brancas, mexeu com a cabec;a 
dos índios. Era urna novidade, urna coisa tao estranha que despertou 
as mais curiosas perguntas: como ia ser levada para tora? O que ia 
comer? la beber leite de vaca como. fazia Aninha? Nós agora éramos 
os pais da crianc;a? la usar roupa e talar portugues? la voltar a 
maloca? Com quem ia se casar? A fantasia tomou conta, embolando 
urna realidade até entao simples com urna complexidade desconhecida. 

A crian<¡a estava salva e era nossa filha. No outro dia, Kimeru 
e seus filhos regressaram da pescaria. Veio direto me agredindo, 
avanc;ando com um pedac;o de pau contra mim e contra. a crianc;a. 
Era outra cena de amea<;a. Nao ia acontecer mais nada. Estava tudo 
bem ... Para nossa alegria a crianc;a mamou. Mas Aninha nao gostou, 
defendendo seu direito exclusivo sobre os peitos da mae. Nao quis 
saber da nova mana intrusa. Demorou alguns días até se acostumar 
a nova realidade: sua máe estava com urna nene que também preci
sava de carinho e amor. As moc;as contaram que naquela noite 
Waharé ia cortar a crian<;a com o terc;ado. Toda crianc;a do sexo 
feminino sem pai deve ser cortada. Era sempre assim. Kuitá 
cortara sua filha, e outras mulheres também. Urna nova realidade 
chocante penetrou em nossa consciencia, leis e costumes enraizados 
em contextos culturais desconhecidos. 

Nos próximos dias nosso trabalho consistiu em dar cobertura a 
unidade de identificac;ao da crianc;a entre zuruahá-madé e jara-madé, 
isto é, analisar e discutir com eles sobre o novo status da criao<;a 
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rejeitada pelos Zuruahá e aceita por nós brancos, mostrando a nova 
relac;áo da crianc;a com seu povo. Apresentamos a crianc;a a Xirahki. 
Era difícil saber se dentro dela se travava a luta de querer sua filha 
de volta ou se a aceitac;áo de seu mundo cultural era tao forte que, 
em vez de provocar sentimentos de máe, produzia raiva e rejeic;áo. 
Outra vez agindo conforme nosso consentimento cultural, esperamos 
urna resposta dentro de um universo de sentimentos e valores 
conhecidos por nós. A mae nao aceitou sua filha de volta. Talvez 
sua filha já estivesse marta, e essa fosse outra, a nossa, filha dos 
jara? De ambos os lados houve choque, e cada um partiu do seu 
mundo conhecido, da sua pátria de idéias1 crenc;as, costumes, do seu 
contexto cultural determinado, esteios seguros para continuidade e 
participac;áo num processo histórico particular e limitado. Faces do 
existir humano, com desvios e avanc;os, com falhas em sociedades 
avanc;adas e arcaicas. Falhas também no povo Zuruahá. Oferecemos 
nossa ajuda para corrigi-las. A crianc;a agora era nossa. Os Zuruahá 
chamaram-na de lrihamaré, a crianc;a sem pai, e nós a chamamos 
Niuara. O estado de saúde dela, de repente, foi piorando. Manchas 
azuis ·se manifestaram em todo o corpo. De dentro do umbigo tiramos 
alguns vermes. Niuara nao quis mais mamar. Batizei-a conforme 
nosso mundo de convicc;oes. Na noite do sétimo dia faleceu Niuara, 
nossa filha amada e amparada em longas noites de insónia, nos meus 
brac;os. No último momento inesquecível ela parecia sorrir como 
agradecendo pelos dias em nossa família. Nao conseguimos reter 
as lágrimas. Pedimos para ela proteger a pequena Aninha, lá do 
alto do céu dos cristáos. Os índios acompanhavam nossa luta contra 
o destino. A famílla Zuruahá da crianc;a nao sabia o que fazer para 
trazer pequenos agrados, sobretudo o avó Kimeru que mais se tinha 
revóltado contra nossa maneira de agirmos na estrutura sagrada de 
seu parentesco. Ouando nasceu a menina de Jejewei, Aniumoru, o 
pai dela, brincou comigo dizendo que podia levar a crianc;a ao mundo 
dos brancas e depois traze-la de volta para ela ensinar aos Zuruahá 
o idioma dos jara. Novas mortes na maloca de Hamá. Suicidaram-se 
Wanari que já tinha tentado o suicídio no ano retrasado, e vivia em 
constante atrito com sua esposa; sua irmá Hainixu, urna moc;a cheia 
de vida, que fez companhia a seu irmáo; e a mocinha Totoné, amiga 
íntima de Hainixu. Ouando chegamos a maloca, a situac;áo de tensao 
já tinha passado. Os tres jovens foram enterrados perto do Hama-iri
-odá, na saída do varadouro para o igarapé Wahtanaha. 

Hamá preparava um grande kunahá-baí no Pretao que nesta 
época de verao secava rápido. Inicialmente eu nao quis acompanhar 
a turma para a grande pescaria devido a urna profunda estrepada no 
pé que incomodava. Tere e Aninha iam fazer companhia para mim, 
mas vendo que até Kaboki carregava seu filho aleijado nas costas, 
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nao resistimos a vontade de partirmos no kunahá-baí. Ficamos na 
turma dos retardatários. Waini, o débil mental, já feito homem, 
pesava nas costas tracas de sua mae seguindo o varadouro, atraves
sando os igarapés em pontes que exigiam o máximo de equilíbrio, 
subindo e deseando os grutioes e galgando por cima de árvores 
grossas no meio do caminho. Ninguém ofereceu ajuda, nem seu 
irmao Bodé, que era considerado pai daquele rapaz. Ouando nosso 
grupo se juntou a turma toda, já era tarde. Foi montado um acampa
mento e dormimos ao retento. No outro dia seguimos viagem, os 
rapazes em frente, carregando os feixes da raiz kunahá, e depois a 
fila grande de homens, mulheres, crianc;as, bichos de estimac;áo e 
cachorros. A tarde chegamos no lugar destinado ao acampamento 
geral, perto da praia do Xixi no Pretao. Seguiu-se um dia de des
canso em que foram realizadas pescarías noturnas e melhoramentos 
no acampamento. Nao faltavam mama, banana e o imprescindível 

·rapé . Alguns rapazes foram com Mário até nosso acampamento no 
Riozinho, cerca ·de urna hora e meia de viagem, para explorar nas 
praias as covas de quelonios. Trouxeram urna cova de ovos de tarta
ruga, animando ainda mais a vida alegre ao ar livre. Fomos buscar 
palha de patoá e folhas de bananeira brava para a cobertura dos tapiris, 
emendados uns aos outros. 

No quarto dia comec;ou o kunahá-baí. Os homens dividiram-se em 
dois grupos, um para construir o xirímé, a barragem, abaixo da praia 
do Xi xi, e outro para montar a armac;ao dos paus onde iam ser batidas 
as raízes de kunahá. Eu fazia parte dos batedores de kunahá. Um 
pau grosso, liso e descascado, era fincado em duas forquilhas refor
c;adas. Ajeitamos outros pequenos paus para bater as raízes. Os 
índios protegiam a tanga com urna folha verde. O cheira doce e 
intoxicante do kunahá dava vertigens, náo agüentei por muito tempo. 
Enquanto os homens batiam o kunahá, as mulheres teciam pequenos . 
cestos do cipó tracoá, para apanhar os peixes asfixiados. Os cestos, 
cheios de farelos do material tóxico, foram mergulhados na água 
que se tingiu de urna cor leitosa. Os índios ocuparam lugares estra
tégicos abaixo do lugar do lance, onde os homens, munidos de urna 
flecha comprida, e as mulheres, com os pequenos cestos em pron
tidáo, crianc;as e macacos nas costas, esperavam pela descida dos 
peixes. Quando baixaram os primeiros peixes asfixiados, bebendo 
ar na superfície da água, explodiu a folia daquele povo alegre. Perse
guiam os peixes, jogando as flechas, galgando por cima de paus e 
galhos, cruzando a toda hora o igarapé, se agarrando no raizame dos 
altos barrancos, mergulhando os cestos contra os peixes enlouque
cidos e jogando-os para a praia, cada um reservando o seu lugar 
onde amontoava sua pescaria. A crianc;ada divertia-se gritando de 
emoc;áo, correndo atrás de peixes que pulavam da areia para a água, 
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matando-os. Os cestos de kunahá foram mergulhados em vários 
'" lugares, sempre seguindo a água. A turma toda mudava de posi<;áo, 

em busca de pontos mais favoráveis. 

De repente urna correria louca. Escutava-se longe gritos deses
perados de socorro. Tehá tora ferrado por urna arraia. Estirado na 
lama na beira do igarapé, rolava no cháo, ·chorando de dores. O pes
soal que usava a canoa para apanhar peixes no meio do igarapé 
encostou. Esfregaram a raiz tóxica de kunahá no lugar da ferroada 
do rapaz que, desesperado, náo parava de gritar. Os remadores em· 
barcaram o acidentado, levando-o ao acampamento. A tarde, a turma 
foi a barragem - um conjunto de paus verticais e horizontais amar
rados e cobertos com folhas - onde pegaran1 o resto dos peixes. 
Na mesma noite foram feitos os moquéns, cada família montando o 
seu próprio. O cheiro de peixe moqueado enchia o acampamento 
noturno. No outro dia era folga. Descansamos, brincando na praia, 
assando peixe e tragando muitas pitadas de rapé. A pescaría era 
boa, o pessoal estava satisfeito. Alguns rapazes foram apanhar 
jana - o jenipapo do mato-, pontilhando com a tinta o corpo inteiro. 
Terminado o estoque de mama, trouxeram·· palmito para acrescentar 
no caldo. A volta ao Hamá-iri-odá estava animada, havia comida para 
muitos dias. O acampamento fora desativado, os índios picaram 
todas as árvores onde as redes haviam sido atadas. Este costume 
observamos também em outros· acampamentos abandonados. A des
truicáo do lugar do pouso, a morte de árvores utilizadas para as 
comodidades, teria relac;áo ao seu universo mítico? O tratamento 
da ferroada com timbó era eficiente, o rapaz regressou a maloca 
caminhando. 

