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INTRODUÇÃO 

Ao escrever uma monografia sobre os índios Zuruahá, tenho consciência 

de que nenhuma parte contemplada neste trabalho é exaustiva. No entanto, 

optei por esta maneira de abranger o conjunto da sociedade precisamente para 

mostrar que todos os sistemas formam um conjunto no qual as unidades sociais 

sao unidades econômicas, políticas e religiosas. É este o fio condutor que per

meia a análise de todas as estruturas, ilustrando, assim, a identidade cultural e o 

mundo de valores do povo Zuruahá. 

Minha preocupação é captar, pelo menos em parte, os fenômenos dessa 

cultura indígena nas categorias e nos conceitos dos próprios participantes desta 

cultura, superando, assim, a distância cultural e partindo de dentro do próprio 

horizonte de significâncias indígenas. A identificação com o contexto cultural 

indígena tem por objetivo informar sobre a vida cotidiana, as relações mútuas e o 

mundo simbólico no qual os Zuruahá refletem seu mundo real e sua própria 

existência. 

Esta monografia, que apenas apresenta alguns aspectos da rica cultura 

zuruahá, quer demonstrar a relevância da realidade espiritual presente desde a 

situação ecológica até a tecnologia indígena. 

Gun ter Kroemer 
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Histórico do Contato 

Os Índios Zuruahá foram contatados a 8 de maio de 1980, pela equipe de 
pastoral indigenista de Lábrea (AM). Percebendo que o povo Zuruahá estava em 
pleno vigor físico e mantendo competa autonomia cultural, a equipe optou ini
cialmente por uma postura protecionista, tentando controlar as entradas de aces
so ao seu habitat e intervindo na área de expan~o da frente econômica regional. 
Esta fase se deu em dois níveis de ação: despertando uma consciência de respeito 
ao território indígena nos agentes da frente extrativista e responsabilizando o 
órgão indigenista oficial, a Funai, ~lo processo de demarcação da área zuruahá. 

Considerando a abertura de um varadouro, pela equipe de·atração da Funai, 
em 1983, desde o centro comercial da beira do rio Cuniuá até as malocas, e pre
vendo as consequências desastrosas e fatais para os índios, a equipe decidiu por 
um intensivo. trabalho de campo. O objetivo era penetrar no contexto cultural 
daquele povo, incluindo a aprendizagem da língua, para se ter uma visão global 
da etnia e de sua lógica a fim de entendermos o modo de viver e pensar dos 
Zuruahá na sua totalidade. Com estes conhecimentos, a equipe pretendia apre
sentar aos Zuruahá o mundo dos brancos sem ilusões, ajudando a manter meca
nismos internos capazes de avaliar e escolher o caminho para o futuro. 

No convívio com os índios, e pelo trabalho indigenista definido pelo méto
do de "observação e participação", a equipe pe'netrou no contexto de práticas 
culturais de suicídio, conhecendo história de massacre dos Zuruahá. Até esse 
momento, a equipe considerava os seguintes objetivos do trabalho indigenista 
como prioritários: prolongar a fas.e de relações esporádicas com a sociedade na
cional ; apresentar a dinâmica desta como força dissociativa sobre a vida deles; 
apoiar seu sistema seletivo de defesa; considerar a vida cultural como estilo al
ternativo entre várias maneiras do existir humano; garantir o espaço físico; admi
tir a introdução de novos instrumeJitos e novas técnicas de produção; mantê-los 
longe do contágio de doenças através de um sistema preventivo. 

As práticas culturais de suicídio foram identificadas como etnotrauma ou 
.protesto contra a situação insuportável provocada pelo extermínio. A equipe, 
atualmente, se preocupa em acompanhar um tratamento etno-psicoterapéutico, 
que se dá principalmente em três níveis: tomar consciente entre os índios a si
tuação religiosa que existia antes das práticas de suicídio; superar o etnotrauma 
ao reconhecer os lugares do genocídio; e tirar os Zuruahá do isolamento, relacio
nando-os com outros povos indígenas da região. 

11 
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1 - - O meio ambiente e os índios Zuruahá 

1. 1 - A situação ecológica do habitat zuruahá 

1.1.1 - Aspectos geográficos 

O povo Zuruahá reconhece seu habitat tradicional situado na planície flu 
vial do rio Purus, afluente do rio Solimões, entre os rios Riozinho e Coxodoá, 
ambos afluentes do rio Cuniuá que junto com o Tapauá descem em direçao a 
Leste. 

O Purus é um rio sinuoso, com orientaçao Sudoeste-Nordeste, recebendo 
pela margem direita como afluentes Illi;lis destacados os rios Sepatini, Ituxi, Mu
cuim, Jacaré, Itaparaná, lpixuna e Jari , e pela margem esquerda os rios Mamoriá 
e Tapauá. 

Os Zuruahá designam os rios que abrangem seu habitat com os seguintes 
termos: 

Oaha . . ............ ... . . .... . .. . .. rio Purus 
Taboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rio Tapauâ 
K nlf

. . Cu . . u e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no niua 
Hahabiri ........... .. . . ........ rio Riozinho 
Haxinawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rio. Coxodoá 

A faixa da planície fluvial do Purus, agente de drenagem desta área, tem a 
largura de até 40 quilômetros, representada por aluviões atuais onde se encon
tram furos, paranás e lagos formados por antigos meandros ou por barragens. 
Englobada na planície amazônica, ela se posiciona inferior aos 100 metros de al
titude. O curso do Purus e seus afluentes é meândrico, com seções retil íneas, co
nhecidas regionalmente como estirões, na língua zuruahá chamadas birini. 

A Oeste, terras mais altas (terraços) alcançam as planícies fluviais do rio Cu
niuá, enquanto o rio Tapauá lança o curso numa ampla planície fluvial que se ex
pande para unir-se com o rio Purus, formando numerosas ilhas aluviais. 

1. 1. 2 - O ecossistema 

O ecossistema compõe-se de interações de clima, solo, fauna e flora. Neste 
processo atuam fatores físicos e químicos, responsáveis pela vida vegetal e ani
mal. Os mais importantes fatores dizem. respeito à idade do solo e às caracterís
ticas do clima, particularmente à temperatura e ao índice pluvial. 

Os solos e o clima 

Na planície fluvial do Purus predominam sedimentos sütico-argilosos e 
areiais de granulação geralmente fina, constituindo barrancos e praias fluviais que 
ocupam quase sempre as margens convexas dos rios. Acredita-se que as planícies 
e os terraços (terras periodicamente inundadas) foram formados no Quartenário, 
ao passo que os interflúvios dissecados em cristas e colinas (terras firmes não 
inundadas) se constituíram no Terciário. 

A estrutura sedimentar dos rios Tapauá e Cuniuá é geralmente formada por 
arenitos fel tspáticos de cores vermelha, amarela e marrom, e por arenitos quart
zosos cinza-esverdeados. 
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Os divisores de água dos rios Riozinho, Coxodoá e seus afluentes represen
tam áreas de relevo dissecado em forma de colina. São chamados aluviões antigos 
em terraços que, junto com os aluviões atuais, foram formados no Holoceno. 
Provavel~~nte pa~t~ dos s~dimentos aluviais tenha sido levada desde a instalação 
das plan1c1es fluviais em n1veis mais baixos e protegida por uma cobertura vege
~al da floresta tropical densa e por uma rede de drenagem mais recente. Nesta 
area de inte~úvios dissecados em colinas e cristais e conhecida'regionalmente 
como terra firme, encontram-se principalmente os solos podzóJicos vermelho
amarelo álicos de textura argilosa, e de podzólicos vermelho-amarelo plíntico de 
textura igualmente argilosa. 

Os . ~~os das terras firmes, que datam do Terciário, são extremamente áci
d?S e defiaentes e~ s~b~tâncias n~t~tivas para as plantas. A temperatura afeta 
diversos processos biologicos e qu1micos decisivos para a manutenção da f ertili
dade do solo: A formação do humus, por exemplo, acontece somente a uma tem
peratura abaixo de 2S0 ·C. A chuva atua na superfície do solo causando erosAo, 
que provoca o trans~or~e de pa~tículas nutritivas. E a combinação de temperatura 
q~en~ c.om o alto indice pluvial afeta o solo em seus aspectos químicos : alumí
nio e o~i~o de fer~o são retidos, prejudicando a presença de amônia, sal, potássio 
~ magnesio, todos importantes nutrientes para as plantas. 

. ?5 índios designam os principais componentes da estrutura de f ormaçãc 
geologica com os seguintes termos: 

arahana . . .. .... .... . interflúvios dissecados em colinas 
sarah . . ...... .. .... . áreas aluviais 
adami . . . . . . . . . . . . . .colinas 
asa ..... .. . . ....... planície aluvial periodicamente inundada 
zamahaharu .......... estação chuvosa 
.zamazukuru . . . . . . . . . .estação seca 

Ambiente vegetal 

Nos aluviões antigos que constituem as terras firmes existem terraços ge
ralmente bem drenados e áreas pouco drenadas com solo argiloso. Os solos bem 
d~nados p.ropiciam um ambiente favorável ao estabelecimento de espécies vege
tais de maior porte, devido à expressiva camada de matéria orgânica, ao passo -
que nas áreas pouco drenadas, que sao os interflúvios tabulares e área aluviais 
verifica-se a concentração de palmáceas. Nota-se que mesmo nessas áreas de terr~ 
firme ocorrem inundações periódicas que, embora alcançando também as cabe
ceiras dos igarapés, são drenadas em tempo relativamente curto. 

Apresenta-se. portanto, um quadro com ambiente de floresta tropical den
sa tanto nas ~erras ~r~es como nas áreas aluviais periódicamente inundadas, que 
abrangem os interfluvios tabulares e as áreas aluviais. As áreas de aluviões recen
tes, marginais aos rios e influenciadas pelas cheias anuais e caracterizadas por va
les, são ocupadas pela comunidade vegetal constituída principalmente por flo
restas de palmáceas. 
~ t?da a área do habitat zuruahá existem ainda as formações pion~as 

que sao unidades de vegetação que se encontram fixadas em ambientes de solo 
azonal. Há dois casos nos quais esse amliente pode ocorrer: nas áreas de influên· 
eia fluvial e pluvial. As de origem fluvial resultam do processo de aluvionamento 
como é o caso das praias da beira dos rios e igarapés, meandros abandonados ~ 
áreas deprimidas (lagos aterrados). A vegetação instalada nesse ambiente encon
tra-se em diferentes fases de sucessão a caminho do clímax florestal. 
18 

As de ori<J?m pluvial localizam-se nos interfluviais: (divisor de água), onde, 
os terrenos são planos, com ligeiras depressões que favo'recem o empoçamento 

das águas pluviais. 
O ambiente de ~levo ondulado é a floresta densa, onde não ocorrem inun-

dações. O mesmo ambiente pode ocorrer na planí~~e aluvial periodicamente 
inundada e nos interflúvia> tabulares, onde a influência das enchentes é modera
da. Aqui não existe homogeneidade nas espécies que compõem á. cobertura flo
restal, em hora a passagem da terra firme para as terras baixas possa ser represen
tada por extensões agrupridas a out ros ambientes, como. vales vazios e floresta 

aberta. 
A vegetação fl orestal é exuberante, embora ::i.s condições-de temperatura e 

chuva apresentem fatores negativos ao clima da planície tropical. Existe, portan
to, um equilíbrio ecológico na vegetação, anulando ou ao menos contrabalance
ando os efeitos negativos da temperatura e chuva. Grande destaque na preserva· 
ção do equilíbrio ecológico tem a abóbada de folhagens verdes que funciona C<>' 
mo captadora de nutrientes, armazenando-os e protegendo o solocontraaerosao. 
A folhagem que cai no chão é responsável pela devolução de matérias nutrientes 
ao solo. O aproveitamento máximo dos nutrientes se dá através da justaposição 
de plantas com diferentes necessidades. A grande proliferação de espécies exem-

plifica esse fato . 
Os rios Tapouá e Cuniúá, juntamente com seus afluentes, são de águas pre-

tas, que não beneficiam a várzea com uma camada de aluviões férteis, ao contrá
rio das várzeas de águas brancas onde os novos depósitos contêm amplas quanti· 
dades de nitrato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de magnésio, superfosfa· 
to, cloreto de potássio e outros nutrientes importantes. Segundo Meggers~ os re
síduos desta yegetação (floresta inundada) caem no leito do rio e aí se decom· 
põem, consumindo oxigénio e desprendendo ácidos carbônicos e humíferos. 

Os lagos de água preta ali existentes são geralmente de formação fluvial, 
antigos paleomeandros do rio. Apesar do alto grau de acidez e baixo teor nutriti
vo, as enchentes criam condições favoráveis para as plantas aquáticas e para o 
fitoplâncton, podendo desenvolver uma fauna diversificada. 

Recursos alimentícios 

A provisão dos meios de subsistência dos índios Zuruahá vem da floresta 
tropical em forma de, caça, pesca, coleta e agricultura. O solo da floresta tropical 
é de baixo teor nutritivo e consequentemente de potencial agrícola limitado. Por 
outro lado, os recursos alimentares silvestres são abundantes apenas nas áreas ex· 
tensivas, fato que exige movimentação migratória dentro do habitat. A dificulda
de de prover os meios de su lEistência condiciona a vida dos índios, favorecendo 
uma relação íntima com o meio ambiente. Os Zuruahá adaptaram-se a uma área 
de vegetação de baixa fertilidade do solo, com deficiência em vitaminas e sais mi
nerais. Um ecossistema, portanto, que limitou o desenvolvimento da fauna, apre
sentando ao mesmo tempo uma vegetação de grande porte, mas de limitado valor 
protéico. 

Meggers diz que não havendo proteína suficiente para a produção de se-
mentes, muitas das plantas tropicais desenvolveram "métodos de propagação". 
Folhas e capim desenvolvidos em tais condições são luxuriantes em sua aparência, 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* MEGGERS, Betty. An1azônia, a ilusão de um paraíso, 
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porém, seu limitado teor nutritivo reflete-se na fauna, que é de pequeno porte e 
se distribu i esparsamente. Ela supõe que as popul"ações indígenas habituaram-se 
a um baixo consumo de proteína pela capacidade que os povos tropicais têm de 
a armazenarem no organismo (adaptação fisi ológica). 

A dieta dos Zuruahá é baseada na combinação de produtos cultivados com 
caça, pesca e frutos cole tados. Eles se relacionam com os diversos ambientes da 
floresta tropical através da exploração das fontes de subsis tência· que passa por 
um canal de profundidade espiritual. As comunidades de á1vores de cada ambien
te são conhecidas por seus f iu tos silvestres, cujos donos, os .111 !dawa. são os espi
ti tos dos frutos silvestres, chamados agabudi karu di. 

O ambiente da floresta densa que cobre a maior parte do habitàt zuruahá, 
revestindo terraços e os interfl úvios dissecados em colinas, é caracterizado pela 
presença de espíritos, os anidawa. das seguintes espécies flores tais de grande im
portância : 

Nos interflúvios tabulares, vales e meias encostas, e principalmente nas 
áreas aluviais, encontra-se a comunidade de espírit os das palme iras, das quais se 
destacam agrupamentos de açaí, joarí, patauá, buriti e paxiúba. A floresta densa 
abriga os esp íritos das seguintes espécies de palmáceas : 

nome regional nome científico nome Zuruah á 
. Eu terpe spp. hararni aça1 

patauá Oenocarpus bataua ugwoa 

bacaba Oenocarpus bacaba Mart . tomaseki 

paxiúba Iriartea exorrhiza dosa na 

ubim Geonoma spp. saraba1ja 

mumbaca Astrocaryum mum baca haxira 

inajá Maximiliana regia wasazu 

caranaí de 4 folhas Lepidocaryum tenue zarawahv 

caranaí de 2 folhas Lepidocaryum tenue habixikwahv 

tucumã Astrocaryum tucuma 1awana 
. ' Astrocaryum jauary kurire JOar1 

A su bmata da floresta densa nos interflúvios dissecados em colinas é rala, 
com as espécies de ubim e caranaí ; a submata nos interflúvios tabulares e nas pla
nícies aluviais periodicamente inundadas pode ser mais densa, acomodando 
ubim, caranaí, marajá, murumuru e mumbaca. A palmácea joarí aparece nas 
áreas de influência fluvial , sobretudo nas praias das beiras dos rios e igarapés. 

O extrato herbáceo (sub-bosque) é constitu ído por espécies gramineo-le
nhosas, das quais se destacam a taboca, o capim-navalha, o "espera-aí ", a sororo
ca (da família Musaceae) e os cipós-titica, imbé, tracoá (da famllia Araceae), es
cada-de-jabuti, rabo-de-camaleão e outros. 

' Os interflúvios tabulares sofrem no inverno, entre os meses de dezembro e 
maio, várias inundações. Algumas áreas permanecem alagadas durante toda a es
tação chuvosa. Depois do último repíquete, no final de maio, geralmente marca· 
do por dias de friagem, os rios secam e suas águas são drenadas num estreito leit o 
entre barrancos e praias, ocupadas pela palmácea joarí, cujos cocos, no inverno, 
servem de alimento aos peixes, e no verao, aos animais. As praias são o habitat 
dos quilônios, que ali desovam. 
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As águas inundam grandes extensões de terras baixas, interligando rios, 

1 os e furos por igapós, constituindo uma imensa massa lacustre. No verão, a ag . , . d 
várzea parece ser uma área vG1'Tida e l~mpa, ~nde o ma to r~teiro ~ cara.cteriza o 

r raízes e troncos expostos. Essa varzea, rica em vegetaçao arborea, e explora-
po ' al' ' A d 
da pelos índios em suas caças e coletas. Os lag.os i existente~ retem .gr~ es 

uantidades de peixes. Sua piscosidade é aproveitada por pescanas de umbo. A 
~ ea de lagos que atrai várias espécies de aves torna-se também cenário de encon
~;os de animais chupadores e lambedores nos barreires, lugares prediletos da; 

Zuruahá para a caça . 

1.2 - Meio ambiente e cultura 

Os índios estão sujeitos ao ciclo de intera~ão do clima, solo, fauna e flora. 
o ecossis tema forma a abóbada existencial sob a qual desenvolvem suas ativida· 
des adaptativas. Conseguem tirar o máximo de proveito do ambiente hostil à vi· 
da humana: baixa fertilidade do solo, deficiente em sais minerais, altas te1.1pera
turas ; chuvas pesadas e contínuas ; recursos alimentícios abundantes apenas em 
áreas extensivas. Nesse ambiente de vegetação exuberante, os Zuruahá aprende
ram a conviver com a complexa simbiose contraditória, participando sem golpear 
ou fer í- la solidário às comunidades da fauna e flora. 

1 ' • 

O sistema ecológico condicionou o povo Zuruahá a uma vida sedentar1a 
relativa. Ao longo de sua história tem passado por um processo de adaptação ao 
ecossistema da floresta tropical, chegando a praticar uma feliz simbiose entre 
agricultura, pesca, caça e coleta, unindo, assim, todos os recursos alimentícios 
disponíveis para se obter os meios de suooistência: o aproveitame~to do solo des· 
provido de fertilidade e, portanto, improdutivo ; a e~ploração racional da ~auna e 
flora, distribu ída por várias áreas distantes, atraves de uma ação organizada e 
inteligente de caça, pesca e coleta de matérias primas e frutos silvest~s. 

Sob essas formas ecológicas, os índios não chegaram a concluir o processo 
de sedentarização. Eles encontraram a simbiose na sedentarização r~~tiva, na 
qual práticas biológicas e culturais se fazem reger pelo context? :co~ O<JlCO, com 
um equilíbrio sócio-econômico, po~tan to, . que géJ!~ te a s.obrev1vencia da com~· 
nidade e evita a devastação do meio ambiente. E a1 que interfere a cultura, di
tando normas e estabelecendo categorias para um convívio de equil íbrio, gui· 
ando e governando práticas de adaptação ao meio ambiente. 

O seguinte croqui mostra a posição de sedentarização relativa que reafirma 

0 lugar dos Zuruahá na biosfera. Os índios perambulam c~nstantemente ~n.tre as 
áreas 1 e 4 onde se concentram suas malocas e roças. Da area 1 (Wahare-1n·oda) 
seguem os 

1

caminhos de caça, pesca e exploração de vegetais (frutos silv.estres ,e 
matérias primas) para os igarapés jokihi e wainidia ; da área 2, para ~~ igar~pes 
makuha e haxinawa; da área 3, para as cabeceiras do johiki e hahab1n ; da area 
4 , igualmente para as cabeceiras do jokihi e hahabiri. ~essa maneira eles garan· 
tem o máximo de aproveitamento da totalidade do habitat. Conseguem uma ex
ploração econômica inteligente e racion~ do potencial. ecológico, favorecen~o, 
assim, a recuperação da fauna e flora, alem de proporcionar um processo de in-
teração biológica e anorgânica de proliferação das espécies. , . . , 

A prática de cultivar várias áreas em situações geográficas diferen tes e ou-
tro fator importante no processo de adaptação ao meio. ambient~: as roças po
dem ser recuperadas por um ciclo econômico de plantio, colheita e replante, 
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~u~d~ exploradas de maneira controlada. A exploração dos produtos de sub
s1st.enc1a provenientes do cultivo da terra distribui-se por um ciclo de consumo 
racional que pode abranger vários anos. 

CROQUI DA ÁREA ZURUAHÃ 

- Exploração racional de fauna e flora 
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Situação ecológica da maloca 

O croquí apresenta a situação ecológica da maloca de Hamy: nota-se que a 
drenagem do solo é favorecida pela mata virgem ao longo dos igarapés. As cap~ 
eiras velhas apontam a ocupação antiga desta área. Ao redor da maloca encon
tra-se um pomar de pupunheiras e bananeiras. A mata vi rgem representa o ambi
ente de recursos de matérias-primas; os igarapés são explorados por pequenos 
tim bós. Observa-se que não há áreas cont ínuas derrubadas : toda área é interca
lada por mata virgem ou por capoeiras velhas, igualmente importante na restau
ração da situação ecológica, criando, assim, um novo ambiente de fauna e flora, 
onde a proliferação de novas espécies vegetais proporciona novos recursos ali
mentícios. 

CROQUI DA SITUAÇÃO ECOLÓGICA DA MALOCA 
HAMY-IRl-ODA 

::::©:·'. ::_,.:: . 
. " .. .... . .. . .. .. .. . 

. . . 
. : : \:. . 

(área 1 ), maio de 1988 

KUXl·llU·ODA 
'OMAlt 
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Aproveitamento da fauna e flora 
punã kuzari. tubo p/ zarabatana, entre-

casca p/ cesto (mama do-
kuni) - nome zuruahá nome científico objetos culturais nome portugues - ··- ... 

cipó-titica hai Heteropsis ajf cestaria {jahkubara) 
kazahúe casca batida/tipóia 

. . - -... ~. ·~ ·-- -
spruceana schott cesto (mama dokuni). aro jutaí hiini Hymeneae cour- ubá, canoa 

de coroa ( kajamari}, hotcr baril L 
ku, peneira (wirina) 

itaúba maraka Nec tandra spp. remo, canoa cavada, 
cipó-imbé hi.xa asihi Hilodendron fita p/ zarabatana 

• 
imbe schott (haramã} imbaúba houku Cecropia pachy~ faca p / socar abacaxi ( aga-

tachya Tréc. bixiri) 
' tamaru corda p / arco ClpO 

. 

~ 

• xahuku Licania spp. e ingrediente p /cerâmica car1pe 
• kubini cesto (aburi dokuni ) ClpO Hirtella spp. 

caranaí de 4 · sarawahy Mauritia huebne- cesto trançado (sada'tva) 
. 

hatku ingrediente p / rapé pupu1 
folhas ri Burret cobertura da ma/oca 

caranaí de 2 habixikwahy Mauritia huebne- carcás para setas e capa PÍ 
breu dagami transformado em cerol 

I 

(muza) usado como cola 
folhas ri Bu"et flechas -

pa1na mahowa ins t1Umen to para soprar 
' ugwoa Jessenia bataua cesto trançado {kuhani). pataua 

(Mart ) Burret pulseira, bracelete, estilete 
setas de zarabatana 

. -
p /zarabatana, eixo do fu.so argila xemen1 A 

.... ceramzca 

.. wasazu Max imiliana re- abano (sadui}, pulseira. zna1a se1ne11 te 'tvarakaxi chocalho 
gia Mart. bracelete 

paxiúba dosana Socrates exorrhi- ripa p/ panos rie caranaí, 
vareta de flecha, imple-za (Mart.) ,. menta para adornos p/u-H Wendl. 
mários e na tanga masculi-
na, ra íz aérea p / ralador. 
talheres 

flores nasi uweidi saia de flores 

f olhas budo ahy saia de folhas 

casco de quelô- barawa, kowasa Podocnemis, bobina do fuso 
nLO Testudo, tabulat' 

Spi.x 
bacaba tomaseki Oenocarpus ba- folhas p / saia, cocar ( taba-

caba Mart. ri}, kasada arara kawa Anadorhynchus penas p/ brinco e cocar 
hyacinthius 

pupunha masã Bactris gasipaes estiletes p/ enfeites (taba- ( Lath.} 
HBK ri}, arco, vareta de flecha. 

talheres papagaio verda- xaraxara !Amazona aestiva penas p / brinco 
deiro (L) 

envira-de-caçador SUTU ku fio p/ rede 
howi muturn nas1 Crax, Mitu plumas para o encaixe da 

echa . tamazara alça p/ cesto envzra 
- ·-gavtao xibiri fémur p /aspirar rapé 

jacitara ahu Desmoncus corda de suspensão, ti pi ti, 
tipóia, tira p /estojo onça imarihi Felis ansa peitoral 
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macaco-prego jiwi 
- -

macaco-guariba kaina 
-

cai ti tu jando111ori 
- . - - -

anta mahone 

.. - -

cofia einamy 
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Cebus apella 
-

Alouatta 

Tayassu tayassu 

Tapirus terres-
tris L 

Dasyproc ta agu ti 

peitoral 

peitoral 

peitoral, pincel p / veneno 

unha p/ recipiente de rapé 

f ormão { baijin1y) 

' 

2 - A maloca 

2.1 - Referências simbólicas 

2. 2 - Referências históricas 



2 - A maloca 

2.1 - Referências simbólicas* 

Contam os índios Zuruahá que nos tempos primordiais o ancestral Tawa
kuru, junto com seus filhos Wainikaxiri e Aijeji, vivendo pelos lados do rio Purus, 
habitava uma maloca zuruahá. Aliás, todo o povo residia naquela maloca, cantan
do e dançando. Cantavam quando o criador Aijimarihi roubou os filhos de Tawa
kuru . 

Desde os tempos de origem, o canto na maloca representa em fator rele
vante em momentos importantes da vida do povo, estabelecendo vínculos com 
os diversos espíritos. Essa relação cosmogônica torna a atualidade representativa 
e a existência da natureza e do homem recriação conforme o modelo exemplar 
primordial. 

Contam também que a ancestral Awabia, grávida em consequência do na
moro com a lua, tinha subido pelas linhas da maloca até o céu. Ainda hoje, numa 
perspectiva escatológica, a cúpula da maloca significa o lugar dos falecidos, 
sobretudo no momento do canto ritual. 

Por outro lado, o tríplice caráter entre as matérias-primas usadas na con~ 
trução da maloca, os espíritos dos frutos silvestres e os animais estabelece a rela
ção cosmológica, posicionando a maloca como centro do universo. Todo mate
rial empregado na construção da maloca é de cipós, folhas e árvores cujos frutos 
são utilizados como alimento aos animais e pássaros. Em outras palavras, a eco
nomia de subsistência, em grande parte baseada na caça e coleta, é sublimada no 

* Ês"tá pârtê set:a amplamente êlaborádâ nó capi'tiilõ 'qúê traia' dos aspeéios 'einO. 
religiosos. 
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centro do universo, cujo lugar definido é a maloca, onde, através de cantos e fes
tas; se, estabelece a relação com os espíritos dos frutos silvestres, animais e pássa
ros. A· materialização dessa realidade se dá na escolha das peças para a construção; 
a sublimação acontece por cantos e festas. 

2.2 - Referênciàs históricas 

O autor, por ocasi~o do primeiro contato com o povo Zuruahá, a 8 de 
maio de 1980, relata o seguinte fato* . "De repente avistamos a ponta de uma 
maloca surgindo em meio ao bananal. Paramos imediatamente. Chamamos. 

O silêncio dava nos nervos. Diante de nós surgiu uma enorme casa redonda 
de uma altura surpreendente. As bananeiras representavam bonecos diante da 
maloca. Não havia uma praça propriamente dita. No chão, casca de banana, baga
ço de cana, sabugo de milho e restos de ossos de bichos. A mal oca .era redonda 
de forma cônica, 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 trançadas em panos e sobrepostas de baixo para cima, formando assim 
um colmo. Adimiramos a grandiosidade e seriedade desta construção: feita de 
travessas, suportes e vigas unidas na ponta da cúpula, parece constituir-se de um 
teto enorme, formado de uma estrutura de grandes traves de madeira que se apó
iam no círculo e não no chão. Há um círculo interno como suporte para o teto e 
servindo de repartições familiares, onde se vê vários lugares de fogo. O centro 
está vazio e sem postes centrais ... O diâmetro desta mal oca foi calculado em 25 
metros, a altura em aproximadamente 15." 

Joseph Beel Steere, etnógrafo americano, viajou pelo rio Purus em 1873 e 
1901, visitando os índios Jamamadi nas cabeceiras do Mamoriazinho, afluente da 
margem esquerda do Purus. Ao passar por várias áreas derrubadas, cobertas por 
pequenas áivores, antigas e desertas plantações, encontrou uma maloca abando
nada dos Jamamadi, uma grande construção de forma cônica, onde uns meses 
atrás residiam 130 pessoas e que estava cercada por lavouras de milho e mandio
ca**. 

Os Zuruahá contam que viviam até cerca de 100 anos atrás espalhados ao 
longo do rio Cuniuá, entre os dois afluentes da margem direita, os rios Coxodoá 
e Riozinho, e divididos em sete subgrupos com autodenominações diferentes. 
Todos os sete subgrupos construíam desde sempre a mesma maloca que ainda 
hoje é a habitação. 

Hoje, a mata secundária ill.dica o giro migratório depois da unificação dos 
subgrupos no atual h.abitat de terra firme nas cabeceiras do igarapé Pretão. Em 
todas as capoeiras, os índios reconhecem cemitérios e áreas de antigas constru
ções. Em lugares mais recentes pod~se ainda hoje deparar com algum toco de 
pupunheira apodrecida que antes circundava a maloca ou mesmo com restos de 
esteios da madeira de longa duração. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* 
** 
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KROEMER. Gunter. A caminho das ma/ocas zuruahá, p. 79. 
KROEMER. Gunter. Otxiuara, o Purus dos indígenas, p. 82. 

O ~ro~u~ abaixo ~presenta o movimento migratório onde ainda hoje se en
contram md1c1os de antigas malocas. 

A área A era habitada cerca de 100 anos atrás, logo depois da unificação 
do povo Zuruahá*. A área B foi habitada até a invasão maciça da frente extrati
vista vindo do Riozinho e de seu respectivo igarapé. A área C era a habitada na 
ocasiao do _primeiro sobrevôo, em 1978, inclusive com algumas malocas na área 
D, a atual s1tuaçao geográfica das malocas. 

Croqui do movimento migratório: 
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*ver capítulo s'abre organização política 
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O seguinte croqui apresenta a situação geográfica do habitat dos sete sul> 
grupos que, hoje unificados, formam o povo Zuruahá. Não ficou claro se houve 
expansão territorial da terra firme para o rio Cuniuá, ou vice· versa. 
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3.1 - Ocupação da maloca 

3.2 - A fam ilia 
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3.3 - O sistema de parentesco zuruahá 
3.3.1 - O sistema terminológico 

3.3.2 - Significado dos termos de parentesco 
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3.4. 1 - Os casamentos 

3.4.2 - O casamento ideal 
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3.5 - Uma visão nativa da terminologia 

3.5. 1 - Os termos das gerações 

3.5.2 - Relações de ego/parente de ligação/álter 

3.6 - Os conjuntos recíprocos de parentesco e o sistema de ati· 
tudes 

3.6.1 - Os conjuntos recíprocos de parentesco 
3.6.2 - Sistema de atitudes 
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3 - Estrutura social 

3.1 - Ocupação da maloca 

Todos os Zuruahá geralmente vivem numa única caséli numa maloca-al
deia, chamada oda, onde, como integrantes do mesmo povo, reconhecem os mes
mos critérios de relações sociais, os mesmos padrões culturais de vida e o mesmo 
modo interpretativo de suas atividades através de seu mundo religioso. 

A maloca está ocupada por familias nucleares que constituem a unidade 
básica da organi7.ação social. &tas se distribuem em repartições, na língua zu
ruahá chamadas kahu, ao redor e/ou no centro da maloca, ocupando semire a 
mesma habitação. A disposição sofre alterações em outras malocas onde a colo
cação de famüias nucleares se dá em habitações diferentes. 

Entende-se por família nuclear o pai (F), a mãe (M), os filhos (S) e as fi
lhas (D) (não casados). Filhos e filhas jovens podem escolher o kahu entre ou
tros parentes, agnatos ou não, ou mesmo num grupo de companheiros d' mesma 
idade. Consangüíneos como filhos e filhas casados, filhos ou filhas viúvos, pai ou 
mãe viúvos, avós, netos ou constituem uma famüia nuclear ou se unem ao local 
de algum parente, agnatos ou não, tendo o kahu na vizinhança deste. 
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O kahu , fisicamente delimitado por duas travessas que ligam o esteio prin-
cipal com o c írculo inferior, oferece um pequeno espaço triangular onde geral- cn 

CIO 
mente pequenas famílias nucleares, às vezes viúvas ou órfãos, atam suas redes. cn .-
A maloca pode erguer-se por cima de cinco a nove esteios principais, dando E 

~ t") 

lugar ao mesmo número de kahu. Os índios, ao OCU p:l rem malocas menores, dis- Q) li o ..... ..... 
' 

tribuem-se em kahu improvisados por uma rede de linhas e trave~as, ou habitam - •l::S o li ·O ~ 

várias malocas, geralmente uma perto da outra, ou levantam acamj)t1mentos. - l::S :e 2 -Os seguintes diagramas de parentesco informam sobre a ocupação de cada o ~ ~-· 
kahu por grupos domésticos apenas na maloca de DihidL em 1989. Em outras UJ 

o o 
malocas os grupos domésticos podem compor-se de outras fam11ias nucleares on- < -6 
de filhos e filhas casados ocupam habitações diferentes de parentes patrilaterais (..) 

,_ 
·C o "'t:! 

ou matrilaterais. Os filhos recém-casados, por exemplo, preferem ocupar o kahu ..J :.-:: 
< ·-na vizinhança dos pais do marido ou de sua mãe viúva, como o casal !:::. 49 = O ~ {S -O ~ 

50 que ocupa o kahu I perto do viúvo no kahu II ; o casal !:::. 39 =O 38 no kahu < t::S 
<:,..) 

I, que fica perto do kahu VII de sua mãe viúva; o casal!:::. 62 =O 63 que está no o {5 
::::> 

kahu do pai do marido; o casal IA = O 85 que está no kahu da mãe do marido; o 2 :e o ~ 

casal !:::. 92 =O 93 que está perto de sua mãe Yiúva; o casal!:::. 26 =O 27 que está < :::$ 
li ~ '"5 

com os pais do marido; o casal !:::. 101 =O 102 que está com os pais do marido. < ~ li '& 
Outros jovens casais, embora tenham agnatos, ocupam o kahu de ascen- o l::S 

< ~ dentes matrilaterais, principalmente depois do nascimento do primeiro filho, o ~ (..) ~ 

como é o caso do casal !:::. 4 = O 3, do casal !:::. 88 = O 89, do casal 6. 117 = O ~ ~ 
' :::$ <l 

116; todos ocupam o kahu do pai da esposa. UJ ~ <]CIO 
cn o qo 

Os avós (FM, MM, MF, FF), embora vivendo perto de um de seus filhos, < ' (..) ~ constituem vida doméstica independente, tendo sua cozinha própria e fazendo os -t; .~ 
afazeres cotidianos como qualquer outra fam11ia nuclear. Viúvas escolhem o ..C) 

'W ' l::S 
o ~ .... 

kahu perto de um de seus filhos ou de suas filhas, vivendo em condições de famí- ~ t:s - 'Q. 
, o ,.., 

lia nuclear com os filhos pequenos. Orfãos de pai e mãe podem ser criados pelos o o li . ' 
avós (MM, !l.1F), como no caso do casal !:>. 75 =O 76 que ainda está com os netos; cn :::) CX) <l o g 
no caso de IA 109 que criou 102; ou pela mãe do pai, como o caso de 84 que < 16 o o - ~ o ..... 

li ,..J 
criou o sobrinho 121. - ,.., 

~ IJ 

~ o «l O' 
O solteiro não exerce uma atividade doméstica própria, mas convive com 

$;:! <l u; < t: ':J ' " 
qo 

sua irmã viúva, cuidando também dos filhos dela. u. t:s o li w .S:l s::: 
Há grupos domésticos definidos pela ocupação do mesmo kahu . Na maloca o ~ ,.., o ;;: ~ 2 ·- . 

de Hamy, o solteiro (67), suas duas irmas e seus filhos (uma irmã faleceu, e seu o ,.., 
..:l (..) o o ~ filho exoepcional foi envenenado depois de sua morte) ocuparam de 1984 a cn s::: o 

E ~ w li 1987 o mesmo kahu ; também na maloca de Wainide, em 1984; na maloca de .... ~ o 
Tokwomo, em 1984; e na de Wahare, em 1989. Outro grupo doméstico definido z ~ ~ <l ~ w ,.., ti li 
é constitu ído do casal !:::. 75 =O 76, do casal !:>. 55 =O 56, e depois do casamen- a: ~ ~ -<] ~ < E 
to do filho também do casal !:::. 62 =O 63, compondo-se, portanto, dos avós ma- Q.. E ':::$ 

s::: 
temos, dos pais e seus filhos não casados e de um filho com esposa e nenê. w ' :::$ ,.., 

o s::: o 
As jovens viúvas que têm filhos habitam geralmente com a mãe do marido, cn <S ~ 

como é o caso de 73 que mora com seu filho na habitação de 114. < <:,..) 

~ 
1 

'& t") a: li <l N 
o ..... 
< '& ~ -o li - ~ 
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3.2 - A família 

3.2.1 - A fam ilia nuclear 

A fam11ia . nuclear, composta de pai {F), mãe (M), filho {S) e filha (O) 
constitui em muitos aspectos, a unidade básica da estrutura social. Pelo matri· 
mônio, ~u seja, pela uniao entre o homem e a mulher, reconhece-se os filhos 
nascidos da mulher como descendência legítima de ambos os cônjuges. 

No sistema terminológico, filhos do irmão do pai (FBC) e filhos da irmã da 
mãe (MZC} são filhos; irm~ da esposa (WZ) são esposas, e irmãos do marido 
(HB) são maridos, como, por exemplo, 37 que faz trabalho~ e favores à irmã da 
falecida esposa e que pode ter relações sexuais com ela. 

Em tese, ambos os c.ônjuges mantêm relações sexuais com outros parc~i
ros. Quando nasce um filho ou uma filha, eles pod~m ser reconhecidos como des
cendência legítima de ambos, como é o caso de 115 que por relações extrama
trimoniais deu à luz a 116. Maridos que mantêm relações com moças solteiras 
a~é o ponto ,de ficarem grávidas, escondem a paternidade quando nasce o filho 
(isso não quer dizer que se desconheça o pai da criança). Quando, no entanto, 
nasçe. uma criança do sexo feminino, ela deve ser morta, como no caso de 106 
que ficara grávida e dera à luz uma menina;. é o ·caso também de 69 que já teve 
várias filhas mortas por ela. Oútras viúv~ que depois da morte dos maridos fica
ram grávidas criaram 5'la5 filhas, como no caso de 66 que criou duas delas. 

3. 2. 2 - As categorias de idade · · 

Os Zuruahá reconheceffl as seguintes categorias de idade, em um indivíduo: 
-jamohoari é o recém-nascido de ambos os sexos 
- hawini horunari é a criança de ambos os sexos em fase de engatinhamento 
- hawini gawawasi é a criança de ambos os sexos que começa a andar . 
- kahamy é o menino a partir de cer!=a de oito anos até a celebração dos n tos de 

passagem* . 
- zamyseni é a menina até a primeira menstruação 
- atunã é a mq,ça depois da primeira menstruação 
- wasi é o jovem adulto de ambos os sexos, casado ou solteiro 
- dogwawv é o adulto d~ meia-idade de ambos os sexos 
- hosa é o velho de ambos os sexos 

3.3 - O sistema de parentesco zuruahá 

3.3.1 - O sistema terminológico 

O sistema terminológico dos Zuruahá é de fusão bifurcada. Este sistema re· 
conhece o critério da bifur.cação que diferencia tenninologicamente os colate· 
. .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* Os ritos de passagem serão estudados no capítulo que trata dos aspectos etn<r 

relitriosos 
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rais cruzados e paralelos em relação ao ego, mas não o. da colateralidade: F = 
BF :f MB*. 

Os irmãos do pai são classificados na mesma categoria de pai (ahade), e. as 
irmãs da mãe na mesma categoria de mãe (amadeni). · 

Os irmaos do marido sao classificados com a mesma. categoria de marido 
(emehki), e as irm~ da esposa sao classificadas na mesma categoria de esposa 
(hazawa). . 

Os primos paralelos são' classificados na mesma categoria de innaos .(eijaja, 
íxuru, enikyru ), os primos cruzados recebem tertnos distintos (erikuhama, en~ 
kuhama). ' 

Para distinguir irmãos ureais" (siblings) de irmãos "classificatórios", 6 
usado o termo kanahei , que designa filhos e filhas do mesmo pai e da mesma 
mãe. O irmão da mãe (MB) em relação ao ego é designado com o tennoerikuku, 
e a irmã do pai ( FZ) em relação ao ego com o termo enisuzu. 

O sistema terminológico dos Zuruahá é como 0 de outros povos da regiao, 
de tipo "dravidiano"~ como os Deni e os Kanamari * * . . 

Os termos zuruahá designam várias posições genealógicas: 
. ~ - · 

3.3.2 - Significado dos termos de parentesco 

Referência 
. . . 
1e1e1 ... 
alj l 

ah ade -.. 
amadeni .,, 

erikuku 
• en1suzu 

. . . 
e11aJa 
. ncuru 

enikyru 

ahedi 

etaini 

erikuhama 

enikuhama 

emehki 

hazawa 

erikuma 

J 

Tratamento 
. . . 
1e1e1 

. . . 
nai11 

(n)abidi 

(n)amidi 

nakuku 

nasuzu 

nadija 

naxuru 

nakuru 

Significado 
FF, MF, etc. 

FM, MM, etc . 

F, FB, êtc. 

M, MZ, etc. 

MB, FZH, WF, HF, etc. 

FZ, MBW, WM, HM, etc . 

eB, eZ, eFBS, eMZS, etc. 

y B, y FBS, y MZS, etc . 

yZ, yFBD, yMZD, etc. 
1 

s, ÔBS, 9zs, etc. 

o, ÔBD, 9zo, etc. · , 

ÔMBS~ ÔMBD, OFZS, dFZD, ÔWB 
9MBS, 9MBD, ÇFZS, 9FZD, 9.HZ 

h, HB, etc. 

W, WZ, etc. 

ÔDH, ÔSW 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
*as propriedades formais desses sistemas foram estudadas primeiro entre os 
povos dravidianos do Sul da Índia e do Sri.:....Lartka 

** KOOP, Gordon &SHERWOOD, G Lingenfelter Os Dení do Brasil Ociden· 
. . . 

tal.. Um estudo de organização sócicrpolítica e desenvolvimento comun,ta-
rio, p. 25. Também REESING, Edwin Nosso parente. 
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9DH, ÇSW 

ózs, dzn 
ÇBS, ÇBD 

enikuma 

hahade 

enisakyra 

einidi SS, SD, DS, DD, etc. 

A maioria dos termos de tratamento é composta do pronome possesivo 

na {meu), por exemplo naku ku significa "meu tio". 
• • • a • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BERNARD, Alan & GOOD, Antofl)l. Sistenza de Notação de Parentesco,• 

O diagrama abaixo apresenta uma análise da terminologia a par'tir dos seus 
traços semânticos básicos, que ~o: 
1.) Distinção de geração {G + 2, G + 1, G~, G - 1, G - 2) 
2.) Distinção de sexo do álter {h, m) 
3.) Distinção de sexo do ego (Ô, 9,) 
4.) Distinção de idade, entre os consangüíneos da geração do ego {e, y) 
5.) Distinção entre consangüíneos e afins {//, X). 

homem mulher 

afim 
.. ' consangu1neo afim 

... . . . 
aljl G+ 2 1e1e1 

. 
.. 

1 

G+l erikuku ahade* amadeni* • enisuzu 

• . 

ô eijaja(e) ô 
erikuhama erikuhama 

G0 
""'"' - - - - - - - - ' ~ - - - - - - -- -· 

~ 
tnikuhama 

ixuru(y) enikyru(y) 
enikuhama 

ô zs ahedi etaini ó' ZD 
hahade hahade 

9 BS 9 BD 
enizakyra 

G-1 
enizakyra 

ô sw O DH 
erikuma erikuma 

,. 9 DH 9 sw 
enikuma enikuma . 

G- 2 einidi 
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l.) Os parentes consangüíneos colaterais da geração + 1 podem ser diferenciados 
dos lineares com o acréscimo do sufixo uwa/una, "outro, outra". Ex. :ahade, 

pai; ahadl~uwa, "irmão do pai, outro pai "; amadeni, "mãe"; amadeni-una, 
"irmã da mãe, outra mae". 

2.) O sistema apresenta ainda um par de termos, emehki e hazawa, que signifi
cam respectivamente "marido, irmão do marido", e "esposa, irmã da es-

3.) 
posa". 
Assim, os significados dos termos de parentesco podem ser definidos tam
bém da seguinte maneira: 
jejei . . . . . . . . . . . . . . G + 2 h 
aiji ... ........... . G + 2 m 
ah ade ............. G+ 1 // h 
amadeni. . . . . . . . . . . G + 1 // m 
erikuku ... ... ...... G+l X h 
enisuzu ........... G+l X m 
eijaja. . . . . . . . . . .... G(J) 11 e 
ixuru ....... .... .. G(l) // y h 
enikyru .. .......... G(/) li y m 

3.4 - As relações por afinidade 

3.4. 1 - Os casamentos 

ahedi .. . ........ ... G-1 // h 
etaini . . .. . .... . .. G-1 // m 
erikuhama . . . . . . . . . . G0 X d 
eniku hama . . . . . . . . . . G0 X iR 
erikuma ..... ...... G- 1 X d 
enikuma ...... .... G- 1 X,R 
hahade ........... G-1 X~ 
enizakyra. . . . . . . . .. . G- 1 X ,P 
einidi ..... . ...... .. . G- 2 

As relações de afinidade resultam de um casamento, ligando uma pessoa 
aos parentes de seu cônjuge. 

Os termos ahade e amadeni significam genitor e genitora e são usados para 
descrever as relações pais/prole, inclusive para os animais. 

A regra básica de casamento se dá entre erikuhama(h) ou enikuhama(m), 
categorias que incluem os primos cruzados bilaterais: 

ego = FZD ou MBD 
ego= FZS ou MBS 

Dos 19 casais zuruahá, cinco contraíram casamento patrilateral e cinco ma
trilateral entre primos cruzados: 

6 39 =O 38 (FZD) 
IA =o 85 ( " ) 
6 26 = (/) 27 ( " ) 
6 11 7=0 116 ( " ) 
6 122=0106 ( " ) 

662=063 {MBS) 
675=076 (MBD) 
649=0 50 ( ,, ) 
6 92=093 ( ,, ) 
6 30=031 ( ,, ) 

Os outros nove casamentos foram realizados por "entrega da mulher", na 
língua zuruahá chamada dydauhyru. A razão para romper o sistema de casamen
to preferencial é a prática cultural do suicídio que persiste aproximadamente du
rante os últimos 100 anos*. Este sistema de entrega permite agredir a tradição 
estrutural de alianças entre primos cruzados por mecanismos que funcionam co
mo opção alternativa. O jovem escolhe uma das moças que pelo sistema de pa-
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* sobre suicídio, ver o capítulo que trata do assunto 
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rentesco não poderá ter marido. A es::olha é :ireviamente combinada, sobretudo 
por relações sexuais. Algum parente (ZW, eS, MB, etc), ao qual a moça deve ser 
solicitada, fará a entrega ao pretendente. 

Os casamentos entre parentes de tipq: 
- jejei (FF, MF) 
- aiji (FM,MM) 
- ahade (F, FB) 
- amadeni (M, MZ) 
- eijaja (eB, eZ, eFBS, eMZS) 
- ixuru (yB, yFBS, yMZS) 
-enikyru (yZ, yFBD, yMZD) 
- etaini (D) 
- ahedi (S) 
- einidi (SS, SD, DS, DD) são considerádos incestuosos. 

· Segundo as regras do casamento preferencial, os Zuruahá podem fazer pre
visão de alianças. Fala-se, por exemplo, que o jovem 25 casará com 47 (FZD); 
que outro jovem 18 casará com 24 (MBD). Para os demais jovens que não terão 
esposa ou marido funcionará o "mec~ismo de entrega". , 

Dois fatores, entretanto, prevaiecem para que o casamento possa ser efe
tuado. O primeii-o é a rede de parentesco de um povo numericamente reduzido. 
O segundo é o grande número de filhos, e por seguinte, de primos paralelos. A 
média. de filhos de todos os casais é de 3,3, incluindo todos os recém-casados 
com apenas um filho. O sistema de terminologia dravidiana convive em grande 
parte com as deficiências demográficas oriundas de práticas de suicídio, prOdu· 
zindo as condições favoráveis para a realiZação de alianças. 

Um outro fator, menos importante, pçxie ser a disparidade etária de par
ceiros potenoiais, o que significa que nem todos os casos de "entrega" acontecem 
por falta de parceiros. Um exemplo: a legítima esposa de 88 seria 73, no entanto, 
por disparidade etária, o rapaz pediu a seu innão mais velho a entrega de 104. 

As viúva:s e o viúvo podem contrair novos casamentos. Consta-nos que ape
nas duas viúvas se casaram outra vez (100, 50). 

Há apenas um único solteiro ao qual os índios atribuem a exi.Stência do 
filho excepcional de um casamento consangüíneo. Existem viúvas que após a 
morte dos maridos tiveram filhos, como no caso de 66 e 52. 

3.4.2 - O casamento ideal 

(fala masculina) 

G+l ahade(F) - amadeni (M) 

1 
/j 6 
eijaja(B) eijaja(Z) 

G+l erikuku (MB) - enisuzu (FZ) 
1 

1 ' t::. o 
erikuhama (MBS) enikuhama (MBZ) 
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eijaja (B) enikuhama (FZD) 

!:::. o 
ahedi (S) etaini (D) 

G (/) erikuhama (FZS) - eijaja (Z) -

6 f 
!:::. 

hahade (ZS) hahade (ZD) 

G - 1 ahedi (S) - hahade (ZD) 

!:::. o 
einidi (SS) einidi (SD) 

G - 1 hahade (ZS) - etaini (D) 

1 

b 1 
!:::. 

einidi (OS) einidi (DD) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G+ l 

G + l 

G 0 

G - 1 

(fala fenúnina) 

abade (F) 

! 
eijaja (B) 

r 
!:::. 

erikuku (MB) 

erikuhama (MBS) 

erikuhama (MBS) 

!:::. 

ahedi (S) 

eijaja (B) 

!:::. 

enizakyra (BS) 

ahedi (S) 

l 
einidi (SS) 

l 

amadeni (M) 

b 
eijaja (Z) 

enisuzu (FZ) 

1 ' 
o 

enikuhama (MBD) 

eijaja (Z) 

1 
o 

etaini (D) 

enikuhama (FZD, MBD) 

o 
enizakyra (BD) 

enizakyra (BD) 

1 
o 

einidi (SD) 
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G- l. enizakyra (BS) 

• 
einidi (OS) 

-- etaini (D) 

o 
einidi (DD) 

• 

3.4.3 - O padrão regular de extensão terminológica 

-As linhas de parentesco patrilateral* 

(fala mé§Culina) 

linha do pêii 

l 
G+2 li ... . J8J81 

1 
o aiji 

linha do pai da mae 

1 
ll jejei 

l 
Oaiji 

J 
G+l li abade ó. ahade-uwa O enisuzu ó. erikukuQamadeni-unaOamadeni 

G 0 

G-1 

G-2 li einidi 

O eijaja 
enikyru 

O etaini 

o einidi 

li erikuhama enikuhama 

habade O habade 

!:::. einidi O einidi 

• • • • • • • • • • • 1 • • • • • • r • • • • • • • • • t • t • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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~Os Zuruahá reconhecem como parentes todos os membros de sua socieda
de. Nesse sentido, tanto os parentes da mãe como os parentes do pai do 
ego são parentes do álter. 
N.ossos dados vêm apontando para uma certa inflexão agnática no cálcu
lo do parentesco, tema a ser tratado em outra ocasião. 

As linhas de parentesco patrilateral 

(fala feminina) 

linha do pai linha do pai da mãe 

[ 
G+·2 !:::. jejei 

' 
l o aiji 

f 
li jejei 

1 
o aidi 

G+ 1 !:::. abade "ô ahade-uwa enisuzu li erikuku O amadeni-una O amadeni 

G (/) !:::. eijaja 

" ixuru 

. 

O eijaja 
enikyru 

G-1 !:::. enizakyra O enizakyra 
-

G - 2 !:::. einidi O einidi 
• 

6. erikuhama 

li ahedi 

li einidi· 

3.5 - Uma visão nativa da terminologia 

o enikuhama 

o etaini 

O einidi 

Obseiva-se, a seguir, o modo como um indivíduo calcula efeâvamente sua 
relação com qualquer outro Zuruahá, a partir de parentesco do ego e álter com 
um parente de ligação. 

3. 5. 1 - Os termos das gerações 

Os termos da geração dos avós e seguintes são apen• dois: 

jejei como um 

aiji como uma 

abade de abade 
abade de amadeni 
abade de erikuku 
abade de enisuzu 

amadeni de abade 
amadeni de amadeni 
amadeni de erikuku 
amadeni de emsuzu 
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o único termo da geração dos netos e seguintes é: 

einidi como 

"um ahedi de ahedi/etaini 
uma etaini de abedi/etaini 
um hahade de abedi/etaini 
um enizakyra de ahedi/etain.i 
uma enizakyra de abedi/etaini 
um erikuma de abedi/etaini 
uma enikuma de abedi/etaini 

Os termos da geração dos pais sao os sequintes : 

ahade F 

ahade-uwa como um 

enisuzu como uma 

amadeniM 

amadeni-una como uma 

eri ku ku como um 

eijaja(m) de abade 
ixuru de abade 
emehki de amadeni 
enikuhama(m) de amadeni 

eijaja(f) de abade 
enikyru de abade 
hazawa de erikuku 
enikuhama(f) de amadeni 

eijaja(f) de amadeni 
enikyru de amadeni 
hazawa de abade 
erikuhama(f) de abade 

eijaja(m) de amadeni 
ixuru de amadeni 
emehki de enisuzu 
erikuhama(m) de élhade 

Os termos da geração de ego são os seguintes: 
um abedi de amadeni (e) 
um abedi de abade (e ) 

eijaja como uma etaini de amadeni (e) 

ix uru como um 

enikyru como uma 

eri kuma como um 
erikuhama como um 

uma etaini de abade (e) 

{
abedi de amadeni (y) 
abedi de abade (y) 

{
etaini de amadeni (y) 
etaini de abade (y) 

habade de amadeni 
hahade de abade 
erikuma de amadeni 
erikuma de abade 

' 

enikuhama como uma 

hazawa W 

hazawa-una como uma 

emehki H 

emehki-uwa como urn 

enizakyra de amadeni 
enizakyra de abade 
enikuma de amadeni 
enikuma de abade 

( eijaja(f ) de hazawa 
eniky ru de hazawa 
hazawa de eijaja(m ) 
hazawa de ixuru 

eijaja(m) de emehki 
ixuru de emehki · 
emehki de eijaja(f) 
emehki de enikyru 

' 

Os termos da geração dos filhos do ego são os seguintes : 

ahedi Ócomo um f ~edi de eijaja(m ) 
1 l abedi de ixuru 

ahedi (_(como um 

etainí Ó como uma 

etaíni (_(como uma 

hah ade Ôcomoum/uma 

enizakyra 9 como um/uma 

11 
eri kuma O como uma/um 

en íkuma O como uma/um 
+ 

s 
abedi de eijaja(f) 
ahedi de enikyru 

D 
etaini de eijaja(m) 
etaini de ixuru 

{~aini de eijaja(f) 
l etaini de enikyru 

{
ahedi/etaini de eijaja(f)/enikyru 
·ahedi/etaini dos erikuhama(m) 

1
ahedi/etaini de eijaja(m) 
abedi/etai ni de ixuru 
ahedi/etaini das enikuhama(f) 

{
hazawa de ahedi 
emehki de etaini 

{
hazawa de ahedi 
emehki de etaini 
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3.5.2 - Relações de ego/parente de ligação/álter 

Passemos a examinar o modo como a relação entre ego e álter passa por 
um detenninado parent~ de ligação. ~sim, a relação ego/álter depende de uma 
das seguintes relações: 

A - pai do ego com ál ter 
B - tio paterno do ego com álter 
e - mãe do ego com álter 
D - tio matemo do ego com álter 
E - ego com pai do álter 
F - ego com mãe do ál ter 
G - cônjuge do ego com álter 
H - cônjuge do ál ter com ego 

A - AS relações do pai do ego com álter, na G + 2, são as seguintes: 
ahade de ahade-(jejei) 
amadeni de ahade (aiji) 

A - As relações do pai do ego com álter, na G+1, sao as seguintes: 
eijaja(m) de ahade 
ixuru de ahade 
emehki de amadeni 
enikyru(m) de amadeni 

B - As relações do tio paterno do ego com álter, na G+2, são as seguintes: 
ahade de erikuku üejei) 
amadeni de erikuku (aiji} 

B - As relações do tio paterno de ego com álter, na G+ 1, são as seguintes: 
eijaja(f) de ahade (enisUzu) 
enikyru de ahade (enisuzu) 
hazawa de erikuku 
enikuhama (f) de amadeni 

C - As relações da mãe do ego com álter, na G+2, sao as sequintes: 
ahade de amadeni üejei) 
amadeni de amadeni (aiji) 

C - As relações da mãe do ego com álter, na G + 1, do as seguintes: 
eijaja (f) de amadeni (amadeni M, amadeni-una) 
enikyru de amadeni ( ' ' '' ) 
hazawa de ahade ( ' ' ' ' ) 
eri kuhama(f) de ah ade ( ' ' ' ' ) 

D - As relações do tio materno do ego com álter na G+2 são as seguintes: 
ahade de enisuzu (jejei) 
amadeni de enisuzu (aiji) 

D - As relações do tio matem.o _ do ego com álter na G+1 são as seguintes: 
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eijaja(m) de amadeni (erikuku) 
ixuru de amaden/( '' ) 
emehki de enisuzu ( '' ) 
erikuhama(m) de ahade( '' ) 

E - As relações do ego com pai do álter na G (/J são as seguintes: 
ahedi de ahade (e) (eijaja) 
etaini de ahade (e) (eijaja) 
ahedi de ahade(y) (ixuru) 
etaini de ahade (y) (enikyru) 
hadade de ah ade (eri kuhama) 
eri kuma de ahade (erikuhama) 
enizakyra de ahade (enikuhama) 
enikuma de ahade (enikuhama) 

E - As relações do ego com pai do álter na G- 1 são as seguintes: 
ás 
c5 ahedi de eijaja(m) (ahedi) 
Ó ahedi de ixuru (ahedi) 
c5 etaini de eijaja(m) (etaini) 
c5 etaini de ixuru (etaini) ,. 
O ahedi/etaini dos erikuhama(m) (hahade) 
.p ahedi/etalni de eijaja(m) (enizakyra/ 
9 ahedi/etaini de ixuru (enizakyra) 

E - As relações do ego com pai do álter na G- 2 são as seguintes: 
ahedi de ahedi (einidi) 
etaini de ahedi ( '' ) 
hahade de ahedi( '' ) 
enizakyra de ahedi(' ') 
erikuma de ahedi( '') 
enikuma de ahedi( '') 

F - As relações do ego com mãe do álter na G-1 são as seguintes: 
Q (Q/Q) s (ahedi) 
Q (9) ahedi de eijaja(f) (ahedi) 
Q ahedi de enikyru (ahedi) 
Q(Q/Q)D (etaniJ 
Q(Q) etaini de eijaja(f) (etaini) 
Q etaini de enikyru (etaini) 
i:f ahedi/etaini de eijaja(f) (hahade) 
d ahedi/etani de enikyru(hahade) 
Q ahedi/etani das enikuhama(f) (enizakyra) 

F - As relações do ego com mãe do álter na G(/J são as seguintes: . 
ahedi de amadeni(e) (eijaja) 
etaini de amadeni(e) (eijaja) 
ahedi de amadeni (y) (ixuru) 
etaini de amadeni (y) (enikyru) 
hahade de amadeni (erikuhama) 



erikuma de amadeni (erikuhama) 
enizakyra de amadeni (enikuhama) 
enikuma de amadeni (enikuhama) 

F -- As relações do _ego com a mãe do á/ter na G- 2 são as seguintes: 
ahedi de etàini (einidi) 
etaini de etaini ( ' ' ) 
hahade de etaini( '') 
enizakyra de etaíni ( ' ') 
erikuma de etaini ( ' ' ) 
enikuma de etaini( '' ) . 

G - As relações do cônjuge do ego c'om âlter ria G(/) são as seguintes: 
W (hazawa) 
e1j"aja (f) de hazawa (hazawa-una) 
enikyru de hazawa (hazawa-una) 
hazawa de eijaja (m) (hazawa-una) 
hazawa de ixuru (hazawa-una) 
H (emehki) 
eijaja(m) de emehki (emehki-uwa) 
ixuru de emehki (emehki-uwa) 
emehki de eijaja (f) (erhehki-uwa) 
emehki de eijaja (f) (emehki-uwa) 

H - As relações do cônjuge do á/ter com ego na G- 1 são as seguintes: 
dházawa de ahedi (erikuma) 
Ó emehki de etaini (erikuma) 
Q hazawa de ahedi (enikuma) 
Q emehki de etaini (enikuma) 

3.6 - Os conjuntos recíprocos de parentesco e o sistema de ati· 

tudes 

3.6. 1 - C)s conjuntos rec.íprocos de parentesco 
jejei FF, MF, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . "avo, etc" 

G+2 aiji MM, FM, etc ........ ......... ~ ........ "avó, etc" 
eirudi SS, SD, DS, DD, etc ....... . ....... j'neto, neta, etc" 

G+l [ahade 
c~~san-Lahedi 
gu1neo 

G(/) f eijaja 
consan-rxuru 
güíneó 

F, FB, etc .. amadeni M, M; etc ....... ''pai, mãe, etc." 
S, ÔBS, 9zs, etc etaini D, OBD, 9zo, etc "filho, filha, etc" 

eB, eZ, eFBS, eMZS, etc ....... ''irmão, irmã mais velha" 
' yB, yFBS, yMZS, etc., enikyru yZ, yFBD, yMZD"irmão, 
irmã mais nova" 

G(/J {eri kuhama ÔMBS, ÔMBD, ÔFZS, ÔWB .... "primo, prima, cunhado" 
afim enikuhama S?MBS, 9MBD, 9FZS, 9FZD, ÇHZ "primo, prjma,cunhada" 

G(/J {emehki 
afim hazawa 
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H, HB, etc ........ ......... "marido1 cunhado, etc." 
W, WZ, etc .. . .............. "esposa, cunhada, etc." 