Nestes dias de fartura, o pessoal aplicava-se ao trabalho de roc;a. 
Queimaram a velha capoeira ao redor do Hamá-iri-odá, e com a pri
meira chuva de urna nuvem perdida do veráo plantaram. Zaru_naru -
a roc;a do ano retrasado requeimada - e a hadará sakawa - capoeira 
velha onde · se tinha formado um pacoval havia anos - eram novamen
te roc;as verdes verdejantes. Xarinia trouxe um kowasá - jabuti -
que foi assado na casca, e algumas mulheres cac;aram hasuna - ras 
- que foram cozidas depois de cuidadosamente despeladas. Comidas 
raras, que despertavam a curiosidade de todo mundo. 

famos cacar longe, por vezes acompanhados por cac;adores índios, 
as vezes empreendendo a caca sós. Aprendemos. os caminhos dos 
Asá, dos barreiros, do Kuriahuri-Asá e do Siubanzá onde havia urna 
vegeta«;ao de palmeiras cujos cocos atraíam bichos como anta, veado 
e caitetu. Nesta área havia geralmente um koari - espera feíta de 
alguns paus unidos a galhos - onde os cac;adores se escondiam. 
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Urna vez, lkiantare convidou-me ·para explorar a área de um 
Asá. Ao descermos para o barrelro, escutamos pisadas de bichos 
nas folhas secas. O indio, que achou ser um bando de mutum, estava 
enganado. De repente o sinal de alarme, e um bando de caitetus . 
estourou morro acima. Corri atrás para cortar o camlnho e dividir 
o bando, mas náo deu para atirar. Combinamos vigiar urna área sus
pelta, eu cuidando de um lado e ele do outro. Náo demorou quando 
ele assoviou. Virei o corpo, a espingarda preparada. Era urna onc;a· 
-pintada. Apontei para disparar, mas a onc;a fugiu numa corrida louca. 
lkiantare se riu de mim. Ansioso para presenciar o efelto da espln· 
garda, deixou a anca chegar perto. Aprendi desta lic;áo, pois mesmo 
atento a qualquer ruído náo percebl a leve pisada da onc;a. Outra vez, 
ao cac;ar na área do Pretáo, escutei os porcos quebrarem coco de 
joarl. Aproxlmei do igarapé pensando estarem do meu lado. Errei 
os cálculos, e era necessário operar no outro lado, tendo que atra
vessar o igarapé. Os porcos, ao notar minha presenc;a, sumlram. Nessas 
andanc;as quase sempre topava com algum bicho. Quería colaborar 
na despesa da maloca, mas a sorte nao estava do meu lado. 

A roc;a do Hama-lrl-odá pronta, os índios mudaram novamente 
para o Dihidl-lri-odá. A nova derrubada ao redor da casa estava bem 
quelmada. Cada familia tinha sua parte na área da roc;a. As vlúvas 
eram convidadas a participar no plantio aqul e acolá, desta manelra 
assegurando o direito de usufruto na colheita. Nós também plantávamos 
com várias familias. Kimeru deu até um pequeno pedac;o de terra 
exclusivamente para nós. Os Zuruahá, este ano, deram grande valor 
as manivas de macaxeira, que tfnhamos lntroduzido, plantando bem 
mais que em outras épocas. 

O plantío da roc;a comec;a geralmente com mandioca ou maca
xeira. Levam grandes felxes de maniva que o dono depo1s pica em 
pedacos. Ele, a dona ou algum parénte, jogam os pedac;os nos lugares 
onde deveriam ser plantados. Enquanto dividem a área, distribulndo 
a maniva por toda a extensáo prevista, outros fazem o buraco com 
auxílio de um terc;ado. A maniva, geralmente, é colocada na cova 
em forma de triangulo. As vezes, elas sao misturadas e plantadas 
numa só cova. Na hora da colheita sabem distinguir entre urna e outra 
qualidade, e ·em caso de dúvida, experimentam seu gosto, mordendo 
a raiz. 

Segue o plantío de milho. O milho a ser plantado é guardado 
durante alguns dias numa panela com água até a germinacáo. Sao 
preparadas varas cuja extremidade é amparada em forma de ponta. 
Com este pau é feíta a cova onde se joga cerca de cinco gráos de 
milho. A cova permanece aberta, sendo, por vezes, jogado um punha
do de terra nela. A distribuic;áo das covas é indicada pelo dono da 
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rot;a. A cana é plantada de duas maneiras: a parte do olho é deitada 
numa cova comprida e coberta com terra. O resto, cortado em 
pedat;os com pelo menos um broto, é jogado na cova feita com 
auxílio de tert;ado ou daquele pau. Abacaxi e ananás sao levados 
a rot;a pelo dono em enormes cestos e distribuídos praticamente por 
toda a área da rot;a. As mudas, limpas de folhas secas, sao jogadas 
em covas. Conhecem vários tipos de ananás, entre eles o aragoná 
;amaré, o bauí e o hasá. 

Nesses dias de plantío, o consumo de rapé era enorme. A toda 
hora tiravam o zaki-banuhi e o kowasá do cestinho para darem urna 
boa tragada de chiná. Nao passou urna noite sequer em que os 
índios nao exagerassem, vomitando até as tripas. Aquele proce
dimento exagerado do uso do rapé nao era comum. Alguma tensáo 
estava pairando no ar ... Urna tarde, Obunu, um homem geralmente 
quieto, deu alarme, tentando tomar veneno. O motivo era urna briga 
com sua fllha Harakadé, que recebera um caráo do pai em público, ao 
descobrir um namorico. A mot;a, sentida, agrediu o pai, batendo · 
levemente nele. Outro dia, lbini tomou veneno por ciúmes de seu 
marido Jatabu. Mas logo apareceu na maloca, vomitando fortemente. 
Sua máe, Eidju, quis fazer companhia a sua filha, correndo também 
para arrancar urna raiz e espremer o líquido na boca. Howi, mulher 
de Teha, tentou envenenar-se também por ciúmes. Dihidi também 
tomou veneno por causa de urna flechada no seu cachorro. Passou 
mal e custou faze-lo vomitar todo o veneno. E mesmo Xarinia também 
apelidado Boasamaru (geralmente usam dois nomes para a mesma 
pessoa) bebeu veneno. Vomitou muito e ficou estirado· no chao como 
morto. Mas neste caso nem. os próprios pais derani assistencia, 
deixando o tratamento entregue a nós e a algumas mulheres. Os 
índios distlnguem entre casos graves em que fazem tudo para salvar 
a vida, e casos mais leves, que deixam agora por nossa responsa
bilidade, apenas animando para fazer o tratamento correto. A nós 
todos os casos de tentativas de suicidio preocupavam. Confiavam no 
"Esp·ecífico Pessoa", um líquido antitóxico que bebiam depois de 
von1itar o veneno. 

Dividiram a roc;a ao redor do Dihidi-iri-odá em quatro grupos. 
Kwakol com sua familia voltou para sua maloca, o grupo de Naindi 
para o Naindi-iri-odá, o grupo de Teha para o Tehá-iri~odá, e o grupo 
de Hama para os acampamentos perto do Hamá-iri-odá. A casa de 
Hamá, desativada por falhas na construc;áo, la ser derrubada e recons
truída por Kwakoi nas lmediat;óes. Os acampamentos eram um 
conjunto de tapiris emendados. Ficamos no Odá-Basá de Gamoni. 

Os dias se passavam entre pequenos kunahá familiares, cacadas 
menores, colheita de frutas silvestres, plantio da roc;a nova e cons-
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truc;ao de várias malocas novas. Gamoki levantava sua maloca em 
frente do acampamento, Waharé na entrada da roc;a nova e Aniumoru 
na saída da mesma . . Kuxi consertava sua maloca derrubada e Kwakoi 
ajeitava o lugar de sua nova maloca a ser feita com o material da 
casa de Hamá. Teve de mudar para o tapiri de Gamoni porque um 
acidente, provocado por suas crianc;as, queimou a casa toda. 

Urna tarde Hotoró alarmou o acampamento: lxahó tomou veneno 
e estava morrendo. Correndo para a maloca de Teha, encontramos 
a mocinha quase morta nos brat;os de seu pai Obunu. Desesperado, 
gritava aos ouvidos da moribunda, chorando. Aplicamos ainda "Espe
cífico Pessoa", mas a moc;a já nao conseguiu engolir. Faleceu poucos 
minutos depois. Obunu estava tora de si, gritando em voz alta. 
O choro foi-se transformando num canto triste, no ohi hazanheru, 
externando sua dor pela perda da filha amada. i;>eitou a mot;a na 
rede dela, procurou lenha e fez fogo por baixo. Colocou em cima 
do corpo o recipiente de rapé, o canudo e algumas folhas de tabaco. 
Depois deixou a maloca, anunciando a morte de sua filha, cantando, 
gritando, chorando. Os outros índios estavam de olho nos seus 
parentes, vigiando cada passo. Um seguiu Obunu para evitar outra 
morte. Harakadé, lrma de lxahó, correu e bebeu veneno. Descoberta 
em tempo fizeram-na vomitar. Mosé e Tehá, outros irmáos da tale· 
cida, correram, mas a vigilancia apanhou-os em flagrante. A tensáo 
na maloca era forte . Xiubkwá, irmá da mae falecida, chorava a morte 
da mocinha, e Aidi o desaparecimento de sua neta. O motivo da 
morte de lxahó era um namorico com lkidi. Descoberta a transa, 
Harakadé contou ao pai. Entao a mocinha, com raiva e em estado 
de transe, assumiu o suicídio. Ao tentar correr até· sua maloca, 
caiu antes, na maloca que imada de Kwakoi , onde foi encontrada. 
lkidi soube da morte de lxahó. Decidiu tomar veneno também. 
Encontraram o rapaz correndo para a maloca. Lutaram a noite toda 
por sua vida, aplicando folhas quentes para aquecer o "corpo trio". 
lkidi estava em coma, com batidas do corac;ao intermitentes. Axá, 
comandando a ac;áo de salvamento, gritava aos seus ouvidos sem 
cessar, tentando chamá-lo de volta. Neste estado de coma náo dei
xaram aplicar O· líquido que, poderia entrar no canal errado e complicar 
a situa9ao ou espalhar a ac;áo do veneno. Depois da meia-noite, o 
físico forte do rapaz venceu o pior da crise. Ganhou alguns pequenos 
goles de caldo de cana, e, pela madrugada, aplicamos nosso remédio. 
Ainda vomitava os restos de veneno, reclamava por água e tinha difi
culdade de respirar. 

Durante o dia seguinte refor9aram a vigilancia. A tarde foi 
preparado o enterro. O próprio pai abriu a cova na sepultura de 
Wanari , Hainixu Totoné. Desmanchou urna parte da velha sepultura, 
descobrindo-a. O veneno, 24 horas depois do falecimento, agia no 
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corpo da morta. O cadáver esteva inchado, o rosto deformado, sangue 
" escorrendo pela boca, nariz e olhos. Para estancar o fluxo de sangue, 

os índios meteram alguns peda<;os de algodáo naqueles lugares. Por 
cima do corpo colocaram folhas forradas de tabaco. O carpo estava 
deltado na rede, embrulhado em folhas de bananeira. O funeral 
movimentou-se do Teha-irl-odá até a sepultura ao lado do Hama-iri-orá. 
Os parentes carregaram a morta, chorando e cantando o ohi. Mas 
houve pouca participa<;áo no enterro. O próprio pai baixou o cadáver 
na cova até o pau da rede encostar na beira de sepultura. O corpo, 
assim, ficou suspenso por cima da cova. Em seguida paus transver
sais foram colocados por cima dele, e um pequeno monte de terra, 
apenas para cobrir o cadáver. Obunu, entáo, consertou a cobertura 
da sepultura, incluindo, desta vez, a de sua própria filha. Colocou 
alguns peda(fos de cana e algumas folhas de tabaco no túmulo e 
fechou-o com paus e folhas. Na hora em que Obunu baixou o corpo 
na cova, Mosé derrubou urna pupunheira. Durante toda a fase do 
enterro dava alguns golpes na árvore e, no exato momento da 
sepultura, a árvore caiu. A vida tora cortada. O toco morto lembraria 
aos transeuntes por muito tempo a morte de lxahó. 