(eríkuku 
G+ l \ 

' . 
MB, etc. WF, HF, enisuzu FZ, etc. WM, HM "irmão da mãe, 

afim <,[ hahade 
erikuma 

t- .,., sogro, etc., irmã do pai, sogra, etc." 
~~~· OZD, eniz~kyra 9ss, QBD ......... "sobrinhos" 
ü L,H, ÔSW, .~n1kvma 90H, 9sw ........ "genro, nora" 

3.6.2 - Sistema de atitudes 

Os comentários mais detalhados sobre as relações entre parentes sérão 
desenvolvidos no capítulo sobre a vida social da comunidade. Este item trata 
apenas de um modelo de contraposição de atitudes entre os conjuntos recípro
cos de parentesco. 

G - 2 
G+2 jejei/aiji < - - - - - - - - - -> einidi 

G-+2 

·o - 1 
G+l (C)ahade/am'adeni<· ~hedi/etaini 

G+l 

hahade(erikuma) 

G+l (A) erikuku/ 
en1suzu 

enizakyra(enikuma) 

eijaja(m )-ixu ru 
ss 

leijaja(f) - enikyru 

GO (C) 

eijaja(m)-enikyru 
os 

ixuru q enikyru 

afeto, respéito, participação eco9ômica 

afeto, autoridade, socialização, cuidados 

afeto, réspeito, pa'rticipação econôrrúca 
/ . 
. 

afeto, autoridade, participãÇ'ão econô-
mica, socialização 

' ' 

respeito, obrigações econômicas 

socialização 

respeito, o trigações econômicas 

socialização 

respeito, participação, 

socialização 

. . . ,,,,. . 
respeito, participação econonuca, 

socialização 

respeito, participação econômica, di· 
reitos na colheita e na distribuição 

· participação econômica, direitos naco
lhei ta e na distribuição 

participação econômica, direitos naco
lhei ta e na distribuição 

participação econômica, direitos naco-
lhei ta e na distribuição . . 
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companheirismo 
eijaja(m )) ~ -)eri kuhama 

companheirismo 

ss 
com pinheirismo 

ixuru ~ - -} erikuhama 
companheirismo 

G(/J (A) 
companheirismo 

eijaja(f) ~ 7 enikuhama 
companheirismo 

companheirismo 
nikyru ~ - 7enikuhama 

companheirismo 

companheirismo, intimidade sexual 
eijaja(m)~ - ~ enikuhama 

companheirismo, intimidade sexual 

compiriheirismo, intimidade sexual 
eijaja(f)~ - ~ erikuhama 

companheirismo, intimidade sexual 
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4 - · Vida social da comunidade 
' . >, • . ' 

4.1 - - Características físicas · dos Zuruahã (fm) 

O> índios Zuruahá, todos de estatura média e pele bronzeada, se diferen
ciam entre si em dois tipos distintos de indivíduos: os mais claros, de rosto oral, 
nariz saliente, boca pequena, os membros proporcionados e aqueles de pele mais 
escura, rosto redondo, saliências zigomáticas acentuadas e boca larga 

Dizem que o motivo dessa diferenciação física está na própria história dos 
Zuruahá: pelo fim do século XIX ou início do XX ocorreu a fusao de vários sub
grupos da mesma etnia e língua. Os descendentes de um dos grupos, autodeter
minados Kurilidawa, ainda hoje se caracterizam pelo rosto redondo e pele man
chada de pintas, chamadas por eles (i)sawa üses se juntaram aos Masaindawa, 
caracteri7.ados pelo rosto oval e pele limpl, logo no início da chegada da frente 
extrativista perto da boca do Riozinho, constituindo hoje a base étnica do-povo 
~ru~á. · 

Entretanto, consideram-se' diferentes de outros povos indígenas e dcis bran
cos por seus traços culturais, como o vestiário, perfuração da orelha e narina·e 
principalmente o corte de cabelo. 
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Os homens usam tanga, chamada por eles zagwady /xJnunuru, uma pequts 
na peça de franjas e fios de algodão que serve para prender o prepúcio em posi
ção vertical. A tanga feminina, zagwady baruru, é uma saia de fios de algodão, 
pi~tada de urucu, usada para cobrir a região pu biana. Por ocasião da chuva ou 
banho, pode ser substituída por um feixe de folhas . Os homens a protegem com 
uma simples folha. 

Os homens perfuram o lóbulo da orelha onde é encastoada uma pequena 
rodela de madeira ou um es.tilete de paxiúba, denominada wearube-kanesi em 
zuruahá. Alguns perfuram a narina onde portam, às vezes, um fino talo de algum 
vegetal. As mulheres apen~ perfuram a narina e raramente portam o talo. O cor
te de cabelo é o mesmo para homens e mulheres : curtos, caem rente à testa em 
forma de cuia, com uma linha divisora acima das orelhas, chamada agi ri . Costu
mam depilar os cabelos e pelos nas partes faciais e púberes, e em ocasiões espe
ciais raspam a cabeça. 

4.2 - A vida rotineira na maloca 

A movimentaç~ na maloca, praticamente toda fechada, principia com a . 
chega«Aa de um nO'lo ·dia. · Ainda no escuro pode-se escutar conversas baixas, o 
chotamingar de crianças, o abanar de fogos, a partida de caçadores ou pescadores 
e a saída de alguém que vai fazer suas necessidades. Mal o dia começa a clarear, 
homens e mulheres se acham escondidos atrás de alguma moita, os homens quase 
de cócora ajeitando e penteando com os dedos a tanga, as mulheres de pé baten
do nas nádegas para se limpar, endireitando a tanga e pegando o orvalho das fo
lhas para refrescar o corpo. 

Na primeira refeição são servidos cana-de-açúcar, bananas, alguma fruta sil
vestre e o indispensável grolado de mandioca. Mais tarde segue um prato compos
to da sobra do jantar anterior, comumente came ou peixe com grolado. 

Em seguida cada fam1lia nuclear se põe a fazer os trabalhos cotidianos: as 
mulheres amamentam seus filhos, fiam algodão, consertam redes do marido ou 
de outro homem consangüineo não casado. Quando há reserva de produtos no 
kahu, preparam a comida, ralando e espremendo mandioca, socando milho, co
zinhando batata-doce ou cará. 

Quando não há produtos estocados, vão à roça, carregando os filhos peque
nos, sempre em companhia de alguma parente. Ali se demoram, desfrutando dos 
prazeres de uma vida feliz e alegre, colhendo, comendo, conversando, tecendo o 
cesto kuhani para carregar os produtos, tomando banho nos igarapés, etc. 

Ao meio-dia, a maloca geralmente está silenciosa, pois os índios estao pelos 
roçados ou na floresta colhendo as matérias-primas para confeccionar artigos de 
uso pessoal. Regressam pela tarde; as mulheres carregando pesados cestos cheios 
de produtos da roça. Em casa arrumam o tição da brasa de algum fogo aceso e 
cuidam de seu próprio fogo. Para isso catam lenha no roçado próximo à maloca. 
Sentam-se na rede e aspiram uma pequena dose de rapé. Preferem f~r muitos 
dos afazeres domésticos sentadas ou mesmo deitadas na rede, como fiar algodão, 
tecer os fios da rede, confecà.onar artigos de cerâmica ou de cestaria e sobretudo 
reavivar constantemente o fogo com o abano. 

Os homens vão caçar individualmente ou pescar acompanhados pelos filhos, 
parentes próximos ou oU tros convidados ou interessados. Quando passam o dia 
na maloca, acompanham as esposas à roça, sobretudo quando localizada em lo
cais distantes. Durante a caminhada, coletam alguma matéria-prima, derrubam 
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árvores qe frutos silvestres, ajeitam pontes por cima de igarapés e ajudam a·ie.ar 
~filhos pequenos. A caminhada de ida é feita sem pressa e com muita atenção; 
observam os pássaros que voam, os insetos, que saem debaixo da casca de alguma 
ánrore ou de moitinhas de folh~ podres e rastros de bichos. Às vezes se demo
ram nos igarapés, improvisando pequenos arcos e flechas para perseguir os pou. 
cos peixinhos, num entu~mo como se nada mais existisse a não ser a libentade 
de viver. 

Os meninos andam sol tos, experimentando as pequenas zarabatanas, brin
cando, tirando cada vez novas idéias de séu i.nesgotável repertório, numa compe
tição de força e a~lidade. Cada passo fica gravado, imprimindo à memória lem
branças e histórias, e coordenando as reações dessas nO'lêlS experiências. 

Os homens animam seus filhos, . participando da festa alegre de toclOI os 
dias, tomando-se crianças que se encantam com as casas simples. do mundo. 
Quando há muitos produtos, a c;arga é dividida em vários cest~ kuhani; o mais 
pesado para a mulher, outro pesado para a filha moça e um pequeno para o ho
mem, que ~ vezes leva a zarabatana a fim de caçar bichos de pequeno porte. 

De volta à mal oca, os homens preparam a lenha grossa para a comida ao 
jantar e· o fogo da noite. Nos inteivalos prolongados, homens e mulh•es COltu· 

mam aspirar . pequenas doses de rapé, às vezes sentados na rede, às vezes no 
kahu do vizinho, conversando. 

À tarde regressam os caçadores e pescadores. Jogam, ao entrarem na malo
ca, a carga ao chão, sentam na rede sem conversar, com ar desinteressado às coi
sas ao redor; aos poucos vão relaxando, olhando em volta para captar o clima de 
diversas situações, e ao aspirar uma dose de rapé, começam a conversar em torno 
das peripécias das caçadas. As crianvas fazem festa, arrastando a caça pelo chio, 
rindo, divertindo-se e sempre descobrindo mais detalhes desconhecidos, sobretu· 
do dos órgãos sexuais que são examinados cem atenção. 

Então o caçador e o pescador cortam lenha e preparam a caça e a pesca. Da 
comida guardam boa parte para sua família; a outra é entregue a algum parente 
próximo que a distribuirá'° grupo ao redor do fogo, que participa do caldo, e 
aos parentes. Quando a-eaça. é de porte maior, ·deve ser tratada e cozida por ai· 
gum parente próximo (F, a, FB, S, FBS, etc.), ou entregue a uma pessoa a qual 
deve tal obrigação.• 

Em seguida vem o banho no igarapé da maloca; as mães bmham os peque
nos, enquanto os maiorzinhos brincam na água. O banho é comunitário, serrin
do sempre para trocar idéias, f azet fofocas ou mesn10 algum trabalho, como tir• 
mandioca puba dos cestos guardados na água, lavar redes, tecer, tiar, etc. 

A janta é a refeição principal na rotina diária. Em seguida é oferecido o r• 
pé: alguém com rapé novo chama os homens para a rodada, batendo com o aspi· 
rador no recipiente, um bico de tucano. Ali se conversa, conta-se histód• e 
transmite-se a tradição. Geralmente há várias rodas de rapé, tanto de homens co
mo de mulheres e-familiares, das quais participam apenas parentes. ou yjzinhCJL 
Depois do rapé, os· índios vão dormir. As mulheres ainda ajeitam o fogo por bai· 
xo das redes. Em noites de frio mais intenso todos cuidam de seu próprio fogo. 
Os homens dormem em redes compri~ ata~ em local mais alto que as das mu· 
lheres e crianças. Os pequenos que ainda não tem rede própriá dormem com OI 

• 4 

pais; os nenes sempre na rede da mãe. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
* Ver capítülo que trata do Sistema econômico 
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Se tentássemos elaborar uma espécie de horário próprio, teríamos que 
mencionar a hora de tomar rapé com a única atividade com hora marcada. Todas 
as outras atividades da vida diária acima enumeradas podem mudar de sequência 
ou assumir formas diferentes. 

Há ainda vários costumes mantidos todos os dias quando são trazidos caça, 
peixe ou frutos silvestres. Caça e peixe, por exemplo, sempre dão um caldo co
munitário muito concorrido. Na época do inverno, quando as frutas silvestres 
amadurecem, cabe às crianças a distribuição aos parentes. Faz parte também 
da rotina a aiação de bichos de estimação como o caititu, macaco, quati, cutia 
e outros, além de diversos pássaros como a arara, mutum, jacu, etc., aos quais 
se dedica atenção preparando-lhes comida. Quando é pequeno, é alimentado 
com caldo de cana. ôs macacos sâo criados especialmente com bananas . E para 
os pássaros são apanhados grilos e outros insetos. 

É importante mencionar que as atividades diárias dependem da rotina 
anual determinada pelo ciclb dos meios de subsistência. Devemos ainda acrescen
tar que o inicio das derrubadas e queimadas varia de ano para ano, dependendo 
cada vez do fim da época da chuva (inverno) e do começo da estiagem (verão)* . 

· F.squem~ da rotina: · · 
Segu_e uma relação de atividades diári~, não sequenciais. Os Zuruahá pode

riam ainda à tarde ir à roça ou correr atrás de algum bicho. São todas atividades 
desenvolvidas com muita rapidez. 

Dos homens 
maseki .tahtyzari (de manhã) 
levantar-se 

chupar cana, comer banana 
sair para caçar ou pescar, plantar, co
letar matérias-primas, colher frutos sil
vestres ou mel, fazer pequenas pesca-. . ' 

• nas 
tomar rapé 
preparar veneno para flechas 
confeccionar armas 

Maseki gauriyahari (meio-dia) 
no mato, caçando ou pescando 
trabalhos no roçado 
tomar banho no igarapé 
t~rrapé 
preparar flechas e zarabatana 

Maseki teixari (à tarde) 
voi tar à máloca 
preparar lenha 
preparar a caça e o peixe 

Das mulheres 

levantar-se 
lavar-se com orvalho da manhã 
cozinhar a sobra da noite anterior 
chupar cana ou comer banana · 
cuidar das crianças pequenas 
sair para plantar, coletar matérias-p:i
mas, colher frutos silvestres, fazer pe-

• 
quen~ pescanas 

• tomar rape 
confeccionar artigos de cestaria e cerâ-

• nuca 

no mato, coletando matérias-primas 
trabalhos no roçado 
tomar banho no igarapé 
tomar rapé · 
fiar ou torcer fios 

voltar à maloca 
fazer o grolado 
buscar água 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • 

* 
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todas as atividades acima mencionadas são tratadas nos respectivos capí
tulos 

distribuir a caça e o peixe 
tomar banho e pintar-se 
jantar 
tomar rapé 
dormir 
cuidar do fogo 

4.3 - O ciclo vital 

4.3. 1 - A concepção 

distribuir frutos silvestres 
tomar banho e pintar-se 
jantar 
tomar rapé 
dormir 
cuidar do fogo 

Os Zuruahá desconhecem os fatores biológicos sobre a concepção. Dizem 
que é o ato em que o homem através de relações sexuais, na língua chamadas 
zybehyru, deposita os espermas, denominados aduhy, no útero da mulher, cha
mado t~, que apenas é receptora e estufa para a germinação da semente, como 
sementes Jogadas na terra. Realizam o ato fora da rnaloca, em algum lugar conv• 
niente, onde preparam uma cama de folhas, aprO'leitando situações, de paaeios 
~a roça, pela floresta ou nos igarapés. Geralmente surgem comentários em voz 
baixa. Por isso, um homem nunca deve acompanhar uma mulher só ou vice-ver
sa, e me~o indo apenas até o igarapé mais próximo, ela se faz acompanhar por 
algumas cnanças. Homens e'mulheres vistos juntos são identificados como name>. 
rados, e a conversa gira em tomo dos dois. 

4.3.2 - A gravidez 

A gravidez, botaru, é biologicamente percebida quando pára a menstrua
ç.ão, eh~~ amaro, e sobretudo quando cresce a barriga. A mulher gráVida con
tt~ua ~~cipando de todas as atividades, sem restrinções oü tabus de gênerm 
aliment1cios. A gravidez eleva socialmente a mulher a um sta~s de 1'0'las rela
ções dentro do grupo, pois o sexo da criança a · nascer decidirá sobre navas rela
ções de afinidade, suscitando, por isso, muita curiosidade e cÓnversas. A partir 
da primeira gravidez a mulher pode conf ecdonar seus próprios artigos de cerâmi
ca, emprestados até então da mae (WM) . 

4.3.3 - O parto 

O parto é realizado na periferia da maloca, onde a mulher, já com fortes 
dores e contrações, se coloca em posição de cócoras esperando pelo rompimen· 
to da bolsa d'água. O parto geralmente é rápdo e sem ajuda de qualquer parente. 
Ela mesma acolhe a criança com as maos, e depois que uma parente tenha corta
do o cordão um tilical, volta com a criança para a rede. Às vezes, os índios dei· 
xam por algum tempo a placenta perto da rede da mãe, antes de enterrá-la. Mãe 
e recém-nascido, todo ensanguentado, se banham apenas no segundo dia. Então 
as parentes passam urucu na criança e cortam o cabelo nos moldes zuruahá. O 
umligo é durante alguns dias cauterizado com brasa. 

A mãe, no primeiro dia, nao recebe alimentos; apenas no segundo toma 
caldo de· cana. Até a amamentação, pai e mãe devem abster-se de came de bichos 
abatidos por flechas envenenadas. 

O primeiro parto pode ser complicado, como mostra o seguinte relato se>
bre o primeiro ftlho de um casal, em 1984 *: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* KROEMER, Gunter. A caminho das ma/ocas zuruahá, p. 152. 
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ºÀ noite acordam0s com gritos de dores na casa vizinha. Moru, mulher de 
Kw•oi, ia ganhar seu primeiro filho. Gemia cada. vez rnais até que, numa certa 
altura, correu para fora, onde esperava pelo parto. Lá na escuridão ficava sozi
nha, gemendo e chamando por sua mãe. As velhas respondiam, dando alguns 
conselhos. Enfim Xiubkwa, a mãe de Hamf, e mais outras velhas assistiram ao 
parto~ O marido continuava deitado na rede. A jovem mãe, logo depois de cor
tarem o cordão umbilical, voltou para a rede, toda ensangüentada, com o recém
naw:ido. Era um menino. Durante o primeiro dia, mãe e filho não comeram nada, 
e apenas à noite ela chupou alguns pedaços de cana. A placenta ficou perto de 
~ rede até à tarde. Depois foi enterrada. No dia seguinte, o menino ganhou seu 
prbneiro banho. A m- também banhou-se, enquanto as vizinhas esfregavam a 
rede. Passáram-.urucu na criança, e cortaram seu fino cabelo à Zuruahá. O umli· 
9Q foi cauterirado com brasa. _ _ 

O marido andou roubando al~s pedaços de came da panela vizinha. 
As mulheres cJ>;amaram · ateQÇIO. Então arrumou ~eus apetrechos de pesca, cha
mou seu irmão mais novo, Aidahu, e se embrenharam mato adentro rumo ao 
Pretão, onde acamparam para pescar. Na noite seguinte Xiu bkwa deu o peito ao 

· menino~ A.própria mãe élinda não tinha leite suficiente. Agora o J?.OVO Zuruahá 
passava de mão e~ mão. Nós também fomos chamados para admirar o novo ser. 
Désejamo-lbe a5 -bOas·vind.as no D)Undo feliz ~ueie povo, e, ao modo déles, pu
xáv~os pe~ e ~os parà crescer e ficar forte. Kwakoi retomou da pescaria, 
trazendc;> peixes miudos e um surubim. O peixe liso dava um apetitoso caldo pa., 
ra os homens. Os. outros· peixes, piau, cará, etc., já rnoqueados, foram guardados 
para Moru. Tomou o menino nos bra,ços, todo feliz, brineando." 

1 ' • 

4 .. 3.4 - lnfantic ldio 

A cri~ça recém-nascida do sexo fe~nino, designada com o termo iriya-
mare, que nasce de. uma mãe solteira, deve ser morta. O mesmo termo se refere a 
uma criança de se,xo masculino sem pai recónhecido. O meµino iriyamare é cria
do, embora a sociedade lhe· confira um status inferior em relação à criança cujos 

, pais são reconhecidos, até a matúridade sexual que lhe dá uma · certa igualdade 
social. 

A recém-nascida iriyamare, ainda unida à placenta, é deixada em moitas ou 
num cesto sadâwa até que sua própria mãe ou algum parente a mate . . A rejeição 
de ·üma criança do sexo femiriino sem pai reconhecido é antes de tudo uma res
posta aos padrões ~lturais 4e relaçõeS sociais onde uma criança sem pai é incon· 
oehível como noi,o membro da sociedade. Para a criança do sexo masculino sem 
pai, a estrutura sopial cede um status di,fere~te na sociedade, em· concordância 
com a utilidade de um homem. A conquista dos direitos à "naturalização" passa 
por diversas fases que são rejeição, marginalização e discriminação social. 
· São conheCidos, entretanto, alguns casos em que a iriyamare do sexo femi· 
nino não foi .morta. Dizem os índios que ,as mães as esconderam. Na realidade 
deve haver várias leituras a respeito do padrão cultural de infanticídio: a mae dis
posta a assumir e çriar a filha que não terá um status social defiriido pode cortar 
o cordão uml:ilical e amamentar a criança, provavelmente longe 4a maloca habi-

·tada, e voltar, em seguida, a seu kahu. Por exemplo, uma viúva criou duas meni· 
nas iriyamare; uma s~cidou·se logo dep<Xs de se casar, a outra seguiu"8 num sui· 
oídio coletivo. 
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Segue um relato sobre um infanticídio presenciado por riós, e~i. 1987~: 
"Uma tarde, ao retornarmos da roça, notamos um silêncio pesado, estra

nho, pairar no ar. Harakade veio fofocar: Xirahki, filha de Kimeru, ia ganhar ne
nê. A notícia foi transmitida sem entusiasmo. A mãe de Xirahki não estava na 
rnaloca, e outros parentes ocupavam-se com alguma coisa para disfarçar o acon· 
tecimento. Levaram Têre à casa de Kimeru, e lá fora, alguns metros distante·da 
casa, estava Xirahki, de cócoras, pronta para dar à luz. Nasceu uma menina. Pe
garam a recem-nascida e deitaram-na no chão. A mãe, toda ensangijentada, vol
tou para a rede sem a nenê. A menina fora rejeitada. Entendemos que tínhamos 
de fazer alguma coisa, e Têre, num imp.ilso de mãe, pediu a criança~ 0s índios, 
no entanto, riram. Não podiam entender aquela atitude no~a de querer salvar a 
criança, sobre a qual pesava a lei secular dos Zurua.há. Durante toda a tarde ten· 
tamos convencer os índios a salvar a criança. Mas conversamos a partir do nosso 
próprio mundo cultural e expressando nossos sentimentos em favor da vida co& 
tra urn universo que agia segundo uma concepção diferente sobr~ vida e mor~. 
Valores por nós entendidos e praticados eram anulados, feitos em 'nada por qu
tros modelos de valores que regíam e controlavam a vida dos Zuruahá. Não hou· 
ve compreensão de ambos os lados, cada um falando um linguajar.inicompreensí· 
vel, produto de um contexto cultural diferente. , · · . 

O choque de diferentes maneiras de expressar era forte, gerava um ·cJi.ma· de 
tensão. Resolvemos respeitar o universo distinto do nosso na esperança de achar 
opor~namente alguma brecha para melhor penetrar naquele assunto. No ~timo 
esperavamos a volta da mãe de Xirahki. Kimeru, avô da· criança ·rejeitada, já esr 
tava neivoso com nossa conversa. Wahare, irmão de Xirahki, escai)ou da maloca 
para não se confrontar com os brancos. Iriam fazer valer a lei dos Zuruahá: rejei· 
tar e matar toda cri~ça do · sexo feminino, de pai desconhecido. Jeme4t, de ·vOlr 
ta da roça, viu -a linda eriança deitada na beira do caminho. ES'tava' comovida ·e 
nervosa. A par da ll'OSSa intromissão, veio conversar conoseo, chorando. O cora· 
ção dela estava dividido entre sentimentos e ·a lei? Viu ela ~m nossa atitude ·al· 
guma chance de salvar a neta? Ou a nossa interpretação, sempre partindo QQ nos
so mundo, estava errada? Existiam sentimentos univ~rs~s,· idênti~~ a todos· os 
ho~ens? O coraç~o era fonte de dores e lágrimas para 'toda~ hqqn.idade? 
Havia um senso comum,. an~erior a toda e · complex~ · fOfmaQlo . õulturâl, 
mais ~riginal do que a expressão mais peculiar jamai·s criádá pelÔ h~m?'·xama 
nos ttrou d~quela tensã~, convidando a um pa~seio na" roça. PensáVáJ;n<?s R,.ue a 
morte da. cnança chegana logo. ~tava escurecendo, quando retom.amos.., Prepà
r~os .º.Jantar e deitamos na rede. Os Zuruahá também se prepararam .para ddr· 
rrur, a1eitando o fogo e tomando o Ultimo rapé. De repente o ·choro da criança 
cort.ou . o silên~o ,da noite. Um choro de desespero pedind9 ajuda, implorando 
para sai~ ~a solidão, do abandono, da rejeição. Um choro reclamando por ·ampa· 
ro e caricias. Os nervos estavam à flor da pele. Têre chorava. de desânimo e de
=s~ro .. '?5 ~dios trouz.eram o pequen~ cest~ para mais perto da .Jl)al~a. ·~o, 

.guem 11_1ª ficar com raiva e matar a cnança. Tomamos a decisão ·de.salvar a~ 
cem-nascida, mesmo nos arriscando por violar as leis dos Zuruahá, nie•o, sem 
prever as consequências desta interferência estrutural num mundo cujo contex· 
to nos era completamente desconhecido. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
* KROEMER. Gunter; op. çit., p. 203. 
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Fui conversar com Kimeru, mas este, com raiva, me mandou embora. Wa
hare não deu bola. Jemedi olhava para mim e Kimeru, chorando. Entao alarmei 
a maloca toda: eles tinham de entregar a criança j,ara nós. Responderam com em
purrões, zombando de mim. Avancei em direção~ criança, mostrando minha de
cido de pegá-la. Jemedi se adiantou, apanhou 0 1_pequeno cesto e o entre<jOU a 
mim. Querendo acolher a criança nos meus braços, tentei tirá-la do cesto, mas as 
mãos 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 crian
ça em alguma roupa ... Cuidamos do ummgo e esper~~ o momento em que 
fosse mamar nos peitos de Têre. Recebemos poucas visitas. Os homens davam 
uma volta grande por nossa casa, as mulheres que chegavam para conversar, não 
tocaram na criança. Só as mocinhas ajudavam, ensinando-nos o jeito de cauteri
zar o umbigo com brasa e limpar o sangue da criança. 

Kimeru e Wahare sumiram da maloca, com raiva de nós. Na realidade fo-
ram pescar no Wahtanahl, querendo ganhar temi>?, afas~do-se, po~tanto, da
quele mundo violado. Todos estaVam na espectatlva e ninguém sabia de onde 
iam surgir cenas de violência. À tarde veio Jemedi. Demorou para superar os pre
conceitos, mas enfim pegou a netinha nos braços, com olh~s tristes ~ chorosos. 
Não restou dúvida aue ela adorava a neta. Perguntou se iamos leva-la para o 
Oaha-oda - nossa ~a em Lábrea. Respondemos positivamente dizendo que 
quando crebsse iria voltar à maloca e ficar com a mãe e a avó. Outras mulheres 
também ft>ram chegando, dando conselhos sobre os cuidados com· a recém-nas-
cida. 

o problema parecia superado, mas a mudança de uma ~ri~ça Zuruahá pa· 
ra 0 mundo dos jara - os brancos, mexeu com a cabeça dos mdios. Era uma no
vidade uma coisa tio estranha que despertou as mais curiosas perguntas: como 
ia ser Íevada para fora? Ia beber leite de vaca como fazia Aninha? Nós agora éra
mos os pais da criança? Ia usar roupa e falar português? Ia voltar .à mal~? Com 
quem ia se casar? A fantasia tomou conta, embolando uma realidade ate então 
simples com uma complexidade desconhecida. 

A criança estava salva e era nossa fi~a. No outro dia, Kimeru e seus filhos 
regressaram da peacaria. Veio direto me agredindo, avançando com w;n pedaço 
de pau contra mim e contra a criança. Era outra cena de ameaça. Não 1a aconte
cer mais nada ( ... ) As moças contaram que naquela noite Wahare ia cortar a cri· 
ança com terçado ( ... ) Nos próximos dias nosso trabalho consisti~ em dar e.a
bertura à unidade de identificação da criança entre zuruaha-made e 1ara-made, is
to é analisar e discutir com eles sobre o novo status da criança rejeitada pelos 
Z~ahá e aceita por n6s brancos, mostrando a nova relação da criança com seu 
povo. Apresentamos a criança a Xirabki. Era difícil saber se dentro dela se trava
va a luta de querer sua filha de volta ou se a aceitação de seu mundo cultural era 
tão forte que em va de provocar sentimentos de mãe, produzia raiva e rejeição. 
Outra va ~ndo confof1Jl4 nõsso consentimento cultural, esperamos uma res
posta dentro de um universo de sentimentos e valores conhecidos por nós. A mãe 
não aceitou sua filha de.volta. Talvez sua filha já estivesse morta, e essa fosse ou
tra, a nossa, filha dos jara? De ambos os lados houve choque, e cada um l>éll'.tiu 
do seu mundo conhecido, da sua pátria de idéias, crenças, costumes, do seu ~on· 
texto cultural determinado( ... ). Os Zuruahá chamaram-na de iriyamare, a cnan
ça sem pai, e nós a ch~amos Niuara ( ... ) O estado de saúde dela, de repente, 
:r oi piorando. Manchas azuis se manifestaram em todo o corpo. De dentro do um· 
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m90 tiramos alCJUDI vermes. Niuara não quis mais mamar ( . .. )Na noite do séti
mo dia faleceu Niuara( ... )" 

4.3.5 - Amamentação 

Sentada na tipé:ia, a criança praticamente conrive com a mãe, acompa
nhando desde os primeiros dias de sua vida todas as atividades que a mulher Zu
ruahá exerce. Por outro lado, há outras pessoas como as iram, companheiras de 
idade das irmãs, a av6, etc., às quais cabe a cooperação para entrosar a criança 
socialmente na comunidade. 

A alimentação da criança é primeiramente o leite materno, depois recebe 
minqau de banana, caldo de cana, de abacaxi, de peixe, etc. , e gradativamente co
mida mais forte como carne, banana, batata-doce e finalmente o grolado de man
dioca. 

4.3.6 - Desenvolvimento sexual 

A criança, aos poucos, vai se soltando do corpo da mae e começa a engati
nhar. Essa idade é designada hawini horunari. E quando começa a andar, o termo 
usado_ para essa idade é hawini gawawasi; uma idade crítica, pcis a criança vai 
fazendo suas primeiras experiências fora do próprio kahu. Em outras palavras, 
ela enfrenta fogos espalhados, armas besuntadas com veneno, facas e terçados 
jogados no chão. Os pais, ao invés de desencorajá-la nessa nova situação, a esti
mulam, favorecendo a gradativa familiarização amliental, animando-a para não 
desistir naquele mundo ainda estranho até que aprenda asentir, avaliareconhecer 
as coisas ao seu redor, pÓncipalmente quando ela cai por cima de obstácull'll, se 
queima ou se corta. A mãe, precisando de sossego, costuma amarrar a criança 
com uma cordinha ao redor da cintura, ou armar uma espécie de corrimão onde. 
a criança, apoiada na vara, conseque andar. 

Para a criança que começa a falar é usado o termo jamahkumakuri, que in
dica a fase em que as crianças de ambos os sexos recebem um ou dois nomes es
colhidos pelo pai. As meninas podem usar a tanguinha, ao passo que os meninos 
andam nus. 

Presos aos pais, já começam a se unir com companheiros da mesma idade 
para brincar, tentando imitar o jeito laborioso dos adultos: os meninos cons
troem pequenas malocas, caçam mclúnhos com pequenos arcos e flechas; as me
ninas tecem pequenas redes (na verdade enrolam apenas os fios ao redor de es· 
tacasl), expreinem mandioca em pequenos xiriki (na verdade a mandioca já esta
va prontal), catam lenha para fazer fogo e cozinhar. Os brinquedos preferidos 
são faca e terçado, iniciando, assun, desde cedo a exercer a arte de manuseá-los. 
A fase na qual meninos e meninas exercem essas atividades é designada janah
kumxiri. 

A partir dos 8 anos são usados os termos kahamy para meninos e zamyseni 
para meninas, fase que se prolonga até a puberdade. 

O kahamy já não depende mais dos cuidados da mãe, mas procura passar o 
dia com os companheiros de igual idade. O pai lhe cede um pedaço da roça, onde 
planta, colhe e distribui. Participa como ajudante e aprendiz nas grandes caçadas, 
aceitando o cargo de um servente e obedecendo ao mais velho. Toma-se dono de 
pequenos troféus de caça, com direito de tratar, cozinhar e distribuir aos amigos 
de sua idade. Ao chegar à maturidade sexual, recebe a tanga e perfura o lóbulo 
das orelhas. 
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A zamyseni, ao menstruar pela primeira yez, tem a narina perfurada. A mo
ça, depois da primeira menstruação, é designada atunã. Durante os dias do ciclo 
menstrual, a attin6deve permanecer deitada na rede com o rO'Sto•coberto por um 
pano feito da casca batida de uma áJvore, na língua chamada kazaumy, ou oom 

· folhas amarrad• no rosto, ou simplesmente se cobrindo com as próprias mãos. 
. Nestes dias não deve comer, e ao descer da rede para fazer as necessidad•, é 
acompanhada por uma guia. Explicam os Zuruahá que a razão deste procedimen
to está no sangue menstrual que contêm veneno, podendo passar pelos olhos pes
soas do sexo masculino, provocando por um simples olhar coceiras ou mesmo 
graves doenças. 

Outros povos da região têm costumes idênticos, como os Jamamadi, quan
to à .iniciação da moça nOYa na festa xingané ou aiaká: reclusa numa uavaçá, uma 
pequena choupana, ela só pode sair livremente quando não houver nenhuma pes
soa do ~exo masculino nas proximidades, e caso haja homem por perto, ela deve 
sair de rosto coberto, e acompanhada por outra moça que a vai guiando.* 

O tabu é anulado quando se trata de uma mulher casada que passa o ciclo 
menstrual deixando o sangue eicorrer pelas pernas, sem porém descuidar de se 
banhaJ' e limpar ó sangue com folhas, e de proteger com o kazaumy quando sen
ta ou dei ta na rede. 

A atun6 conhece as teaiol~as de t~lagerrí e de fiagem; sabe as obriga
ções da mulher, pois ela corta o cordão umlilical, cauteriza o umbigo e cuida do 
nmê. Convive em companhia de outras mulheres da mesma idade e pôde atar sua 
red• ílo kahu destas, fora do kahu de sua própria famüia doméstica. 

. o .kahwny, depois dos ritos de passagem, é designado wasi, que lhe garante 
o n9'0 status de integrante reconhecido na sociedade. o ·wasi constrói sua malo
ca, faz derrubadas, fabrica arco e flechas, participa de caçadas e pese~. Ele 

· tamb6m costuma conviver em companhia de outros garotos da mesma idade, po
dendo a~ suas rédes por cbna dos kahu familiares. 

<'.)$ wasi, .. sexualmente maduros, podem ter experiênci~ sexuais com parcei
ros ~olerados ef como dizem, até com FBD. Porém um envolvimento mais íntimo 
in~ jo.Nns.. un.s&: vez dea:obertos, pode criar situações complicad~. O taremos 
b:"il eX~~l~ de: jçwens que tiveram um i'elacionamento mais profundo com par· 

.. ceiros dft óutro sexo·: · ·. 
.. O ,~meiro c~o é. a gravidez de 106, filha do casal ~99=0100, hoje mu· 

. Uter .de 122. Quando a moça ficou gr~ida, nmhum dos rapazes quis assumir a 
pa~midad•· ou. pedí·la ein casamento' pelo "sistema de entrega". Isto quer dizer 
que os !'ªJ»HS que mexiam ~orn ela estavam comprometidos segundo as regras 
do ._sistema .. de .parentesco. A· moça aguentou a gravidez até o dia do parto, sem 
mudai seU jeit~ alegre e desinibido. Nasceu uma menina e devia ser morta, pois . . . •a 1r1yamare . . . 

. O Jegundo caso é o filho do casal ~99=0100 que engravidou uma moça. 
Por forças .~temas (ou não) pediu a moça em casamento. A proi:Josta foi aceita e 
um dos parentes dela atou a rede da moça ao lado da do rapaz, reali7.alldo, assim, 
o casamento. 

O terceiro caso é o de uma filha do viúvo 37, que se envolveu com um ra
paz (122). O eniolvimento foi descoberto e terminou num final trágico com o 
suicídio da moÇa. O rapaz, ao saber da morte, tentou também se suicidar, mas 
foi salvo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• KROEMER, Gunter. Cuxiuara, p. 129 e 130 
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4.3. 7 - Casamento 

Nem todos os casamentos são celebrados confonne o ritual tradicional. 
Comumente um dos parentes da moça (F,M,MM,FB) leva a rede dela até o kahu 
do noivo, atando-a por baixo da rede do rapaz. A moça, então, muda da habita
ção de seus pais para o kahu dos pais do noivo . 

O ritual tradicional é preparado com uma grande caçada que pod•á pro
porci onar comida comunitária, junto com mandioca puba. o noivo se veste com 
folhas largas de uma espécie de árvore chamada budo ahy, pinta a testa Cdm 
breu, em alusão à Awabia, mulher da lua que assim se pintava para namorar (com 
a lua ), e o corpo com urucu. A noiva se enfeita com um peitoral feito cem deJÍ· 
tes de macaco e com uma tanga de flores de plumas de tucano de cor amarelo-es· 
carlate. Pintam-se igualmente com urucu que é passado em forma de pontinhas 
na língua chamados ganadehyru. ' 

O novo casal mora na habitação dos pais do marido até o nascimento do 
primeiro filho; só. então se mudam para perto do kahu da mãe da esposa (essa r. 
gra nem sempre é observada por causa do suicídio de vários pais, cujos ftlhos ie 
t~rnara~ órfãos): O n~o casal continua dependente materialmente dos pais ma
tnlaterais ou patnlaterais até conseguir constituir uma famfila nuclear com· o nas· 
cimento do primeiro filho (ou filha) .. A partir deste momento, a esposa pode mo
delar .suas próprias panelas e o marido confeccionar a zarabatana. 

. . Di~em o~ ~ndi~ que ' eles omervam abstinência sexual até que a criança 
atlnJa a idade fisiológica de gawaVt1Bsi. Contam de uma erva, chamada kaxiji, que 
serve para o controle da natalidade, denominado hawini kyhy. F.sta planta se en-· 
contraria nos lagos. Coiida e misturada com farinha de milho seria bebida em 
caldo de uma espécie de banana, a katahana emedi . . Alguns afirmam que o kax iji 
tomado em grande quantidade pode prOYocar a morte da mãe. . 

Embora o ato sexual seja reali:iado fora da maloca, nada impede para o jo
vem casal namorar em público; sentados ou deitados na rede, trocam gestos cali· · 
nhosos, explorando o corpo, sempre num ambiente de muita alegria. Andam Jun· 
tos nos banhos, na roça e em pequenas pescarias, sempre aproveitando o tempo 
para se conhecerem melhor. O namoro é respeitado; talvez alguém chame aten· 
ç~o em voz baixa para a rapaziada dar uma olhada furtiva, rindo . 

Depois da lua-de-mel surgem as primeiras crises que são constantes. Qasta 
um pretexto qualquer que um dos parceiros se toma amuado, zangado e embur· 
ra~o, ~não conversa mais. Os homens têm mais oportunidade para dar vasão à 
raiva, indo caçar ou pea:ar. As mulheres, que devem ficar em casa, às· vezes, se 
abstêm da comida até que resolvam fazer as paies. 

No entanto, nem todas as crises acabam num final feliz. Quando a situação 
se toma insuportável, separam-se por algum tempo, sendo que a esposa volta pa
ra a habitação de seus pais, levando o filho junto. · 

? desfec~e . ~ trá~co nessas crises é a ameaça de suicídio. Uma simples 
tentattva de swc1dio pode prO'locar separação temporária para mostrar o desa
cordo com tal atitude, como mostram os seguintes exemplos: 

. Um descontentamento levou a mulher 50 no seu primeiro casamento com 
·um fdho do casal ~l =02 a se separar dele, fato que culminou em tentativa .de 
~i?ídio do marido, deixando o rapaz eleijado. Mesmo restabelecida sua saúde, 
viviam separados, até que tomou novamente veneno, falecendo em seguida. 

A mulher 63, zangada porque o marido não tinha levado came de uma 
parte de anta para seu kahu, aprontou uma cena. O marido, por sua vez, embra-
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beceu-se a ponto de tomar veneno, mas por sorte outros o vigiavam, trazendo-o 

de volta. 
A mulher 27 divorciou-se por uma longa te.mporada por ~~sa deu~ ~en-

tativa de suicídio do marido, voltando ao kahu de seus pais. DlZla que cnana .º 
filho até uma certa idade e depas o entregaria ao ex-marido. Mas tudo acont~1a 
diferente. Para fazer ciúmes, também tentou o suic.ídio. Parentes e com~nheiras 
a vigiavam. Depois de quase três semanas de separação resolveram seguir os con
selhos dos pais de ambos os lados e fizeram as pazes. 

Notável é que a iniciativa de separação parte quase sempre da ~ulher. t:
mulher 38 se separou por algumas horas do marido por causa da tentanv~ ~e sw
cidio provocada por uma dor de dente. Mas quando percebeu o estado cr1t1co do 
marido, também tomou veneno. Os dois foram salvos e logo fizeram as pazes. 

. 4.3.8 - Velhice 

Todos os que são velhos, chamados hosa, já passaram por vá.rias tentat~vas 
d · 'di Existem apenas cinco indivíduos no seio desta comunidade conside-e SWCl O. ifi li al 
rados velhos, precisamente um casal e três mulheres. Hosa si~ c~ ter .mente 
"não presta, está acabado". Embora o conteúdo desta categon~ ~eJ.ª algo ~ncom
preensível pa(a ós Zuruahá dentro do contexto cultural. do su.1c1d10, aceita-se. a 
velhieê como segunda opção de vida, como outra maneira de interpretar a exis
tência humana que dá sentido e direito de existir. A exclusão da casa do ances
tral Bai, por conseguinte a separação dos Kunaha-Made (gente do veneno) n? 
além e, mais, a existência errante e solitária (aprofundaremos esta parte no ca~1-
tulo sobre etno-religião) não devem ser entendidas con_io condenaç~o, mas sun 
como alternativa, como outro caminho, que os Zuruaha chamam ag1-uw_a, ~ale 
verdadeiro como 0 caminho que passa pelo suicídio. Nessa outra maneira.inter
pretativa aparecem siriais de um tempo passado, qua~do todos os Zuruaha mor
riam de morte natural . Muitos índios que passam da idade doq-wawy devem es
colher esse .cáminho de padrões culturais ancestrais, embora anacrônicos.no con
texto atual. A releitura de fatos históricos permite abertura pa~a u~ leitura en
trelinhas. Em outras palavras, a estrutura social comporta u~ di~~o que ge
ra sentido à velhice, classificando os ho$a não como categonas de infelizes ou to-
lerados à margem da sociedade, mas como integrados ao grupo. . . 

Os velhos ocupam o kahu perto de algum de seus ftlhos e p~tl~pam na 
distribuição da caça, peixe e frutos silvestr~s .. As velhas levam. u.ma Vlda indepen
dente, exercendo todas as atividades domesticas, com dom1nio sobre todas ~ 
técnicas praticadaS pelas mulheres. ·Vivem como familia nuclear, com fogo pro
}X'io e rodeadas de netos criados por elas. Tr~balham no r~ado de seus netos e 
filhos de onde lhes vem o sustento, e não deixam de participar das grandes pes
carias. Como prova de respeito à velhice, o dono da pescaria, responsá_vel pela 
limpeza do caminho até o lugar do acampamento, ajeita pontes so~e os .1garapés 
ou constrói um conimão para··racilitar sua passagem. O kahu da avo esta sempre 
animado devido à presença dos netos que ali acham comida especial ou alguma 
fruta da roça ou do mato. b único velho já não caça mais, mas ainda ~ode tra
tar a caça oferecida por um parente próximo e, sobretudo, f omecer rape quand.o 
há falta. O papel social de criar os netos órfãos é recompensado por generosas 

doações de alimentos. . 
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4.3.9 - Sepultura 

A pessoa ao tomar veneno geralmente morre fora da maloca, em algum lu
gar do varadouro que leva à casa, derrubada pela ação do veneno que age sobre o 
sistema cardíaco e nervoso. Descoberta, ela é carregada para seu kahu e deitada 
na rede. 

Em seguida inicia-se o preparo do corpo: as pernas são encostadas na barri-
ga em posição fetal; os braços são estendidos por cima do ventre; tabaco, recipi
ente e aspirador de rapé são colocados por cima do peito. 

Ainda antes do enterro, o corpo pode ser coberto com folhas de bananei
ras; depois as pernas são amarradas, fazendo-se junto com a rede um pacote sus-, 
tentado por uma vara que serve para carregar e baixar o defunto à cova. As vezes 
se coloca um alguidar por baixo do corpo a fim de apanhar o sangue que jorra 
das partes estouradas pela ação do veneno. 

A preparação do corpo é realizada por parentes próximos do falecido, que 
também entoam o canto fúnebre, na língua ch~do ohi hazanhyru. Cerca de 24 
horas depois começa o enterro acomplnhado apenas por parentes que carregam 
a rede e por alguns curiosos. Quando há um túmulo coletivo disponível, este é 
aberto por um parente próximo {F, FB, S, etc.). A cova tem um metro de pro
fundidade e o comprimento do tamanho do corpo. O cadáver, já em decomposi
ção rápida, com rosto deformado, o sangue saindo pelos orifícios, a barriga in
chada onde moscas e outros insetos são encontrados, é, em seguida, suspenso nos 
beirais da cova pela vara e depois coberto com paus pira segurar o monte de ter
ra jogada por cima. A cova propriamente dita fica vazia, enquanto um pequeno 
monte de terra cobre o corpo suspenso. Ainda se derrama o sangue no túmulo e 
depois se quebra o alguidar. 

A cova é fechada por um túmulo, na língua chamada jadahy, em forma tri
angular, construído com paus e coberto com folhm da palmácea patauá O túmu
lo, todo fechado, com um metro de altura, encontra-se geralmente na proximi
dade de alguma maloca, compondo-se de várias covas de pessoas mortm em sui
cídio coletivo ou suicídio individual. Por cima da sepultura são postos alguns pe
daços de cana e uma rodela e folhas de tabaco. No momento em que o córpo é 
baixado à cova, alguém dos parentes costuma derrubar uma árvoré, simbolizan
do, assim, a relação cosmológica entre a vida humana e a natureza. Também ao 
longo de varadouros derrubam árvores em memória dos falecidos. 

Os índios ainda sabem relacionar algum tronco velho na beira do canúnho 
com parentes do passado. Parecem marcos que contam a história sepultada na 
floresta. 

Os pertences particulares, agora, devem ser destruídos, como as armas, ces
tos, tanga, etc. 

O tempo de luto se estende por vários dias, marcado principalmente por 
cantos fúnebres que se entoa durante todas as atividades, como no preparo da 
comid~, andando pela roça ou floresta e nos banhos. 

As vezes voltam ao lugar onde ocorreu a morte, levando cana, cantando ou 
cortando mais algum galho. A morte da pessoa é identificada com a queda de 
uma árvore, cortada de suas raízes e tirada da terra. 

O corpo de uma criança de colo recebe um tratamento diferente: de um 
pedaço da rede da mãe é confeccionada outra pequena rede na qual é deitado 
apenas no cemitério para onde é levado enrolado em algodão. É enterrado junto 
com cabelos da mãe e outros fiapos da rede também da mãe, às vezes com a pla-
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centa que para iao é desenterrada. A cova é forrada com folhas de bananeiras, 
e ao invés de paus, pedaços de cana para suspender a pequ~na rede. 

Na morte do marido, a esposa, antes de ~ntar o oh1 hazanhyru, veste uma 
tanga feita de flores e de plumas de tucano, de cor amarelo·escarlate, coloca o~ 
peitorais e se pinta com urucu. Também outras mulheres podem se preparardes-
ta maneira para iniciar o canto ritual. 

4.4 - Dinâmica social 

Neste capítulo, onde são tratados aspectçs da estrutura d~~âmica Zurua~á, 
devemos admitir que os conceitos, usados com "olhos de fora , embora parti~
do do contexto indígena, correspondem apenas em ~~te _aos pa~~ões culturais 
em questão, empobrecendo, portanto, a realidade dinamica do aco~tecer de 
dentro". Não tendo os termos adequados disponíveis, devem~ conSlde~ar _as 
conclusões desta análise incompletas, principalme~te por an~ogias e referencias 
feitas a conteúdos conhecidos (e)· diferente. existe, porque est~ em relação ao co· 

· nhecldo; na verdade conhecemos apenas o que _nossos conce1 tos são capazes de 

captar). 

4.4.1 - Personalidade zuruahá 

um fenômeno social, universal em todas as socieda?es arcaicas . é ~ etno
centrismo, que diz que os membros de uma sociedade aplicam seu propno con· 
texto eultutal conhecido como ponto de referência para t~os os outros que não 
são portadores da inesma identidade étnico-cultural, conSlderando todas as de-
mais culturas estranhas como inferiores. . 

o etnocentrismo zuruahá se baseia primariamente na concepção _da cnaçã~ 
do mundo e do homem. O ancestral Aijimarihi, depois de várias tentati~as de cn
ar "gente", conseguindo povoar o mundo apenas com os nã~Zuruaha, .acertou 
finalmente na terceira tentativa, criando "gente", os Zuruaha, com frutinhas da 
árvoae de breu, na língua chamados dagami sakara~ 

Hoje, os Zuruahá se distinguem dos brancos, os jara, ~omo gente ~or exce
lência. F.ssa categoria de superioridade não deve ser entendida com.o rAa~smo, de 
um espírito conquistador ou guerre~o. Ela define apenas seu ~tnmon10. c~ltu
ral como única diretriz de todas as práticas da vida e seu conteudo como un1co e 

verdadeiro. , . 
o etnocentrismo é uma força social na forma e no.s propositos da.edu~ção, 

a célula que se multiplica ao diversificar-se nos respecttvos c:a~Pc;>5 psicologic~. 
Implica nos imperativos morais que unificam a conduta dos indiv1duos ~as prati
cas sociais. Desenvolve valores constitutivos do "ethos':~u .da "person~dade de 
base" como autoconsciência, auto-afinnação, auto-suficienaa e compeução. 

A AUTOCONSCIÊNCIA é a percepção pimorosa do que se passa no povo, 

0 critério secreto da alma do P°'º' sintonmmdo as práticas sociais segundo os 
padrões culturais, expreaando sinceridade, retidão e _iustiç~ em .t~~ as açoes 
individuais. Por ser cole~. ela não se explica pela psicologia do individuo, mas 
pelo fenômeno da sociedade. Ela se manif~sta sobre~do no c?mportamento 
frente aos iriyamare (criança do sexo masculino sem pai reconhecido), ao excep-
cional e aos não-Zuruahá. . 

O iriyamare é tratado como Zuruahá de segunda class~; ele é toler~do den-
tro de uma categoria que deixa margem pa_ra pessoas às q~s nã~ se ~pli~m ~°: 
dos os critérios de comportamento social. E uma fonna de out·Slder social, 1n 
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coerente aos padrões culturais. O proceso educativo do iriyamare é conduzido 
por métodos indiretos de socialização. O iriyamare passa por um caminho edu
cativo que cria a figura do "triste-cômico ". Triste porque desempenha a função 
de escudo para defeitos, erros, incidentes e mesmo desgraças, apanhando fisica
mente sem defesa social; e cômico porque, transformado em espertalhão, tira 
vantagem da situação, criando um ambiente de muita animação. F.ducado para 
nao cumprir com todas as obrigações, é castigado por não cumpri-las. Essa faixa 
de liberdade lhe inspira criatividade para mentir e enganar. 

O iriyamare é reconhecido como legítimo membro da sociedade apenas 
quando atinge a maturidade sexúal. 

Batuhi ri é uma categoria que inclui pesoas cujos direitos ••à cidadania'' são 
caçados, ou cuja presença no meio da comuni~ade não é desejada, como era oca
so de um excepcional nascido da união de irmãos siblings. O exoepcional não era 
considerado Zuruahá. A comunidade lhe concedia o direito à vida enquanto sua 
mãe vivia. Porém, logo depois da morte ela mãe, foi assassinado por seu irmão, 
que o fez beber veneno. A morte aconteceu como se nada tivesse ocorrido na 
maloca, e o cadáver foi jogado numa cova, sem os ritos fúnebres. 

A autoconsciência se manifesta sobretudo frente aos jara que são os não
Zurua-há, fazendo com que eles considerem sua cultura única, verdadeira e por
tanto superior. As práticas culturais primorosamente adaptadas ao meio ambien· 
te testemunham consenso e convicção de superioridade. 

Consideramos a superioridade um valor inestimável, uma força dinâmica 
no processo de adaptação a um mundo desconhecido. No início das relações 
mais permanentes entre os Zuruahá e nossa equipe indigenista, os índios estra
nhavam a maneira como tentávamos resolver a questão de comiver com eles. 
Era-lhes inconcebível uma tamanha ignorância na vida de todos os dias. Fazendo
nos sentir sua superioridade, procediam empregando força, agressividade e vio
lência, demonstrando inclusive sua aversão contra uma experiência historicamen
te vivida por causa dos jara que provocaram a redução de seu povo. Hoje dizem 
que os jara fedem como os urubus. , 

A autoconsciência passa a manifestar-se em relação à personalidade de base 
em nível de auto-afirmação, auto-suficiência e espírito competitivo. 

A AUTO-AFIRMAÇÃO é uma característica no processo educativo: o in
divíduo, desde pequeno, aprende a confiar em si mesmo e dar mostras dessa. pe
culiaridade. A criança, constantemente animada a resolver seus problemas, atra
vessa uma fase de experiências que vai até o limite de sua compreensão. A amm
entaçao no mundo zuruahá acontece por esforços sobretudo físicos, proporei<> 
nando prazer· em conquistat espaços ainda desconhecidos. Ela consegue se impôr 
através de disputas animadas pelos educadores. 

O ESPIRITO COMPETITIVO se manife~ta sobretudo em trabalhos coope
rativos, quando se trata de esforços físicos (quase sobre-humanos). Isso acontece 
na derrubada de uma árvore extremamente grossa ou no carregamento de alguma 
madeira pesada que deve ser levada para o lugar da construção; ou numa brinca
deira de saltar, como entre um pau e outro com uma vara. Em todos os casos, ca
da um experimenta agilidade e força. Esse espírito competitivo é celebrado so
bretudo nas festas. Nos ritos de passagem dv kahamy que recebe a tanga, por 
exemplo, é realizada a festa de gaha toumhyru, que significa imitar o jeito do 
macaco-barrigudo, ao agarrar-se no outro sem permitir que seja derrubado. Outra 
festa competitiva é a de mãma karinhyru, que significa "carregar a mandioca pu
ba", durante a qual cada um tenta soerguer o enorme cesto que contém a man· 
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dioca puba; ou a festa de kana karinhyru , que significa "carregar a cana", e a fes
ta de aragona karinhyru , que quer dizer "carregar os abacaxis", ambas exigindo 
o máximo de esforço para levantar e carregar os cestos. Todos os trabalhos com
peti ti•os são executados com farra, alegria e prazer. 

A AUTO-SUFICIÊNCIA, outro traço constituinte ·do ethos zuruahá, é em 
primeiro lugar resultado do processo de socialização. O indiYíduo, longe de ser 
um individualista, toma-se competente e capacitado para as atiYidades cooperati
Yas com o máximo de sua contribuição. Ela se manifesta sobretudo no domínio 
das tecnologias, ou seja, na competência de conf ecáonar todos os artigos de uso 
pessoal. 

A auto-suficiência dá sentido ao termo anidawa, usado para designar o do
no de alguma coisa, sobretudo da maloca, roça ou caça. O dono de uma maloca, 
por exemplo, criador ideal e construtor, responsável pela acomodação das famí
lia,ç, recebe uma certa conotação de líder enquanto a maloca está ocupada. 

A auto-suficiência é também responsável pelo grande respeito ãs proprieda
des alheias, pois cada um aprende a confeccionar os artigos de uso pessoal, não 
huendo, portanto, necessidade de mexer com as coisas dos outros. A transgres
são dessa norma pode ser motivo para alguém recorrer ao suicídio. 

4 .4.2 - Comportamento social 

Passemos, agora, a analisar algumas atitudes que realçam o comportamento 
solial zuruahá, como o espírito de cooperação, a afetividade e a espirituosidade. 

ó ESPÍRITO DE COOPE,RAÇÃO, embora atendendo primariamente m 
necessidades de parentes mais próximos, é um fenômeno do comportamento so
cial atrués do qual os membros da sociedade manifestam sua identidade. A coo
peração acontece porque cada membro desta sociedade é auto-suficiente e apto 
para colaborar num determinado projeto com atividades em nível de igualdade e 
eficiência. O anidawa, por exemplo, que convoca um mutirão, é apenas respeita
do na forma de líder temporário para executar determinada tarefa, ao passo que 
sugestões, conselhos e mostras de práticas diferentes podem partir de todos os 
participantes, p:incipalmente dos mais idosos e mais experientes. 

As atividades cooperativas, às vezes animadas por caldos comunitários de 
came de caça ou J>'ixe, se dão em todos os campos da vida diária, como por 
exemplo na construção ou no conserto da maloca, na grande caçada, nas pesca
ri•, sempre, enfim, que alguém necessite da ajuda de outros. Os índios manifes
tam prontidão e disponitilidade, podendo, inclusive, interromper seus pr6pios 
trabalhos, aceitando a cooperàÇão com muita festa e alegria. 

O ESPÍRITO DE AFETIVIDADE se manifesta sobretudo em relação às 
crianças, doentes, órfãos e viúvas. As crianças são os reis da maloca, usando sua 
extr~ordinária liberdade para desenvolver um espírito de grande criatividade . 

• 
Orfl<J! de pai e mãe são criados pelos avós matemos. Os doentes são atendidos 
pelos parentes mais próximos, embora haja um certo indiferentismo no trata
mento, pois se espera a decisão dos doentes antes d~ se tomar as proridências. 
Talvez seja pelo receio de que possam recorrer ao suicídio. As viúvas são contem
pladas na distribuição dos produtos a~ícolas, caça e pesca, embora tenham 
adquirido certos direitos por sua colaboração nas diYersas atividades. Aos uál 
que criam os netos órfãos se dá generosos recursos e suprimentos. 

A ESPIRITUOSIDADE, o imenso prazer em diYertir-se, se manifesta so
bretudo por atos zombeteiros, porém inocentes, cenas humorísticas e engraça-
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das, durante os quais os mdios sabem desfrutar de mentiras e enganm biunem-
pregados. · 

Uma cena espirituosa, por exemplo, é o blefe da invasão: alguém diz ter 
visto vestígios de brancos pelos varadouros e dá o alarme. Logo todos m homem 
~gam nas armas e correm ao encontro dos intrusos de maneira apressada e •• 
s1va, empenhando-se na busca com toda a seriedade. Quando a brincadeira 6 des
coberta, retomam à mal oca à procura do gênio daquela bincadeira, na língua zu
ruahá chamada makekone, desta vez com farra e gozação. Ao invés de ficarem 
zangados, alegram-se pela sagacidade e astúcia do blefe. 

Outras vezes são os Zamade, inimigos históricos, que teriam sido visto•. 
Enquanto os homens procuram furiosamente suas armas, mulheres choram e • 
meninas se escondem. Alguém pode inclusive trazer objetos de sua paisagem co
mo tochas de resina utilizadas para passar a noite numa das malocas, ou Casc.'111 de 
frutas roubadas, etc. Toda a maloca se põe em pé de guerra, e os mais corajosos 
correm ao encontro dos inimigos. A brincadeira final.mente é descoberta e a ai• 
gria volta a reinar, animando conversas noturnas. 

A espirituosidade confere ao homo ludens uma conexlo à eterna juventu
de, fazendo com que os adult~ sejam capazes de esquecer suas tarefas, juntand~ 
se a um grupo de crianças para se divertir. E desta vez é a criançada que faz go
zação, achando graça do jeito pouco habilidoso dos mais velhos. As bdncadeirm 
conseguem inverter os papéis sociais, criandor assim, um amlienté desinilido no 
relacionamento entre as gerações. 

4.4.3 - Mecanismos da dinâmica social 

Passemos, agora, a analisar os mecanisJnos sociais que agem como refax• 
mento das tensões e crises sociais nwn· poro relatiYamente reduzido numerJca. 
ment~: ~v~nd:> .numa única n;iaioca. Crises que não raramente nocam ameaças 
de su1c1d10 mdiv1dual ou coletivo. São as tensões e crises que prorncam a distd
buição de grupos familiares em espaços físicos alternados, principalmente as mu
danças de maloca, as grandes caçadas, as pescarias e os acampamentm fmritians. 

. As mudanças de maloca, chamadas gamunhyru, tem primariamente um sMJ-
n~.cado sócio-econômico. Este f enômeno se dá pelo fato de que cada WIJfi cou
tro1 sua própria maloca em áreas próximas ou distantes. Assim, a distribdçlo al
ternada de grupos familiares, definida em cada maloca, fuorece um ambimte ~ 
novado, capaz de dinamizar as relações sociais. A liderança, por exemplo, ' con
ferida a um anidawa de cac:ta vez, que é o dono e o responsável por aquela mal~ 
ca. A exploração da fauna e da flora é feita de maneira equilibrada, fazendo com 
que ~ áreas de caça, pesca e coleta de frutos silwstres e matáias-pimas se reno
vem constantemente. 

, Na verda.de, há um ciclo de mudanças rigorosamente obsemldo, sobretudo 
nas epocas de inverno e verão por causa de culturas diferentes ou mais extens• 
nas diversas áreas, como· as de pupunheira ~ abacaxizais em roças antigas. Essa 
supre~ao alternada dos meios de subsistência obriamente implica na solid• de 
relações sociais, capaz de superar os efeitos de um mundo fechado como odOli
dade, resignação ou mesmo desespero. 

As grandes caçadas, chamadas zawada, durante as quais um grupo de 
h~mens permanece acampado em áreas distantes, têm esse mesmo sentido ctina. 
m.izador, como as grandes pescarias, denominadas kunlÍ1ã, quando todos se dil
tn buem em vários acampamentos. E finalmente os acampamentos fadliars1, 
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chamados kazaby, nos quais uma fam11ia se distancia das outras por um determi
nado tempo, se provendo de caça, pesca, frutos silvestres e renovando o estoque 
de matérias primas. Em toda essa mobili7.ação Social, a expectativa de um reen
contro com os outros é sempre grandê, -podendo socializar as novas experiências, 
o que acontece de forma muito animada, principalmente na hora do rapé notur
no. 

4.4.4 - Mecanismos de autodestruição: o suicídio 

Passemos a analisar as ameaças de suicídio e finalmente o próprio fenôme
no do suicídio dentro do contexto da dinâmica social, sem entrar em detalhes so
bre aspectos históricos ou religiosos (que serao explicitados nos respectivos capí
tulos), pois nem todas as tensões e crises sociais sao superadas por fatores dina
mizadores. das relações sociais. Existe também o suicídio, que age como força de 
autodestruição individual e coletiva. 

Dizem os índios que a existência humana só tem sentido quando se visa o 
suicídio. A linha-diretriz do entendimento sobre a vida aponta o suicídio como 
a máxima de todos os valores. A filosofia zuruahá diz que há apenas dois cami
nhos para o existir humano: o primeiro, que através do suicídio por veneno, cha
mado kunaha, leva ao céu dos que o ingeriram, à casa do ancestral raio, Bai Do
kuni, onde as almas, chamadas asumã, se unem num só povo, no povo do vene
no, denominado Kunaha-Made. É para lá que está projetada a verdadeira existên
cia à qual ri.tos, cantos e rezas estão relacionados. 

O segundo caminho leva à morte através da velhice; é um caminho hoje 
considerado penoso, onde os corações, sem achar sossego e paz, vagueiam pelo 
nível adabuhadaha até a casa do ancestral Tiwiju, que os transforma em seres do
tados de eterna juventude, os wasi jahuruari. 

O suicídio, por nós identificado como etno-trauma, tem suas raízes na 
situação histórica, quando a frente pioneira extrativista avança, exterminando os 
Zuruahá pela gripe, denominada tohu bahi, armas de fogo, chamadas tohumi 
b<tli, e epidemias de sarampo, as eidub'ahi. Seus pajés iniciados, os inua hixa, fo
ram eliminados, reduzindo vários grupos de mesma língua e cultura com autode
nominações diferentes, antes espalhados ao longo do rio Cuniuá desde a boca do 
Riozinho até o Coxodoá. Os poucos sobreviventes se refugiaram no atual territó
rio, autodenominando-se, a partir de então, Zuruahá. A noYa situação histórica 
provocou um colapso psicológico entre esse povo, e a falta dos.iniciados causou 
um caos existencial, levando-os a uma reinterpretação de seu mundo religioso, 
fundamentando, assim, a nova filosofia sobre o sentido de sua existência. 

O suicídio pode ser praticado por todos os Zuruahá a partir da fase fisioló
gica denominada atuna para as moças e kahamy "para os rapazes. No entanto, as 
crianças, desde a mais tenra idade, já estão familiarizadas com o suicídio, uma 
yez que assistem as mortes, num processo educativo que não deixa margem de 
dúvida sobre o próprio destin~- Representam a morte de uma maneira alegre, 
brincando de morrer asfixiadas, e encenando a toda hora a maneira de preparar 
o cadáver e de como fazer a sepultura. Os pais vivem na convicçao de que um dia 
seus filhos beberao veneno. 

Os aparentes motivos para o suicídio podem ser banais: algum desconten
tamento provocado por tensões sociais do dia-a-dia; um comentário sobre a pou
ca sorte na caçada, que, por sinal, mexe com as convicções religiosas pelo fato de 
por em dúvida as boas relações com os espíritos da caça; uma flechada no ca-
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chorrinho; uma brincadeira que proroca comentários ou reclamaço.; fofocas so
bre o comportamento moral, etc. 

A ameaça do.-suicídio, que ·paira no.~ como a espada de Dámocl•; surge 
como fator detenmnante nas relações 10C1as. Procurando evitar prorooaçõel de 
situações que possam favorecer as ameaças, a1 índios gozam de uma liberdade 
extraordinária. Concedem a cada um o direito de dar Yado a MUI prolümas e 
conflitos internos. As cenas de raiva, .por isso, merecem o máximo de r•peito. o 
rapaz, por exemplo, que se sente. incapaz de dominar uma deteminada 1ituaçlo 
de conflito pode recorrer à destruição de seus próprios bem, queblado toctw • 
armas como o arco, flechas, zarabatana e flechinhas. Ninguém interfere ou cha
ma sua a~enção! j~stamente par~ nl? a~awar o caso, a não ser que haja um pa
rente muito prox1mo que podena a1udá-lo 1'0mo ccxnpanheiro, mas nunca com 

• • autontansmo. 
Por sinal, a. demolição do material nao lna a nenhuma traijdia, porque 

dentro de poucas semanas nora$ annas poderão estar confeccionadu. Ou entlo 
uma pessoa se mete a picar literalmente sua rede em pedaços, apenas porque ela 
não fci consertada por sua esposa, mãe ou irma. Ou uma mulher quebra uma pa
nela sua porque alguma outra pessoa a usou. Ou um homem corta todo· o bm• 
nal porque alguém roubou o único cacho maduro. Slo cenas ~ se repetem cli• 
riamente. A raiva, semp~ diri~da contra si mesmo, faz com que a pe•oa destrua 
algo de sua propriedade. 

Dar vasao à raio e o suicídio têm o mesmo sentido de autode1twiç1o. 
Nesses casos, os parentes mais próximos ficam de olho na j>essoa, Yigiando todOI 
os seus passos, porque qualquer que seja o moti•o da raiYa, a situaçlo pode od· 
ginar uma tentativa de suicídio. Geralmente a pe11oa consegue superu a crise ao 
satiSfazer sua vontade, e volta para sua rede a fim de tomar uma dci11 de rapt 

~ pr~~dime~to no suicídio é estereotípico: uma crise psiçol69ca toma-• 
etno-pSicologi.ca, onentada por padrões culturais que determimm a decillo·pela 
morte voluntária. Primeiro, a corrida até o lugar onde se encontram• rab11 ele 
~m~ p~an.~das pela ~ópria pessoa ou por um parente próximo (em caso de 
e?'denuas de ten tatiYas recorrem às plantas mais próxima•; outr• guafdasn 

ra1zes escon'<lidas perto da maloca). Depois arrancam e tl)X'emem as JaÍNI e , ... 
bem O veneno ali mesmo. Em seguida, correm de Yolta à maloca onde com O , . , , 
espmto transtornado, dao algumas voltas até o mc.mento em que caso d11~ 
berto, se inicia o salvamento. ' 

F.stereotípca também pode ser uma "epidemia" de tentatiYas de suicídio, 
como uma reação em cade~: vários parentes apJ'OYeitam o clima de suicídio e 
c?n:em ~ra tomar ,eneno. As Yez8s, a situaçaó ftcâ confusa, porque Dlo se sabe 
disttn~~ quais as pessoas que correm para salvar os paregtes e as que correm pa· 
rase SWCJ.dar. 

. Uma dessas situações tµmultuosas afetou os Zuruahá em 1989: uma pes
cai:ia bem SlJcedida proporcionou comida comunitária durante YáriOI ctin r. 
nates .eram animadas com festas, cantos e déllças para agradioer aos espúitOI 
dos pences. Nesse ambiente alegre surgiu de repente uma ·"epidemia" ele tentati· 
vas ?e suicídio. Sem dúvida, a relação explícita com os espíritOI ori~nan um 
ambiente favorável ao suicídio. No entanto, com muita luta, as cinco peaois 
que tentaram foram salvas devido ã vi~ãncia rigorosamente controlada pelOI pa
rentes. 

v P~c? tempo depcis, a morte de uma menina, mordida· de cobra, 01"9na-
a o su1c1d10 do pai, do filho da irmã e do filho do irmão do pü. Me111 depois 
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veio outra onda de mortes, ainda em consequência das anteriores: uma briga ba
nal entre as crianças da viúva de um rapaz que tinha fal~do no suicídio anterior 
e outras iniciou uma reação em cadeia. A viú'la se matou, deixando para trás du
as crianças órf~. Em sequida, a irmã da viúva, que também tinha perdido o mari
do com um filho pequeno, tomou veneno e morreu. Logo outra irmã correu e 
se suicidou. Alguns ~ depois, numa briga de um jovem casal, o marido acertou, 
sem querer, um pedaço de madeira na cabeça da esposa que, furiosa, se matou, 
provocando uma nora onda de suicídios. O sistema de vi4lância, aparentemente 
desativado - pc:Ss ninguém confiava mais no outro, conseguiu finalmente con
trolar a situação. Assim mesmo morreu também o pai de um menino que tinha se 
suicidado anteriormente, depc:Ss de duas tentativas seguidas. 

Embora o fato de beber veneno sempre represente uma ameaça à vida, po
demos distinguir entre vários graus de intensidade de tentativas de suicídio: 
aquelas que constituem meras ameaças, como quando uma pe&Çoa toma uma leve 
dose e logo recorre aos recursos oferecidos na maloca. Neste caso, os ~rentes, 
ao invés de usar métodos de salvamento, podem aconselhar ou mesmo insultar 
a pessoa que está gra.emen te doente, simulando um cenário como se ela estives
se morrendo até que alguém avance com o abano e~ brasa para queimar-lhe as 
costas. 

Aconteceu um caso curioso de finçj.mento de tentati•a de suicídio: uma 
viúva de idade já avançada, que tinha vivido durante muitos anos em companhia 
de um macaco-prego, recorreu ao suicídio porque o animal tinha sido morto por 
ter mordido uma menina. Os parentes lutaram durante várias horas, aplicando sé
rias queimaduras para salvá-la Finalmente foi salva, e comeu do mcho de estima
ção, chorando . .. 

Os Zuruahá lutam desesperadamente contra a morte prO\focada pelo suicí
dio. Reconhecem a máxima de todos os valores como elemento destrutivo da 
rida Há contradição entre as práticas oriundas de padrões culturais que deter
minam a autodestruição concebida numa ideologia única sobre a existência hu
mana e instru ida no processo educativo de socialiiação, e as práticas de salva
mento que indicam uma força étnico-social, responsável pela sobrevivência do 
grupo. Apesar de l 00 anos de práticas de suicídio, o pO\fo ainda consegue man
ter sua unidade étnica e cultural, principalmente pelo fato de equilibrar seu po
tencial numérico com uma prole numerosa. 

A depopulação, no entanto, desarticulou em grande parte o funcionamen
to do sistema de parentesco pela maciça presença de órfãos e vii1Yas que, como já 
analisamos, dificulta hoje as relações de afinidade. E sua cultura é afetada pela 
falta de velhos e principalmente de pajés. Os Zuruahá têm a consciência desses 
efeitos destrutivos do suicídio. Por iso usam um sistema de vi4}ância capaz de 
controlar todos os passos de parentes próximos de um falecido. Dizem os índios 
que um falecido tem poder de atrair parentes quando se tem um ambiente favo
rável ao suicídio. 

Oi sintomas de emenenamento são o esfriamento do corpo, fortes contra
ções e a perda do controle sobre o sistema ne"oso. Os métodos de salvamento 
são rudimentares, mas muitas vezes eficientes. Os índios fazem a pessoa vomitar, 
enfiando o talo de algum vegetal no fundo do esôfago, segurando para isso a ca
beça. A pessoa começa a vomitar um líquido leitoso, enquanto geme de dores 
até cair ao chão. Então os parentes batem nas partes inanimadas, friccionam o 
peito para reanimar o sistema cardíaco e aquecem o corpo inânime com o aba
no, que para isso é posto no fogo até pegar em brasas, principalmente as solas 
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dos pés, a região do tórax, as costas e as faces. . Nessa fas~ i~al do tratamento 
não dão bebidas para que, conforme explicam, o veneno não ·se espalhe, · e ten
tam deixar o corpo reto e a cabeça erguida 

O tratamento pode ser den1Cirado. Uma vez, um rapaz ficou a noite toda 
sob o efeito do tóxico, sem reagir~ tentativas de recuper~lo, com palpitação 
do pulso espaçada e outros sinais visíveis de morte. Entretanto, o irmão do pai 
que cuidava do rapaz não desistia, gritando-lhe ao ouvido e animando as mulhe
res para que aplicassem mais choques de calor. O moribundo reagiu apenas na 
madrugada do outro dia, ao soltar. grunhidos e vomitar pequenas porções do ve
neno. Aos poucos, as batidas do coração, embora pausadas, ficaYam mais regula
res. Logo pediu água, e lhe deram porções de anan~ na boca. Apesar de graves 
queimaduras no corpo inteiro, estava salvo. 

Entretanto, nem todos os casos de tentativa de suicídio são atendidos com 
a mesma prontidão, como ilustra o seguinte fato : um viúvo de idade já av~ça'da 
resolveu se casar com uma mulher solteira, mãe de um iriyamare. O casamento 
durou apenas dois dias, e tenninou com o suicídio da esposa rejeitada. Os índios 
pouco faziam para salvá-la e, depois de morta, ninguém entoava o canto ritual. 
Apenas o filho iriyamare mostrava sua raiva contra o viúvo, correndo ameaça
dorame_nte na maloca, com terçado na mão, sem, porém, tomar qualquer ·atitu
de de vingança. 

O pe&Çoal da maloca tampouco liga.a para a morta, lnando a vida como se 
nada tiYesse acontecido. Diziam que ela não tinha parentes para chorar sua mor
te. Mas, na verdade, os parentes não quiseram reconhecê-la Talvez fosse o status 
diferente da mãe de um iriyamare que tivesse causado o indiferentismo. 

Passemos agora a citar um caso dramático de suicídio, presenciado por 
n6s~ Uma tarde, Hotoro alarmou o acampamento. Ixaho tinha tomado veneno e 
estava morrendo. Corremos para a maloca de Tahã e encontramos a mocinha 
quase morta nos braços do pai, Obunu. Desesperado, ele gritava ·aos ouvidos da 
moribunda, chorando. Aplicamos ainda "Específico Pessoa", mas a moça já não 
conseguia engolir. Faleceu poucos minutos depois. Obunu estava fora de s~ gri
tando em voz alta. O choro foi se transfonnando num canto triste, no ohi haza
nhyru, externando sua dor pela perda da filha amada. Deitou a moça na rede de
la, procurou lenha e preparou o fogo por baixo. Colocou em cima· do corpo o re
cipiente de rapé, o canudo e algumas folhas de tabaco. Depois deixou a maloca 
cantando, gritando e chorando, anunciando a morte de sua filha. 

Os outros índios estavam de olho nos seus parentes, vigiando cada passo. 
Um seguiu Obunu para evitar outra morte. Harakade, irmã de Ixaho, correu e 
bebeu veneno. Descoberto a tempo, fizeram-na vomitar. Mose e Tahã, outros· ir
mãos da falecida, correram, mas a vigilância apanhou-os em flagrante. A tensão 
na maloca era forte. Xiubkwa, irmã da mãe falecida, chorava a morte da moci
nha, e Aidi o desaparecimento de sua neta O moti'lo da morte de lxaho tinha 
sido um namorico com lkidi Descoberta a transa, Harakade contou ao pai. 
Ixaho, então, com raiva e em estado de transe, decidiu pelo suicídio. Ao tentar 
correr até sua maloca, caiu antes, exatamente na maloca queimada de Kwakoi, 
onde foi encontrada 

Ikidi soube da morte de Ixaho. Decidiu também tomar veneno. O rapaz foi 
encontrado correndo para a maloca. Lutaram a noite toda por sua rida, aplican
do-lhe folhas quentes para aquecer o "corpo frio". Ikidi estava em coma, com 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* KROEMER. Gunter; op. cit, pp. 211-213 
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batidas intermitentes no coração. Axã, comandando a ação de salvamento, gri
tava ao seu ouvido sem cessar, tentando chamá-lo de volta. N~•e estado de coma 
na:o deixaram dar-lhe nenhum líquido, que poderia entrar no canal errado e r,om
plicar a situação, até mesmo espalhar a açã,o do veneno. Depois da meia-noite, o 
físico forte do rapaz venceu a pior crise. Ganhou alguns pequenoo goles de caldo 
de cana e, pela madrugada, aplicamoo nosso remédio. Ainda vomitava os restoo 
do veneno, reclamava por água e tinha düiculdades para respirar. 

Dul. ante o dia seguinte reforçaram a vi ~t lância. À tarde foi preparado o en
terro de Ixaho. O próprio pai abriu a cova na sepultura de Wanari, Hainixu e T<'
tone. Desmanchou uma parte da velha sepultura, descobrindo-a. O veneno, 24 
horas depois, agia no corpo da morta. O cadáver estava inchado, o rosto deforma
do, o sangue escorrendo pela boca, nariz e olhos. Para estancar o fluA o do san
gue, os índios colo sam alguns pedaços de algodão. Por cima do corpo coloca
ram folhas f orrada.s de tabaco. O corpo estava deitado na rede, embrulhado em 
folhas de bananeira. O funeral movimentou-se do Tahã-iri-oda até a sepultura ao 
lado do Hamy-iri-oda. Os parentes carregaram· a morta, chorando e cantando o 
ohy. Mas houve pouca participação no enterro. 

O próprio pai baixou o cadáver na cova até o pau da rede encostar na bei
ra da sepultura. O corpo ficou suspenso. Em seguida, paus foram colocados 
transversalmente por cima, e um pequeno monte de terra, apenas para cobrir o 
cadáver. Obunu, então, consertou a cobertura da sepultura, incluindo, desta vez, 
a de sua própria filha. Colocou alguns pedaços de cand e algumas folhas de taba
co n o túmulo e fechou-o com paus e folhas. Na hora em que Obunu baixou o 
corpo na cova, Mose derrubou uma pupunheira. Durante toda a fase do enterro 
dava al<}lns golpes na árvore e, no exato momento do sepultamento, a árvore 
caiu. A vida fora cortada. O toco morto lembraria aos transeuntes por muito 
tempo i1 morte de Ixaho. 

Eles mostravam ao longo dos varadouros vários tocos velhos, árvores der
rubadas por ocas~o do fale=imento dos Zuruahá que tomaram veneno. Sinais da 
mort' ao longo dos varadouros, marcos da história sui generis do povo. 

Nomes gravados ao pé da árvore dos que hoje fa7.em parte do grande povo 
Kunaha-Made, num universo do além, donos de raios e trovões, de chuvas e tem· 
pgstades ( . . . ). O ohi hazanhyru marcava o ritmo dos dias seguintes. Obunu, 
Xiubkwa e mesmo a velha avó da falecida, Aij~ percorriam os varadouraç e roças, 
cantando e chorando. Uma vez, Obunu veio ao nosso acampamento queimar os 
cabslos de sua filha, cortados alguns dias antes do falecimento. 

Um temporal se anunciou. Escurecia, um vento forte fustigava o acampa
mento. Da maloca de Taha: vieram gritos. O temporal tinha derrubado a maloca. 
Quando chegamos lá, o pessoal já tinha saído dos escombros de paus, vigas pesa
das e folhas de caranaí ( .. . ) Organi7.amoo uma ação de salvamento( .. . ) A causa 
do desastre foi atribuída a Ixaho que, brava, veio derrubar a casa na maloca de 
Tahã, através de raios, trovões e ventos ( .. . ) " . 
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5 - Formacão e conteúdos etnocientíficos • 

5. 1 - Processo de f armação 