Eles mostravam ao longo dos varadouros vários tocos velhos, 
árvores derrubadas por ocasiáo do falecimento dos Zuruahá que toma-

. ram veneno. Sinais da morte ao longo dos varadouros, marcos da 
história sui generis do povo. Nomes gravados ao pé da árvore dos 
que hoje fazem parte do grande povo Kunahá-Madé, num universo 
do além, donos de raios e trovóes, de chuvas e tempestades. Pelo 
visto, há urna certa seqüencia na morte provocada pelo veneno: um 
acontecimento qualquer provoca raiva, levando ao estado alterado 
de consciencia tao intenso que inverte valores como vida e morte, 
colocando o indesejável total como o máximo do desejável: um terrí
vel compromisso que define o povo Zuruahá. A pessoa corre para 
a ro<;a, arranca a raiz, espreme o líquido e bebe o veneno. Depois 
tenta regressar a sua maloca de origem, correndo. Talvez por um 
instinto de ser descoberta e salva, talvez porque encontre lá seu 
mundo dos Kunahá-Madé por baixo daquela imensa cúpula. O ohi 
hazanheru marcava o ritmo .dos dias seguintes. Obunu, Xiubkwa e 
mesmo a velha avó da falecida, Aiji, percorriam varadouros e ro<;as. 
cantando e chorando. Urna vez Obunu velo ao nosso acampamento 
queimar os cabelos de sua filha, cortados alguns días antes do 
falecimento. 

Um temporal se anunciou. Escurecia, um vento forte fustigava 
o acampamento. Desabou urna chuva diluvial. Um raio caiu perto, 
assustando a todos. Os país correndo para pegar seus filhos, e nós 
também agarrando Aninha derrubada pela for<;a do raio. Da maloca 
de Tehá vieram gritos. O temporal tinha derrubado a maloca. Cuando 
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chegamos lá, o pessoal já tinha saído dos escombros de paus, vigas 
pesadas e folhas de caranaí. Como por milagre, ninguém se ma
chucara. Organizamos urna a<;áo de salvamento, limpando de qualquer 
jeito o interior para recuperar os poucos apetrechos: panelas, redes, 
armas e bichinhos de estima<;áo. Urna parte clo pessoal mudou-se 
para o nosso acampamento. a outra fol ocupar a nova maloca de 
Naminderu, perto do Naindi-iri-odá. A causa do desastre foi atribuída 
a lxahó que, brava, velo derrubar sua casa na maloca de Tehá, afravés 
de ralos, trovóes e ventas . .. 

Voltaram os dias de alegria. Donos e donas convidaram para 
darmos fim as plantac;óes de mandioca do ano retrasado. Vieram de 
várias malocas, cada um arrancando para o próprio consumo. Os 
trabalhos de mutiráo consistiram em guardar as melhores raízes 
para o dono, que la socar a massa em cestos enormes - os máma
-dokuni - e guardá-los no igarapé. Aos trancos e barrancos, sob 
a asslstencia animada de colegas, o dono carregava o pesado paneiro 
até a água. Os companheiros, que tinham ajudado na hora de ajeitar 
o cesto nas costas, acompanhavam a perigosa descida, equilibrando 
aqui e acolá o cesto. Nesta época de pouca água era necessário 
represar o igarapé com urna barragem de paus, tocos, folhas e barro 
para cobrir o cesto com água. 

Participamos na construc;áo da nova maloca de Waharé, dando 
urna máo nos diversos servi<;os. A área do interior da maloca ainda 
estava cheia -Oe paus e raízes, só arrancados a medida que 
se desenvolviam os trabalhos. Era avallado o círculo para os buracos 
dos esteios-mestres e neles eram levantados os esteios em cujas pon
tas ia ser encaixado o suporte circular superior. Ajeitamos os estelos, 
deixando todos os encaixes para dentro da área da maloca, um 
trabalho pesado, pois os paus pesados pouco se mexlam dentro do 
buraco. Depois juntamos as pec;as de envira do kawanaru. do círculo 
superior, unindo-as com linha de clpó. Hamá tora convidado para dar 
um retoque no círculo. Depois de examinar as jun<;óes, mandou 
desmanchar algumas partes e falquejar outras com ter(fado. Feita 
novamente a amarra<;áo, o círculo era levantado por rneio de levas 
e forquilhas. Levantamos primeiro ·urna parte que fol amarrada em 
dois ou tres postes; depois foi levantado o resto, déixando todo o 
círculo na mesma posi<;áo. Com forquilhas mais altas prosseguimos 
no trabalho, deixando o suporte redondo cada vez mals alto até 
atingir a altura no encaixe. 

A turma de Naindl empreendeu um grande kunahá-bai no igarapé 
Makuhá. Mário pediu carona. Depois de aprontar os servi<;os neces
sários para a grande pescaría, grupos de rapazes e homens de outras 
malocas foram lá ajudar a apanhar e trazer os peixes. Os indios recia-
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maram, que o pessoal de Naindi tinha errado os cálculos de distancia 
... entre o lugar do lance do kunahá e a barragem. A noite surpreendeu, 

e muitas matrinchas foram perdidas. Mas mesmo assim regressaram 
com comida para muitas bocas. Enquanto isso, acompanhei o pessoal 
de Kimeru e Aniumoru para, no igarapé Koreha, fazer um bakemá-baí 
- pescaria onde em vez da raíz do timbó é usada a planta bakema. 
Esta planta é um pequeno arbusto com utilidades medicinais, princi
palmente para feridas e machucados. Cortamos galhos, folhas e 
sementes de bakemá no lugar onde antes era a maloca de Aniumoru, 
enchendo alguns cestos. Fomos perto do igarapé Korehá, onde os 
cestos eram despejados e o bakemá batido com paus. A massa 
verde e cheirosa era novamente recolhida no sadawá - pequenos 
cestos feítos de folhas de . caranaí, cujo talo forma urna al9a - e 
levada até o lugar do lance. Ao baixar o sadawá na água, saía urna 
tinta de tonalidade escura, e o pessoal acompanhava, chamando os 
peixes com as palavras karibi, zubi. Embora houvesse poucos peixes, 
nao desistiram. FU<;avam em todos os paus velhos , buracos e lajes, 
afugentando nao importa o que estivesse por baíxo. Precisava-se de 
multa coragem para enfiar os bra9os por baixo daquele mundo des
conhecido. Regressamos, cada pescador trazando um pequeno kuhani 
nas costas. E os poucos peixes, repartidos entre os que ficaram, 
deram alguns bons caldos familiares. 

A noite foi animada por urna turma de rapazes que arremedaram 
o jeito dos velhos. Apresentei-me também como ator, tendo o papel 
de um velho que, apoiado numa bengala, arrastava-se com dificuldade 
de um canto ao outro, e curvado e cansado, com maos tremulas, 
pedia urna cuia de caldo e ajuda para deitar-se na rede. Foi urna farra 
divertida, pois os índios achavam muita gra9a do velho caduco. 
Estavam eles com opinióes divididas sobre o valor da velhice deter
minado por um consenso cultural zuruahá? Os velhos nao poderiam 
participar dos Kunahá-Madé, do povo do veneno, depois desta reali
dade terrestre, no além. Aniumoru e Axa, empolgados com aquele 
cenário, conversaram sobre o mundo dos brancos. Reclamavam das 
tantas mortes nos últimos tempos e pediram para levá-los até o 
Oahá-Odá, a Lábrea. Oueriam eles partir para descobrir um novo 
sentido de vida? Os dois, embora tivessem tentado o suicídio, já 
eram homens maduros. A velhice iria surpreende-los inexoravel
mente. Aniumoru propós colocar o rovado novo na boca do Pretao, 
no Riozinho. Estaria ele ali longe da pressao fúnebre do suicídio? 
Alguma coisa mexia na cabe9a dele. Seria um sentimento de vida 
mais prolongada? Ou a descoberta de novos valores ajustados ao 
mundo dos brancos? Adivinhando meu pensamento, olhava curioso, 
rindo. Rindo como sempre, quando tentava discordar com sua ma
nei ra de ser . .. 
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O trabalho indigenista de campo de reconhecimento e identifi
cac;ao do povo Zuruahá está praticamente concluido. t: a primeira 
fase de um convívio pacífico de urna pequena etnia de apenas 14(l 
indivíduos com agentes da sociedade nacional, representantes de 
urna superpotencia esmagadora do mundo náo-índio. 

Os Zuruahá suportaram até entáo a expansáo da frente econó
mica regional, operando por seu sistema defensivo apenas contra 
invasóes amea<;ando diretamente sua área de moradias e roc;as, re
chac;ando os extrativistas com violencia. Neste período ocorreu a 
disputa de ferramentas por ac;oes de ataques ou saques dentro da 
área de cac;a e pesca. As novas conquistas tecnológicas, resultantes 
destas excursoes, criaram práticas de dependencia, abrindo espac;o 
e relac;oes esporádicas nao-pacíficas com a frente pioneira. Embora 
rejeitando o avanc;o de urna gigantesca sociedade nacional que se 
manifesta na ocupa<;áo do territórlo indígena através de grandes 
barcos, motores, canoas, moto-serras e avioes, procuravam inovac;oes 
técnicas associativas a seu mundo cultural de agricultores, cac;adores 

· e pescadores. 

Os indios vivem encurralados pelos extrativistas entre as cabe
celras do Pretáo, que desemboca no Riozinho, e do igarapé do Indio, 
que deságua no Coxodoá. A única chance de sobrevivencia autónoma 
está no controle destas duas entradas. Elas ameac;am ser o veículo 
de compulsóes ecológicas, pela disputa de recursos diferentes no 
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.nesmo território, isto · é, pela · transformac;áo de seu habitat em 
.. empresa extrativista, e também bióticas, pelo contágio de doenc;as 

dos agentes desta frente. 