A f ormaçao de um indivíduo Zuruahá acontece através do processo de so
cialização. &se processo conduz todos os membros da mesma etnia a se ambien
tarem num. determinado mundo, limitçido por sua realidade ecológica, e a conhe
cerem e praticarem os padrões <.:ulturais que orien tarr1 a vida socíal. 

Embora o processo de socialização tenha suas raízes na família nuclear, 
apoiado por elos do sistema de parentesco, é o povo como um todo que tra.,srni
te os conheciment~ e regulamenta as práticas culturais. Nisso, o contexto cultu
ral orienta as pessoas para determinado tipo de comportamento que constitui as 
características do pov·o Zuruahá. O processo de socialização, portanto, visa com
por, gradativamente, todos os ~~lemeotos do ethos, reconhecíveis em tcxlos os 
inembros e expressos, principalmente, na autoconsciência e na auto-suficiência. 

A formação acompanha as diversas fazes fisiológicas, com orientação para 
uma divisao do trabalho que se dá pela diferença de sexo. As crianças de colo, 
designadas pelos Zuruahá com o termo hawini horunarí, recebem sua formaç~o 
através da ambientação à vida na maloca, na roça e na floresta, quando levadas~ 
pescarias ou às caçadas familiares. E.ssa f a.se é sobretudo importante porque se 
cria um am li.ente de confiança nas relações corpo/mãe e corpo/floresta. A crian
ça, ao andar em varadouros, passar por pontes, atravessar o mato em busca de 
frutos silvestres, etc., não só se sente bem no colo da mãe mas também registra as 
primeiras impressões de seu habitat. , 

As crianças, a partir da idade fisiológica de um ano, designada gawawasí, 
são constantemente incentivadas a transporem a relação de intimidade com o 
corpo da mãe e a se ajustarem ao ambiente atraYés de experiências, às vezes do
lorosas, onde o sofrimento, como cortes de faca, quedas ou queimaduras, faz 
parte constitutiva do processo de ambientação para avaliar as possibilidades e 
consolidar a base psicológica da auto-confiança. 

O gawawasi já tem conhecimentos sobre quase todos os tipos de comida, 
utiliza instrumentos como faca e terçado, aprende a mergulhar, nadar e a subir 
em esteios e árvores, e participa nas rodas de brincadeiras e danças. 
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As crianças, chamadas jamahkumakuri, passam pela fase de imitadores de 
seus pais. Os meninos aprendem a usar pequenos arcos e flechas, a construir pe
quenas malocas com talos secos de caranaí, etc., e as me~as aprendem a tecer 
pequenas redes e espremer mandioca, entre outras atividades. Nessa fase adqui
rem conhecimentos da língua e decoram cantos e danças. Relacionam-se com pa
rentes patri e matrilineares,· chamando-os pelo nome. Aprimoram o yocabulário 
infantil, utilizàndo, agora, as designações corretas de parentes mais próximos, 
como de aba que .passa a nabidi (F), de ama que passa a né!m/di (M), de kuktJ que 
passa a naku ku (MB ), de eija que passa a nadija ( eB ), de axu que passa a· nákuru 
(yB), e outi~~ · · 

_As crianç~, ou janahkumxiri, começam a chamar os pais pelo nome, rom
pendo assim a reiação íntima entre pais e filhos. Preferem passar o dia em com
panhia de pe$soas da mesma idade. Sabem manejar pequenos arcos e flechas, 
trazendo, segµ1damente, pequenos troféus de caça e pesca à maloca. Por isso, sao 
constantem~iite:·solicitados . pelos menores, .fazendo, assim, parte integrante do 
proée~o de socialização. Nessa idade, tomam conhecimento de todos os .mem
bros do grul>o étnico, chamando-os pelo nome. Os 'pais, com espírito de coopera
ção, animain-rtas para que se desliguem deles gradativamente. Os filhos pOdem 
colaborar nas derrubadas ou servir a mãe à roça e servir como "bab~ " dos meno
res, e sobretudo aprender a carregar os ces~os pesados. 

Os janahkumxiri se interessam pela caça, examinando detalhadamente 05' 

tichos, tomando, assim, conhecimento sobre uma grande parte do mundo animal. 
Kahámy e samyseni são termos que designam a fase. em que os· meninos e 

as meninas se preparam para os ritos de passagem. Nessa fase aumentam os co
nhecimentos sobre história, tradição e costumes do pOYo, transmitidos sobretudo 
nas rodas de rapé, das quais participam. As samyseni recebem instruções sobre o 
mundo feminino, como o ciclo menstrual e sua implicação na sociedade, sobre 
parto e os cuidados que devem ter com os filhos. 

Entretanto, é a idade de wasi e atunã, respectiYamente, que lhes dá todos 
os conhecimentos referentes à tradição e costumes, à perfeição tecnológica e à 
ciência. 

5.2 - Aspectos etnocientíficos da formação 

5.2.1 - Aspectos cosmol6gicos 
Os Zuruahá. desenvolveram uma visão ptolomaica sobre o mundo, colocan

do a terra como centro do universo ao redor do qual gira o sol. A terra, chamada 
adaha, é concebida em forma de um alguidar, semi-esférica, com o bojo em pro
fundidade e o plano como superfície da terra, limitada pelos beirais que repre
sentam o horizónte, denominado kumlnde pelos Zuruahá. Os corpos celestes 
como sol, lua e astros são considerados parte deste mundo. 

Os índios designam o ponto leste com o termo banamare, que é o raiar de 
um no•o dia O momento em que o sol aponta n·o céu é designado maseki 
tahtyzari, que significa "o sol volta". O ponto na metade do caminho do sol em 
direção ao zênite é chamado maijanomari. Quando o sol alcança o zênite, é usa
do o térmo gauriyahari, que é o meio-dia. Na medida em que o sol desce em di
reção a oeste, há duas posições indicadas: uma designada maijanawari, relatiYa às 
3 horas da tarde, e outra chamada maijanaudari, que é "a tarde". O pôr-do-sol é 
designado com o termo maseki teixiri, que signüica "o sol vai embora", e o iní· 
cio da noite c.om o termo maix ini. 

86 

\ 
\ 

Gráfico: giro do sol ao redor da terra (horário zuruahá) 
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A noite, o sol passa ao redor de buadaha, o mundo abaixo da terra. A hora 
de tomar rapé é designada zamakamahuru; a meia-noite, bana-zani; e o crepúscu· 
lo de um novo dia, masekí-uwa zani. 

Os Zuruahá utili?.am, além desses termos, ainda outros para det~ as 
posições do sol, como a parte da manhã, chamada ohatyzari, e a noite, designada 
bana zah tunani. 

. O calendário zuruahá é determinado por fenômenos naturais que se npe 
tem todos os ãnos, especialmente a estação da chuva, denominada zamahaharo1 
entre os meses de daembro e maio, e o período da seca, chamadozamazukuru, 
entre julho e ncwembro. As estações determinam as diwrsas atiYidades econômi· 
cas, como o plantio, caçadas e pescarias. A época de algumas dessas atividades~ 
indicada pelo canto de cert~ insetos e passarinhos; outras, pela colheita do rm· 
lho, da pupunha, de frutos silvestres, etc. 
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Os índios indicam três caminhos distintos que passam pelo firmamento : 
o primeiro é o percurso do sol, o caminho dos que morrem de velhice e é chama· 
do hosa agi ri . O segundo é o percurso da lua, o caminho dos que morrem por ve
neno e é denominado mazaru agiri. E o terceiro é o arco-íris, o caminho dÕs que 
morrem por veneno de cobra e é denominado kui ri agiri. 

As fases da lua são designadas com os seguintes termos: a lua nova, maseki 
xitakari; a lua crescente, maseki maianturiri; a lua cheia, maseki tarawari; e a lua 
minguante, maseki sahtunani . 

·as Zuruahá, portanto, não têm designação propria para a lua, mas a deno
minam maseki harari, que significa o "sol da meia-noite". 

A lua, um ancestral zuruahá, tem importância relevante no mundo zurua
há. Cantos e festas acontecem, geralmente, depois da lua nO\fa. Na festa kawai
jumari, por exemplo, realizàêia após as queimadas, os índios dançam e cantam 
acompanhando todo o percurso da lua até o seu desaparecimento. E as queima· 
das sao feitas quando há lua para que as almas que ainda se encontram no nível 
ahabuhadaha possam escapar das çhamas e fugir pelo caminho da lua, o ca~nho 
daqueles que tomam veneno e que leYa diretamente ao bai dokuni, ·a casa do an
cestral Bai. 

· Qtiàiido a lua está envolta por uma auréola, dimm os índios que há iminên· 
eia de sllicíd ios coletivos. 
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A luta, portanto, está relacionada com os asuma, as ~mas dos que tomam 
veneno, e constitui uma concepção cosmológica sobre a existência pós-terrestre, 
ou, como os índios dizem, sobre a existência no nível zamzama kanihimeri. 

Gráfico: o giro da lua ao redor do sol 
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Os índios, para designar os dias da semana, usam os ded~ das mãos e, às 
vezes, também os dos pés .. Denominamzamahiadakawa o dia passádo (ontem), 
e maseki-uwa o dia vindouro (améllhã), ao passo que todos os outros dias são in
dicados com o termo maseki ohamare, que significa "mais o mesmo dia". 
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Embora a interpretaçao cOS1ncl6gica tenha sua origem em observações de 
fenômenos naturais, como a chuva, concebida como a qu~da de partículas de 
água de nuvens escuras, há uma ~eitura contextual que se baseia~ mitos e cr-:n
ças e que diz o seguinte a respeito do meno fenômeno: todos os 1garapés e nos 
desembocam na mãe d'água, na língua zuruahá chamada mami amadeni, que ter
mina nos confins do horizonte, denominado kuminde, de onde toma a fazer o 
percurso no céu, carregando, inclusive, os peixes e outros seres ~uáticos que, ~a 
época da chuva, do despejados na terra e, na época da seca, retirados para o fir
mamento. 

O sentido cosmológico, portanto, tem suas raízes mais profundas na con
cepção reli~osa dos Zuruahá. Lua, sol e astros não são apenas considerados f e
nômenos natu.rais, mas sobretudo entidades relacionadas à origem do mundo e 
chamadas jadawa. . 

Para ilustrar uma leitura contextual de um fenômeno natural, citemos o 
seguinte exemplo: quando se forma no céu o arco-íris, dizem os índios que não 
se deve olhá-lo, pois é o caminho da cobra por onde as almas dos que morrem 
por veneno de cobra vão à casa do Ancestral Tiwiju. E quando traveja, é o baru-
lho que esta cobra fu. . 

A relação entre fenômenos naturais e personificação desses fenômenos não 
nos deve ind~ à conclusão de que apenas o cosmo seja concebido como espaço 
sagrado. Na verdade, os fenômenos naturais, no dia-a-dia, são tratados como tal. 
Quando, por exemplo, aparecem nuvens pretas e ventos, os índios sabem que é 
prenúncio de chuva, e logo providenciam um local para se abrigarem. No entan
to, o ságrado é o condutor invisível que percorre os fenômenos naturais em pro
fundidade. Em noites de fortes trovões e raios, os índios costumam apagar o fo
go para não atrair os raios. ~ a leitura contextual nos revela que eles o apagam 
para que o ancestral Bai n4o se zangue, vendo-o aceso. 

Podemos concluir essa reflexão com a seguinte observação: nao devemos 
aceitar uma concepção de fusão entre o profano e o sagrado. Cada realidade tem 
seu papel e sua função específica, uma na vida do dia-a-dia, onde regem as le~ do 
ciclo de produção econômica, beneficiada pelos fenômenos naturais, e a outra 
na celebração da vida quando os produtos são sublimados. A fusão acontece ape
na.ç na mística da fé que transpõe o mero sentido cosmológico em busca da ori
gem da existência e da força regeneradora da vida. 

O cosmo é compreendido em três níveis: no mundo zuruahá que é a terra, 
designada adaha; no mundo abaixo da terra, chamada adabuhadaha; e no mun
do acima da terra, dita zamzama kanihimeri. Apenas o adaha é uma realida
de visível, ao passo que os outros níveis são acessíveis apenas aos iniciados quan
do se relacionam com suas respectivas entidades. Apro{undaremos a relação en
tre os três níveis no capítulo que trata dos aspectos etno-religiosos. 

5.2.2 - Aspectos etnobiológicos 

Passemos agora a examinar os conhecimentos sobre o campo biológico, 
principalmente zoológicos e botânicos, e o sistema de classificação utili:r.ado pe
los Zuruahá. 

Animais com interesse etnozoolbgico 

Na verdad8i todos os animais e peixes encontrados na fauna do habitat zu
ruahá sao de importância econômica e cultural, por estarem relacionados a pro-
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dutos de subsistência e a matéri•primas com as quais confeccionam objetos de 
uso e adorno. Temos de limitar a análise a animais, peixes e insetos de maior r• 
levância etnozoológica. 

Os Zuruahá distinguem o reino animal em três ·grandes ~pos. Primeir~, os 
animais que vivem na terra e são designados zamat~m3ru. ~e ~po exc~w.to
dos os mamíferos que vivem nas árvores, como .os prunatas, e 1nclw os queloruos, 
como os jabuti. Segundo, os animais e pássaros que vivem nas árvores e ~ão d.eno
minadot egaty. E, terceiro, os seres que vivem na água, chamados aba, 1nclwndo 
peixes, quelônia1 (tracajá), jacaré, etc.* 

Os zamat3m3ru 

nome por1uguês nome zuruahfl nome cientifico 

cai ti tu jandomori Tayassu tayassu 

cu tia • Dasyprocta e1namy 
onça pintada marihi hazúri Feliz ou Pantera 
onça-vermelha marihi adari 
onça-preta marihi asaru 

' 
Testudo ~abulata jábuti kowasa 
Spix 

anta mahone Tapirus terrestris 
L 

' 

Os Egiaty 

nome por1uguês nome zu ruahll 

macaco-prego jiwi 
macaco-barrigudo gaba 

• mutum nas1 

tucano zaki 

arara kawa 

gavião mazu 

nome cientifico 
Cerus apella L. 
ordem dos prima
ta.ç 
Crax, Mitu 

Ramphastos rite
llinus 

Anadorhynchus 
hyacinthinus 
(Lath) 

aproveitamento 

pêlo da nuca p/ pincel 
de yeneno; dentes p/ 
peitoral e formão 
dente p/ fonnão 
dentes p/ peitoral 
dentes p/ peitoral 

. dentes p/ peitoral 
casco p/tortual do fu-
so 
unha p/reçipiente de 

• rape 

aproveitanento 
dentes p/peitoral 
dentes p/ peitoral 

pena da cabeça p/fle-. 
cha 
bico p/ recipiente de 
rapé, penas amarelas e 
vennelha.ç do abdô
men p/ tanga, cocar, 
flores de pluma 
pena verínelha p/en
te auricular 

osso da perna p/ko-
• was1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* os zamat3m3ru, abatidos com setas de zarabatana, são considerados egiaty 
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• cau1ca 

periquito 

periquito (tipo) 

papagaio-verda
deiro 
papagaio 

agabudi kawkeuwi ordem dos Psitta
cif onnes 

dowi idem 

mahone damixini idem 

xaraxara idem 

kawkeuwi idem 

penas p/ adorno auri
cular 
penas p/adorno auri
cular 
penas p/adorno auri
cular 
penas p/adomo auri
cular 
penas p/adomo auri
cular 

Os índios mencionam ainda os egiatkyry, passarinhos como o beija-flor 
(kumeti), de importância na etnozoologia, porque seu canto indica o início da 
roçada. De mesmo intereme são os zamaxainawa, insetos como o grilo (haxixi), 
e a cigarra (daidari), cujo canto anuncia iqualmente o começo da roçada. 

.Algumas espécies da fam·ília dos· sapos são de grande. interesse etnozooló
gico, como a rã, denominada ha.suna, e o sapo hidiri que senem de alimento; pa
ra tratá-los, tira-se a pele com água quente. Tem importância também o sapo 
hami, cujo canto indica o início da semeadura do tabaco 

nome por1Uguês 

sapo-bu 
" / 

canoa.ro -· 
sapo comum 
perereca 

rã 

Relação da família dos sapos 

nome zuruahà 

kuzara 
byrybyry 
kura 
hahainawa 
azubixihini 
karuhúe 
hasuna 

Por seu canto noturno, todas ess espécies estão, de alguma maneira, re
lacionadas ao mundo dos espíritos, e s!o classificadas com o termo bana eimiri. 

Também as cobras são de grande importância etnozoológica. Os Zuruahá 
dmm que Jaclawa Kuribe, o ancestral das cobras, tinha um papel relevante na 
produção do veneno. Hoje os índios costumam comer milho verde na roça para 
eritar encontros com cobras. E quem olha para um arco-íris, chamado kuiri-agiri, 
"o caminho da cobra", pelo qual andam os asumã, as almas dos que foram mor
didos por cobra, corre o risco de ser apanhado por uma delas. E mesmo quem vê 
uma cobra cruzar o caminho, deve ser açoitado pelas mulheres; 

A cobra significa o horror dos Zuruahá O fato de ela provocar os trovões 
ao mergulhar no céu a relaciona ao mWido dos asumã, as almas dos que tomaram 
veneno, hoje donos dos raios e trovões. 

nome por1Uguês 
cobra-papagaio 
bice>-de-jaca 
• 1araraca 
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As cobras venenosas 

nome zuruahá 
katarama 
hasanawa 
masynyny 

surucuw 
coral d'água 

- coral 

kuiri xeinadawa 
dasari adahiri 
wasazu adahirl 
eburi 
kati ., 

·' 

As cobras não venenosas são designadas ma~ururu 
,., 

As abelhas têm também certa importância para os Zuruahá por causa do 
mel que retiram da colméia, depois de derrubar a árlore, sem empregar para isso 
fumaça ou fogo. O mel é um excelente adicional alimentar à mãma, ou' lammdo 
ou sorrido numa cuia. 

nome por1uguês 
' 

abelha-de-padre 
a belha-àf ricana 
a belha-européia 

uruçu 

As abelhas produtoras de mel 

' , 

nome zuruahà 

munumunu 
munumunu asaru 
munumunu karari 
mas1 
masimatahu 
ahiria . 

· xaxan1 
waijara. einakani 
musu 

Na verdade, os índios exploram esse potencial econêmico aP-ias_•sporadi
camen te, de maneira que o _consumo de mel representa uma parte insignificante 
na dieta zuruahá 

Algumas espécies da f~ília das fonni~ sãó de especjal interesse etpc;x.ioo
lógico, como a formiga teque-teque, d•n~i,n4da takasiri, CQjo ferrão-é usad.o 
como analgésico e anestêsiço. _ Também a formiga tachi, chamada kyryin8Si, ·que 
serve como isca, sobretudo ·para capturar piau; às vezes, casa e ovos deisa f ormi· 
ga sao adicionados à massa de bakeml misturada com µma porção de mandioca 
~~. -

nome por1Uguês. 
' . ' . 

camice1ra 
taiõca 
tocandira 
tocandira (tipo) 
t<;>candira (tipo) 
teque-teque 
teque-teque (tipo) 

' sauva 
lava-pé 
tpchi 

• 

.•• • •• ~ 1 

-, 

: 

Formigas 
. .. - ~i • 

' 
l'ÍOR)8. ZUfUahfl . . .. 

' 1 h ' ./ I' • ~ t 

'niy y ' ' 
mu·sawa 
howatY anidi 
how~ty· 
ytorowa 
takasiri 
takasiri karari 
dasari 
mukurawa 
kyrymasy 
jiwitiki 

- ·--
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Os Zuruahá, para indicar as diversas fases do ciclo vital do reino animal, 
usam os mesmos termos aplicados ao homem. Dessa maneira, designam a concep
çao com o termo zybehyro ; a gravidez, botaro; e o parto, housukuri . No entanto, 
desconhecem o processo de reprodução de insetos; dizem que não conseguem 

• observar. 
Passemos agora a apresentar as diversas designações das partes dos zamat-

3m3tu, egiaty e aba. Esses termos específicos são conhecidos por todos a partir 
da idade fisiológica kahamy e arunã, respectivamente. 

Denominação das partes do caititu 

nome por1Uguês nome zuruahá 
------·· . ·-· ---- ------

1 - orelha wearu be 
2 - olho zubi 
3 - cabeça einaky 
4 - focinho uweidi 
5 - pescoço irihokubuha 
6 - esôfago gi3njurini 
7 - faringe gaijirini 
8 - clavícula egiany 
9 - perna dianteira huwasi 

10 - pata baruru 
11 · - pé bimixini 
12 - l,Jnha damixini 
13 -i ~anela damakuri 
14 - joelho wekuri 
15 - pema traseira · enabúe 
16 - testículo, penis, vagina danahy, iximi, tosu 
1 7 - ânus adeni 
18 - anca irikun tani 
19 - coluna vertebral ix1 

20 - cox;a superior hakubyzani 
21 - pêlo kuny 
22 - espádua hakubarini 
23 - intestino (fígado: i3xi; pulmão: wasaburi ; coração: kienzubuni; rins: haby
kakaw rini; tripas: asahy, garari, iribuxi, jirini; estômago: asuma makawani; fezes: 
eiju; baço: irikuxawa) 
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Denominação das partes dos egiaty (ave) 

nome por1uguês 
1 - olho 
2 - narina 
3 - bico 
4 -papo 
5- pé 
6 - perna 
7 - coxa 
8 - ânus 
9 - penas do abdômem 

10 - asa 
11 - pena 
12 - pescoço 
13 - cabeça 

I 

nome zuruahã 
zubi 
uweidi 
banuhi 
irihoku buha 
damakuri 
birini 
enabúe 
adeni 
adeni kunani 
betani 
kuny 

• asanu 
einaky 9 

Denominação das partes dos aba (seres da água) 

nome por1ugui1 
1 - olho 
2 - narina 
3 - boca 
4 -dente 
5 - guelra 
6 - intestino 

7 - barbatana 
8 - escama 
9 - barbatana superior 

10 - barbatana inferior 
11 - barbatana do meio 

nome zuruahl:I 
zuti 
uweidi 
eijahi 
zumy 
zarahkimiri 
azuy, iritaba, i3xi, haxitkiri, 
amozy, jirini, einahy 
iximitani 
asihi 
ixiahtunani 
huwmi 
eidamã 

tabababari, 
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A flora 

Os Zuruahá classificam a flora em espécies plantadas, designadas aha, e 
em espécies nao plantadas que se encontram nos diYersos ambientes como ~ 
roças, designadas hadara hosa, as capoeir~ Telhas, chamádas zarunaru, e a flo-
resta, dita agilurí. 1 

nome por1uguês 

1 - pistilo 
2 - flor 
3 - folha 
4 - talo 
5 - nenura 
6 - caule 
7 - galho 
8 - raiz 

Denominação das partes da planta 

nome zun.aahà 

mawy biri 
mawy 
ahy 
ahy biri 
sahurini 
ody 
ini 
aburi 

6 

Os Zuruahá conhecem o processo de germinação, e o designam janahku
mari. Deixam, por exemplo, o milho na água durante dais ou três dias, a fim de 
acelerar a germinação. E as manivas, pedaços do caule, da macaxeira e mandioca 
são cortadas de maneira que cada uma delas contenha brotos que possam desen
volver. A cana, por exemplo, é cortada em vários gomos. 

Os Zuruahá sabem que os elementos principais para o crescimento das 
plantas são a terra bem queimada, chuva e sol. O sol é compreendido apenas co
mo fonte de calor, e não como agente da fotossíntese. A terra bem queimada é 
resertada para ·plantas mais exigentes, como a cana-de-açúcar, . o milho e o ta
baco. 

As capçeU-as são -de gr~de importância para os Zuruahá, porque ali se en
contra grande parte das plantas ictiotóxicas, como o kunahã e bakemã, uma va
riedade de frutos silvestres como humã budí (frutos da bananeira brava) e plan
tas medicinais. As capoeiras servem. iam bém para atrair várias espécies de animais, 
como a cutia, cutiara, paca, veado, ~acaco e vá~ espécies de pássaros, repre
sentando, portanto, .~ma ri~ fonte de_subsistência. 

~ índios çonhecem as seguintes plantas (algumas não identificadas) que 
formam as capoeilas e que servem de alimento para animais e pássaros: 
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nome zuruah6 
capim alto 
planta medicinal 
fruto do lobo 
capim baixo 
imbaúba . 

natuSa . 
zukutu wearube 
maraha· 
mosori 
nouku 
kabukabu 
ozuru 
symysymã 
humã 
kasaha 

carrapicho 
planta medicinal 
soro roca 
bananeira-brava 
sucupira de arara 

kwniti budi, wasabu, sysy, makasy, 
xikata, haxini, kuxawa, souwa, kuriby, 
etc. 

5.2.3 - Aspectos etnofarmacêuticos 

Os ambientes de floresta tropical densa e de capoeira sao de ~ande impor
tância farmacêutica para os Zuruahá. As plantas ali encontrad,8 llo consideradas 
eficientes no combate de doenças comuns, como a tosse, feridas, picadas de~ 
bra e ferroadas de arraia, dor de dente, frieira, coceira e micose. Também os·an
tit6xicos contra o veneno kunahl. 

Plantas medicinais e sua aplicação 

Embora não tenha sido possível identificar a t(>das, foram registradas al
gumas espécies para documentar o conhecimento farmacêutico dos Zuruahá. 

nome por1uguk nome zuruahi indicação 

envira tamazara dor de cabeça 
e gripe 

• enVIra 
banana 

gengibre 

kumurawa tosse e catarro 
zugwady agarini febre, etc. 

xikata idem 

burawy 
suruku 
katahana 

synyny 
motoki 
habaru 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
mordida de 
cobra 

xiwiri agabudi mordida de 
cobra 

preparo .- apli~lo 

bebe-se o sumo da envira, que 
é extraído batendo-se sua casca 
idem 
ferve-se os galhos na água utili· 
zada para banhar-se 
ferve-se as folhas na água utili
zada para banhar-se 
come-se o barro 
bate-se a casca e bebe-se o sumo 
a banana é amassada e passada 
no corpo 
mastiga-se o cipó 

• • mastiga-se as raizes 
esmaga-se a casca e a esfrega no 
local da picada, lavado depois 
com água fervida. Toma-se em 
seguida um pouco de leite ma· 
terno 
esfrega-se a frutinha esmagada 
no local da picada 
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cip6-imbé 

timbó 

tabaco 

banana 

gengi.bre 

timb6 

urucu 

imbaúba 

hixa asihi ferroada de 
• arraia 

passa-se a casca socada no local 
da ferroada 

bakemã/kunah4-f eridas paDa-se as· folhas esmagadas no 
local da ferida 

kumande juma- feridas 
sa 

idem 

ozuru 
eijama 

dakúi ahani 

motoki 

synyny 
kunahã 

eidahy 

houku 

kabka buahy 

antitóxico 
antitóxico 

antitóxico 

come-se as folhas da planta 
come-se as frutinhas do cipó es
magadas 
passa-se no corpo as folhas es
quentadas 

coração, sangue bebe-se o sumo da raiz, talo e 
e dor de dente folhas esmagados 
idem idem 
coceira paDa-se a raiz esmagada no lo

cal 
cortes e machu- passa-se as sementes trituradas 
cados no local 
fratura passa-se as folhas socadas na 

trieira 
fratura 
passa-se no local o sumo da er
va espri.mida 

zukutu wearube idem idem 
sawa kyhy micose passa-se no local a folha esma

gada. O doente deve estar com 
os olhos fechados 

5.2.4 - Conhecimentos sobre a relaçio plan•lanimais 

~ w•i e as atunã adquirem conhecimentos botânicos e zool~cos sobre 
uma grande parte de espécies da fauna e da flora de grande importância nas ati.
vidades econômicas. As instruções que recebem permitem distinguir os diversos 
ambientes da floresta produtores de determinados alimentos para os animais e 
pássaros. 

Passemos agora a examinar as relações entre plantas e animais, sem, porém, 
identificar a todos. 

Relação entre plantas e animais 
nome por1uguh nome zuruahã nome por1uguh nome zuruah6 

•imal animal produto produto 
coco de paxiúba dosana budi 
coco deaçai harami budi 
frutos warazi budi 

caititú jandomori frutos jurubari budi ,, 
kijaru budi ,, 
kuruby budi 

fruto da envireira tamazara budi 
coco de joarí kurire budi 

• jumusu bohani raiz 
(frutos juru bari budi 
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veado zumi 

anta mahone 

• cutta einamf 

gaba, jiwi, etc 

barro 
• raiz 

fruta da mira tinga 
frutos 
!aíz e casca de uxi 

• ra11 
raiz e casca 

• raiz 
frutas 
raiz de macucu 

• macaxeira 
raiz e casca 
frutos silvestres 

asa 
warazi budi 
was2 bku budi 
dOIW'U budi 
xuru bohani 
sukuru bohani 
babaru bohani 
hosuri aburi 
mariki budini 
axirady buhy 
kuju aburi 
ymyhyry buby 
agabudi macaco barrigudo 

macaco prego 
mutum • nas1 frutos kuxawa budi, mana 

budi 

Os conhecimentos etnozoológicos compreendem, inclusive, as relações de 
animais carnívoros com .outros que se tomam suas presas. Abaixo a relação dos 
carní·;ua·os mais importantes com outros animais. 

Relação de animais carnfvoros e suas presas 
nome por1uguh nome zuruahã nome por1uguis nome zuruahi 

camrvoro camfvoro presa presa 

onça-vermelha marihi adari 

onça-preta marihi asari 

onça (parda?) marihi kaxuru 

onça-pintada marihi hazuri 

. 
jaguatirica xiburu maribi 
(tipo) 
cachorro do mato adaha maribi 

maracajá majorkari 

cachorro·do mato maijirini 
(tipo} 

veado 
cai ti tu 

• cu tia 

{:~ara cu tia 

..(veado 

lcaititu 
anta 
tamanduá bandeira 

veado 
cai ti tu 
inhambu 
cu tia 
cotiara 

• cottara 
~papagaia 
lcobra venenosa 

paca 

• 
ZUDU 

jandomori 
einamt 
bawy 
hawy 
awaby 
einamf 

• zunu 
jandomori 
mahone 
hakuri 

• 
ZUIDl 

jandomori 
suna 
einamf 
awaby 
awaby 
katarama 

kuiri 
hawy 

Estes conhecimentos (citamos apenas alguns) fazem com que os j01em 
consigam entender as relações nos diversos ambientes da floresta, entre animais e 
plantas e entre os próprios animais, dos quais depende o sucesso das caçadas e 

• pescanas. 
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6 - Organização econômica 

Passemos agora a analisar a transformação e utilização do potencial econô
mico para atender às necessidades básicas da sociedade zuruahá. Na leitura deste 
capítulo teremos que considerar que o sistema econômico é de subsistência; que 
existe uma unidade de relações econôn>icas e sociais; que a ideol~a da produ
jão apresenta uma unidade de relações econômicas e religiosas. 

Podemos distinguir os recursos encontrados na fauna e na flora e aqueles 
que P'°'êem do cultivo da terra. 

6.1 - Recunos disponfveis na fauna e flora 
A economia zuruahá utiliza todo o potencial encontrado na fauna e flora 

de seu habitat. Temos de pôr em evidência, separadamente, a caça, pesca, agri
cultura, cdeta de frutos silvestres e de matérias-primas e apresentar suas técnicas 
diYemficadas. 

6.1.1 -Caça 
<Ã índios caçam e comem todos os lichos encontrados em seu habitat. A 

listagem e a identificação de alguns, em seguida, nos mostra a variedade dos pro
dutos de subsist.6nc:ia. A listagem é feita de acordo com os conheciDAntos ·lio-
16gicos e zoológicos dos Zuruahá, classificando os animais como "os que andam 
na terra", designados zamat3m3ru, e os que '"fitem nas árvores", os efiaty. 

Listagem e identificação dos zamat3m3ru 
nome por1Uguis 

anta 
veado-capoeira 
veado-roxo 
cai ti tu 
queixada 
tarr>anduá-bandeira 
cu tia 
paca 
cotiara 
onça-pintada 
onça-•ermelha 
onça-preta 
onça 
onça 
onça 
maracajá 

sabiá 
lontra 
cachorro-do-mato 
quandú (porce>espinho) 
tatu 
tarnanduá 
jabuti 

nome zuniahã 

mahone 
• zwm 

zumi kiasy 
jandotnori 
jarnahkahiri 
hakuri 

• emamy 
hawy 
awahy 
marihi hazuri 
marihi adari 
marihi asaru 
marihi kaxyku 
adaha marihi 
xuburu marihi 
majorkari 

axa 
mahikedu 

• •• • • ma)lnn1 
• • m1x1 

kiximie 
huntano 
kowasa 

nome cientf fico 

Tapirus ter1estris L. 
Ozotoceros baoarticus 

Tayassu tayassu 
TayaGU pecari 
Myrmecophaga tridactyla L. 
Dasyprocta 
Cuniculus paca, sin. .AQuti 
MicrocaYia 
Felis ou Pantera, onça 

Falis ou Leopardus, parda
lis 

Icticyon Yenaticus 
Coendu 
Dasypus 
Cyclopes didactylus L. 
Testudo tabulata Spix 
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listagem e identificação dos egiaty 
nome português 

mucura (gambá) 
Mucura (tipo) 
preguiça-real 
quati . 
cai rara 
macaco-prego 
macaco-barrigudo 
zogue-zO<JUe 
parauaçú 
guariba 
zainho (tipo de mico) 
coatá (macaco-preto) 
catipuru 

• sagu1 
mútum 
tucano 
inhambu 
galo-do-mato 
inhamb':l·galinha 
macucau 
juriti 
papagaio-verdadeiro 
arara 

urubu 
morcego 
.morcego (tipo) 
gavião 

' cu1ca 
pequena arara 
periquito 
periquito (tipo) 
periquito 

• • penqUltO . 
papagaio (tipo) 
• • 1acanum 

; 

coruja 
cancão 

• soco 
jacutinga 
pica-pau · 

• wrapuru 

nome zuruahá 

johkwasare 
hosu 
horu 
barihini 
kixu 
• • • 
JlWl 

.gaba 
• gawan1 

ukwahoa 
kaina 

• • • x1wm 
symy 

• sawan 
taujuahki 
nasi 
zaki 
suna 
gusawa 

•• wai1ara 
janari 
baikiaho 
xaraxara 
kawa 

madusa 
marozy 
kukuibui 
mazu 
agabudi kaukewi 
kamawaku 
dowi 
mahone damixini 
wyhywyhy 
hyryhyry 
kaukewi 
danakuri 
musa 
katata 
maha 
kuxiuwi 
hukwahúe 
táwakuru 

nome cientifico 

Didelphis 

Choloepus didactylus L. 
Nasua nasua L. 
ordem dos Primatas 
Ce bus apella L. 
ordem dos Primatas 
idem 
idem 
Alouatta 
ordem dos Primatas 
Ateies 
ordem dos Prima tas 
idem 
Crax, Mitu 
Ram)ilastos vi tellinus 
ordem dos Tinamif ormes 
idem 
idem 
ordem dos Tinainif01011s 
ordem dos Cozumlüonnes 
Amazona aestiva (L.) 
Anadorhynchus hyacin
thinus (Lath.) 
Coragyps astratus 

ordem dos Psi ttacif onnes 

ordem dos Psittaciformes 
ídem 
idem 
idem 
ídem 

.Os instrumentos de caça são o arco, a flecha, a zarabatana e as setinhas. Os 
animais de maior porte são caçados com arco e flecha, ao passo que 01 animais 
menores e todos os egiaty são abatidos com zarabatana e setas. 
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As caçadas indiriduais são praticadas desde a idade fisiológica wasi se bem 
que as crianças do sexo masculino, desde a idade janahkumxiri, exercem 'essa ati
vidade, utilizando, para isso, pequenos arcos e flechas, como também os jovens, 
kahamy, que usam pequenas zarabatanas. 

As caçadas coletivas são chamadas zawada e kasaby. Zawada é uma caçada 
coletiva masculina realizada em áreas distantes, montando-se para essa finalidade 
acampamentos, designados oda-ba.ça, onde os índios permanecem cerca de dez 
dias. O produto do zawada, destinado a suprir as necessidades econômicas da co
munidade, é guardado no moquém e depois levado em grandes panacos até a ma
loca. As caças mais almejadas no zawada são o macaco-barrigudo, a queixada e a 
anta . 

~ante a caçada, os índios se alimentam apenas de miúdos que, cozidos, 
são Sel'Yldos ~mo caldos comunitários, e de produtos trazidos da maloca como 
massa de mandioca puba, banana-comprida, abacaxi e milho seco. De volta à ma
loca, o anidawa (dono) da caça prepara o caldo e reparte a carne. O kasaby é um 
acampamento familiar preparado durante caçadas, pescarias, coletas de frutos sil
vestres e na rena.ação do estoque de matérias-primas. Todos os produtos são ali 
mesmo consumidos, a não ser que haja um excedente que possa ser levado à 
maloca; na distribuição, a famfila se reserva o direito de ficar com boa parte dos 
pr()Qutos. 

TéCnicas de caça 

Há, além da maneira comum de abater um animal, vários tipos de caça que 
os índios empreendem, principalmente à anta, caititu, veado, inhambu e aiirara. · 

A anta é caçada pelos homens a partir da idade wasi, depois que o jorem 
domina a confecção do kajamari, um aro de coroa trançado de cipó-titica. &se 
artefato simboli:za a relação com Mahone Jadawa, entidade mítica que nos tem
pos primordiais usaYa o diadema para criar todas as antas. 

A anta é rastejada até a pousada, onde é flechada. Ela é outra vez rastejada 
até ser encontrada morta. Em seguida abrem sua barriga, tira-se os miúdos e o 
sangue, que são recolhidos no cesto kuhani. Depcis cobrem o animal com folhas 
de bananeira-brawa e o abandaiam ali mesmo. Em seguida abrem um pique até 
o varadouro mestre. Confecciaiam no local o huriateni, buzina feita da casca de 
jutaí, e com toques intermitentes avisam sobre a captura do ariimal. Em casa, os 
miúdos são cozidos e repartidos. 

Segue a escolha dos compmheiros que irão buscar a anta; são geralmente 
parentes próximos do caçador e a eles cabe o direito ·de anidawa sobre uma das 
seis partes esquartej~: os deis quartos de trás, chamados enabúe; os dâs quar~ 
tos da frente, denominados hakubarini; o espinhaço, chamado erikuntani; e a ca
beça, designada einaky. Chegando à maloca, cada anidawa dessas partes-constrói 
seu moquém. A carne, várias vezes cozida, proporciona vários caldos dos homens, 
e quando há comida comunitária com mandi~a pu ba, cada anidawa colabora na 
distribllição com uma parte. 

O veado-capoeira geralmente é abatido no barreiro ou chupador, na língua 
chamado asa, . onde o caçador se esconde trepado numa espera, denominada koari. 
Às vezes é necessário chamar outros companheiros para rastejar ó animal ferido. 
De qualquer maneira não cabe ao caçador levar o animal até a maloca. 



O caititu abatido é trazido pelo caçador apenas até perto da maloca e de
pcis é deixado em casa por outro companheiro, geralmente um parente próximo. 
Cabe a ele tratar do animal, atividade denominada nauhyru _e· que confere à pes
soa direitos especiais sobre a carne. F.ste termo inclui Yárias atividades como pre
parar a lenha, sapecar o couro, esquartejar o animal -.e às Yezes ccmnhar a came. 

A maneira de como se trata o caititu é a mesma para todos os outros bi
chos de pequeno e médio porte: depois de queimar o pêlo, é aberta uma tampa 
quase triangular na barriga para se extrair o intestino, o sangue e os miúdos. Em 
seguida o animal é · esq~tejado ao meio, com a espinha dorsal e a cabeça for
mando uma terceira parte, e finalmente é retalhado. 

A inhambu geralmente é caçada por um homem que se esconde numa casi
nha camuflada com folhas de bacabeira e chamada kasada. No interior dessa casi
nha cônica há uma janela redonda, denominada houri, pela qual ó caçador obser
R e atira com a zarabatana. A kasada, que tem cerca de um metro de altura, aco
moda apenas uma pessoa sentada. 

A arirara (tipo) é capturada com a zarabatana, em noites de luar, quando o 
caçador postado perto de uma sucupira com araras, as kasaha, espera pelo bicho 
que chega em busca das aves ali pousadas. 

6.1.2 - Pesca 
Existe uma grande variedade de peixes, e é impossíyel identificar a todos, 

Yisto que mesmo as desi~ações re~onais merecem um aprofundamento zoológi
co mais específico. Entretanto, como os peixes representam um grande potencial 
econômico, passemos a registrar as espécies mais importantes para os Zuruahá. 

nome por1Ugês 

traíra 
jatuarana 
pacu-lavrado 
pei:xe--cachorro 
matrlnxã 

• pau 
piau-grande 
surubim 

tucunaré 
pacu 
piranha 
peixe-cachorro (tipo) 
mandi 

, 
cara 
traíra (tipo) 
pialinha 
muçum 

• prarucu 
• arraia 

tracajá 
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nome zuruahfl 

sakusa 
ibixua 
atáu 
abaxiuma 

• mamon 
iki 
abasaharu 
abahúy 

kusua 
basani 
oumã 
sukuri 
kaxitikiri 

• osei 
bua 
karil:i 
hosuti 
buraku 

• muca 
barawa 

nome cientifico 

Hoplias 

Brycon 
Leporinus spp. 

Pseudoplatystoma corrus
canus agas 
achla 
Myloplus lineatus CuY+Val 
Serra salmos, Pygocentrus 

Astyanax bimaculatus L. 

Arapaima ~gu CuY. 
potamotrygum, Paratrygon 
Clelonia 

• 

As pescarias individuais são praticadas a partir da idade ftsiàógica kahamy. 
Os Zuruahá usam anzóis e azagaias comercializadas pela equipe indigenista. Pei
xes miúdos oferecem caldos familiares, ao passo que os peixes maiores, como o 
surul:ím, são distribuídos segundo os critérios de relação de parentesco ou às pes
soas que esperam pelo caldo. As pescarias coletiyas são denominadas kunahã e 
bakemã. 

O kunahã (timbó) pode ser familiar quando uma família, às vezes acompa
nhada por alguns convidados, lança o timbó em um igarapé não muito distante 
da ma.loca. No kunahl. coletiYo são feitos acampamentos para abrigar a todos, 
inclusive os bichos de estimação. 

Há principalmente três áreas em que se rea1iza a grande pescaria: uma na 
área do rio Pretão, anuente do Riozinho; outra no igarapé do índio, afluente do 
Coxodoá; e. a terceira nas cabeoeira.ç do igarapé São Luis, afluente do rio Cuniuá. 
Dessa maneira, os Zuruahá exploram todo o potencial de peixes de sua área, 
principalmente o matrinxã. 

Segue um relato de uma kunahl, presenciado por nós em 1987-: . 
"Hamy preparava um grande kunahl-bai no Pretão que nesta época de ,. 

rão secaYa rápido ( .. . ) Foi montado um acampamento e dormimos ao relento. 
No outro dia seguimos Yiagem, os rapazes na frente, carregando os feixes de raíz 