Nossa equipe indigenista, percebendo que o povo Zuruahá estava 
com pleno vigor físico e mantendo completa autonomia cultural, 
optou inicialmente por urna postura protecionista, tentando controlar 
as respectivas entradas de acesso ao habitat, conduzindo urna ac;áo 
de intervenc;áo na área de expansáo da frente económica regional. 
Esta fase deu-se em dois níveis de ac;áo: despertar urna nova cons
ciencia de respeito ao território indígena nos agentes da frente extra
tivista, e responsabilizar o órgáo oficial, a Funai, pelo processo de 
demarcac;áo da área indígena Zuruahá. A reac;áo a alterac;áo do 
sistema económico na área, por nossa ac;áo de intervenc;áo, nao foi 
pacífica. A frente alegava o colapso da explorac;áo de sorva e 
borracha, e conseqüentemente, a cria<;áo de um problema social de
corrente da riqueza dos vegetais na área em questáo. Por conse
guinte, lanc;ou urna avalancha de denúncias contra a equipe indige
nista, caracterizando-a de exploradores de minérios, plantadores de 
maconha e instigadores de índios, com efeito enfraquecedor sobre 
nosso trabalho intervencionista. . 

A ac;áo da Funai fo.i lenta. A "Opera<;áo Coxodoá", organizada 
para estabelecer o "primeiro contato oficial com índios arredios", 
abriu um varadouro que liga o centro da frente pioneira com o ha
bitat dos Zuruahá. O contato foi realizado por práticas indigenistas 
similares as dos velhos tempos do SPI, revelando um procedimento 
desastroso. Urna vez a via de comunicac;áo aberta, os agentes extra
tivistas utilizavam-na para fins exploratórios de produtos vegetais e 
de cac;a; os missionários da Jocum para evangelizar com métodos 
ingenuos e efeitos dissociativos, desmoralizando crenc;as e valores 
indígenas. A resistencia física e a autonomia cultural dos Zuruahá 
estavam expostas a agressóes violentas. Optamos por um trabalho 
indigenista de campo mais intensivo. Aos índios, receptivos a ele
mentos culturais diferentes, tentávamos apresentar a sociedade na
cional de forma dirigida, com conteúdos selecionados. Queríamos 
animá-los a ter relac;óes apenas esporádicas , atrasando, assim, um 
processo de aproximac;ao acelerada a sociedade nacional. O ideal 
seria suprimir as necessidades novas sem recorrer a relac;óes econó
micas com os agentes do extrativismo, que desejam fazer dos índios 
apenas a reserva de máo-de-obra da economía· regional, induzindo-os 
a perda completa da autonomia cultural. Nossa permanencia mais 
prolongada nas malocas conduzia os indios a urna nova maneira de 
conviver com a sociedade nacional que representávamos, a urna 
receptividade contraditória. Portanto, era nossa responsabilidade 
apoiar o sistema defensivo e participar ativamente na vida cultural, 
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valorizando, assim, seu modo de viver e relativizando a imagem da 
atraente superpotencia tecnológica. 

Darcy Ribeiro afirma que o que determina o destino do povo 
indígena é a dinamica da sociedade nacional. E esta avanc;a inexora
velmente, fechando o cerco e trazendo urna mudanc;a substancial na 
área indígena: o sistema de explora<;áo. No extrativismo, os agentes 
desta explorac;áo encontram-se num baixo grau de organizac;áo de 
vida social, que nos levou a avaliar com os índios, rudimentarmente, 
a maneira de viver dos brancos. Sendo integrantes desta mesma 
sociedade, criávamos condic;óes artificiais de atua<;áo, mesmo entran
do lentamente num processo de envolvimento na vida Zuruahá. A ma
neira de envolvimento nao expressa a realidade conflitiva da socie-
dade nacional. As práticas alternativas sobrepóem-se sobre o 
discurso teórico contra o etnocentrismo fatal das superpotencias, 
amenizando a ac;áo defensiva dos índios. Atrasando o processo de 
relac;óes consolidadas com agentes da frente pioneira, teríamos 
tempo para informar sobre o iminente perigo e apoiar sua resistencia. 
Ao mesmo tempo, outros integrantes da sociedade nacional, os mis
sionários crentes, tentam integrá-los, através da evangelizac;áo, a 
sociedad e nacional, sem se preocupar com os problemas de expansao 
da frente económica. Intolerantes diante de culturas indígenas, inva
dem seus ·espa<;os sagrados com conteúdos alienantes e destrutivos 
da fonte regener~dora de forc;as vitais de resistencia, pondo em risco 
a autonomía cultural. A atuac;ao das duas entidades missionárias, 
nao competitivas, desenvolve-se em níveis de postura diferentes. Os 
missionários crentes determinam sua ac;áo pela té de que "é Deus 
quem dará a ac;ao certa .. . " A Funai, depois da " Opera<;áo Coxodoá", 
desapareceu da área. Alguns anos depois, funcionários regressaram 
para fazer apenas "Estudos preliminares de demarca<;ao", e "Viagem 
de controle de invasóes", ambos os trabalhos propos~os e acompa
nhados por nossa equipe. 

Observamos, ao longo destes anos, urna mudanc;a territorial da 
área do Coxodoá para a do Riozinho: roc;as e malocas novas sáo 
colocadas nas imediac;óes do Pretao. ~ difícil avaliar se o processo 
de mudanc;a é periódico ou está sendo influenciado por nós. A área 
do Pretáo está praticamente controlada por nós e, desde o início do 
trabalho, nao houve mais invasao por esta via fluvial, o que garante 
aos indios mais liberdade para grandes cac;adas e pescarias. As 
práticas de indigenismo missionário nao se deram num clima de 
tranqüilidade. Defrontamo-nos com diversos componentes da sociedade 
nacional que mudaram o ritmo previsto do trabalho de campo entre 
os zuruahá. O varadouro da Funai consolidou a economia extrativa; 
as várias mudanc;as no levantamento fundiário desestabilizaram a eva-
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cuac;áo de invasores na área indígena; os missionários crentes assal
" tam o patrimonio cultural do povo Zuruahá. 

Surgem as perguntas a respeito de perspectivas desfe povo. 
Aparentemente, o destino dos Zuruahá é passar por diversas etapas 
de aproximac;áo a sociedade nacional , de indios autónomos a gené
ricos. Ouer dizer, étnica e físicamente reduzidos, poderáo se 
acomodar dentro de condic;óes que assegurem o dlreito de viver. 
Entretanto, prolongando a fase de indios com relac;óes esporádicas 
com a sociedade nacional: apresentando a dinamica desta como 
forc;a dissociativa sobre a vida deles: apoiando seu sistema seletivo 
de defesa; considerando a vida cultural como estilo alternativo entre 
várias manelras do existir humano; garantindo o espac;o físico; admi
tindo a introduc;áo de novos instrumentos e técnicas de produc;áo. 
como acréscimo; e mantendo-os longe do contágio de doenc;as, at~a
vés de um sistema preventivo, os Zuruahá poderáo continuar vlvendo 
sua autonomía cultural e sua identidade étnica. Sujeitos a vários 
tipos de transformac;óes enriquecedoras, ao lado de outras sociedade$ 
indígenas e da sociedade nacional, haverá um intercambio recíproco. 
Os Zuruahá, como outros povos indígenas, enriqueceráo o. patrimonio 
cultural nacional. 

Apesar de compunc;oes violentas, hoje, oito anos depois do 
primeiro encontro pacífico, os índios vivem a plena autonomía cultural. 
Náo passaram por nenhuma epidemia ou por mortes decorrentes de 
doenc;as contagiosas. Em fins de 1987 foi feita a demarcac;áo física 
da área Zuruahá. Os novos instrumentos introduzldos foram adapta
dos a seu modo de produzir, propiciando mals fartura. Nosso papel 
de fornecedores de ferramentas, embora criando condic;oes de de
pendencia, deve ser considerado devoluc;áo reparatória pelas riquezas 
perdidas, e estímulo a produc;áo cooperativa. No entanto, o perigo 
de desagregac;ao social e de perda de plena autonomia cultural é 
iminente, ameac;ando tornar os Zuruahá indios genéricos, reserva de 
máo-de-obra da economía regional, num contexto de baixo nível social. 
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1 
CORRESPOND~NCIA OFICIAL DO CIMI A FUNAI NOTIFICANDO A 

EXIST~NCIA DOS ZURUAHA 

Exmo. Sr. 
PRESIDENTE DA FUNAI 
Cel. Joáo Carlos Nobre da Veiga 
NESTA 

Brasília, 30 de junho de 1980. 

Sr. Presidente, 

No día 17 de abril de 1980, o Regional Norte 1 do Cimi encami
nhou a essa presidencia ofício protocolado sob n. 1.313/ 80, solicitando 
a imediata interdi~áo e demarca~áo da área dos indios do "Coxodoá", 
localizada entre, o lgarapé Pretáo e o rio Riozinho, na regiáo do Médio 
rio Purus, Estado do Amazonas. 

Urna equipe de missionários · estabeleceu o contato com 40 guer
reiros, de aspecto sadio, em 8 de maio último, verificando entáo na 
área habitada pela comunidade grandes lavouras, o que nos faz supor 
a existencia de um grupo mais numeroso. 

Até a presente data nenhuma medida foi tomada para garantir 
a sobrevivencia física e cultural deste povo. Torna-se urgente tomar 
as providencias cabíveis, pelo fato destes indios se encontrarem cer
cados por sorveiros, os quais já tentaram por mais de urna vez 
penetrar na área, rica em sorva e outros produtos de extra~áo 
como a castanha, a seringa etc., e pela implanta~áo iminente do 
trecho Lábrea-Benjamim Constant da Rodovia Transamazonica (BR-230). 

Caso a Funai nao tome providencias urgentes para enfrentar o 
problema, estará contribuindo com sua omissao para o genocídio 
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deste povo como ocorreu ao longo da Transamazonica com os Pa~a-
" kaná, atualmente dizimados, e com os Kren-Akarore ao longo da 

Cuiabá-Santarém, violentamente contatados. Estes povos se 
encontram hoje dizimados por doenc;as de todos os tipos provocadas 
pelo contato indiscriminado. 

Responsabilizamos o órgáo oficial pelas conseqüencias que advi
ráo sobre este povo caso a Funai náo tome todas as medidas neces
sárias para a protec;áo do grupo indígena do "Coxodoá". 

Sr, 
Kazuto Kavamoto 
1 .• DA da Funai 
Manaus-AM 

D. José Gomes 
Presidente do· Cimi 

Manaus, 20 de setembro de 1982. 

Prezado senhor. 

Queremos por meio desta informar das ameac;as que pairam 
sobre os indios recém-contatados do Coxodoá para que sejam tomadas 
as providencias cabíveis. 

a) Aumentou consideravelmente o número de sorveiros que se 
aproximaram da área indígena a partir deste ano. Sendo a sorva na 
regiáo cada vez mais escassa, a invasáo do terrltórlo indígena tra
dicional, que é rico neste produto, é lminente. 

b) Os filhos dos sorveiros contraíram o sarampo, por isso, qual
quer contato deles com os índios poderá decretar o exterminio do 
grupo. 