kunahl, e depois ~ fila grande de homens, mulheres e crianças, bichos de estima
ção e cachorros. A tarde chegamos no lugar destinado ao acampamento geral, 
pe~ó da praia do .Xixi no ,Pretão. Seguiu-se um dia de descanso em que foram 
realizadas pescari• notumas e melhoramentos no acampamento. Não faltaYam 
mãrna, banana e o imirescindível rapé ( . .. ) Fomos buscar palha de patoá e fo
lhas de bananeira-brava para a cobertura dos tapiris, emendados uns aos outros. 
No quarto dia começou o kanahl-bli. Os homens diYidiram-se em dois grupos, 
um para construir o xirime, a barragem, abaixo da praia do Xixi, e outro para 
montar a armação dos paus onde iam ser batidas as raízes de kunahi. Eu fazia 
parte dos batedores de kunahi. Um pau grosso, liso e deSC"ascado era fincado em 
duas forquilh• reforçadas. Ajeitamos outros pequenos paus para bater as raízes. 
Os índios protecjam a tanga com uma folha verde. O cheiro doce e intoxicante 
do kunahã dava vertigens. Enquanto os homens batié;UD o kunahl, as mulheres 
teciam pequenos cestos de cipó-titica, para apanhar os peixes asfixiados. Os ces· 
tos, cheios de farelos do material tóxico, foram mergulhados na água que se tin· 
~u de uma cor leitosa. Os índios ocuparam lugares estratégicos abaixo do lugar 
do lance, onde os homens, munidos de uma flecha comprida, e as mulheres, com 
os pequenos cestos em prontidão, crianças e macacos nas costas, esperavam pela 
delCida dos peixes. Quando baixaram os primeiros peixes asfixiados, bebendo ar 
na superfície da água, explodiu a folia daquele povo alegre. Perseguiam 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 con
tra os peixes enloquecidos e jogando-os para a praia, cada um resa tando o seu 
lugar onde amontoava sua pescaria. A criançada divertia-se gritando de emoção, 
correndo atrás de peixes que pulavam da areia para a água, matando-os. Os cestos 
de kunahã foram mergulhados em vários lugares, sempre seguindo a água. A tur· 
ma toda mudava de posição, em busca de pontos mais fnoráYeis ( ... ) A tarde, a 
turma foi à barragem - um conjunto de paus verticais e horizontais amarrados e 
cobertos com folhas - onde pegaram o resto dos peixes. Na mesma noite foram 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
* KROEMER Gunter; op. cit., pp. 206-208 
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feitos os moquéns, cada família montando o seu próprio ( ... ) No outro dia era 
folga. Descansamos, brincando na praia, assando peixe e tragando muitas pitadas 
de rapé . .. Alguns rapazes foram apanhar jana - o jenipapo do mato - ponti
lhando com a tinta o corpo inteiro. Terminado o estoque de mãma, trouxeram 

1 

palmito para acrescentar no caldo ( ... ) O acampamento fora desativado, os ín-
dios picaram todas as árvores onde as redes haviam,sido atadas( . . . )" 

O bakemã é uma pescaria familiar, durante a qual se usa uma planta tóxica, 
que triturada é posta em cestos, lançados em pequenos igarapés. 

No bakemã captura·se principalmente os seguintes peixes: 
zakawa peixinho 
amu siri 
azuanihet3 cascudinho 
haxikiri e amar ao 
nektana tipo cascudinho 
haxikiri einaky tipo carangueijo 
O bakemã triturado pode ser misturado com mandioca puba cozida e CN~ 

de fonnigas-tax~ chamadas kyrymasy. Feitas as bolas com a massa, desprende-se 
delas pequenas porções que sao ajeitadas entre o polegar e o indicador e jogadas 
como isca; servem para apanhar sobretudo o piau. 

Kunahã e bakemã sao atividades econômicas exercidas durante o ano todo, 
representando sempre um adicional de alimentação familiar. Na época da estia
gem, entre agosto e novembro, e nas cabeceiras dos igarapés, até dezembro, a 
captura de peixes com kunahã representa o meio mais significativo de subsistâl
cia. 

Passemos, agora a relatar um bakemã, do qual participamos em 1987~ 

' '( . . . ) acompanhei o pessoal de Kimeru e Aniumoru para, no igarapé kwa
rehã, fazer um bakemã-béi - pescaria onde em vez da raiz do timbó é usada a 
planta bakemã. Esta planta é um pequeno arbusto com utilidades medicinais, 
principalmente para feridas e machucados. Cortamos galhos, folhas e sementes 
de bakemã no lugar onde antes era a maloca de Aniumoru, enchendo alguns ces
tos. Fomos perto do igarapé kwareh~, onde os cestos eram despejados e obakemã 
batido com paus. A massa verde e cheirosa era novamente recolhida no sadawa -
pequenos cestos feitos de folhas de caranaí, cujo talo forma uma alça - e lenda 
até o lugar de lance. Ao baixar o sadawa na água, saía uma tinta de tonalidade es
cura, e o pe~oal acompanhava, chamando os peixes com as palavras karibi, zubi. 
Embora houvesse poucos peixes, não desistiram. Fuçavam em todos os paus ve
lhos, buracos e lajes, afugentando não importa o que estivesse por baixo. Precisa
va-se de mui ta coragem para enfiar os braços por baixo daquele mundo desco
nhecido. Regre~amos, cada pescador trazendo um pequeno kuhani nas costas. E 
os poucos peixes, repartidos entre os que ficaram, deram alguns bons caldos f a-
núli ( )" ares . . . . 

6.1.3 - Coleta de frutos silvestres 
Os frutos silyestres, chamados agabudi, não são encontrados durante o ano 

inteiro, apenas durante a época chuvosa. São coletados no inverno amazonense, 
entre os meses de d~embro e maio, quando estão amadurecendo. As coletas são 
familiares, e os índios, depois de satisfazerem o apetite, os levam em cestos kuh• 
ni até a maloca onde sao distribuídos. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* KROEMER, Gunter; op. cit., p. 214 
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Faremos a listagem de alguns frutos silvestres, muitos não identificados em 
português, para mostrar a importância que essa atividade econômica representa 
para os índios. 

nome portu .. ês 

Alguns frutos silvestres 
nome zuruahá 

biorana (tipo) 
biorana (tipo) 

• UXl 

mira tinga 
pequiá 

inp 
• • sennguell"a 

patauá 
açaí 
ucuuba (tipo) 
bananeira-brava (pacova) 
sorva 

wabuzu 
watamã . an1 
bahone 
xuru 
wa.ahku 
azana 
jumutu . . 
lml 

eiaky 
kaxadu 
waradi 
dosuru 
d~anahu 

ukwoa 
hararni 
bahawa 
humã bucli 

• • ugwaaru 
kohara 
midiri 
sodu 

A importância da coleta de frutos silvestres é sobretudo religiosa. Nessa 
atividade as entidades agabudí-karudi, os espíritos dos frutos silvestres, têm um 
papel relev~te, lembrados em quase todos os cantos a fim de tomá-los presentes 
na produtividade, qualitativa e quantitativamente. 

6.1.4 - Coleta de matérias-primas 
A coleta de matérias-primas é individual, embora se possa recorrer aos tra

balhos cooperativos para apreaar um determinado processo, como a confecção 
de uma rede; a cooperação se dá por elos de parentesco. 

cipó-titica 

cipó-imbé 
• • envueua 

envireira-caçador 
• • 

8DVU'8U'êl 
• • )acatara 
cipó (tipo) 

nome zuruahfl 

hai 

hixa-asihi 
tamaru 
surucu, howi 
xiriki 
ahu 
kubini 

nome cientlfico 

Heteropsis aff. spruceana, 
Schott 
Hilodendron imbe, Schott 

Desmoncos 
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• • envire1ra 
caranaí 2 folhas 
caranaí 4 folhas 
patauá 

jarina 
paxiúba 

bacaba 
pupunheira 
punã 
jutaí 
itaúba 
imbaúba 
caripé 
pupuí 
breu 
pai.na 

ª~ª 

tamazara 
zarawahy 
hal:i.xikwahy 
ukwoa 

wasazu 
dosana 

tomaseki 
mas a 
kuzari 
hi ni 
maraka 
houku 
xahuku 
houku 
dagami 
mahowa 

• xemem 

Mauritia huebneri, Burret 

Jessenia bataua, (Mart.) 
Burret 
Phitelephas macrocarpa 
Socrates exorrhi7.a 
(Mart.) H. Wendl. 
Oenocarpus baca ba Mart. 
Bactris gasipaes HBK 

Hymenaea courbaril L. 
Nectandra spp 
Cecropia pachystachya Trc 

As inúmeras espécies de envireiras não estao identifieadas. E a respeito da 
caranaí, os índios distinguem duas espécies desta palmácea, uma que ai:resenta 
duas folhas largas, chamada zarawahy, e outra com quatro folhas delgadasi d• 
nominacla habixikwahi. A populaçao regional acrescenta uma terceira espécie 
que tem seis folhas, erroneamente chamada caranaí de oito folhas. 

6.2 - Recursos dispon (veis pelo cultivo da terra 
A agricultura representa o meio mais importante de subsistência. Faremos, 

primeiro, a relação e identificação das plantas cultivadas e, em seguida, tratar• 
mos dos processos de cultivo da terra. 

6.2.1 - Plantas cultivadas 

nome português 

mandioca 
mandioca (tipo) 
mandioca (tipo) 
mandioca (tipo) 
mandioca (tipo) 
mandioca (tipo) 
·macaxeira 
macaxeira (tipo) 
macaxeira (tipo) 
macaxeira (tipo) 
milho 
cará 
batata-doce 
inhame 

110 

nome zuruahll 

mãma 
mama hixeri 
mam·a jamare 
mãma hohade 
mãmaadari 
mãmahanaba 
kuju 
kuku karari 
kuju asari 
kuju katikone 
k

. . 
•m1 

baxa 
batata 
makahara 

nome cientrf ico 

Manihot esculenta, Crantz 

Zea mays L. 
Dioscorea spp. 
Ipomoea batatas Lam. 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott 

batata-roxa 
araruta 
cana 
tubérculo 
banana-roxa 
banana São Tomé 
banana-comprida 
banana-baié 
banana 
banana 
banana 
abacaxi 

abacaxi (tipo) 
abacaxi (tipo) 
abacaxi (tipo) 
abacaxi (tipo) 
abacaxi (tipo) 
anaú 

• • maracuia 
• • CaJU 

urucu 
algodão 
pupunha 
tabaco 

timbó 
tingui 
taquara 

awalidia 
hahani 
kana 
suba 
katume adari 
katume karari 
xan 
xaru 
dakúi 
katahana 
katume masa 
aragona 

aragona bawi 
aragona ha sa 
aragona mohone einaky 
aragona katara 
aragona jamare 

• sam1 
sanaru 
azua 
eidahy 
wáby 
masã 
kumandy 

kunahã 
bakemã 
t3b3 

6.2.2 - Cultivo da terra 

Maranta arundinacea L. 

Musa sapientum Schum. 

Ananas Comosus (L.) Mer
ril 

Passiflora edulis Sims. 
Anacardium occidentale L. 
Bixa orellana L. 
Gossypium spp. 
Bactris spp. 
Nicotina tabacum e N. 

• rusttca 
Derris latif olia HBK 

Arundo Sacjgitaria 

O proceso de cultiYo da terra é composto pelas seguintes atividades: roça
da, demibada, queimada e o plantio. 

Roçada 
CÃ. Zuruahá iniclam a roçada quando os igarapés secam, o que varia de ano 

para ano, mas que ocorre a partir do mês de junho. O começo dessa atividade está 
relacionado aos cantos dos zamaxainawa, os insetos, e a alguns egiatkyry, os pas
sarinhos. 

Os índios indicam o canto dos seguintes zamaxainawa como "toque de 
alarme" para o início da roçada: 

- haxixi, um tipo de grilo 
- dtidari, a cigarra 
- xowaxowei, um tipo de cigarra 
Tambén1 o canto dos seguintes egatkyry: wizuwizu, mamori emiri, barawa 

emiri, zam•ukuru emiri, kumeti (beija-flor), e abi, não identificado em portu· .. gues. 
Podemos indicar al~ espécies de mato rasteiro no roçado: 
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nome portuSJJêS 
ulim 
ubim-açu 
caranaí 2 folhas 
caranaí 4 folhas . , 
maraJa 
mumbaca 
• • 1oar1 

nome zuruahâ 
sarabaija 
hakiri ahy 
zarawahy 
habixikwahy 
hax.ira 
haxini 
kurire 

murumuru jawana 
bacabeira toma.çeki 
cipó-tracuá mahmy 
cipó-titica hai 
mandioca-de-veado zahi mãma 
cipó-imbé hixa 
jaiina kamara 
paxiúba dosana 
açaí harami 
sororoca symysymã 

A roçada é atividade masculina rea1i:iada individualmente. 

· Derrubada 
~·As derrubadas, iniciadas quan40 os igarapés eStao mais secos, são realiza

das por todos os homens a partir da idade fisiológica kahamy. As áreas, previa
mente .eEolhidas e marcadas, variam de tamanho confonne as pretensões de cada 
um. Várias derrubadas fonnam geralmente uma unidade, apresentando uma úni
ca derrubada contínua, embora se encontre também roçados de um único ani
dawa, perdidos no meio da floresta. Atividades cooperatiYas sao p-aticadas ape 
nas quando numa determinada área se encontra uma árvore enorme que deve s• 
posta ao chio num espírito de competição, ocasionando semp-e muita festa e 
animação. 

Podemos relacionar algumas espécies de árvores encontradas numa derru
bada e identificá-las pela designação regional. 

• 
Relação de ârvores numa única derrubada 

nome regional 

maçaranduba 
pequiá 
jutaí 
al::iorana 

breu 

punã 
envira-porquinho 
itaúba 

• pupu1 
mogno 
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nome zuruahá 

kijirira 
azana 
hi ni 
watamã 

dagami sakara 

kuzari 
tohama 
maraka 

houku 
auza 

nome cientrfico 

Caryocar glabnim Pers. 
Hymenaea pamtolia Hubr 
Elaeàuma glabrescens 
(Mart. et F.ich) Aubr. 
Burscracae; Ptotium sago
tianum March &Pellegr. 

Mezilau Rus itauba (Meiss) 
Taub. ex Mez. 

quari-quari 
jacareúba 
muiratinga 

taxi 
envira-caçador 
macucu 
bacabeira 

• torem 
louro 
sucupra-arara 

• • canpe 

biorana 
pau-ferro 
ucuuba 
ucuubão 

cacau-de-uni bu 
sorvão 

• • senngueira 
sorva 
ja~obá 
biorana-ferro 

• UXl 
copaíba 

zuru . 
• mwna 

wasahku 

kyrymazy 
howi 
axirady 
tomaseki 
dasaburi 
akuaby 
kasaha 
xahuku 

haxixi-einaky 
zumi danahy 
kawabu 
bahawa 

hasanawa 
kaijuri 
eiaky 

• • ugwairu 
tamu 
kaxuru 
xuru 
mahi 

Queimada 

Pseudo/media murure 
Standl. 
Tachigalia mynnecophila 

Licania heteromorpha Bth. 
Oenocarpus bacaba Mart. 

Nectandra spp. 

Licanea oetandra (Hoffm
gg ex R. S.) 
Pseudo cladia scytalophora 

Virola divergens Ducke 
Osteophlocum platyspel'
mwn Warb. 

Hevea brasiliensis 
' Couma guianensis Aul:i. 

Copaif era spp. 

Teremos de retomar o assunto em questão quando tratarmos de aspectos 
etno-religiosos, pois a queimada é festejada com rituais e cantos que se referem 
aos espíritos criadores e protetores. 

A queimada se inicia pelo meio-dia, no lado do "contra-vento". O fogo é 
previamente preparado num determinado lugar. Quando a queimada é grande, a 
participação se torna significativa, inclusive das crianças de colo. Os índios em
pregam feixes de talos secos de caranaí para pôr f oqo, geralmente de maneira li
near para que o povo, vestido com trajes de festa, possa acompanhar o avanço 
das chamas sem correr perigo. Andam à sua frente até chegar ao final da roça, 
cortando e derramando água para que os asumã (almas) dos recém-falecidos pos
sam escapar à fúria dos abi karudi, os espíritos do fogo. Quando os recém·fale
cidos já não se encontram mais no nível buadaha (terra), mas a caminho do 
bai dokuni (casa do ancestral}, então os índios podem tocar fogo em vários pon
tos do roçado para centrali:r.ar as chamas, utili74ndo-se da direção e força do ven
to. Os índios, nesse caso, apenas acompanham de longe a queimada. 

Plantio 
Os Zumahá iniciam o plantio logo depois da festa kuwaijumari, durante a 

qual invocam a presença e permanência dos espíritos criadores e protetores . 
Plantam primeiro a mandioca, depois o milho e em seguida a cana, .mudas de ba
naneira e finalmente todas as outras espécies conhecidas. 
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O plantio da mandioca-brava é coletivo, participando os parentes pr6ximos 
e viúvas, que assim adquirem direitos na distribuição dos produtos colhidos. To
das as outras plantas são cultivadas pelo anidawa e os familiares, apenas com par
ticipaç~o esporádica de parentes ou interesseiros. 

Técnicas de plantio 
O; índios distinguem quatro categorias de plantio, designadas com os ter

mos kamhyro, katumhyro, jijíjihyro e dabah.kehyru . 
A primeira categoria, kamhyro inclui todas as plantas que são colocadas na 

terra (ao contrário de outras que são jo;ad~s na cora), como mandioca-brava, 
macaxeira, batata-roxa, cará, etc. As manivas, ou caules, de mandioca preparadas 
em grandes feixes são tiradas maduras das roças e levadas até o lugar do plantio, 
onde são picadas em pedaços de cerca de 20 centímetros. Essa atividade é geral
m~nte realizada pelo próprio anidawa ou sua esposa, como também a distnbui
çao das manivas cortadas nos lugares onde devem ser plantadas. Enquanto eles 
distribuem as manivas em toda a extensão prevista, outras pessoas, geralmente 
parentes próximos, fazem os buracos com o auxílio do terçado, enxada ou de al
gum pedaço de pau. Em seguida, as manivas são colocadas na cova com pr~
didade suficiente apenas para cobri-las, geralmente em forma de triângulo. As 
vezes, mandioca-brava e macaxeira são misturadas numa única cova. Na hora da 
colh.éita, os índios sabem distinguir entre uma e outra qualidade; em caso de dú
vida, experimentam, mordendo as raízes. Finalmente, a cova é fechada, arrastan
do-se, para isso, a terra com os pés. 

O; caules da macaxeira são distribuídos apenas em algumas partes da área 
onde está plantada a mandioca-brava e em pequenas quantidades. 

· A batata-roxa é plantada em áreas bem queimadas onde ela possa se alas
trar, principalmente ao longo de restos de árvores, formando sempre um plantio 
contínuo. O cará é plantado em montinhos de terra bem queimada ou em hlra
cos cavados pelo fogo de galhadas e tocos onde sua ramagem possa sutir. 

Abacaxi e ananás, levados à roça pelo dono em grandes cestos, slo prepara
dos cortando-se as folhas velhas das mudas maduras ou escolhendo-se apenas o 
broto das mudas novas. Depois são distribuídos por toda a área de plantio da 
mandioca· brava, menos nas partes destinadas ao plantio de cana-d•açúcar e mi .. 
lho. F.ssas fru~ podem ser também plantadas em capoeiras requeimadas ou em 
roças velhas, onde, para i~o, se põe fogo. 

A cana é plantada de duas maneiras : a parte do broto é deitada numa cova 
comprida e depois coberta com terra. A outra maneira é cortar a cana em peda
ços com pelo menos dois gomos, que são colocados separadamente em cada co
va. Para o plantio da cana é escolhida a melhor área de terra queimada e sempe. 
de maneira contínua. . 

A categoria katumhyro compreende o plantio de todas as plan~ que são 
jogadas na terra, como o miijlo. Ele é semeado logo depois do plantio da mandio
ca-brava. É plantado entre a mandioca onde a terra fçj melhor queimada. Antes 
de ser plantado, o milho pode ser guardado por alguns dias numa panela com 
água até o início da ge~inação. Prepara-se, então, uma varacuja extremidade 
tem a fonna de ponta, com a qual é feita uma cOYa onde se joga cerca de·cinco 
grãos de milho. A cova pode permanecer aberta ou então é coberta com um pu
nhado de· terra A distribuição de covas é indicada pelo dono da roça, e a distân
cia de uma cova à outra é de aproximadamente um passo. 
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A categoria dabahkehyru inclui o plantio de todos os tiPc;. de banana. As 
mudas, geralmente tiradas de bananeiras velhas, são i:reparadas cortando-se todas 
as folhas e algumas camadas da casca. Em seguida são plantadas em covas fundas 
e distribuídas na vizinhança de um canavial, onde há terra boa e onde, mais tar
de, se formam a redor das malocas. 

A categoria jijijihiri compreende o plantio de sementes como as de tabaco 
e kaxineri. O kaxineri é um fruto de fonnato parecido com a pera do qual se 
aproveita apenas a semente. O tabaco é semeado em áreas bem queimadas e livres 
de outros tipos de plantas, sobretudo na beira de árvores também queimadas ou 
em áreas de alguma ex-maloca onde também foi colocado fogo. As sementes sao 
simplesmente jOCJldas na terra. 
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GRÁFICO DE PLANTIO DE UMA ROÇA NOVA 
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Dentro deste roçado slo ainda plantados alguns. pés de caP.i. algodão e uru
cu. També•o tubértulos como inbame, taioba e araruta. Os índios faem apenas 
um canteiro que serve para criar mudas de pupunbeira, replantadas no ano se
gllinte. Temos de mencionar ainda a área ao redor da maloca que condiciaia a 
reprodução de plantas como kaxineri e inhame pelo amontoado de adubo orgâ
nico, formado principalmente por bagaço de caria, casca de fnitas como banana 
e abacaxi, palha de milho, bagaço de frutos silvestres, ossol de bichos, esJinhos 
de oeixe, etc, representando um adicional importante na economia zu~á. 
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Colheita 
Todas as colheitas são realizadas pelo anidawa, sua 8SJ>Qlél e filhos, com a 

participação de parentes próximos ou outros convidados, se bem que os alimen
tos básicos, como a mandioca-tirava, cana e milho, plantados em grandes quanti
dades, possam ser colhidos coletivamente. 

Os índios empregam principalmente dois tsmos para designar as maneiras 
de como colher os produtos. O ·primeiro é agehyru e significa biscar os produt.os 
na roça, individ~ ou coletivamente, com participação de parentes próximos ou 
de convidados. O segundo é gamutkwahyru e ·significa a seguinte maneira de co-
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lher: o dono da roça autoria a colheita de uma determinada área, a de mandio
ca-brava, por exemplo, se reseivando o direito sobre a melhor produção que de
pois é guardada para festas. O primeiro produto colhido numa roça nova é 0 mi· 
lho verde, consumido em grandes quantidades, e do qual apenas uma parte é dei
xada para secar, guardada depois em paióis dentro da rnaloca, servindo para 0 
consumo durante o ano inteiro e como sementes. 

Os índios, às vezes, far.em limpeza da roça até as colheitas seguintes, que 
incluem a mandioca-brava e a cana, e, no verão, a batata-roxa, cará, tubérculos e 
outros produtos. A limpeza consiste apenas em arrancar algu~ moitas de ca
pim ou no corte de alguns pés de imbaúba. 

6.3 - Ciclo dos produtos de subsistência 
Abaixo, o ciclo dos produtos de subiistência e a divid o do trabalho. 

6.3.1 - Croqui do ciclo dos produtos de subsistência . 

CICLO DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA 

MILHO 
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6.3.2 - Divisão do trabalho 
A divisão do trabalho se baseia primariamente na diferel!Çél de sexo, se bem 

que a idade e hatilidade possam influir sobre determinadas atividades. Artigos de 
cerâmica, por exemplo, são confeccionados pelas mulheres a partir de sua pri· 
meita gravidez, e a r.arabatana é. fabricada quando o wasi está com o primeiro fi. 
lho. Pessoas mais habilidosas sempre slo consultadas, principalmente em ofícios 
difíceis, como na construção da maloc~ durante o ajuste das diversas peças; na 
confecção de zara~tana, q'1e constitui uma especialidade; na tecelagem do 
kajamari e dó hotoku ·que, sob orientação de pessoas experientes, são desfeitos 
ao apresentarem al9'1ma.talha e outra vez confeccionados. 

No élltànto, ape5ar da divisão do trabalho, fundamental em vista da dife
rença de sexo, há cer~ atividades que cabem ao homem e à mulher. Da queima
da, por exemplo, participam também as mulheres que, enfeitadas, cantam dian
te do avançQ das chamas, molhando a terra com água. Em caso de necessidade, 
técnicas dominádat: pélas :mulheres podem ser também usadas pelos homens, 
·ou Vice-versa! c~o, ·~confecção do cesto jahkubara ou atividades na cozinha on
de os pap~ s.ÓQiais invertem, com o homem se apresentando como cozinheiro 
familiar, indo, inC:lusive; buSCár água, e a mulher providenciando a lenha 

Atividade 

Esquema de divisão do trabalho 
homem 

caça, confeéção de. armas, trabalho com veneno 
. pesea coleti•a 
pesca individual com anzol e azagaia 
roçada, délTU bada, queimada 
plantio 
colheita. 
construção da maloca, tecelagem dos panos, etc. 
confecção de cerâmica (coleta do material) 
cestaria da mima dokun~ aburi dokuni e gaba do
kuni 
cestaria de kuhani 
cestaria de jahkubara, sadawa 
tecelagem de kajamari, hotoku, tanga masculina, 
corda do arco 
tecelagem de rede, abano, irikú.a, xiriki, tanga fe. 
minina, corda da rede 
fiação 
pre~ro,da comida familiar e/carne e pei,xe 
prepài-p da comida coletiva e/carne e peixe 
preparo da comida com mãma, milho, kaxineri e 
outros prôdutos 
traJ>alho c.óm urucu 
preparo do .rapé . 
pr~ssamento da mandioca-brava 
SOCágem do milho 
coleta de frutos silvestres 
confecção de canoa 
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atividade 

confecÇão de·briilco, chocalho, saia de flores,· flo
res de pluma, enfeite nasal, peitoral de dentes con-' 
fecção de enfeites como o auricular, saia de folhas, 

homem 

tabari, cocar dé penas· de arara, etc. - x 
6.4 - Sistema de distribuição dos produtos 

mulher 

A base de distribuição, por um lado, está nas relações sociais de parentes
co, onde prevalece o princípio de que uma unidade social é·uma unidade econô
mica e que as relações _sociais são também econômicas. Por outro lado, um povo 
relativamente reduzido numericamente, constituído por estreitos laços de paren
tesco, tende a criar relações sociais que abranjam toda a etnia como uma grande 
fam·fila, transpondo, portanto, as relações de meto P,arentesco. 

Nesse sentido, prevalece o princípio de que as relações étnicas são relações 
ecooômicas. &te princípio se baseia na participação em atividades econôniims 
do processo produtivo. A distribuição dos produtos pode ser entendida como r• 
compensa pela participação na produção, direta ou indiretamente. 

A participação indireta se dá na caça, na qual o sistema de distribuiç4o se 
proce$S8.da seguinte maneira: a caça, sendo de maior porte como o veado, cai ti· 
tu e queixada, n!o é levada à maloca pelo caçador, mas sim por um parente pró
ximo seu ou por alguém designado por ele que, depois, deve tratar o animal. Os 
índios designam esta atividade com o termo 11auhyro, incluindo ainda as seguin
tes tarefas: queimar os pêlos do animal, retalhar a carne e cozjnh~la A categoria 
nauhyru se refere geralmente a parentes próximos do caçador (eB, yB, S, FBS, 
MZS, F, FB), cabendo-lhes o direito de ficar com uma boa parte da caça. · 

A segunda categoria é designadà com o termo dakehyru, que significa re
partir a carne, indicando-se geralmente um outro parente para isso. O termo da
kehyro inclui atividades como o retalhamento e distribuição da carne cozida, ca
bendo também a eles o direito de ficar com uma porção maior para suas famílias. 

O processo de distribuição se desenvolve da seguinte maneira: primeiro são 
chamados os parentes mais · próxim~ daqueles ao qual se refere a categoria 
dakehyru, um por um, nominalmente, para receber sua porção. Depois os mais 
velhos não aparentados. E finalmente os jovens. O termo anidawa, nesse proces
so, passa, portanto, da categoria de caçador à de nauhyro e depois à de ~akeh~· 
ru. O caçador sempre é contemplado com uma boa parte da caça; alguns, inclusi
ve, são c:onsiderados mahone-age, protegidos pelo espl'.ri to das antas. 

A participação indireta se dá também na pescaria individual. Nesse caso, o 
· ptóprio anidawa dos peixes se invest~ também da categoria nauhyru, com o ~

reito de reservar uma boa parte do que foi pescado para sua família A categona 
dakehyru passa ·a um parente próximo, cabendo também a ele o direito de fica~ 
com uma porção significa tiva O resto d~ peixes é distribuído às ~ss~ ~ue ali 
ficam ésperando por algtima parte, ao passo que para parentes mais prox1mos é 
feita a entrega 

A participação indireta se dá ainda na coleta de frutos silvestres que são 
distribuídos pelo próprio anidawa ou por seus filhos, e sao destinados, geralmen-. . . 
te, a parentes proxunos. . 

A participação direta ocorre no plantio da mandioca, às vezes também da 
macaxeira milho e cana. Viúvas participam do plantio da mandioca em roças de 
diversos ;,,idawa, parentes: próximos ou não, adquirindo, assim, o direito sobre a 
produção. 
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O sistema de distribuição da mandioca é o seguinte: o anidawa libera uma .. 
determinada área para c~eita coletiva do produto, designada gamutkwahyru. 
Parentes e não parentes podem participar dessa atividade comunitária, com o di
reito de ficar com uma boa parte da produção, reservando apenas as raízes mais 
bonitas ao anidawa, que as recolhe num cesto enorme (aburi dokuni) que, depois, 
deve ser carregado da roça à maloca em uma cerimônia de competição, cabend~ 
lhe, portanto, a responsabilidade de produzir mandioca puba para comidas c~ 
munitárias das festas. 

O anidawa de uma roça pode convidar paren t~s ou outras pessoas pará c~ 
lher produtos com~ milho, batata-doce, ananás e cana. &sas pe~oas podem se 
servir à vontade. Na realidade, porém, acontece que colhem apenas o suficiente 
para sua alimentação cotidiana. &se tipo alternado de exploração de produtos 
agrícolas faz com que as roças não sejam esgotadas de uma vez, mas que ofere
çam os produtos durante o ano todo. 

Como constatamos, o direito de usufruto sobre a roça cabe ao anidawa, 
sua esposa, filhos e filhas não casados e aos pais. Em caso de suicídio, a roça do 
falecido passa a pertencer ao parente mais próximo; a roça de um wasi não casa
do passa aos pais ou aos irmãos siblings. Kahamy tem suas roças dentro do roça· 
do do pai ou do irmão mais velho, com direito de distribuir a produção a compa
nhe~ de sua idade. 

6....5 - Ideologia da produção 
A ideologia da produção nos leva diretamente ao campo etn~religioso, 

postulando a unidade de relações econômicas e religiosas, e ceie brando em ri
tuais, cantos e festas o vínculo dos recursos naturais e agrícolas com seus respec
tivos espíritos criadores e protetores. O mundo biológico recebe, através da coo
sagração pela presença dos mundos espirituais, chamados adaháze e namháze, 
vida e crescimento. Todo o sistema de produção e distribuição é sublimado pelo 
sagrado, até mesmo os instrumentos de produção feitos de matérias-primas or-

A o ganicas. 
Para melhor entender a relação entre a produção e sublimação, usemos e~ 

mo exemplo a construção da maloca. Ne~e caso, toda a matéria·Jrima é cuida
dosamente escolhida não apenas segundo critérios de durabilidade e flexibilida
de da madeira, mas sobretudo segundo a relação que o tipo.de determinada ma
deil'a tem com os agabudi karudi, os espíritos dos frutos silvestres. Cada peça de 
madeira .deve ser de uma espécie de árvore cujos frutos possam servir de alimen
to aos bichos (zamat3m3ru e egíaty). E todas as demais matérias-pimas empre
g~~ na construção devem apresentar a mesma relação fruto/animal, como os 
cipos, a palha, etc. A maloca representa, desta forma, o centro do universo reu
nindo fauna e flora sob o mesmo teto, e as colocando a serviço dos índios. A ha
bitação bimana simboliza a abóbada do universo, sob cujo teto se encontram t~ 
dos recursos de subsistência. Ritos e cantos fazem do simbolismo uma realidade: 
o suprimento das necessidades básicas. 

Passemos agora a apresentar essa unidade econômica e religiosa, que se dá 
na construção da maloca, com mais profundidade. 

120 

Espécies de madeira empregad• na construção da maloca e sua correlaçlo sim· 
bólica 

~as da 
mal oca 

esteios 

espécie de 
madeira 

zukuru 
kajirira 
zuki 

fruto I 
espirito 

X 

X 

X 

anta 

animal I 
comida 

anta, macac~ barrigudo 
anta 

• zuru x cu tia 
wasazu x anta, cai.titu, cutia 
ku bixa x anta, veado, cai titu 

linhas kijaru x caititu, cutia 
axirady x cai ti tu, veado, cotia 
ku tini x tucano 
kuiari x tucano, inhambu, jacu 

suporte circular howi x veado, anta, arara . 
Podemos demonstrar esta mesma correlação simbólica em outros tipos de 

produção econômica: 

Alguns produtas da cultura zuruahà e sua correlação simbblica 
produto · matéri•prima fruto (raiz) animal I , 

flecha 

-arco 
pai na 

algodão 

zarabatana 

setas de 
zarabatana 
ralador 
panelas 

flechai 

pupunheira 
• • paineira 

algodão 

punã 

patauá 

paxiúba 
ar~a 

I aspfrito alimento 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

macac~ barrigudo, veado, 
cu tia 
cai ti tu, tamanduá, veado 
macac~~gudo, nnitum, 
jacu, preguiça 
veado, anta, onça, taman· 
duá 
macac~barrigudo, mutum. 
papagaio, arara 

• • caatttu, macac~prego 

• • • caatltu, cutta 
veado, caititu, preguiça, 
etc. 

Em cada produto se fecha o circuito matéria-primatespírito, e sua corren· 
te conduz através de frutos e animais à sublimação, celebrada em cantos e festas. 
De todos os produtos de subsistência, os que· provêem do cultivo da terra são 
lembrados com mais ênfase, principalmente em cantos dirigidos aos aha-karudi, 
os espíritos das plantas cultivadas. 

6.6 - Alimentação 
Apresentamos abaixo os principais alimentos e seu preparo. 

..... Preparação da mãma 
Os índios "pelam" a mandioca brava, tirando apenas a epiderme da casca 

com leves gol~s de faca. Feito o monte, a mandioca é ralada com a raíz aérea da 
palmácea paxiúba. O ralador é fixado num estéio com um laço de envira e firma· 
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do contra o ventre d~ pessoa que executa o trabalho sentada. Depois de ralada, a 
massa é recolhida numa folha de bananeira e espremida no tipti, chamadoxiriki: 
bolas dessa massa são ajeitadas na superfície convexa do xiriki, que na medida 
que vai enchendo é levemente torcido e depois fechado p~a a torção. A torção 
6 feita com a mão direita enlaçada nas franjas soltas do· trançado, enquanto a 
mio esquerda apenas apóia o movimento. A manipuera, água que contém o 
veneno da planta, é recolhida num alguidar onde é deixada até se formar a goma, 
que é adicionada à massa. · 

A mãma, depois, é brevemente torrada no alguidar aquecido ao fogo bran
do até o farelo ficar desidratado. Servido quente em forma de bolas, ele é indis
pensável em caldos, constituindo a parte principal da alimentação. A mãma, pre
parada em trabalhos cooperativos, é socada num enorme cesto, o mãma dokuni, 
sendo que uma parte é espremida e outra não, e depois levada, de forma festiva, 
até à água, para se tomar puba, na língua chamada xieta. A mãma xieta é breve
mente cozida da mesma maneira e sel'Vida principalmente por ocasiao das festas, 
como as realizadas depois das caçadas e pescarias. 

'npos de comida: em caçadas, a mãma xieta pode ser consumida crua; 
mima passada no óleo de pupunha cozida; mãma molhada com óleo de peixe; 
como prato familiar servido no alguidar com carne ou peixe. 

- Milho 
O milho verde pode ser comido cru, assado ou em forma de mingau, após 

ser ralado e cozido. 
O milho seco, guardado em pequenas choças, pode ser assado na brasa ou 

no alguidar. Socado e transformado em fubá, serve para engrossar caldos ou é 
usado como ingrediente no mingau de kaxineri. De fubá são feitos bolinhos, adi
cionando-se à massa uma porção de cinza de casca de imbaúba, que, cozidos, são 
servidos em forma alongada ou elíptica. Um prato delicioso é feito de milho ver
de ralado e cozido, semelhando ao cura!. 

-Banana 
Todas as sete qualidades de banana são apreciadas. Da xari (banana-com

prida) é feito mingau; quando verde, é assada ou cozida em caldos de carne ou de 
peixe. O consumo de banana é grande, constituindo o principal alimento d5 cri-

• • anças e an1ma1 s como o macaco. 

- Macaxeira, carã, batata-roxa 
São cozidos ou assados na brasa, se bem que os índios os comam também 

crus, quando se e:ã1contram na roça. 

-Caça 
Um prato preferido é o de miúdos de carne, junto com sangue, acompa. 

nhado com mãma. A carne moqueada geralmente é outra vez cozida, proporcio
nando várias refeições. 

- Peixe 
~ índios, ao tratá-lo, jogan1 fora apenas a bílis; os miúdos como os intesti

nos são cozidos e apurados até o óleo se concentrar na superfície da água. O óleo 
é recolhido com uma cuia e guardado em panelas tampadas com folhas de imbaú-
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ba. As petead.• .. proporcionam a produção de grandes quan ddad8'/ de óleo que 
é consumido priDcipalmente com mima. A banha guardada e portanto endureci
da é sempre aquecida para ser UJada n• refeições. Os peixes, trazidos das ~andes 
pescarias, são moqueados, servindo, mim, de alimento por muito tempo, e é••
vido em caldos familiares e comunitários. Peixes miúdos, peados em pequenos 
igarapés, 110 cozidos em folhas de ubim ou caranaí, deitada! sobre• brasm. 

- Pupunha 
A pupinha é colhida com um cambito, denominado torl zumani, uma nra 

comprida em cuja ponta é fixado um pau de maneira que f cxnw um 91ncho. A 
pupunba é cadda e depcis desc~da. o-óleo que aparece na superfície da água 
serve para molhar uma porção de mima. Ela· pode•• tamb6m socada no pilão 1 

depois guardada até pubar; servida como mingau com gosto azedo pode•• adi
cionar ainda fu bá de milho. 

- Kaxineri 
O kaxineri é uma planta encontrada em roças velhas que solta uma va"<N· 

ra com frutas pretas. A fruta é descalcada e amassada, e depois o bagaço é penei
rado num cesto sadawa, junto com água; o caldo é cozido. O kaxineri, urna .. 
pécie de legume, é servido com banana-comprida, mãma ou fubá de milho. 

- Frutas cultivadas 
São poucas as frutas cultivad5: caju, maracujá, abacax~ ananás e can•cle

açúcar. O abacaxi e o ananás llo encontrados em todas as capoeiras velhas 1 

plantados em grande quantidade nas roças novas. Sua colheita pode •r feita de 
maneira festiva : um monte dessas frutas é colocado num grande cesto, o arago
na dokuni, e carreqado com muita folia até o centro da maloca,. ·onde são distl~ 
buídos. A época de maior consumo começa em setembro e se prolonga até jrei-
ro. 

Interessante é a maneira como se come essas frutas: primeiro são rachadas 
em sentido longitudinal. e socadas com uma lasca de imbaúba, chamada agablxiri:. 
quando cortadas pela metade, destampa-se a parte superior da fruta para depois 
socar e sorvê-la, deixando apenas o miolo em pé. ~ índios preparam uma salada 
de frutas deliciosa com abacaxi e bamna-comprida, que llo ralados e depois ce> 
zidos no alguidar. &te prato é servido no próprio alguidar. Outro prato aprecia
do é uma batida de macaxeira can banana-comprida e ananás, servida em caldo 
ae anta ou de veado. 

A cana é descascada com terçado, faca ou com os denteL Para preparar o 
caldo, bate-se a cana e a torce com a mão. O caldo é destinado à alimentação.de 
crianças pequenas e bichos de estimação. É servido em cuia ou passado pela bo
ca. O caldo pode também ser adiáonado ao mingau de banana-compida. 

- Frutos silvestres 
Durante a época da chuva, de dezembro a maio, a flora arnazonen11 fom• 

ce urna grande variedade de frutos silvesttes. A coleta é feita de várias maneiras: 
a árvore é derrubada e as frutas apanhadas. As frutas são também colhidas com 
uma pecunha, um laço de cipó denominado tamazo, subindo-se na árvore. Ape
nas os galhos onde há frutos são cortados. Ou então as frutas slo coletadas no 
chão. 
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O pequiá é apanhado do chão e levado em cestos kuhanJ. Uma parte da e<> 
leta é mergulhada na água para pubar; a ouuà é assada ou cozida. 

O caroço é aproveitado abrind~se a semente com mui to cuidado por causa 
dos espinhos finos que podem espetar os dedos. O pequiá é comida adicional à 
mima. Do pequiá pubado é retirada a polpa que os índios assam no alguidar jun· 
to com a mima, servind~ em forma de bolotas. 

Uxi: para apanhá-lo, os galhos são sacudidos e os frutos derrubados no 
chão. É comida adicional à mima. 

Banan.br•a: os índios assam os coquinhos. Em seguida as sementinhas 
são retiradas e a felpa afastada para se_ poder comê-la. 

Patauá: os cocos são amolecidos em água temperada e depois socados no 
pillo. A m•sa é semda com molho de carne de caça ou peixe. Os Zuruahá c~ 
mem também os cocos amolecidos .. 

O quadro abcaixo demonstra que a alimentação dos Zuruahá satisfaz as 
principais necessidades nutritivas. 

Tabela de compmiçlo dos alimentos* 
A ordam 6 dOl alim.,tm de maior 18or nutritivo para os de menor. 

Calori•: óleo de peixe, mel de abelha, uxi, quati, aqaí, oros de tracajá, pupu· 
nha, mandioca, carne de caça (caititu), cará, banana, batata-doce, etc. 

Pro•ln•: cama de caça (cotiara, •eado, paca, caititu, quatí, sangue de animal, 
·etc.); peixe (surumm); jacaré, tracajá, oros de tracajá, milho, pupu· 
nba, banana, inbame, etc. 

Glicldios: mel de abelha, ca.na-de-açucar, mandioca, aqaí, uxi, batata-doce, 
cará, milho, banana, inhame, pupunha, pequiá, maracujá, etc. 

Ferro: came de caça (quatí, veado, paca, tatu, caititu, sangue de anbnal); 
açaí, buriti, pupunha, piau, ovos de tracajá, etc. 

C61cio: piau e outros peixes, aqaí, buriti, carne ·de caça, uxi, palmito, inha
me, etc. 

F61foro: tracajá, oros de tracajá, piau, jacaré, paca, veado, tatu, suru bim, wd, 
caititu, milho, inhame, palmito, açaí, buriti, pupunha, etc. 

Vitlmina 81: carne de caça (caititu1 peixe, milho, aqai, tracajá, inbame, etc. 

Vitlmina 82: oros de tracajá, tracajá, pequiá. 

Vitamina C: caju, milho verde, mandioca, uxi, batata-doce, maracujá. 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* ENDEF. Tabela de composição de alimentos~ 
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7 - Organização política 
Passemos agora a examinar a organização política dos Zuruahá. Nesta aná

lise, temos que levar em consideração que, primeiro, a sociedade zuruahá é ar
caica e, segundo, ela passou por um prooe~o histórico de violação e extermínio, 
de sorte que o compexo social, hoje, se apresenta com uma estrutura política 
fragmentada. 

Por outro lado, a análise da organização política tende a fazer analogias 
com sociedades estratificadas, usando conceitos definidos em contextos diferen
te$, como 9S de instituições jurídicas,· administrativas e militares. Por isso, pas
semos, primeiro, a reconstruir alguns aspectos da realidade etno-histórica baseada 
exclusivamente na memória dos próprios Zuruahá. 

7.1 ~ Aspectos etno-histbricos e territoriais 
Até cerca de cem anos atrás, vários grupos étnicos viviam numa espécie de 

solidariedade confederativa numa grande extensão territorial, entre os rios Coxo
doá e Riozinho, ambos afluentes do Cuniuá. A estrutura política consistia numa 
unidade intergrupal na qual os diversos subgrupos eram autônomos, sem autori
dade superior ou central, com finalidades específicas, principalmente de celebra
ções rituais periódicas, permitindo que conflu~em por ocasião de grandes fe• 
tas para o centro da floresta, na área do igarapé Pretão, que provavelmente •a 
o habitat de origem de um grande número desses subgrupos. 

A defesa do território contra ataques de outros povos indígenas ou contra 
a invasão de não índios era incumbência de todos os subgrupos. Cada unidade 
étnica tinha seus pajés, denominados inua hix a, e os chefes das respectivas malo
cas, os anidawa. 

A estrutura confederativa se baseava, de alguma maneira, também em laços 
de parente~, pois contam os índios que nas festas se reali:r.avam casamentos in
tergrupais. Supomos, no entanto, que as uniões matrimoniais se tenham dado a 
partir da redução dos subgrupos, na época, portanto, da penetração da frente ex
trativista, que fez com que o sistema de parentesco fosse abalado pelas mortes 
oconidas. 

Não nos é possível averiguar se houve e~pansão territorial do centro da 
mata em direção ao grande rio. Talvez o uso de u bás por alguns grupos nos pu· 
desse levar a crer que os índios tivessem descido pelo Riozinho e o Coxodoá para 

• • conqwstar e ocupar novas areas. 
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A estrutura política era mantida por sete subgrupos~ mesma etnia e da 

1 
mesma língua, porém com autoden~minações diferentes e com características fí
sicas específicas. O grupo mais influente (do qual mais se fala) era o dos índios 

_, que se autodenominavam Masaindawa, cujo habitat se extendia até a boca do 

-

o 

Riozinho, com as malocas situadas num dos afluentes do baixo Riozinho, na 
língua chamado Taminaru. &te grupo parece ter usado uma segunda autodene> 
minação, a Zuruahá, que depois da unificação se tomou autodenominação de 
toda a etn~. 

CROQUI GEOGRÁFICO QUE LOCALIZA OS MASAINDAWA 
E KURIBIDAWA 

(DESENHO DO ZURUAHÁ OBUNU, EM 1988) 

\ 

' \ \ 

t 

t:. 
t:., A 

•AS.U#o.llM ·•A« 
A .. ,__.., 

Contam os índios que os Mmaindawa eram bons navegadores e usavam co
mo meio de transporte as mesmas ubás, ainda hoje fabricad•, da casca de.jutai. 

Da maloca Tam~ saía um varadouro que levava até as malocas dos ín
dios IS.atuJ.rin1---(katukina afi). Os Masaindawa mantinham relações amigáveis com 
ese povo e tam~ conheciam os índios Mamorl, que moravam acima ~ boca 
do Riozinho. ,,,... --

0 segundo Subgrupo dessa etnia tinha seu habitat num dos afluentes do rio 
Cunhlá, acima do Ri~nho, e se autodenominavam Kuril:idawa. Provavelmente 
sofreram miscigenação com outros povos indígenas do 'Cuniuá, pcís suas carac~ 
terísdcas físicaS diferem essencialmente das dos outros subgrupos, e se as$81D8-, 
lham surpreendentemente a outrOs p<71os como os Katukina, os Mamori e 'prin-
cipalmente os P~m~. Seus de.:endente~ atualmente, se distinguem dos outros 
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devido à pele escura, o rosto redondo com saliências zigomáticas acentuadas, a 
boca larga e sobretudo por suas pintas, denominadas sawa, earacterística dos pe> 
vos acima citados. · 

Os Kuribidawa, reduzido~ principalmente devido à gripe e o sarampo, 
abandonaram seu habitat e se uniran:i. aos Masaindawa que nesta época passavam 
por violentos massacres, ao tentarem re~istir ao avanço econômico na região. P,. 
fusão ocorreu há cerca de cem anos, e os índios ainda hoje lembram os princi
pais ehefes de família, como Dabysa, Wabai, Karukoi, Mysawy, Nabukahúe, 
Johade e Jamikiri. Também de algumas mulheres, como Jari, Kubixa, Hahéu, 
Hijara, Kwnã, Kuxaija, Kadoky, Kaharu, Wasi e Marozy, entre outras. · 

Apenas alguns dos chefes acima teriam sobrevivido, emp.reendenqo uma fu
ga espetacular seguindo o Riozinho numa canoa velha e sem comida .até chega-
rem ao centro onde moravam outros subgrupos. . 

Nos episódios de matança destacam-se homens de um povo que os índios 
chamam Aba-Made, que quer dizer "gente peµce", referindo-se provavelmente , 
aos índios Paumari que muitas vezes foram organ~dos pela fr.e~te ·extrativista 
para matar índios arredios. Entre os matadores mais conh.8cidõs. ~ão apontados 
Uwak-uwak-ku, Isui e Iruwei, figuras lendárias hoje· env.olvi:das pela mitC)}qgi~ 
zuruahá. , · · . i 

U terceiro grupo se autodenominava Jokihidawa, .~ ''donos do.igarapé Pro
tão". A área desse grupo foi; escolhida como refúgio dos de~is subgiupos, pois · 
era fácil controlar o igarapé contra invasões. · " 

O quarta subgrupos.e autodenominàVa Sarokwaudawa, e man~nhani seu -
habitat ao longo do rio Coxodoá Ainda hoje descendeptes desse gruPQ se desta-
cam por sua estatura alta e a pele clara. · · 

Seus. vizinhos eram os Nakaidawa, o quinto subgrupo da etnia,· com .habitat -
ri.o igarapé dos índios, denominado makuha 

Os outros subgrupos eram os Adamidawa, os "donos da terra firme" no -
~garapé Jahkubaku, afluente do Riozinho, e os Tabisyrudawa, que ocupav~ a . __ 
area dos Wahtanahã, afluente do Pretão, que ainda hoje se caracterizam pela for-
ça física e se distinguem como mahone age, que quer dizer "bç>1ts caçac;làres 4e 
anta". · 

. Tódos .ºs grupos' sofreram redução populacional, principalmente por 'l)i· 
denuas de grlpe e sarampo. O centro da terra firme ·tomou-se assim ·o úlmno re-

i ' , • • • • 

duto de uma etnia que vivia em plena expansão territorial. ·. · · · 
As mortes por epidemias e armas de fogo, o ~termínio de todo$ 0s líde

res espiri~ais e o .. sen'?mento de total abandono levaram os Zµru~á aa-desespe 
ro. Dawan, um sobrevivente dos Adamidawa, recorreu ao suicídio, bebéiJ.dO· ove
neno kunahã. Foi o estopim para outros suicídios, que 1099 sé tornaram uma 
prática cultural. A part_ir da morte de Dawar~ pai de .umapiulhe~~.omcerca de 
75 anos, a história do povo Zuruahá começou a mu<jar. , ·.' · , 

Não e~contrando mais sentid~. na existência terrestre, ·.os ~uniahj proje~ =-, ]' · 
ram sua realt7.ação no mundo do alem, onde continl.la sua-·exüttncia ®mo Ku- . 
nahã-Made, o "povo do veneno". ' ·· : · .·· ·.· ·. "· ·· · . · . · 

Sem dúvida, a redução populacional tomou formas de .llili. eaiótrauma, e a.· 
leitura dos fatos ocorridos os levou a urna reinterpretaçlo~ dci·muado··religioso,. . 
definindo como norma máxima de todos os valores a sa1da-YQluntária desta ~ 
tência para viver como Kunahã-Made no além,· na casa do ~cestt.~f Baj. · .. 

Os nCNO$ valores logo foram integrados no processo de s~~ação como 
objetivo de todà a educação. E a morte por velhice, embora· tâl~racla como 
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agi-uwa, caminho alternativo, se tomou opção daqueles que, apesar de várias 
tentativas de suicídio, sobreviveram. Em outr~ palavr~, a dinâmica da estrutura 
social criou mecanismos que funcionam como uma espécie de agente de con
trôle para evitar sua autodestruiç~o f ísica e cultural. 

Relação dos remanescentes dos sete subgrupos 
autodenomi nação nº· de chefes de fam ilia porcentagem 

Masaindawa 5 25% 
Kuribidawa 2 10% 
Jokihidawa 2 10% 
Adamidawa 2 ( ? ) 10% ( ? ) 
Sarokwaudawa 7 35% 
Nakaindawa 2 ( ? ) 10% ( ? ) 

Tabisyrudawa 1 5% 

No quadro acima, os índios indicam também algumas mulheres na descen
dência matrilinear, fato que nos faz supor que a unidade básica do subgrupo não 
seja a linhagem (lineage ), mas a "ramage", na qual os membros descendem da; 
mesmos ancestrais em linha ambilinear, embora os Zuruahá, hoje, apresentem a 
descendência com uma certa inflexão agnática. O mito da criação aponta para a 
descendência amlilinear do mesmo ancestral. 

7. 2 - Uma pol í tica defensiva • 

Para proteger seu território, os Zuruahá, a partir de sua unificação, passa
ram a adotar um sistema defensivo. .As atividades bélicas se dirigiam, primeiro, 
principalmente contra invasões de outros povos indígenas que moravam perto de 
ssu território ainda não definido e, segundo, contra penetrações de agentes da 
frente extrativista. 

7.2.1 - Defesa contra invasões de outros povos 
Contam os índios que desde que passaram a viver refugiados no atual ter- · 

ritório, houve vários conflitos com outros povos indígenas. Um deles eram os 
Juina, considerados gigantescos e cujos vestígios eram descobertos em áreas dis
tantes por ocasião das caçadas. Provavelmente levaram essa imagem negativa dos 
Juna do rio Cuniuá, onde esses índios "gigantes" passavam, provocando medo a 
todos os grupos ao longo do rio*. 

~ Zamade são um outro povo que fazia baixas entre os Zuruahá. Contam 
que um dia tinha descoberto vestígios dos Zamade perto das roças novas, onde 
roubavam banana e tabaco. ~tejaram até toparem com os inimiga;, que se pre
cipitaram em fuga. Nessa ocasiao, Wihu, pai de uma mulher com cerca de 45 
anos, apanhou uma mulher zamade, que foi trucidada e jogada aa; uru oos. Na 
mesma época, um Zuruahá Mixinawari foi assassinado pelos Zamade no igarapé 
Pretão. 

Hoje, os Zamade pov~ as mentes dos Zuruahá, infligindo-lhes grande 
medo, sobretudo às mulheres. As vezes, quando alguém diz ter visto vestígia; de
les, a maloca toda fica em pé de guerra; as mulheres choram e os homens procu
ram suas armas. A antiga rivalidade se transformou numa postura de medo dian-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* KROEMER. Gunter. Oaiuara, p. 98. 
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te de seres perigosos, hoje com características mitológicas. 
Outro povo inimigo eram os Mahidawa que, chegando pelo Pretão, provo

caram baixas entre os Zuruahá. Contam que um dos trucidados foi Matawa, que 
teve o corpo amarrado dentro d'água ~ entregue aos peixes. 

7.2.2 - Defesa contra invasão de não indios 
Os Zuruahá rechaçavam invasões de brancos principalmente nos igarapés 

Jokihi e Makuha, que constituem as vias naturais de acesso à área, onde a explo
raçao da sorva é uma constante ameaça até os nossos dias. A tática de expulsar 
invasores era a seguinte : os sorveiros que ousavam penetrar nas proxi,mi®des de 
suas maloc~ eram surpreendidos, desarmados, despojados de todas as ferramen
t~ e finalmente tratados com muita violência 

Por outro lado, para suprirem as necessidades criadas em ép<>Ca$ de ~onví
vio com os não µidios, como ferramentas, terçados, facas, machados~ anz6is, os 
índia; faziam excursões aos acampamentos dos extrativistas em áreas pr6ximas 
às malocas, atacando-as. Para isso, montavam esquemas de a~ue, atraíam, em 
primeiro lugar, os cachorra;, dos quais se apoderavam; depois despistavam os ho
mens, geralmente armados, imitando sons de animais. Finalmente chegavam ao 
local v.1de se encontravam as cobiçad~ ferramentas. 

Para os índios, nosso trabalho indigenista de reconhecimento f! identifica
ção não era diferente de uma provocação contra os direitos territoriais. Por isso, 
passaremos a contar a veI;São zuruahá sobre o primeiro contato, . em maio de 
1980 : 

"Nós estávamos na época do zawada, (grande caçada), e morávamos na ma
loca de Tokwomo, no igarapé Kwarehã. Naqueles dias, os meninos Gamoni e 
Gamoki foram buscar alguma coisa na maloca de Kuxi. De repente depararam 
com vocês homens e suas esposas. Os meninos se esconderam, com medo princi
palmente de você (autor), que era loiro e alto, pensando que fosse aba-made 
(gente peixe, considerada matadores dos Masaindawa). Correndo de volta à ma
loca de Tokwomo, alarmaram a todos~ Mas já era tarde, e assim deixamos para 
rastejar no outro dia. Saíma; cedo, armada; de arco e flechas. Vimos os quatro 
térçada; fincados na maloca de Kuxi. Guardamos as ferramentas e seguimos ca
minho até encontrar vocês no acampamento que logo cercamos. Estávamos mui
to nervosos e com medo. Recebema; outras ferramentas, mas a raiva era muito 
grande. Hamy queria matar você, porque era aba-made. Então esticou a flecha 
para atirar em você, mas quando viu que não se importava, guardou-a flecha. 
Olhávamos tudo, e enfim mandamos vocês embora, pedindo que voltassem com 
outras ferramentas e cachorros". 

Na verdade, nosso grupo indigenista estava orientado no sentido de que a 
primeira aproximação podia ser interpretada como violação aos direitos tenito-, 
riais e provocar um encontro hostil. E que poucos meses antes do nosso encon-
tro sorveiros haviam entrado no igarapé Pretão e foram rechaçados com violin· 
eia. O relato que segue mostra detalhes sobre a ação da política defensiva dos 
Zuruahá** : 

"Do Riozinho vinham notícias a respeito de índios desconhecidos. O gru
po de sorve ira; do Brás que encontramos na baixada fora surpreendido e expulso 
pela; índios no igarapé Pretão. Os sorveira; trabalhavam na forquilha do Pretão, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KROEMER Gunter, op. cit., p. 74 
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onde ele se divide em dois braços. Quando cortaram um pau grosso que atraves
sava o igarapé, apareceram oo índios, nus, pintados de urucu, gritando e gesticu
lando. Avançaram nas ferramentas: machados, terçados e facas. Tentaram jogar 
o motor de rabeta na água. Em seguida ofereceram bananas maduras e assadas. 
Eles mesmos na:o aceitaram cpmida dos sorveiros, lançando tudo na água, inclu
sive o saco de açúcar. Mandaram tirar a roupa, fazendo brincadeiras. Embarca
ram na canoa para fiscalizar o acampamento dos sorveiros. Uma turma ficava de 
pé na canoa, outros acompanhavam por terra. Imitavam o barulho do motor, ba· 
tendo no tambor de gasolina. Colocavam a mão no coração deles, vendo que to
dos estavam com medo. Pegavam no cabelo querendo cortar ou arrancar. Peleja· 
vam em levar um menino, um pretinho, puxando-o com toda força. E, ao anoite
cer, quando os índios brincavam com as lanternas, os sorveiros conseguiram fu
gir, abandonando a outra canoa. 

Já em 1978 deu-se um encontro idêntico na área do Coxodoá entre os sor
veiros de Adem.ir e os índios. O pe~oal de Ademir, armado, penetrou por um va
radouro ~os índios, at~ as primeiras malocas. Uma menina, que trabalhava na co
lhei ta de milho, alarmou-se. E logo apareceu uma turma de 18 índios com as fle
chas esticadas contra os invasores. Os índios mandaram os sorveiros colocar-se de 
costas . .Assim foram desarmados. Depois passaram as armas de fogo na mao de 
cada um, esperando por alguma reação . .As espingardas, depois, foram jogadas no 
mato. Os sorveiros ganharam banana~ verdes que na marra tinham de comer, e 
foram expulsos, empurrados com as pontas envenenadas das flechas . .As informa· 
ções sobre os dois encontros foram levadas a sério por nós. Invasões ou mesmo 
penetrações na área deles eram repelidas. Os índios não estavam a fim de estabe
lecer relações com a sociedade dos brancos. Apenas procuravam adquirir ferra
mentas como machados, terçados e facas, para melhorar seu modo de produção. 
Q; dois encontros mostravam hostilidades, secanagens e mesmo ameaças de mor
te. Gravamos mentalmente dados que seriam importantes para o nosso trabalho 
de aproximação: flechas esticadas, a mania de despirem os brancos, brutalidades. 
Talvez esses fatos esperassem também por nós". 

Um levantamento na área nos mostrou a urgência de reconhecer e identifi· 
car aquele povo acuado pela frente extrativista nos dois igarapés que figuram 
como porta de entrada às malocas. O relato sobre o primeiro contato que segue 
abaixo traz outros detalhes sobre sua política defensiva! 

"Amanhecia o dia 8 de maio ( . .. ) Ficamos em silêncio, escutando. De re
pente a selva ao redor do acampamento pegou vida: os índios vieram{ ... ) Gri
tavam e corriam, arco e flechas em posição de ataque ( . .. ) A canoa .do6 sorveiros 
encostou, os indígenas pularam para terra. Desconfiávamos que houvesse algum 
sistema de segurança ao longo do varadouro, pois uns voltavam e outros chega
vam do mato. Talvéz houvesse guerreiros escondidos por lá, esperando pelos 
acontecimentos ( . . . ) Já sabíamos o que iria acontecer. De fato, mandaram-nos 
tirar as roupas. Não adiantou relutar, pois os índios agora usavam muita violên
cia. Era melhor procedermos ao ritmo daqueles outros encontros. Um deles, ape-

· lidado de Paumari, por causa' de suas pintas brancas no corpo, descobriu a tesou
ra ..que, para espanto nosso, manejava com perfeição. Cortou os cabelos da meni
~a ao modo dos índios: E, não se contentando com o que escondia as formas fe
mininas, · cortou também entre as pernas. Com a curiosidade satisfeita, os rapazes 
não se interessaram mais por ela( ... ) Alguns homens desataram as redes das me-
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•lt KROEMER. Gunter, op. cit. , pp. 80-85 
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ninas, convidando-as para ir à maloca. E, não sendo atendidos, tornavam-se outra 
vez violen~os. Um ~s idoso, que comiderávamos tuxaua, abriu o mosquiteiro, 
pegou Cacilda e deitou-a com força. Segurou a menina com brutalidade na rede. 
Tomei Cacilda pelo braço, lavando-a no meio do acarnpan1ento, sem ligar para 
aquele índio, que fervia de raiva ( . . . ) Estranhei que me empurrassem para a ca
noa. Estavam agitados e apressados. Seus rostos duros demonstravam estar tra
mando alguma coisa. Notei que afastaram também ~tor do acampamento. an
co homens tinham-no cercado e levado para o mato. Passei o recado para não 
abandonarem as meninas. Inventei uma 1úst6ria de isca, gesticulando, e correndo 
para lá e para cá, empurrei os índios de volta ao acampamento. A situação ficava 
cada vez mais tensa enquanto emitiam mais sinais para o mato. Também passa
mos recados entre nós, para agirmos em conjunto. De repente o assobio de uma 
anta. Os índios estavam nervosos, correndo para todos os lados. 

Forçaram-m~ a pegar a espingarda que estava no chão e correr atrás dos ou
tros. Conhecendo a reação deles quanto a arma de fogo em contatos anteriores 
com os brancos, não quis saber da espingarda. F.ntão entregaram-me a arma e al
guns cartuchos: Com cuidado meti um cartucho no cano, e outro no bolso da 
calça. 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 
uma terrível fisionomia de raiva, e encC,>Stado numa árvore que o protegia esti
cou a flecha contra mim. Parei imediatamente. O coração gelou. 'linha a ~rte?4 
de que chegara a hora de morrer. Logo escutei o estalo da corda. Procurei a fle
cha, esperando ~la ~or, pelo sangue. Estava prestes a desmaiar. Em questão de 
segundos repassei a situação: o rosto desfigurado de raiva do guerreiro, a decisão 
de soltar a flecha, o estalo da corda. Com uma rapidez íncrível voltou a cena de 
um encontro no Caxodoá Olhei para ele e vi que segurava a flecha esticada. Q 
sangue voltou, dando-me coragem para decidir. A lembrança da prO'la de cora
gem tomou conta de mim. Caminhei em sua direção, sem deixar de fixar seus 
olhos. Devagar, dobrei a espingarda, tirando o cartucho. F.stava perto dele. Com 
um gesto de raiva, o índio baixou arco e flecha. Entreguei-lhe espin~rda e cartu
cho. Com violência, jogou tudo no Pretão. Nós dois nos observamos atentamen
te. Convidei-o a voltar ao acampamento. Notei em seus olhos um brilho de con
tentamento. Era a hora decisiva do encontro pacífico. 

Os outros companheiros estavam apavorados. Notaram que outros índios 
do iado do acampamento apontaram as flechas contra mim. Era a retaguarda que 
dava cobertura ao comandante das prO'las. Achando que iriam me matar, ficaram 
de boca aberta quando voltei com o subtúXaua, seguro e decidido. Sbrte minha 
que não tinha visto os outros apontando contra mim( ... ) Um rapaz, que fabri
cou um cabo provisório, experimentou o fio numa áivore grossa. Cortou, fazen· 
do a boca para nosso lado e, com gestos, avisou que iria cair por cima do acampa· 
mento. Para comprOYar a habilidade e a ameaça, fói cortando até o primeiro es
talo. Então parou satisfeito ( .. . ) A toda hora vinham mexer em nossas bocas. 
Qu~do d~~obriram obturaç~ de platina, voltaram com o terçado para limpar 
tal unund1cie da boca (. . . ) O idoso veio com um grande anzol para furar a o~ 
lha de .Astor, que com muita luta conseguiu fazer o homem abandonar tal ato de 
tortura". 

O relato sob~e a 110peração Coxodoá" o contato oficial da Funai (Funda
ção Nacional do Indio }, em fins de 1983, revelam a temerosidade com que os 
índios procuravam assegurar os limites de seu território, defendendo seus direitos 
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contra a invasão de um batalhão. de agentes ·deste órgão governamental~ 
"Como era nossa intenção interferir o mínimo possível sobre os recursos 

naturais da área, em termos de obtenção de alimentos para suprir a necessidade 
normal de is homens, nossa carga de gêneros alimentícios era grande, como tam
bém o era a carga de brindes, composta em sua totalidade de ferramentas de aço, 
havendo ainda o material de cozinha e de uso pessoal. Este fato, aliado a nossa 
decisão de introduzir um meio de ace~o permanente entre nossa base e as malo
cas, levou-nos a construir uma picada ampla( .. . )" j\dmitindo uma certa tensão 
reinante entre os índios e os integrantes da equipe de atração, Amâncio da Costa 
acrescenta "que por ocasião da reálização do contato e nossa presença nas malo
cas, sem que percebêssemos de imediato, três membros de nossa equipe, um Xe
réu, um Hixkaryana e um Deni - os dois prinútivos e o último em vias de inte
gração - todos com experiências anteriores em trabalhos de primeiros contatos, 
no caso o Deni referido, com os índios do Coxodoá, entraram em pânico, fugin
do, sendó ·os dois primeiros encontrados mui tos dias depois e o segundó três dias 
após a ocorrência do fato. Ocorreram em várias ocasiões ações individuais de ín
dios isolados fazerem menção de flechar integrantes de nossa equipe, sem motivo 
justificado aos nossos padrões de comportamento; essas ações isoladas surgiam 
ein ·momentos de completa harmonia, passando por momentos de tensão e retor
nando em seguida à .harmonia anterior. Nossa equipe foi destituída de todo ma
terial de ferro cortante de uso próprio, ficando sem condições de desenvolver as 
atividades alimentares inerentes ao uso desses materiais( . .. )"** 

7.3 - Liderança pol.ítica 
A unidade básica da sociedade zuruahá é a f am11ia nuclear, e as relações so

ciais báSicas são as relações de parentesco. Por conseguinte podemos afirmar que 
as relações sociais são também relações políticas. Isto quer dizer que o líder polí
tico é primariamenté o chefe de fam11ia. O povo Zuruahá, portanto, se co~stitui 
de vários líderes políticos, chefes de famílias nucleares e, no sentido mais amplo, 
de familias domésticas, Que incluem viúvas e órfãos aparentados. 

A antiga etnia, antes do extermínio, era composta de sete subgrupos, cada 
um com hegemonia e autonomia política e social, ocupando seu próprio territó
rio e ligado ao outro apenas por uma espécie de solidariedade confed,erativa. 

Hoje, as cabeças das antigas "ramages" em nada se distinguem de outros 
chefes familiates. Todos ôS chefes são investidos de autoridade que se limita SÇ>
lre a família extensa. 

Os chefes que exercem autoridade são o pai (F), irmão do pai (FB), irmão 
da mãe (MB), filho casado (S) e avó (FF), uma autoridade que se restringe a con-
selhos, co-responsabilidade e direitos sobre produtos. . 

Algum tempo atrás, parece ter havido uma certa influência de chefes des
cendentes de diversos subgrupos. Hoje, porém, por causa do sistema de parentes· 
co abalad'b pelo suicídio, os grupos estão totalmente absorvidos. Entretanto, os 
índios ainda apontam alguns chefes de fam11ias, descendentes daqueles subgru
po$; que, ao que tudo indica, mantêm apenas uma certa tendência de autoridade 
sobre filhos casados, quando moram perto de seu kahu, no sentido de disponibi
lidade, conselhos e prestação de serviços mútuos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chefes de fan1 ilia descendentes de subgrupos 
autodenominação do subgrupo nO. de chefes de farttOia 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Masaindawa 
Kuribidawa 
Jokihidawa 
Adamidawa 
Sarokwaudawa 
Tabisyrudawa 
Nakaindawa 

3 
1 
1 
1 
l (ou 2) 
l 

Os chefes, atualmente, conduzem o processo político de aproxirP...açao e.o 
mundo não zuruahá . .As decisões, geralmente, dependem de conhecimentos sobre 
questões que eles apresentam nas conversas, principalmente nas rodas not1.1mas 
de rapé. Por outro lado, todos os chefes são investidos de au toridade ritual e, 
portanto, sao chamados inua. I nua é o termo que designa os antigos pajés que co
nheciam os segredos da hierofania, manifesta sobretudo no mazaru, objetos com 
poderes de cura. 

Os Zuruahá mantém a estrutura sócio-religiosa dos antigos ínua hixa, mas
sacrados no contato com a frente ex trativista, sociali7..ando, hoje, os poderes com 
todos que conseguem entrar no mundo dos espíri tos. 

Além dos chefes de f am11ia há ainda os porta-vozes que podem surgir em 
ocasiões especiais, com poderes representativos, indicados ou que se auto-invf1s
tem de autoridade para falar e agir em nome de todos. Os porta-vozes, geralxnen
te, são homens cuja coragem e força são reputadas em festas competi tivas; repre
sentam o grupo principalmente na defesa dos direitos territoriais. 

Outros líderes pol íticos, fi nalmente, são os an /dawa, o dono da maloca, 
que às vezes, assume o papel de porta-vozes, quando se t rata de trabalhos coope
rativos, como a construção da tnaloca, ou que se investe de uma certa autoridade 
moral enquanto o grupo todo habita em sua maloca. No entanto1 toda autorida· 
de é tratada com cuidados especiaÃs por causa das ameaças de suicídio. Os Zurua
há reseivam o espaço para ações políticas con1 extraordinária liberdade. 

7.4 - Padrões de ação de justiça e sanções 

Para melhor expressarmos a realidade pol ítica, passemos a usar os termos 
ação de justiça e sanções ao invés de justiça, um conceito que inclui tribunais le.
galmente constituídos e investidos de poder para impor sentenças mediante san
ções organizadas. Entre os Zuruahá, no entanto, quando há violação de normas 
que envolvem padrões culturais, as ações de justiça e sanções não são tomadas 
por um tribunal de árbitros, mas pelos próprios indiv íduos que transgrediram a 
lei. Ou seja, quando uma ação de roubo, difamação ou qualquer que seja o delito 
é dirigida contra outra pessoa, é a parte agravada que se pune, destruindo obje
tos de uso pessoal, plantações ou mesmo a própria vida. 

A pessoa agravada nunca se revolta contra o transgressor. A raiva surge de 
situações de agressividadê contra seus direitos individuais. As normas, que fun~ 
cionam como agentes da justiça, com seus efeitos autodestrutivos, são conh.eci
das e praticadas por todos de comum acordo. Assim, podemos qualificar o in
fanticídio como ação de justiça e sanções: a moça solteira que dá à luz uma iri· 
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·yamare é castigada por uma norma que estabelece a morte da criança. O cumpi
mento dessa norma não acontece por uma espécie de julgamento público ou de 
um processo, nem é levado por pessoas investidas de autoridade moral ou ritual, 
nem por conselho de parentes próximos (obiervamos que ·estes se retiram ao pas
so que a comunidade se mantém num silêncio quase provocante). O consenso de 
todos permite à pessoa assumir ·um ato que em outras circunstâncias seria consi
derado criminoso. A moça pratica a autodestruição ao matar sua própria filha. 

O próprio suicídio, de certa maneira, pode apresentar sintomas de auto
punição. Um ca~o co~reto foi o suicídio de uma mãe solteira que havia se casa
do c~m ·u~ vil\v.o _dfj certa idade e depois de dois dias de convivência foi rejeita
da. Ao ·I.~-_ de. u~ar os dispositivos legais para concluir o caso, que seria uma se
paração tempotári~ ·recorreu aó suicídio. Na verdade, as mulheres culparam o 
marido de ter provocado a morte, mas os homens aceitaram o fato como proce
dimento· correto ãs normas sociais. . . 

Infr.açõ.es m~r.ais · também poçiem ser motivo para a autopunição. Uma 
moça, por eit!niplo, .. cujas relações ilícitas com um rapaz tinham sido descober
tas, reco~u .. ao sUicidio. E um rapaz que violara o código moral por ter engravi
dado sua nátnôrada fora castigado pelo fato de a comunidade ter dispensado a 
festa ·ritual na ocasiãÕ' do casamento. 

0s· Zuruahá praticam atos de autopunição púNica. Um rapaz, numa briga 
familiar, acertóu· sem querer o rosto da mulher, abrindo uma ferida profunda; ela 

· recorreu ao suicídio. Algum tempo depois, ele próprio se submeteu a um castigo: 
vestido de saia de budoahy {folhas qe uma espécie de árvore não identificada em 
português), e pintado de urucu, aceitou uma dose extraordinária de rapé, que te
ve efeito imediato sobre o sistema nervoso, derrubando-o ao chão, fazendo-o pas-

• 
sar por terrívej.s dores. E notável que, entre outras mulheres, a própria mãe da fa-
lecida esposa cuidava dele. A aplicação de rapé como castigo ou reconciliação po
de também ocorrer em situações em que se apresentam pequenos conflitos mo
rais, descontentamentos, tensões. etc., e são consideradas como expiação da 
culpa. 

7.5 - O direito 
No capítulo sobre a dinâmica da sociedade zuruahá tentamos analisar os 

constitutivos da personalidade de base que, de certa forma, explicam determina
dos compõrtamentos sociais. E no capítulo sobre a estrutura social .~hegamos à 
conclusão, que h'.á µma simetria en.tre a estrutura social e as ações, mostrando que 
as obrigações não acõrítecem por acaso, mas devido à estrutura social, que por 
sua vez se baseia na estrutura de parentesco. Através do sistema terminológico 
conseguimos analisar a fundo as relações sociais que determinam as obrigações 

• • 
SOClalS. . 

Passembs agora a analisar os princípios de ação e justiça, tendo em vista 
nossa condição .de ºobieivadores de fora". Na sociedade zuruahá não se encon
tram princípios definidos 'coµio administração de justiça, códigos ou métodos 
fixos, mas apenas costumes e métodos que não tem sua origem em instituições 
legais. As instituições. sao vagas e pessoais, e apesar de não serem jurídicas servem 
para fazer cumprir as obrigações da tradição. Nisso podemos incluir todos os cos
tumes que, de certa forma, são leis o~decidas através de mecanismos que se b·n
põem sobre as regras de conduta. 
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Essas regras s~o obrigatórias e regulam a maioria dos aspectos da vida da 
sociedade. Elas compreendem os ritos religiasos, os imperativos de conduta entre 
parentes, as sanções e, sobretudo, as regras de reciprocidade. Regras e leis pare
cem ser forças da configuração de obrigações que tomam possíveis o seu cumpri·· 
mento com responsabilidade. Poderíamos chamá-las também de dispositivos jurí
dicos ou de compulsões sociais e, neste sentido, vê-las como aspectos da estrutu
ra social. 

A regra de reciprocidade foi estudada quando tratamos das relações sociais 
çie paren tesco. Mas interessa-nos reforçar o aspecto recíproco como regra do 
comportamento social. Na festa.da mãma karinhyru (carregar mandioca-brava), 
por exemplo, o anidawa di~põe de seus produtos para a coletividade. O grupo to
do pode participar na colheita; as raízes mais fortes, porém, são destinadas ao 
dono da roça. Desta maneira, o dono é assistido, ao passo que todos os outros 
são beneficiados. 

De certa forma, a regra de reciprocidade opera também no suicídio, preci
samente entre a lei de suicídio e amor paterno, materno, filial ou fraterno. Neste 
caso, a força inerente que faz com que o suic ídio seja assumido é maior que o 
amor à familia. No suicídio, portanto, a autodestruição constitui o esteio de uma 
ordem que está acima do amor pessoal, obrigando-os a o~ervarem uma lei que 
está enraizada na crença de que a verdadeira existência começa no além, depois 
de beberem veneno. 

' Não creio que o suic ídio entre os Zuruahá possa ser considerado como 
uma instituição jurídica, caracterizada como castigo próprio, vingança ou real:ili
tação. Tampouco pode ser explicado pela psicologia do suicídio que destaca co
mo causa principalmente a expiação do pecado ou do crime, que representam 
violação de regras, através da qual os índios possam escapar às obrigações. A nlo 
ser que a ·violação da tradição por uma reinterpretação de seu mundo religioso, 
provocado pelo total abandono estrutural, os tenha levado a aceitar um "pecado 
coletivo", que agora deve ser expiado através do suicídio. Neste sentido, o etno
trauma seria um protesto contra uma situação insuportável que se deu pelo ex
termínio étnico e sobretudo pela morte dos pajés. Assim, o e tnotrauniá indicaria 
a derrota e, consequentemente, a fuga da existência h umana para o mundo do 
alé1n1 ao passo que o protesto seria uma ação vitoriosa em que o crime genocida 
seria expiado e superado. 
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8 - Aspectos e·tno-religiosos 
Analisaremos agora aspectos do mundo sagrado zuruahá. No entéllto, deve

mos admitir que nosso conhecimento sobre o tema compteende apenas uma par
te, muito fragmentada, da realidade religiosa desse povo. 

8. 1 - Concepção cosmolbgica 
Qç Zuruahá concebem o universo em três níveis distintos: (a) o mundo 

abaixo da terra, designado adabuhadaha, onde habitam os espídtos kurimie 
buadahaze ; (b) o céu, denominado zamzama kanihimeri e pcwoado pelos espíri
tos kurimie namhaze e os karudi; e (c) a terra, pcwoada pelos homens e denomi
nada adaha. 

cosmo zuruahé 
zamzama k.,ihimeri 
adaha 
adabuhadaha 

8.1.1 - O mundo adabuhadaha 
As características físicas do mundo debaixo da terra são idinticas às da ter

ra. Qç Zuruahá exemplificam a existência desse mundo através do reflexo da t•
ra na água, onde podem ser vistos o céu, as nuvens, o sol, as estrelas, a floresta, 
os homens, os animais, etc. Um mundo, portanto, que comporta a imagem de 
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nossa terra. No entanto, a identificação dos das mundos se dá sobretudo pelas 
características atribuídas aos espíritos que ali habitam. Os kurimie buadahaze, 
como os Zuruahá, plantam, caçam, comem, fazem amor, intrigam, guerreiam, 
etc. É um mundo projetado pelo contexto cultural zuruahá. 

Cada espírito se relaciona a alguma planta, da qual ele se torna anidawa, 
o dono, responsável, portanto, por seu aparecimento e crescimento, e é caracte
rizado pelo produto de subsistência do qual é responsável, sobretudo aqueles da 
caça e da pesca. 

Temos conhecimento dos seguintes espíritos buadahaze : 
Aiji está relacionado à origem e crescimento do abacaxi. Sua esposa é Ani

di, e seu filho Toakani. É-lhe atribuída a caça do jacaré (una), do bicho de casco 
(ha sa) e do jabuti. Este espírito vive constantemente ameaçado pelas flechas dos 
espíritos da pupunha (masã karudi). 

A Anidi, mulher de Aiji, são atribuídas as mesmas características. Toakani, 
filho de Aiji, possui as mesm~ atribuições que se referem à caça e às plantas. 

Janadawa é o espírito ao qual é atribuída a arte de preparar o veneno que 
besunta a flecha. Sua caça são o kyrúy (tipo preguiça) e o madusa (urubu). As 