Considerando estes fatos, torna-se necessária com a máxima 
urgencia a interdic;ao oficial da área. Daí a nossa insistencia para 
que a Equipe de Demarcac;áo de Terras da Funai se desloque até a 
regiáo, a fim de iniciar o processo de interdic;áo. Nao podemos per
mitir que a história de exterminio dos povos indígenas continue se 
repetindo. 

Atenciosamente 
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Guenter Francisco Loebens 
p/Coordenac;áo do Cimi-Norte 

2 
OS GRUPOS DE TRABALHO DA FUNAI 

O jornal "A Crítica", de Manaus, de 4-7-1981, alertou a opin1ao 
pública sobre a "organiza<;áo de uma expedi<;áo ao rio Coxodoá, onde 
antropólogos do Cimi encontraram um grupo de indios arredios e 
desconhecidos". Em resposta, publicada em 9-7-1981, o Regional ·do 
Cimi-Norte 1 informou que o grupo de pastoral indigenista de Lábrea 
já acabara de realizar o terceiro contato com os indios do Coxodoá, 
sendo convidados a conviver com os indígenas durante tres días na 

· maloca. Ainda segundo a nota: "Faz exatamente um ano que os 
índios do Coxodoá foram contatados pela primeira vez pelo mesmo 
grupo da Prelazia de Lábrea. Desde entáo o Cimi-Norte 1 se empe
nhou junto a Presidencia da Funai para interditar a área, que constan
temente sofre invasáó de sorveiros e madeireiros. Chamou atenc;áo 
também para a futura construc;áo da BR-230, Transamazónica Lábrea
Benjamim Constant. 

Os missionários responderam ao silencio da Funai colocando, 
por conta . própria, placas indicativas na boca dos igarapés Pretáo e 
Coxodoá, proibindo a entrada na área indígena. O Conselho Indige
nista Missionário atua desde 1978 na área dos rios Cuniuá e Tapauá, 
levando o projeto de contata<;áo dos indios do Coxodoá, e dando 
igualmente apoio aos índios Banawá-Yafi, Paumari e Deni. A equipe 
íníciou também o trabalho de vigilancia sobre um grupo de índios 
arredios no Rio Branco". 

Dois anos depois, o "Jornal do Comércio" de 4-8-1983, lancou urna 
nota do delegado da Funai. Kazuto Kavamoto, informando que a 
expedi<;áo da Funai iria ao rio Coxodoá. "Urna expedi<;áo da Fundac;áo 
Nacional do índio, composta por 15 técnicos, estará seguindo neste 
final de semana para a cabeceira do rio Coxodoá, no Alto Purus, para 
dar continuidade aos contatos com os índios arredios 'Coxodoá'. 
A expedi<;áo será comandada pelo conhecido sertanista Sebastiáo 
Amancio . . . O delegado regional da Funai revelou que esta expe-
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dic;áo é de grande importancia para o órgáo, urna vez que os indios 
" 'Coxodoá' ainda sáo arredios, embora tenham mentido contatos ante

riores com técnicos da Funai . . . A expedic;áo levará medicamentos 
e vacinas. Os técnicos deveráo passar pelo menos 45 dias naquela 
regiáo e faráo, além do levantamento de conhecimento da área. os 
servic;os da prestac;áo de assistencia aos indios. Todos os membros 
da expedic;áo sáo altamente preparados". 

O Cimi-Norte 1 respondeu, em nota de 9-8-1983, no "Jornal do 
Comércio" e na "Crítica", Informando que a atrac;áo desses indios 
pela Funal era completamente desnecessária e até ridícula, urna vez 
que o contato já vinha sendo feíto pela equipe da Prelazia de Lábrea. 
"O Ciml, desde 1980, vem pedindo a Funai que agllize a. demarcac;áo 
das terras dos indios do Coxodoá, resguardando asslm a sua sobre
vivencia, já ameac;ada pela frente extrativista .. . " 

A expedic;áo da Funai chegou na boca do Coxodoá no inicio do 
mes de. outubro de .1983, sendo chefiada pelo sertanista Sebastiáo 
Amancio da Costa e composta pelo paraense comandante da lancha 
e 15 índios. A equipe do Cimi, que se encontrava trabalhando naquela 
área, deslocou-se até o Coxodoá a fim de investigar . algo sobre o . 
trabalho da Funai. Sebastiáo Amancio explicou por que o órgáo indi
genista oficial ~eio : ignorando o trabalho realizado pelo Cimi, a Funai 
ia "cumprir o Estatuto do lndio", específicamente contatar os índios 
arredios do Coxodoá. Segundo ele, tinha conheclmentos anteriores 
sobre a localizac;áo do grupo, · e já tora feíto um sobrevoo em 1975, 
antes daquele do Cimi. Para Amancio o trabalho do Cimi era "inefi
ciente, lmprodutivo e carecia de competencia". O motivo alegado: 
a falta de um Posto Indígena (PI) para atrac;áo e._ integrac;áo rápida. 

Além de nunca ter pedido licenc;a a Funai para o trabalho de 
atrac;áo, de acordo com o sertanista, o Cimi provocava a Fundac;áo 
solicitando exclusivamente a interdic;áo da área, frisando que "nao 
se metessem no processo de contatac;áo". As dlretrlzes de Brasilia 
eram efetuar vacinac;óes na comunidade indígena do Coxodoá, solici
tadas com urgencia pelo próprio Cimi. Sebastiáo Amancio comentou 
ainda que havia sido encaminhado um pedido oficial de entidades 
de mlsslonários crentes com o intento de levar adiante o projeto 
do Coxodoá. Segundo ele "o assunto seria avallado e resolvido depois 
da expedic;áo". 

A equipe da Prelazia constatou a abertura de· um grande varadouro, 
saindo da beira do rlo Cuniuá a ser emendado com o varadouro indí
gena, dentro do igarapé do lndio, a fim de facilitar os trabalhos pro
postos também durante o longo período do veráo; a montagem de 
um PI perto da boca do Coxodoá: a colocac;áo de -novas placas de 
interdic;áo da área. 
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O sertanista expressou sua crenc;a no positivismo, isto é, que 
o progresso, leia-se frente económica de extrativismo, era urna reali
dade imprescindível, sendo como remenda necessária urna rápida 
integrac;áo no sistema económico regional, mesmo com o risco de 
desaparecimento de grupos "geneticamente traeos" . Esse processo 
de integrac;áo ocorreria por "livre vontade" dos índios. Para ilustrar 
o fato havia os "servidores da Funal" modelos: índios expedicionários 
Waimirl e Atroarl. Placas seriam apenas sinais de advertencia. pois 
" náo se poderla criar um problema social, visto que os sorveiros, 
produtores dentro da área e aviados a longo prazo. dependem da 
economla regional". 

Considerando a abertura de um varadouro desde o centro comer
cial da beira do rio Cuniuá até as malocas, e prevendo as conse
qüencias desastrosas e fatais para o povo indígena, decidimos por 
um Intensivo trabalho de campo. Nosso objetivo é penetrar no 
contexto cultural daquele povo, incluindo a aprendizagem da língua, 
de urna visáo global da etnia e de sua lógica a fim de entendermos 
o modo de viver e pensar do povo na sua totalidade. Com estes 
conhecimentos queremos apresentar o mundo dos brancas sem 
ilusóes, ajudando a manter mecanismos Internos capazes de avaliar 
e escolher o caminho para o futuro. 

Segundo documentos oficiais, a Operac;áo Coxodoá era ·o "con
tato oficial realizado entre a Fundac;áo Nacional do índio - Funal -
e índios isolados, pertencentes a urna socledade tribal desconhe
clda, que tem como habitat área situada na regiáo do vale do rio 
Pu rus". O objetivo descrito era "determinar a composic;áo de urna 
equipe destinada a estabelecer contato com o referido grupo tribal 
para conhecer a realidade existente e sugerir medidas visando a 
sua prote.c;áo". A Funai considerou "haver comprovado a exist~ncia 
de um grupo tribal desconhecido na regláo do vale do rio Purus, 
através de lnformac;óes de regionais, da realizac;áo de sobrevóos, de 
informac;óes de. entidades exógenas que exercem atividades indige
nistas na área e de referencias constantes dos arquivos do ex-SPI, e 
imbuída do alto espírito que caracteriza o desempenho de sua finali
dade prescrita na Lei 6 .001, além· do disposto na Convenc;áo 107 de 
Genebra" . 

A equipe de atrac;áo era chefiada pelo sertanista Sebastiáo 
Amancio da Costa. Os 14 integrantes entre " índios primitivos" Wai
·wai, Xereu, lxkaryana, Atroari, e " indios aculturados" Deni e Baniwa 
foram escolhidos " tomando por principio o seu estado de primitivi
dade. Considerando que o método a ser utilizado, tudo levava a crer, 

. seria o de penetrac;áo, para o qual a perspicácla e argúcla, fatores 
preponderantes da natureza humana de indios primitivos, seriam nossas 
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principais armas contra os riscos óbvios que este tipo de trabalho 
" t " acarre a ... 

o sertanista Sebastiao Amancio da Costa relata sobre os traba
lhos de atrac;ao: "No princípio do mes de novembro (de 1983) nossa 
equipe iniciou os trabalhos de contato propriamente dito, interiori
zando-se rumo as malocas. A época era de verao e o acesso através 
do igarapé Coxodoá impraticável. mesmo a remo . Nossos levanta
mentos nos indicavam que o grupo tribal isolado radicava-se no 
divisor de águas entre o igarapé do índio, afluente da margem· direita 
do baixo Coxodoá, e o superior igarapé Pretao, afluente da margem 
esquerda do baixo rio Riozinho. Este conceito baseava-se nas expe
riencias de índios e nao-índios da área, os quais haviam tido contato 
com os índios isolados através do igarapé Coxodoá, Sao luís, Res
saca, onde era urna constante o mesmo rumo seguido nas idas e 
vindas dos índios aos acampamentos dos invasores, com relac;ao a 
posic;ao do sol. Como era nossa intern;áo interferir o mínimo possível 
sobre os recursos naturais da área. em termos de obtenc;ao de ali
mentos para suprir a necessidade normal de 15 homens, nossa carga 
de generos alimentícios era grande, como também o era a carga 
de brindes, composta em sua totalidade de ferramentas de ac;o, 
havendo ainda o material de cozinha e de uso pessoal. Este fato, 
aliado a nossa decisáo de introduzir um meio de acesso permanente 
entre nossa base e as malocas, levou-nos a construir urna picada 
ampla, reta na medida do possível, servida de pinguelas seguras, esti
vada em baixios etc. Desejamos ressaltar que essa medida nao 
era urna inovac;áo na área com reflexos negativos ao grupo tribal 
isolado ·em termos de invasáo territorial, pois o extrativismo vegetal 
levado a cabo durante anos havia retalhado quase toda a área através 
de picadas como a que estávamos abrindo. Instalamos . cinco subacam
pamentos ao longo da picada, havendo encontrado inúmeros acampa
mentos indígenas nesse perímetro, compostos em até 12 barracas 
capazes de abrigar cada um deles mais de dez pessoas. Esses 
acampamentos er:am destinados a abrigar grandes populac;óes do 
grupo tribal em perambulancia demorada de atividades de cac;a, pesca 
e coleta. Próximo a um desses acampamentos encontrava-se o vara
douro principal dos índios de acesso as malocas e nesse ponto insta
lamos nosso acampa mento central . A abertura da picada e o trans
porte de toda a carga foram concluídos em 16 dias. Nos días 
subseqüentes a instalac;áo do acampamento central, foi iniciado o 
sistema de colocac;áo de brindes nos pontos de maior perambulac;ao 
indígena. Como a área de atividades de cac;a, pesca e coleta dos 
índios isolados é muito vasta e como praticamente nossa equipe nao 
util izasse armas ae fogo em escala intensa ou máquinas que provo
cassem sons audíveis a longa distancia, embora estivéssemos próximo 
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as malocas, nossa presenc;a após vários dias na área passava des· 
percebida. Considerando o fato de que nossa última comunicac;áo 
com Manaus havia acorrido no dia 19-10-1983, ocasiao em que o 
aparelho de radiofonía entrou em pane, e de que nosso prazo auto
rizado havia se esgotado no dia 1 .0 -11 -1983, era necessário provocar 
o contato. Considerando que todas as informac;óes colhidas demons
travam a natureza humana do grupo tribal náo ser agressiva para 
com os invasores de seu território tribal , tomamos a decisáo teme
rá ria de ir as malocas, caso em contrário a expedic;áo teria de sus
pender seus trabalhos e regressar. Após concordancia unanime 
dos integrantes da equipe e ciente dos riscos que todos iriam correr, 
no dia 23-11-1983, pela manhá, a fase final dos trabalhos de pene
trac;áo foi posta em prática. Durante a caminhada pelo varadouro 
dos índios rumo as malocas, todos estavam muito tensos, porém 
o moral era elevado. Na véspera, todas as situa<;óes possíveis e 
imagináveis de acorrer no momento do contato foram minuciosa
mente estudadas, discutidas, posicionadas e planejadas; estávamos 
portanto preparados. Por volta das oito horas atingimos o último 
ponto onde havíamos colocado brindes; o local havia sido um antigo 
acampamento de perambulac;áo indígena e tivemos a grata satisfac;áo 
de verificar que os brindes haviam sido levados nessa mesma manhá. 
Agora a confronta<;ao ocorreria a qualquer momento, porém, o choque 
interétnico havia sido atenuado pelo conheclmento antecipado da 
presen<;a de invasores no território tribal. Nao estávamos sujeitos 
a reac;óes negativas em massa ou individuais provocadas pelo fator 
surpresa, nao obstante, nossa cautela seguía os padróes de planeja
mento e a penetra<;áo teve continuidade. Por volta de dez horas 
ocorreu o contato; pelo varadouro foi possível avistar a alguma 
distancia um grande grupo de índios que se deslocava rapidamente 
e ao mesmo tempo nós fomos avistados; nossa equipe fez alto, os 
índios imediatamente espalharam-se pela mata talando alto e ao 
mesmo tempo, porém, o comportamento era de calma; nos momentos 
que se seguiram nós sabíamos que os índios iriam confabular e 
escolher emissários para vir ao nosso encontro. Nossa equipe aguar
dava em ·estado de calma, a demora foi pouca, surgiram dois índios: 
um idoso e outro aparentando mais de 50 anos. Chegaram sem 
demonstrar receio, falavam num tom em que os da retaguarda pu
dessem ouvir, ao verem os brindes que cada membro da equipe mos
trava ficaram eufóricos e gritavam aos da retaguarda , examinavam 
os brindes e a nós, tocando-nos, sempre talando alto ; logo surgiram 
pelo varadouro aproximadamente uns 30 índios, vinham correndo e 
sem demonstrar receio, .misturam-se conosco apossando-se dos brin
des numa verdadeira balbúrdia de movimentos e sons. O contato 
transcorria de forma amistosa com efusivas demonstrac;óes de con-
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tentamento pela posse dos brindes. Passada a primeira fase do 
,.. choque interétnico, os índios passaram a fazer-nos exame corporal 

escrupuloso, toda nossa roupa foi confiscada e ficamos literalmente 
nus, o exame corporal prosseguia e particularmente detinham-se em 
minúcias sobre a regiáo dos órgáos genitais, demonstrando também 
muito interesse pelo interior da boca, fazendo tentativas náo gros
seiras de retirar os dentes. Náo· tinham escrúpulos em tocar os 
órgáos genitais, as nádegas e cada ponto do corpo humano, manu
seando a ambos os sexos, náo admitindo recusa. O grupo de indios 
era composto exclusivamente de individuos do sexo masculino, o 
exame era demorado, a principio o índio Atroari relutou em permití-lo, 
porém, quando julgaram satisfeitos os requisitos exigidos convidaram
-nos a seguir com destino as malocas. Nossa roupa foi deixada no 
ponto onde realizou-se o contato, com muita relutancia os indios 
nos permitiram usar um calc;áo, porém, este era retirado a todo 
momento em que os integrantes do grupo tribal iam nos conhecendo 
ou quando a curiosidade exigisse; esse fato foi urna constante du
rante nossa permanencia na área. Após nossa chegada as malocas, 
onde a recepc;áo foi acolhedora, fizeram questáo de nos mostrar 
tudo, levando-nos de maloca em maloca, ficando a habitada por 
último. Parte de nossa equipe retornou ao acampamento central, 
acompanhada de grande número de índios, com a finalidade de trans
portar os brindes, géneros alimenticios e bagagem pessoal. A nossa 
permanencia entre os indios, nos foi destinada urna maloca deso
cupada. Sempre gentis, ofereceram alimentos diversos de origem 
animal e vegetal. Após usufruirmos da hospitalidade do grupo tribal 
isolado e tendo ambos os lados considerado cumpridas as formali· 
dades sociais exigíveis nessas circunstancias, tomos convidados a 
nos retirar, ~ecebendo como demonstrac;áo de amizade várias flechas, 
mudas de plantas e alimentos diversos. A partir desse dia, tanto no 
acampamento central como nos subseqüentes situados ao longo de 
nossa picada, os índios marcaram presenc;a em grande número, per
manecendo conosco entre o nascer e o por-do-sol . Após nossa 
chegada a base/ Funai, os indios náo foram mais avistados, poré1n 
acreditamos que tenham feito incursóes sigilosas para nos observar, 
forma peculiar de ac;áo em grupos tribais isolados". 

Admitindo urna certa tensáo reinante entre os indios e os inte
grantes da equipe de atrac;áo, Amancio da Costa acrescenta que 
"por ocasiáo da realizac;áo do contato e nossa presenc;a nas malocas, 
sem que percebessemos de imediato, tres_ membros de nossa equipe, 
um Xeréu, um Hixkaryana e um Deni - os dois primitivos e o último 
em vias de integrac;áo - todos com experiencias anteriores em 
trabalhos de primeiros contatos, no caso o Deni referido, com os 
índios do Coxodoá, entraram em panico, fugindo, sendo os dois 
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primeiros encontrados muitos dias depois e o segundo tres dias após 
a ocorrencla do fato. Ocorreram em várias ocasióes a~óes individuais 
de indios !solados fazerem men~áo de flechar integrantes de nossa 
equipe, sem motivo justificado aos nossos padróes de comporta
mento; essas a~óes isoladas surglam em momentos de completa 
harmonía, passando por momentos de tensáo e retornando em seguida 
a harmonla anterior. Nossa equipe foi destituí da de todo material 
de ferro cortante de uso próprio; ficando sem condi~óes de desen
volver as atividades alimentares inerentes ao uso desses materiais, 
pois embora o grupo tribal já possuísse multas ferramentas, como 
constatamos, e nós havermos levado grande qua.ntidade destinada 
a brindes, os indios náo as portam, fazendo uso, quando necessário, 
de paus e dentes, meio impossível de abrir-se urna lata de conserva. 
O grupo tribal nao permite em seu territórlo, ao invasor, o uso de 
qualquer ferramenta que possa ameac;ar a flora e. a fauna, tudo é 
confiscado de forma inexorável, náo havendo temor de represálias; 
o confisco ocorre náo como urna demonstra~áo de forc;a ou de cora
gem, mas como algo nao sujeito a contestac;áo aos seus padróes 
culturais, pois assim agem tanto em grupo como individualmente ... " 

o sertanista deve ter-se equivocado ªº referir-se a populac;áo 
indígena, observando "que a populacáo masculina abrange aproxi
madamente 70°/o do total. . . enquanto a popula~áo feminina totaliza 
30°/o do grupo . . . poucas na faixa etária de O a 1 O anos e raras ado
lescentes ... " Nao levando em conta o fato de fuga de mulheres 
que comumente se escondem dos invasores, o servidor da Funai 
deduziu que "há prática do infanticidio por motivo de ordem cultural ... 
A prátlca desse controle demográfico nos leva a crer, pela aparencia 
física individual, que haja degenerescencia da espécie, motivada por 
cruzamento incestuoso. Considerando os fatos referidos, em parti
cular a disparidade de número populacional e os sexos masculino e 
feminino, a prática da poliandria seria sistema plausível naquele 
grupo tribal". 

Ouanto a observa~óes etnográficas, Amancio, hoje superinten
dente da Funai, descreve como inexistentes formas e objetos cultu
rais nao vistos: "Nao utilizam adornos, como penas de aves, pulseiras, 
colares, nao havendo deforma~óes físicas com qualquer espécie de 
perfura~áo facial, membros ou parte do corpo para coloca~áo de 
adornos ... " Descreve o suspensório como "urna espécie de tucho 
formado por um conjunto de fibras de origem vegetal ... As mulheres 
mantem a regiáo pubiana coberta por urna pequena tanga feíta de 
fibras vegetais . . . Nao há neles flores ou odor agradável ... " Ouanto 
aos animais de criac;áo, Amancio relata que "há ainda urna espécie 
de zoológico na maloca habitada, cujos anima is e aves . . . náo se 
destinam a allmentac;áo". 
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Referindo-se a língua, Amancio diz que " memorizamos algumas 
" palavras as quais poderáo contribuir para o estudo lingüístico e 

antropológico" . Cita sete palavras, das quais apenas duas sáo da 
língua zuruahá. No entanto, náo sao os lapsos etnográficos que 
preocupam, mas sim a abertura do varadouro, justificada pelo servi
dor da Funai nestes termos: "Abertura de picada no trecho compre
endido entre a base de opera<;óes/ Funai construída no igarapé Co
xodoá, as proximidades das malocas. A abertura da picada obedeceu 
orientac;áo da bússola, sendo ampla, servida de passagens sobre 
igarapés e abismos, com a extensáo de 20km, servida de cinco 
subacampamentos e de inúmeras outras medidas julgadas necessá
rias a sua finalidade, tendo em vista ser ponto vital aos trabalhos 
de contato e sua cohtinuidade. Considerando que tanto a base/Funai 
como a picada encontravam-se na área do habitat do grupo tribal, 
onde havia sinais de intensa perambulac;áo indígena, e que grande 
quantidade de brindes e generas alimentícios necessitava ser deslo
cada entre a base/ Funai e o acampamento central, situado no trecho 
em que a picada atingiu o varadouro dos índios, alcanc;ando de 
forma gradativa os cinco subacampamentos instalados ao longo da 
picada, o trabalho , por suas características, necessitou ser realizado 
com a máxima seguran<;a possível. A via de acesso entre nossa 
base as ma 1 ocas fo i efetivada entre 3-11-1983 a 20-11-1983''. 

Sintetizando a Operac;áo Coxodoá, Amancio afirma que "marcou 
de forma indelével sua presenc;a na área. O contato foi realizado 
de forma amistosa, objetiva e com lastro de continuidade sem re
servas. Foi instalada urna infra-estrutura da Funai na regiáo fazendo
-se presente o órgáo tutelar entre facc;óes que se intitulam defen
soras de índios, onde dada facc;áo desejava expulsar as demais, em 
nome e na salvaguarda dos direitos dos índios, das quais nao consta
tamos qualquer atividade objetiva em func;ao destes. Foi realizada a 
evacua<;áo dos pontos considerados críticos, sem qualquer conse
qüencia social, restando 20°/o do perímetro da área sugerida, náo 
considerada crítica, a qual deve merecer estudos mais aprofundados, 
tendo em vista os ocupantes ali residirem há mais· de 40 anos ... " 

O prazo estabelecido de desocupa<;áo da área por Sebastiáo 
Amancio da Costa foi 31-12-1983 "para os ocupantes do rio Riozinho, 
igarapé Coxodoá, igarapé da Ressaca, igarapé Marrecáo e igarapé 
Marrecáozinho, locais onde instalamos placas interditórias da Funai. 
Em sua maioria, a popula<;áo náo-índia envolvida nesses pontos consi
derados críticos ocupava locais destinados ao trabalho extrativista, 
desocupando os locais durante o período de inverno. Nao obstante, 
mesmo os que tinham fixac;ao de ordem definitiva, concordaram em 
desocupar a área através do diálogo. A margem direita do rio Cuniuá, 
entre a foz do rio Riozinho e a foz do igarapé Marrecáo, nao consi-
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derada crítica, náo foi evacuada. porém, seus ocupantes, em número 
sensível, alguns radicados nesse perímetro há mais de 40 anos, per
maneceráo na área até um posicionamento da Funai ... " 

O Grupo de Trabalho constituido em 1984 e instituído pela Port. 
n. 1.764/E de 14-9-1984 elaborou os estudos que identificam a área 
dos Zuruahá. Foi um trabalho que, democratlcamente, con·tou com 
a participac;áo de elementos da pastoral indigenista da Prelazia de 
Lábrea, os melhores conhecedores do grupo. Levou-se em canta 
que os Zuruahá náo deveriam sofrer; os mesmos processos destrutivos 
pelos quais passaram os demais grupos Indígenas da regiao. 

Ao proceder aos estudos sobre a situaoáo atual da área zuruahá, 
o Grupo de Trabalho constatou que o territórlo está sendo invadido 
por frente de expansao extrativista, principalmente por sorveiros e 
seringueiros. Esta frente · ameac;a desativar o sistema original de 
autodefesa, fazendo os indios perderemos meios· de subsistencia como 
agricultura, cac;a, pesca e coleta, tornando-os dependentes de bens 
alheios a seu sistema cultural e expondo-os a toda sorte de moléstias. 
Para se retirar os invasores dessa área, nao há a exigencia de inde
nizac;óes. O tipo de economía que praticam, baseada na extra~o 
da sorva e seringa, náo os fixa em definitivo na regiáo invadida. 
O controle da área, hoje efetuada apenas por placas no Riozinho e 
Coxodoá, é ineficaz. Deveria pensar-se em pastos de vigilancia, 
mais eficazes. Evidentemente, o Grupo de Trabalho, ao eleger a 
área, levou em conta a situa<;áo de contato dos índios e grande 
parte das informac;óes. Além daquelas recolhidas junto aos indige
nistas de Lábrea que estiveram nas malocas, foram também conse
guidas .. junto a esses regionais que exploram economicamente as 
margens dos rios e igarapés da regiao e mantem contatos esporá
dicos com os Zuruahá. 

Conforme o croqui em anexo, o Grupo de Trabalho conslderou 
esta a área necessária aos Zuruahá: 

- Da foz do igarapé Matrinchá no rio Cuniuá. Pela margem 
direita do rio Cuniuá até a foz do igarapé Munguba. Pela mar
~dm esquerda deste igarapé até sua nascente. 

- Da nascente do igarapé Munguba, por linha seca, até a nas
cente do igarapé Arigó (ou Ramiro). Pela margem direita 
deste igarapé até sua foz no · Riozir:-ho. 
Pela margem esquerda do ·Riozinho, em toda sua extensáo, até 
a foz do igarapé Coxodoá. 

- Da foz do Coxodoá, pela sua margem esquerda até a foz do 
igarapé Engilhado. Desse ponto, por linha seca, até a nas
cente do igarapé Matrinchá. Da nascente deste igarapé, por 
sua margem direita, até sua foz no rio Cuniuá. 
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Os invasores do río Cuniuá atestam que os Zuruahá (por eles 
" denominados "indios do Coxodoá") há muito perambulam por aquela 

regiáo, principalmente em ambas as margens do igarapé do fndio, 
centro da área definida. Sempre mantiveram contatos esporádicos 
com sorveiros e seringueiros . O peruano César, morador do Lago 
Grande, afirmou que há 12 anos manteve contato com esses indios. 
Em 1977, outro sorveiro, Adenir, subiu o igarapé do índio e chegou 
até as malocas dos Zuruahá. Afirmou que em toda a extensáo da
quele igarapé verificou vestigios de presenc;a indígena: piques, que
bradas, cestos de envira e palmeira abandonados, sinal de fogo e 
pouso. Sorveiros, seringueiros. e outros ribeirinhos garantem que 
os indios do Coxodoá, sáo os mesmos do igarapé Pretáo. lsso de
monstra que utilizam toda a extensáo entre as duas bacias para suas 
atividades de ·coleta, pesca e cac;a. 

A localizac;áo atual das malocas, entre o Pretáo e o Riozinho, 
demonstra um isolamento autodefensivo, longe o mals possível do 
rio Cuniuá, onde a presenc;a civilizada é mais freqüente. O sistema 
agrícola zuruahá sugere urna permanente mutac;áo. A medida 
que as roc;as váo se esgotando e surge a necessidade de roc;as novas, 
mudam-se. lsto demonstra a necessidade de um território extenso 
e de terras férteis. A atividade de cac;a faz com que os Zuruahá 
cortem todo o seu território desde o Riozinho até o Arigó e Matrin· 
chá. Em toda a extensáo da área que o .Gr:upo de Trabalho definiu, 
veem-se acampamentos de cac;a, tapiris individuais, sinais de fogo, 
de coleta de frutos e de material para a confec<;áo de objetos de cac;a. 
A atividade de pesca tarribém os leva a se distanciarem de suas 
atuais malocas. Pescam no Pretáo, Pretinho, no Arigó, nas cabeceiras 
do Riozinho, Matrinchá, Munguba e no igarapé ·do índio. Há, entáo,· · 
urna permanente ocupac;áo de todo o seu território. 

Concluindo, o trabalho do Grupo ·ao eleger a área zuruahá foi 
baseado em dados concretos e palpáveis. Os Zuruahá realmente 
ocupam esta área desde antes da chegada · das frentes de expansáo; 
existem vestigios de roc;as antigas, de capoeiras, de cemitérios. 
Todo o seu território está cortado por piques de cac;a, por sinais de 
acampamentos coletivos e individuais. A presenc;a de viúvas e órfáos 
dentro do grupo atesta sinais de violentos confrontos com as 
frentes de expansáo. 

A Funai cabe o dever de assegurar aqueles indios suas terras 
e a paz que lhes é de direito. Garantir suas terras agora, assegurá-las 
contra invasores e predadores, seria um passo histórico, inquestio
nável e decisivo. A definic;áo da área, garantiria aquele grupo o seu 
espac;o vital necessário e a Funai se adiantaria ao processo histórico, 
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chegando antes das mazelas negativas, que ocorrem quando os pro
cessos de definic;áo fundiária de áreas indígenas se realizam após a 
destruic;áo efetuada pelas frentes de expansáo. 

O novo Grupo de Trabalho com nossa participac;ao como inte
grantes da equipe realizou a viagem de controle de invasáo e atuali
zac;:áo do levantamento fundiário na área do povo Zuruahá nos meses 
de outubro, novembro e dezembro de 1986. A equipe constatou que 
nos dols rios Riozinho e Coxodoá e seus respectivos afluentes há 
invasáo de sorveiros em escala cada vez maior. Faz-se urgente pro
ceder a demarcac;ao da área indígena. 

Sendo a escassez de sorva urna realidade em toda a regiáo habi- · 
tada por brancos e indios com relac;oes económicas com patroes, a 
tendencia é invadir o espac;o livre da área Indígena. Atualmente 
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inexiste posto de vigilancia da Funai para frear os invasores. O Grupo 
de Trabalho propos a instalac;:áo de dois postos de vigilancia, um na 
área da boca do Riozinho e outro na boca do Coxodoá, para controlar 
a invasáo e a explorac;áo da área dos Zuruahá, e atender as necessi
dades dos povos Deni, Paumari e Maema. 

Fontes: 

Relatório do Servidor Sebastiáo Amancio da Costa ao Sr. Delegado 
da 1.ª DR. - Funai - MAO, de 16-2-1984; Mem. N. 3/Coxodoá/84. 
Fundac;:áo Nacional do índio. 

Relatório de Viagem aos fndios Zuruahá 
Funal - Brasilia 
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3 · 
PROPOSTA DE CONTROLE DE INVASOES 

A equipe PP N. 1.348/86 na Area Indígena Zuruahá limitoú-se 
a fazer um levantamento constatando se houve ou nao aumento de 
invasoes, benfeitorlas ou desmatamento na referida área. Percor
remos o río Cuniuá em toda a extensao da área prevista e verificamos 
que as placas indicativas de interdic;áo colocadas pela Funai estáo 
sendo desrespeitadas. A invasáo é motivada pela riqueza do terreno 
em sorva. o que constitui um Incentivo para mais sorvelros ribeirinhos 
flxarem-se temporariamente na área com suas famílias em seus 
taplris a fim de ampliar explorac;oes. Conversamos com algumas 
pessoas e esclarecemos a respeito da imposslbilidade de prosse
gulrem com seus trabalhos ali. A permanéncia dos invasores se 
faz no período de inverno, quando extraem a sorva necessária para 
cobrir suas vultosas despesas com os patroes, que também sao 
obrigados a aviar, avanc;ando indiscriminadamente para o interior das 
áreas indígenas. Observamos que o acesso para a explorac;ao dos 
recursos vegetais da área indígena Zuruahá se faz principalmente 
através dos ríos Cunluá, Coxodoá e Riozinho, com seus respectivos 
afluentes, constituindo urna permanente ameac;a de penetrac;ao da 
frente económica regional. 

Conforme relatório do Grupo de Trabalho que efetuou identifi
cac;áo e delimitac;áo da área, iniciou-se uma série de contatos indis
criminados da populac;áo náo-índia, através dos sorveiros, seringueiros 
e missionários Jocum. Estes contatos foram realizados através do 
varadouro aberto pela Funai, ocasiáo em que os missionários alcan
c;aram o interior das malocas acompanhados dos indios Deni e mora
dores locais. A partir daí_, iniciou-se urna série de contatos e a 
saída dos índios a margem do rio Cuniuá foi inevitável por duas 
vezes. Segundo relatório supracitado, as saídas ocorreram quando 
urna epidemia de sarampo se alastrava as margens do rio. Somos 
conhecedores dos riscos e conseqüencias destes fatos, os quais podem 
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desarticular toda a estrutura econOmica das sociedades trlbais, des
truindo seus valores de economia coletiva e desarticulando a partici
pac;áo nas atividades tribais (Gunter Kroemer, 1985). 

Conforme sugestao do relatório citado anteriormente, necessário 
se faz a implantac;ao de postas de vigilancia em regioes estratégicas, 
objetivando impedir o avanc;o da frente extrativista. Sugerimos a 
recuperac;áo da Base de Operac;óes Funai/Coxodoá, talvez num local 
mais adequado devido a alagac;ao na estac;ao chuvosa. Ela encontra-se 
desativada e invadida por capoeiras, após ter sido saqueada por 
sorveiros e serlnguelros que carregaram todos os materlals e ferra
mentas deixados para os indios, conforme comentários dos moradores 
da regiáo. A implantac;ao de um Posto Indígena naquela localidade 
facilitaría os trabalhos iniciados. Funcionaria inicialmente como posto 
de Vigilincia atendendo posteriormente os grupos Paumari e Deni em 

· suas necessidades naturais, e dando também apoio ao grupo de indi
genistas voluntárlos atuando nas imediac;óes da área dos Zuruahá. 

As placas indicativas dos limites das reservas indígenas neces
sitam ser revistas regularmente, devido ao crescimento de capoeiras 
que impedem . uma compreensao mais detalhada dos letreiros. Para 
maior objetividade. ·sugerimos a fixac;áo das placas em nível mais 
elevado e com letras garrafais. Outra medida de caráter emergencia! 
é efetuar as indenizactóes dos posseiros e, logo em seguida, ·a mate
riallzac;áo da área. Alguns posseiros encontram-se impedidos de dar 
continuidade as culturas permanentes, · outros prosseguem normal
mente na realizac;áo de benfeitorlas, mesmo estando cientes da nao
·inclusáo destas, no ato das indenizac;oes. Alegam que a Funai tanto 
pode aparecer para indenizá-los, ou nao, ou somente aparecer -daqui 
a dois ou tres anos. Alegam inclusive a possibilidade de haver 
novamente avallac;ao de benfeitorias, urna vez que a Funai já abriu 
este precedente. lsto traduz um descrédito muito grande em relac;ao 
ao órgao, e se alguma coisa pode ser realizada em prol deste grupo, 
que se fac;a imediatamente, pols a Funai resta levar a efeito a concre
tizac;ao da lei 6.001 / 83 - o Estatuto do f ndio. 

(Fundac;áo Nacional do lndio-Funai; S.• SUER/ MAO) 
(PP N. 1.348/86) 
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4 
PROPOSTA DE INTERDICAO DA AREA MAIMA OU MARIMA 

Conforme lnformac;ao n. 062/ ANTR/86-5.ª SUER, de 16-9-1986, Joao 
Rodrigues Auzier Filho, morador qo rio Cuniuá, margem esquerda, em 
seu alto curso e próximo a localidade Dois de Dezembro, informou 
que dez indios desconhecidos chegaram a sua casa e ali instalaram-se 
por dois meses. A equipe PP 1.348/ 86 esteve no local e ouviu Joao 
Rodrigues Auzier e seu filho relatarem a história dos índios desco
nhecidos, que reproduzimos na íntegra . Vale ressaltar que a popu
lac;ao ribeirinha daquelas imediacóes ao se referir aos índios usavam 
o termo caboclo. '1Benedita já pedindo socorro. Era mais ou menos 
nove horas da noite. Vieram uns índios . Mandei chamar os cate
quistas do Jocum, que chegaram perto deles. Os caboclos nao gos
taram e foram embora. Depois voltaram e ficaram lá em casa . lsso 
foi em julho. Trocamos palavras na língua jamamadi, mas eu nao sei 
talar direito e nem eles, aí ninguém entendia o outro. Eles estavam 
nus. Entregaram arcos e flechas envenenadas. Pela conversa eles 
disseram Máimá a tribo deles. Me parece que eles tinham saído do 
mato p.orque brigaram lá dentro. Um deles fez sinal para as meninas 
se prepararem e se arrumar. Eles iam para o mato. Passou a noite 
e voltou no outro dia alegre e satisfeito. Dia 30 de agosto nós bai
xamos para Manaus e tomos na Funai registrar o fat<?. Voltamos e 
continuaram aqui em casa. Um dia. os caboclos queriam urna canoa, 
que levaram para trazer peixe para a gente. Cuando deu duas horas 
da tarde, o menino pequeno falou que o indio tinha chegado e disse 
que as caboclas estavam do outro lado. No outro dia eles levaram 
outra vez a canoa do meu filho Raimundo, que entendeu eles dizendo 
por aceno que iam passar outra lua e que se saísse caboclo zangado 
e bravo do mato, eles náo seriam encontrados. Os caboclos aqui 
de casa continuaram descendo o Paraná. 

Parece que adivinharam, pois as seis horas da tarde a Maricota 
viu os caboclos que estavam perseguindo os outros daqui. Os que 
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saíram do mato dormiram aquí em casa. No sábado o pessoal da 
Sucam passou aqui e disse que só viu os caboclos pequenos. Os 
grandes tinham sumido (refere-se aos indios que tinham descido) . 
. Dia 1.0 de novembro um casal de caboclos saiu pra cacar e náo voltou. 
Tres dias depois a cabocla voltou e o indio chegou com o couro da 
cabecta arrebentado. t>isse pra cabocla que a onc;a pegou ele. Tenta
mos salvar, mas morreu de tarde. Tá sumido o tuxaua, a cabocla 
dele e um caboclozinho. Dois morreram e cinco caboclozinho tá 
espalhado na casa dos meus parentes, mas sao tudo de confianc;a. 
Os caboclos vieram perseguidos do mato. A cabocla que nós enter
ramos dormia no mato com o filho e voltava chorando todo dia. 
Ninguém sabe o porque. Um dia, o Raimundo foi varar no mato com 
o caboclo e deixaram o machado encostado pra dormir. No outro dia 
cedo, ele procurou o machado e nao achou. Andaram muito, entraram 
uns 15 minutos dentro do igarapé e chegaram num tapiri. Encontra
ram alguma coisa e apanharam para ir mais longe, mas o Raimundo 
f icou com medo, nao qui s. 

Os indios eram bons. Nao tinham maldade na cabec;a. Eles 
pescavam a vontade. t: urna tribo diferente. A língua deles é dife
rente das outras que a gente conhece, ninguém entende nada, é outra 
qualidade. Se a Funai quiser ·me dar urna ajuda para eu cuidar da 
protec;ao deles, eu vou achar muito bom. A missao veio só pra ver. 
A noite eles saíram daqui os missionários da Jocum. Caiu da mao 
deles um saquinho de pedras. estavam Osear, Carmem e Suzuki 
(Japones}. O Osear é colombiano. Nós gritamos que o saquinho 
tinha caído e eles pediram com bravura que a gente devolvesse logo 
o saquinho ... " 

No momento necessário se faz a interdicao da área conforme 
memorial descritivo e a criactáo do Grupo de Trabalho para fins de 
verificac;ao e esclarecimento das causas do desaparecimento de 
tres índios que até o momento se encontram em local ignorado ou 
possivelmente morfos, para que se concretizem as providencias ca
bíveis ... 

{Fundac;áo Nacional do fndio-Funai; S.ª SUER/ MAO) 
(Relatório da equipe PP 1.348/86). 
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.5 
PORTARIAS DE INTERDICAO DE AREAS INDfGENAS NO RIO CUNIUA, 

CUJAS PROPOSTAS FORAM FEITAS PELA EQUIPE PP 1.348/86, 
COM NOSSA PARTICIPACAO 

1) Portaria PP / 4.103, de 30 de dezembro de 1987. 

Re_solve: interditar para efeito de seguran<;a. garantía da vida e 
do bem-estar dos índios, visando adequadar as providencias, deter
minadas no Decreto 94.945, de 23 de setembro de 1987, a área de 
terra localizada no município de Tapauá, Estado do Amazonas, 
com urna superficie aproximada de 34.000ha ... Determinar que, 
para efelto de controle administrativo, a área em referencia deno
minar-se-á Area Indígena Paumari do Cuniuá, subordinada a admi· 
nistra<;ao regional de Lábrea, s.• Superintendencia executiva Re
gional-5.• SUER. Vetar o ingresso na área ora interditada, de nao
-indios. sem expressa autoriza<;áo da Funai. Romero ·Jucá Filho, 
Presidente da Funai. 

2) Portaría PP/N. 3.979, de 15 de dezembro de 1987. 

Resolve: interditar para .. . a área de terra, com urna superfície 
aproximada de 15.000ha, localizada no municipio de Tapauá, Es
tado do Amazonas . .. ;· determinar qué . . . a área em referencia 
denominar-se-á ·Area Indígena Paumari do Lago Paricá ... 

3) Portaría PP/ N. 3.990, de 15 de dezembro de 1987. 

240 

Resolve : interditar para . . . a área de terra localizada no muni
cipio de Tapauá, Estado do Amazonas. com urna superficie aproxi
mada de 11.700ha ... determinar que . . . ~ área em referencia de
nominar-se-á Área Indígena Lago Manissuá ... 

6 
CROOUI DO CICLO DOS MEIOS DE SUBSIST~NCIA DOS ZURUAHA 

i,ENIBRO 
0~ MANDIOCA 
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7 8 
LEVANTAMENTO DA POPULACAO ZURUAHA 
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