mulheres de Janadawa são espíritos malignos chamados ohami. Jaxinadawa é 
senhor dos ventos e dos morros. 

Iximakuja é responsável pelo xaru, um tipo de banana-comprida, e pela ca
ça da 1amahkahiri (queixada), mahone (anta), gaha (macaco-barrigudo), sywy 
(coatá) e kixu (soinho, uma espécie de mico). 

Aos zamakosa kurimie está relacionada a caça do tatu (kiximie), do ta
manduá (hakuri) e de alguns egiaty (animas e pássaros que vivem nas árvores). 
Eles também podem fazer amor com os espíritos malignos ohami, tendo, por is
so, numerosa p>role. Eles sofrem perseguições dos agabudi karudi, os espíritos dos 
frutos silvestres, e, mesmo flechados, se renovam constantemente. 

Naxuhana são as mulheres dos zamakosa; elas caçam em acampamentos, 
"pondo no moquém" os seguintes animais: tamanduá (hakl.Jri e hundano) e o 
coandú (hadimix i e haidime) 

Zamakosa harihari são espíritos que caçam o veado-capoeira (zumi), o vea
do-roxo (zumi kiasy), a paca (hawy), a cu tia (einamy) e o catipurú (sawari), um 
tipo de esquilo. 

· Os zamakosa karari são espíritos que andam nos leitos d'água para cantar 
junto com os Zuruahá. 

Tuhawanxa e Waxiruma são os espíritos mais velhos·e responsáveis pelo 
crescimento da mandioca-brava. 

8.1.2 - O mundo zamzama kan ihimeri 

F.sse mundo se localiza acima do sol, da lua e das estrelas, e se divide em 
dois níveis distintos de espíritos, os kurimie namhaze e os agabudi karudi. Dos 
primeiros, caracterizados como pássaros, se destacam sobretudo o tucano, zaki, 
o juriti, kawkewi, o papagaio, xaraxara, a coruja "mãe da lua", kakawa, o peri
quito, dowi, a garça, egiati'askihari, um outro tipo de garça, waf!'egiaty, e um ti· 
pode tukano, abini z{jki, entre outros. 

O mundo deaes espíritos ·'é uma projeção da vida e das características das 
aves, pois eles voam e caminham no leito d'água para apanhar peixes. Mais im· 
portantes que os espíritos kurimie namhaze são os agabudi karudi, pois são re~ 
ponsáveis pelos frutos silvestres. Embora tenham um aspecto antropomorfo, se 
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distinguem dos kurimie buadahaze por sua maneira de viver, diferente das práti
cas culturais zuruahá. Eles não constroem casa, não cultivam a terra, não caçam 
e não têm vida amorosa. Suas atividades consistem em perseguir os espíritosza
makosa kurimie, ao descerem à terra, quando os frutos caem ao chão, e atraJes
sá-la até o nível adabuhadaha, onde flecham os zamakosa com o agadaru, uma 
espécie de lança. 

Além de~es espíritos dos frutos silvestres, há um grande número de outros 
chamados aha karudi, responsáveis pelo crescimento das plantas cultivadas. ~ 
mais notáveis aha karudi são os masa karudi, os espíritos da pupunha; os aragona 
karudi, do abacaxi; os kawme karudi, da banana; os mima karudi, da mandioca
brava ; os aga karudi, das árvores; os kunaha karudi, do timbó; e outros. 

8.1.3 - O mundo adahaze 
A comunicação com os espíritos ocorre no nível adahaze, o mundo zuru

ahá. No tempo anterior às práticas de suicídio, apenas os iniciados, chamados 
inua hixa, se relacionavtm com o mundo dos espíritos. AD tomar uma dose de 
rapé, seus olhos se abriam. para o mundo invisível. °' índios usam o termo eijibi 
batanari, que quer diur ''os olhos estouram". Alucinados pelo efeito do rapé, 
os velhos inua hixa passavam do nível adahaze para o nível aaabuhadaha, onde 
entravam em contato com os espíritos. Hoje, todos os homens que cantam o 
kurimie são investidos de poderes sobrenaturais. Os kurimie inYocados se faem 
presentes ao se encarnarem no próprio canto. 

8.2 - A comunicação com os espíritos 

8.2.1 - O canto kurimie 
O canto relata a relação de um determinado espírito com plantas e animais. 

F.stabelece, assim, o vínculo com a origem dos tempos. Restabelecendo a fonte 
criadora, renova o mundo e garante fertilidade e crescimento. O canto, portanto, 
é o instrumento que liga o presente à origem dos tempos, transcendendo uma d• 
terminada situação econômica e tornando sublime esta realidade. 

O canto kurimie é produzido individualmente por cada wari. O canto tor
na-se assim propriedade do autor, com características específicas em relação a 
um determinado espírito. O canto pode ser reproduzido por outros, mas apenas 
para enriquecer seu repertório. Quando um homem canta o kurimie, o canto d• 
ve ser de sua própria autoria, ou, como os índios di•m, o espírito deve ensinar
lhe o canto. O canto, portanto, é inspração dos próprios espíritos. 

Mas, na prática, os jovens são orientados pelos mais experientes no apren
dizado dos cantos, principalmente quando andam pela mata. O treiMmento 
constante constitui a ~e do sucesso na produção dos cantos. 

O canto kurimie ocorre durante a noite. O cantor, primeiro, aspira uma 
boa dose de rapé, comumente na rodada noturna dos homens, onde o dono of&. 
rece o produto a todos os participantes. A roda tem sempre um caráter oerim<> 
nial, pois a participação permite que se "abram os.olhos" para o mundo dos espí
ritos. De cócoras ou sentado num pedaço de madeira, o cantor inala o pó, colo
cado pelo dono em sua mão esquerda, com fortes aspirações, espalhando com o 
kowasi (canudo de rapé) o montinho e pegando-o pela beira até tenninar. Quan
do a dose é considerada insuficiente, pod•se pedir uma outra. Às Yezes a super
dose o faz vomitar, obrigand<>o a beber um pouco de água. O cenário, geralmen· 
te, é iluminado por pequenas lamparinas feitas de breu natural. 
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A cerimônia do rapé é designada com os seguintes termos: 
kumande soridehyru . . . . . . . . . . . . . .coloc-.ar o rapé na mão 
kumande barydyryhyru . . . .... . .... espalhar o rapé na mão 
kumande wahkiauhyru . . . . . . .. .. . .. encher o kowasi (canudo) 
kumande hywynauhyru .. ..... .. .. . recolher o rapé no banuhi (reci

piente) 
Antes de iniciar o kurimie, o cantor pode tomar outra dose do seu próprio 

zaki banuhi (recipiente). Só então ele deixa sua rede e caminha num varadouro 
entre a capoeira e a maloca. Ali se identifica com o personagem do espírito atra
vés de sons expressivos, atribuídos individualmente a cada um deles, e por bati
das com as mãos ou os pés. Em seguida, o cantor se aproxima cada vez mais da 
maloca, cantando, até se movimentar entre os kahu, onde o pe~oal lhe oferece 
mais rapé. O kurimie termina na madrugada, geralmente quando a lua nova de
saparece. 

Cantar o kurimie é uma tentativa de se encontrar com os espíritos e entrar 
no mundo adabuhadaha. São poucos os que co~seguiram se relacionar com os 
espíritos, e esses, hoje, são chamados inua, ~iniciados. 

Entre os sons mais expressivos se destacam os seguintes: os zamakosa ku
rimie se identificam pela expressão "je, je, je, je" ; o espírito aiji por "ji, ji, ji, 
ji"; os zama~os~ harihari por "hm!, hm!, hm!, hm ! ";o janadawa por "ehe, ehe, 
ehe, ehe"; o ixi'('acuja por um i puxado: "i. .... ..• . . ... ";o adamidawa eri
kurimie por "~a, ha, ha, ha, hei!' ' ; e os asumã (almas dos falecidos) po~ "ha, ha, 
ha, ha", acompanhado por batidas de pés que significam a travessia da alma para 
o nível adabuhadaha. 

O canto, geralmente, fala de algum episódio que caracteriza um determina
do espírito, sobretudo em relação às plantas e animai.s. Entretanto, no entender 
dos Zuruahá, são os próprios kurimie que cantam, e não os Zuruahá. 

8.2.2 - As festas 
Os índios distinguem três tipos de festas: as que se referem aos espíritos 

das plantas cultivadas, frutos, silvestres, animais e peixes, denominadas kawaiju
mari; as festas competitivas realizadas na colheita de produtos agrícolas e chama
das karinhyru; e as festas dos ritos de passagem chamadas zugwady hirikehyru. 

Festas de kawaijumari 
São realizadas antes do plantio e após caçadas e pescarias. Os espíritos das 

plantas cultivadas são invocados quando .os Zuruahá fazem suas queimada. Para 
isso, homens e mulheres se enfeitam. Os homens com tabari, uma espécie de fita, 
na cabeça, tocando WnA buzina (huriateni), e as mulheres com cocar de flores de 
penas de tucano, cantando. Praticamente todo o povo acompanha na roça o 
avanço das chamas, e quando há 11)ortes recentes por envenenamento, os paren
tes dos falecidos devem despejat água na terra para proteger a fuga dessas almas 
que ainda se encontram no nível adabuhadaha, e que correm perigo de serem d~ 
voradas pelas chamas. 

Depois da queimada, logo na primeira lua nova, começa a festa hadara 
kawaijumari. Os homens se preparam com uma prova de rapé, chamada kumande 
bahini. Ao receber uma forte dose, são derrubados pelo ~eito alucinógeno da 
drOCJa. que lhes provoca vômitos e contrações no corpo todo. As mulheres os so
correm jogando água no corpo contorcido e aplicando fortes palmadas para 
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reanimá-lo~. Dizem os índios que o porre de rapé lhe abre os olhos.para encon
trarem-se com os espíritos. 

Depois do kumande bahini se inicia a festa hadara kawaijumari, quando os 
espíritos das plantas cultuvadas são invé>cados para estarem presentes na roça 
nova. Para essa festa, os homens JS!ltam o corpo com urucu e usam saias de fo
lhas de budoahy com tabari, fitas, de envira na cabeça, pernas e braços, alguns 
com penas vermelhas de arara enfiadas nos lóbulos em sentido oposto. As mu
lheres igualmente pintadas com unicu usam cocar de flores de penas de tucano 
na cabeça. 

A dança começa quando as duas filas estão formadas, uma de homens e 
outra de mulheres. Então os dois grupos avançam em direção ao meio, onde se 
encontram para depois se separar, recuando de costas. O canto é iniciado por um 
puxador e repetido por todos de maneira desordenada. Ele se refere principal
mente aos espíritos das plantas que se farão presentes no novo ro,çado. 

O canto "ba, ba, ba-kane, kane-gahei" se dirige aos aha karudi para que 
·queimem o pênis das cobras . e que elas se retirem para o mato. Ao contrário do 
canto kurimie, eles são cantados por todos. Parece que o vocabulário dos cantos 
de hadara kawaijumari vem de tradições antigas. 

O canto xawahkate invoca todos os aha karudi; o canto "hawa hawi hi . , 
hawa haw1 hi, karate bodeme hywy, eidahindawa" invoca os espíritos do milho, 
do cará e da mandioca-l:>ravai o canto "jamama, jamama, temera xibysu, xibysu, 
xibysu, kia:zawei, kiM.awei, kia7.awei" invoca os espíritos c;ia mandioca-brava e 
da macaxeira. Os índios repetem esses pequenos versos à noite toda até o desapa
recimento da lua nova. 

Os espíritos dos peixes, os aba karudi, sao invocados com a mesma dança, 
denominada aba kawaijumari, realizada depois de uma grande pescaria, chamada 
kunahã bahinL Os cantos se referem principalmente a<>s espíritos do matrinxã 
(mamori), o peixe mais apreciado pelos Zuruahá. O canto "aba makutu sarariri 
amariri jahari sykydari" fala dos espíritos do peixe makutu . O canto "aba karudi 
owanariri" é entoado para que os espíritos dos matrinxãs corram para outros iga
rapés onde ainda não foram pescados. 

Por esta razão, os índios fazem Ull) corte circular ao redor das árvores que 
semram de acampamento durante a pescaria, pedindo aos espíritos dí!las que 
proporcionem outro lugar para o novo acampamento, com fartura de peixes. Há, 
portanto, uma relação íntima entre os espíritos da floresta, os dos peixes e dos 
animais. Pois o mesmo corte acontece nos zawada (grande caçada dos homens) 
e no kasaby (caçada familiar). 

Os espíritos da queixada são invocados depois de uma caçada bem sucedi
da desses animais. A festa é designada jamahkahi ri kawaijumari. Os índios dan
çam de mãos dadas até um oerto momento em que um corre atrás do outro, ten
tando soprar rapé no rosto dele. 

Nas festas de arahana karudi, quando os espíritos da terra firme são invo
cados, e de 5:8'ª karudi, quando os espíritos das várzeas são também invocados, 
os índios apresentam uma dança na qual todos se movimentam para frente, com 
os braços apoiados no ombro do vizinho, até um determinado momento em que 
todos puxam para trás, cantando e fazendo um alegre espetáculo. 

Na festa de horu karudi, durante a qual são invocados os espíritos do bi
cho-preguiça, os índios imitam o animal, dançando em fila e fazendo gestos len-
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tos com as mãos e as pernas. O primeiro da fila tem o papel de animar o espetá
culo, ao passo que os outros se agarram nos ombros dos companheiros. Na festa 

· de domu kurimie, quando é invocado o espíri.to de um passarinho, os índios tam
bém dançam avançando e recuando com os dedqs entrelaçados. 

Outra festa curiosa é a dança das ·velhas, quando cada uma delas dança a 
noite inteira. Ao cantarem expulsam os espíritos, fazendo macaquices com os 
lábios. Uma festa divertida que traz muita folia à maloca. 

Festa de karinhyru (da colheita) 

A festa de mima aburi karinhyn.1 acontece quando as raízes da roça nova 
estão crescidas. Então o dono da roça convida para uma colheita coletiva da 
mandioca-brava, resguardando para si apenas as raízes maiores que devem ser co
locadas num cesto grande, chamado aburi dokuni. Para colocar o cesto em pé, é 
feita uma armação de paus em forma triangular, numa área limpa. O ces~o deve 
ser carregado na pista limpa até a habitação .do dono. Começa, então, a festa 
competi tiva : cada um, enfeitado com o tabari na ~beça. peito, pernas e braços, 
e pintado de urucu, tenta erguer e carregar o cesto até nlo aguentar mais. ~ 
companheiros ajudam, laçando uma alça de envira na testa ou segurando o laço 
na mão, fazendo com que o rapaz consiga .passar por baixo e levantar o peso. A. 
cena é acompanhada com m\J,ita folia e animação. As mulheres .que assistem ao 
espetácuJo i\lcentivam, aplaudindo aos mais fortes e debochando dos fracos. Às 
vezes, algumas mulheres se arriscam em entrar na competição. Quando, no vai-e
vem na pista, é atingida a exaustação, o cesto é levado para dentro da maloca até 
o respectivo kahu. No entanto, encerradas as competições, os comentários ainda 
andam soltos. A esposa do dono, então, abre o cesto e despeja as raízes. Feito o 
monte, parentes e voluntários adquirem uma quantia para desc.ascar, ralar e es
premer. Alguns dias depois, a massa é metida num outro cesto, feito de envira 
kuzari e forrado com folhas de pacova, onde é socada e misturada com outra que 
não foi espremida. Finalmente o ce~to é fechado e encostado numa armação de 
paus, aguardando para ser carregado até o próximo igàrapé. 

Então começa a festa de mãma karinhyru, que quer dizer "carregar a massa 
até a água". A tmma mais animada se veste de budoahy. Antes de iniciar os can
tos comem alguns pedaços destas folhas, sobem e descem num esteio e dançam 
ao redor do cestQ. Depois cada um deles carrega o oes~o, dando ai~~ voltas 
no centro da maloca. Na vez do dono, todos os outros o acompanham em fila, 
cada um pegando no ombro do outro. Somente depois desta cerimônia o cesto 
é levado até à água, numa nova competição festiva. 'Os.cantores voltam à maloca 
para continuar cantando e dariçando, num clima de muita festa. A massa, deixa
da na água, se toma pu ba e serve de comida comunitária depois de pescarias ou 
caçadas. 

A mesma festa é realizada .na colheita de ananás e abacaxi. Metidos em 
grandes cestos, devem ser cárregados até o kahu do dono, que depois os distri
bui. A festa é chamada aragona kari nhyru. 

Outra festa idêntica é a de kana karinhyru., que acontece na colheita da 
~ande-açúcar. Feito um enorme feixe, ~ste deve ser carregado até o kahu do 
dono. onde se dá a dis~ buição. 
146 

8.2.3 - Ritos de passagem 

Os ritos de passagem se referem ao kahamy que, ao chegar à maturidade 
sexual, recebe tanga e perfuração dos lóbulos das orelhas, tomando-se, assim, 
wasi; e à zamyseni que por ocasi!o de sua primeira menstruação tem a narina 
perfurada, passando para a categoria de atunã. 

Os ritos de passagem do kahamy são designados zugwady hirikehyru. A 
festa é previamente preparada por uma zawada (caçada grande), da qual partici
pa o próprio kahamy, pois é importante ele topar com um bando de macaco-bar
rigudo(gaha), cujo es.,..frito se faz presente no ritual. 

Nos ri tos de passagem, o kaham y é primeiro levado à água, onde os velhos 
lhe dão banho. Depois o novo wasi é açoitado por todos, chegando até a chorar. 
Para isso é feita urna armação de paus, onde ele se deve colocar dA pé, sem tocar 
no chão, agüentando os açoites, primeiro dos pais, depois dos parentes mais pré> 
ximos e fi!lalmente de todo mundo. Em seguida, sua rede é atada quase na altura 
do círculo superior da maloca, e o rapaz pode se deitar. 

Então começa a festa de gaha toumari, que representa a folia do macaco
barrigudo. Alguns jovens entram enfeitados com saias de folhas de bacaba usan
do um colar destas mesmas folhas ao redor do pescoço e um cocar de formato 
radial, também de bacaba, na cabeça. Com as duas mãos seguram um pau .em cu
ja ponta é amarrado um feixe de folhas de caranaí. No centro da maloca, estes 
jovens andam de um lado para o outro para se exibirem. Representam os m 
cos-barrigudos, esperando por alguém que os agarre. Então, um dos espectadores 
se aproxima para esq~her sua vítima. Com gestos rápidos agarra um dos "maca
cos" para st.gµrá-lo suspenso no ar. O "macaco" reage, tentando soltar-se ou d•
rul>ar· o caçador, podendo apenas fazer movimentos do corpo, sem usar braços 
ou pernas. Para isso, a vara que ele segura nas mãos o ajuda a· equilibrar-se e a 
fazer i.tm jogo de corpo com destreza. Quando o "macaco" é de1'111bacl<>, conti
nua a luta no chão, às vems dominando o caçador, às vezes o macaco. A festa 
termina quando os participantes se sentem exaustos. · · 

A festa de gaha toumari pode ser apresent~da também e11,1 ouir~ ·ocasiões, 
como depois de uma pescaria ou de uma caça4a grande. · · .. ; .-· 

Depois da festa, o novo wasi desce da rede e se apresenta às mulheres que 
lhe cortam o cabelo e lhe passam urucu no corpo. Começa, então, a dança haha
suru. Os wasi entram na maloca carregando falhas de uma determinada espécie 
de árvore nas çostas e, formando urna roda, com os braças no onibro.do. diantei .. 
ro, iniciam a dança, exerutada com a cabeça abaixad~. De rept!nte, t9Cfes se Jo
gam ao chão. Um adulto deve levantar um por um e, ao empurrá-lo, fala: "hadara 
zybawanke", que quer dizer que ele está apto para fazer ~oi na roça. O empur
rão é sempre dado contra as mulheres, que correm, rienl e blincam;·inclusive as 
velhas participam dessa brincadeira erótica. F.sta cena lembra uma expressão que 
os Zuruahá usam para fazer amor na roça. ~ velhas, querendo ter relações com 
os wasi, os chamam dizendo: "vamos comer mandioca na roça". 

Depois da dança hah•uri é feita a perfuração dos lóbulos da orelha com 
ajuda de um espinho de pupunheira ou de um estilete de paxiúba. O novo wasi 
deve permanecer deitado na rede durante cerca de três dias. Nesse período, as 
moças lhe oferecem alguns pedaços de palmito de caranaí, chamados zarawa 
agaziri, e comida preparad' com bichos desdentados (kukui) ou passarinhos 
(nimeru, etc). A tanga é colocada por um parente próximo {F, FB, eB e outros). 
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Os ritos de passagem da zamyseni são designados ama.ru, que quer dizer 
menstruada. A mocinha, por ocasião de sua primeira menstruação, é levada à 
água, onde as mulheres a mergulham. Segurando-lhe ª.cabeça, dão algumas pal
madas em suas costas. Depci.s ela deve permanecer deitada na rede, com o rosto 
cQberto por um forro de casca batida, denominado kazaumy. E mesmo para fa
zer as necessidades é acompanhada por alguma parente, sempre com os olhos ve
dados. No dia seguinte, de manhã, as mulheres raspam sua cabeça, passam urucu 
em seu corpo e perfuram sua narina. A nova atunã, agora deve se manter deitada 
na rede até o fim do ciclo menstrual. Como alimento recebe apenas peque~ 
porções de peixes miúdos ou de siri do igarapé (amu ). 

Nos ritos de passagem da atunãsão usados os seguintes termos: 
zohanerehyru . . . . . . . . . . . . . . . . . .mergulhar na água 
jaty uwyhyry . .. .... . . ... . ..... cortar o cabelo 
wasehyru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pintar 
hosukudehyru .. ... . . . ... .. .. . . . perfurar a narina 
gamutunari. ....... . .... . ... . .. deitar 

Q; ritos de passagem, atualmente, não são observados de maneira rí~da. 
Assim, as perfurações da narina da zamyseni ou dos lóbulos do kahamy podem 
ocon·er em outras ocasiões. E mesmo a festa de zugwady hirikehyru sofreu al
terações. Raramente a sequência tradicional é mantida, e muitas vezes a entrega 
da tanga é reaH74da sem festa. Dizem os índios que é por causa da falta das inua 
híxa, os-pajés, que a tradição não é obseivada com rigor. 

Q; Zuruahá. portanto, distinguem diversos tipos de dança: 
hiiunehyru ............. . ...... dançar e cantar 
bamzanaru .. .. .. .. . . . . . .... . . . dançar com os braços apoia

dos no ombro da pessoa an
terior da fila 

nybykwazehyru .. ... . .... ... ... dançar com os dedos entre
laçados 

kaxatezehyru . . . . . . . . . . . . . . . . . .dançar com um braço apoi
ado nas costas da pessoa an
terior da fila 

kawaijumari ...... .. .. . . .... ... dançar em duas filas sepa
radas 

8.2.4 - Os inua hixa 

Os poucos conhecimentos que temos sobre os pajéS< iniciados dificultam a 
nossa análise sobre seu relacionamento com o mundo .dos espíritos. 

Contam os Zuruahá que, antigamente, cada subgrupo tinha seus próprios 
pajés. No entanto, quando·a frente pioneira de extrativismo chegou àquela região, 
eles sucumbiram à doenças ou foram assassinados .. Ari e Notu são considt. - -4os 
os últimos inua hix a. Ari era.pai de Au e de Aijili, duas mulheres velh~ qu : ain
da estão vivas. Isso quer dizer que os Zuruahá, depois do massacre, ainda tinham 
um pljé, que era companheiro de idade de Dawari, o primeiro a tomar o veneno 
kunahã. 

É difícil avaliar a relação entre os deis companheiros que obviamente re
presentavam duas realidades distintas : Ari, como pajé, defendendo a tradição, e 
Dawari, optando por quebrar a tradição pelo suicídio. Também não sabemos ava
liar o status e os poderes espirituais do último pajé, pois os Zuruahá, hoje, indi-
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cam um homem de nome lkiantare como inua, por causa de suas experiências 
com o mundo dos espíritos, sem, porém, identificá-lo como inua híxa, ' 'o grande 
pajé", com domínio sobre o mazaru. 

De qualquer maneira, a primeira geração depois do genocídio, e, portanto, 
depois da unificação dos sete subgrupos, teve seu pajé. Por que, então, n~~ c.on
seguiu se impôr ~ mudanças que estavam para acontecer com a onda de swc1dios, 
provocados por Dawari e seus companheiros? Porque não transnútia o saber espi
ritual a outros para garantir a 1,lnidade de tradição? Que força agia para que o 
exemplo de Dawari fosse seguido por todos, e o suicídio se tomasse uma prática 
cultural? 

Fato é que depois da morte de Ari não teve outro inua hixa, e o suicídio 
se alastrou. Hoje, todos os homens podem se investir de poderes espirituais a par
tir de experiências realizadas com o mundo dos espíritos. Eles, hoje, são chama
dos inua. Ikiantare, por exemplo, teve sucesso com seus cantos kurimie e é, por 
isso, respeitado como o inua mais forte. Entretanto, ninguém é considerado inua 
hixa, um iniciado rios segredos do mazaru . 

Dizem os índios que a força espiritual do inua hixa fazia verdadeiros mila
gres de cura. Esta força espiritual é designada com o termo mazaru. Ela se dava 
por sucção de objetos no corpo, como pedrinhas, coquinhos, pedaços de paus, 
etc., que representavam ~ causas das doenças. Pelo conhecimento do mazaru, os 
inua hixa curavam doenças gtaves que os índios colocam no mesmo nív~ de res
susei taro morto, designado com o termo eimanawari . 

• 
E interessante que esta mesma maneira de curar ainda é praticada pelos ín-

dios Jamamadi e Apurinã. : 

Hoje, os Zuruahá fazem as curas tomando, primeiro, rapé e, . depois, pas
sando as mãos no lugar afetado e soprando. Os males, desta maneira. são afasta
dos, puxados até o chio e depois pisados com o pé. 

Contam os Zuruahá que os antigos inua hixa não morriam, mas que passa
vam por uma transformação zoomorfa, que se dava, principalmente, em fm1na 
de pássaros, como o mutum. Esta mesma crença foi observada entre os índios 
Apurinã, no rio Purus. 

Os ritos de iniciação do inua, hoje, se dão pelo canto, recebido de um de
terminado espírito. Esté canto deve ser executado quantas vezes forem necessá
rias até ele se encontrar com os espíritos. Para isso, o iniciante (praticamente to
dos os homens a partir da idade fisiológiea de wasi) deve tomar uma dose de rapé 
até o ponto em que "seus olhos estourem" para o mundo dos espíritos (mahini 
hixinari) para o nível adabuhadaha, onde acontece o e~ontro. O canto,. agora, . 
traz o espírito para o nív.ü adaha, ou seja, o espírito se encarna no canto, se tor
nando, assim, presente. 

Contam os índios que antigamente o iniciante passava por algum te~po ~o 
mato onde recebia o canto e os segredos do mazaru. . 

Os índios Apurinã também preparavam o candidato por um longo período 
de aprendizagem: uQuem pretendia tornar-se feiticeiro iniciava o _aprendFdo 
ainda adolescente. O pajé fazia o candidato engolir uma ou váM pedrinhas que 
ele fazia reaparecer por meio de võmitos vident_os, provocados com tabaco. 
Tratava-se de grãos de quartzo, importados de alguma região longínqua, os mes.
mos que, nos processos de cura, apa~ntemente se extraíam, por s~cção, do cor
po do paciente. Ern seguida, o jovem era enviado ao mato, onde· ttnha de obser
var rigorosa dieta pelo prazo de três meses. A sua àlimentação pri?cipal consis
tia em determinadas fdhas. Uma pessoa que o acompanhava tinha de Vigiá-lo, 
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para que não cometesse etros de dieta. Prolongav~-se a dieta até o ponto em que 
lhe aparecia a visão da "onça grande", que, em virtude da fantasia excitada por 
tão longo jêjum, não tardava em manifestar-se. Ou o candidato era por ela devo
rado ou então ela o iniciava nos altos mistério$ da pajelança e ele então voltava 
·à aldeia como feiticeiro consumado". * 

Hoje, a ausência do inua hixa afeta sensivelmente as relações com o mundo 
dos espíritos e, portanto, toda a estrutura sócio-econômica e cultural, permeada 
e sublimada pelo sagrado. 

Nas festas parece faltar o elo mais profundo eritre duas reali~des em d~s
taque : a aquisição dos produtos de subsistência e sua sublimação. As vezes, os 
índios confeccionam enfeites como se quisessem iniciar uma festa, mas logo em 
seguida os destróem, sem que aconteça alguma coisa. Ou uma festa apenas inicia
da é de repente interrompida. E os ritos de passagem raramente são observados 
com rigor, e, quando acontecem, suas normas não são seguidas. 

Às· práticas de suicídio parecem estar ligadas a esta realidade. A falta de 
uma autoridade espiritual para intermediar como elo legítimo da tradição pro
vavelmente tenha condicionado os Zuruahá a reinterpretar e~a tradição, que ho
je constitui uma das causas do suicídio, pois se criou um vazio entre o profano 
e o sagrado ao tirar-lhes o sentido de existir. A frustração, provocada por este 
abismo sem consistência, provavelmente fez com que os Zuruahá se revoltassem 
contra os valores tradicionais e criassem um novo projeto de realizações no outro 
mundo. 

Os própios índios ~plicitam .nossa reflexão com as seguintes palavras: 
"um morto por envenenamento puxa o outro". Neste sentido, as regras de reci
procidade se estendem também aos mortos. Existe uma relação de obrigatori~ 
dade entre os Kunaha Made e os Zuruahá, entre os que tomaram veneno e mor
reram e os que estão vivos. A estrutura social, portanto, tende a contemplar tan
'to os Zuruahá quanto os Kunaha Made, formando uma estranha unidade de rela
ções sociais. 

.. 
8.3 - A interpretaÇão do homem no mundo 

· Os Zuru~á. concebem a existência humana em dois caminhos distintos: 
no kunahl· ag,. _o ~·caminbo dos que morrem por envenenamento; e nomazaruru 
afi, o caminho dos que morrem naturalmente. 

8.3.1 ·- O kunàhã agi _ 
É o caminho que determina a existência humana pelo suicídio. O Zuruahá 

que parte voluntariamente desta vida, bebendo o veneno kunahi, se torna asumã, 
a alma substancialmente identificada com a pessoa do falecido. O corpo apodre
ce, destruído pela morte, ma.ç o asumã sobrevive na imortalidade. 

Logo depois da morte de uma pessoa, a alma permanece no nível adabuha
daha, onde ela $e alimenta de frutinhos de timbó e toma rapé, colocados em ci
ma do cadáver ou dentro do túmulo. Essa fase de perambulação termina apenas 
quando um temporal com raios e trovões desaba. Então o asumã toma o cami
nho da lua cheia, o banamare (leste} até o maixini (oeste}. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* KROEME~ Gunter. QaiUara, p. 114 
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Se •ta fase coincide com as queimadas, os asumã devem ser protegidos da1 
abi karudi, os espíritos do fogo. Para isso, as mulheres dos recém-falecidos te en· 
feitam e cantam na frente do fogo que avança, derramando água na terra para fa
cilitar a fuga dos asumi. 

O trO'lão é·sinal de que a cobra mergulha no céu, chamado kuiri kuburu
nari. A cobra é o réptil protegido pelo ancestral Bai e, portanto, faz parte do 
mundo dos asuml. Por isso, quando alguém mata uma cobra, os asuml embrave
cem, mostrando 'sua indi~ação com trovões. E quando alguém olha para uma 
cobra que cruza o caminho, deve ser açoitado, provavelmente para reconciliá-lo 

. com os asumã. 
O caminho da cobra é o arco-íris, designado kuiri agiri, por onde cami

nham os asuml daqueles que morreram por mordida de cobra Os asumã, ftnal
mente, se juntam aos Kunahã Made, o povo do veneno, na casa do ancestral Bai, 
onde viverão sua nova existência imortal. 

8.3.2 - Ç mazaruru agi 

Nem todÓS os Zuruahá morrem por envenenamento, apesar de várias ten
tativas de suicídio por parte de alguns. Existe uma outra realidade que é vivida 
e esperada pelos velhos. A interpretação dessa realidade, do mundo dos velhoi 
que morrem naturalmente, ~ponta para um caminho alternativo, chamado 
agi-uwa, prOYavelmente o caminho tradicional antes da prática do suicídio. <Ã 

Zuruahá que morrem de velhice atravessam o nível adabuhadaha e de lá passam 
pelo caminho do sol, denominado maseki arj, até a casa do ancestral Tiwiju, 
chamada tiwiju oda, onde os velhos são investidos com a eterna juventude, a 
wasi jahuruari. 

O agi-uwa, atualmente, é praticamente desacreditado por causa dos suicí
dios, e a velhice ri<Ucularizada. A passagem pelo nível adabuhadaha atualmente 
é apresentada como penosa e indesejável, onde os asumi dos velhos vagueiam 
por muito ~empo, sem destino e sossego, e jamais se encontrarão com os paren
tes, que morreram por envenenamento, na casa de Bai . 

8.4 - O mundo mitológico 

8.4.1 - Mitos da criação 
t,Jm dia, Aijimarilú, o criador do mundo, pegou fru tinhas de karaba e, es

fregando-as com as mãos, jogou-as na terra Nasceu gente, mas o ancestral não 
gostou, rejeitando-a. São os jara, os brancos. 

Numa nota tentativa de criar gente pegou frutinhas de sukuru zibi e, esfre
gando-as com as maos, jogou-as na terra Nasceu mais gente, os índios nao Zurua
há, e Aijimarihi tomou a rejeitá-la. 

Na terceira tentativa pegou frutinhas de dagam'sakara, a árvore do breu, e, 
esfregando-as com as mãos, jogou-as na terra E dessa vez nasceu gente, os Zu
ruahá. 

Um outro mito conta que antigamente~ Zuruahá se chamavam Zara Ma
de, gente dos ala~dos, e que moravam no n ível kanihimeri. Um di~ o céu desa
bou e os Zara Made caíram na terra 

Nota-se que este registro só pode ser feito em rÇões onde anualmente se 
repetem enormes inundações. &te mito, talvez, esteja relacionado ao mito do 
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dilúvio dos índios Paumar~ que, per causa de uma inundação, tiveram de subir em 
árvores onde viveram por mui to tempo. * 

Os Zamade, provavelmente um povo histórico e hoje passado ao pl~o mi
tológico, foram criados de coquinhos de patauá (ugwoa). Hoje, acreditam os 
Zuruahá, eles vivem na floresta, usando para sua moradia folhas dessa palmeira. 
Os egiaty, bichos e pássaros que vivem nas átvores, foram criados pelo ancestral 
Buraku, o anidawa do piranicu : um dia, o ancestral dos caititu, de nome Jand~ 
mori Kurubasa, acabou de matar todas as queixadas. Buraku, então, amontoou 
as ossadas e espalhou-as pela terra. Então nasceram os egiaty que logo foram su
bindo nos galhos. 

As antas foram criadas por Mahone Jadawa, o ancestral das antas: um dia 
Mahone colocou o cocar kajamari na cabeça e saiu para caçar uma anta. Então 
tirou déla a paleta, denominada erimax ini, e dela criou toda a espécie de antas. 
Por isso, os jovens, quando querem caçar anta, devem aprender a confeccionar 
o kajamari. 

O kunahl foi trazido pelo ancestral Maku; tanto o veneno como o modo 
de besuntar as flechas por kuiribe. Flechas, unicu, abacaxi e banana katahana 
foram trazidos pelo ancestral Aijigugu, que os ganhara dos aba karudi, os espíri
tos dos peixes. E o ancestral Sawari implantou o machado de ferro; antes desse 
tempo usavam alguns machados de pedra, feitos de uma cunha de pedra fixa 
num cabo de madeira. 

' 

8.4.2 - Mito do incêndio 
Um dia, o ancestral de nome Jaku trouxe cabas que ferraram Gunori, ir

mão de Dahijowa. Gunori não resistiu e acabou morrendo. Então Jaku cortou 
as pernas do morto e cozinhou-as, guardando a banha nullla grande panela. 
Dahijowa, ao saber da morte do irmão, matou Jaku, tirando o coro dele e pas
sand~o no próprio corpo. Enfurecido, incendiou o mundo, as florestm, as ter
ras, os rios. CÃ egiaty que tinham se refugiado no céu voltaram só mais tarde 
quando Aijimarihi tomou a criar o mundo, trazendo plantas e sementes. Sasa-

. húy Jadawa, o ancestral das jib6ias, ajudava a cavar a terra e a fazer regos que de
pois, se tomaram igarapés e rios. 

Mito do incêndio das ãguas 

Um dia, a mulher de Tiwiju topou com a cobra que acabou mordend~a. 
Então ficou com muita sede e bebeu as águas dos igarapés. Logo apareceu o an
cestral dos jacarés, de nome Baka, que, ao ver a cobra; lhe tirou os dentes. Nisso 
ele se feriu e, embravecido, queimou as águas. 

Baka, em seguida, deitou-se na praia, mas não demorou para que as abelh~ 
munumunu chegassem, acabando com ele. Dos restos mortais de Baka criaram
se os jacarês. Tiwiju, então, jogou flechas para todos os lados, e as águas volta
ram. O ancestral Tiwiju, responsável pela recri~ão do mundo depois do incêndio 
das águas, se iguala, de certa maneira, à categoria de criador. 

8.4.3 - Mito do assassinato do criador 
Tawakuru tinha· dois filhos de nome Wainikaxiri e Aijeji. Um dia, ''enquan

to os Zuruahá cantavam", veio Jumahina, mulher de Aijimarihi, e, atraveãando 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . 
* KROEMER, Gunter. Qaiuara, p. 139 
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o oaha (rio Purus ), chegou à casa de Tawakuru para pegar os meninos. E •sim OI 

meninos se criaram na casa de Aijimarihi. Quando chegaram a uma certa idade, 
escutaram os velhos conversarem que pretendiam matá-los. Então os meninos re
solveram se vingar. 

Aijimarihi foi caçar katata (cancã). Os dois aproveitaram a ausência de Ai
jimarihi e mataram sua esposa, desferind~lhes algumas pancadas. Aijeji subiu 
num piquiazeiro para de lá jogar as frutas pesadas, estraçalhando a cabeça dela. 
Em seguida cortaram o corpo todo. Oluparam o sangue e cozinharam a cama 
junto com pequiá. 

Dep0is criaram o morcego kukui, incubind~o da tarefa de espionar ore
tomo de Aijimarihi. Quando ele regressou, encontrou a comida que logo ingeriu. 
De repente descobriu o fel humano dentro da banha e, assim, toda a verdade. 
Vomitou e, enlouquecido, procurou pelos meninos. Mas o morcego kukui que 
espionava deu o alarme e os meninos chegaram por trás dele e amarraram-no 
com uma corda no pesc,oço. Logo depois o corpo foi esquartejado e devorado. 

Tempos depois, os meninos avistaram uma anta dormindo. Tentaram sur
preendê-la, mas conseguiram apenas arrancar suas orelhas. Rastejaram-na durante 
muitos dias até encontrá-la nas águas do rio Purus. Conseguiram se aproximar da 
anta e restituir-lhe as orelhas. Neste momento apareceram muitm outras antas 
que os meninos mataram com o agadaru, uma espécie de lança de madeira. 

Um dia, Wainikaxiri atirou seus enormes dentes que se espalharam pelo 
chão. Deles nasceram as onças-pintadas (marihi haziri). Em seguida subiu ao céu, 
onde fazia soar o trovão para assustar seu irmão Aijeji. Gostando da brincadeira, 
jogou um raio que por infelicidade matou o irmão. Em seguida Wainikaxiri des
ceu à terra a fim de ressuscitar o irmão e levá-lo consigo para a casa de Tawaku
ru, onde hoje os dois se identificam como raio e trovão. 

O cenário deste mito no rio Purus faz levantar a suspeita de que os Zurua
há tenham migrado da planície fluvial para as terras firmes, onde era também o 
habitat dos índios Jamamadi. Um estudo etnográfico apresenta semelhanças cul
turais profundas entre os dois povos, sobretudo na tecnologia e no sistema de 
adaptação à situação ecológica. * 

F.ste mito, provavelmente, passou por mudanças substanciais dep~s dos 
massacres que deram origem ao etnotrauma. Ou no registro original talvez tenha 
existido apenas a rivalidade entre a casa de Aijimarihi e a de Tawakuru? O a1s• 
sinato do principal ancestral teria acontecido em decorrênc:ia de mudanças etno
psicológicas, a partir da redução violenta e do desaparecimento dos ínua híxa? 
Com Aijimarihi e Jumahina mortos, toda a atenção religiosa se concentraria em 
volta dos personagens Tawakuru e seus ítlhos Aijeji e Wainikaxiri, os donos do 
raio e do trovão? 

Fato é que a maloca zuruahá, idêntica à de Tawakuru, hoje é abrigo tanto 
para os Zuruahá Made quanto para os Kunahã Made. A cúpula tem o papel~ 
presen tativo de unificação dessas duas maneiras do existir humano. 

8.5 - Simbolismo da maloca 

Em diversos capítulos realçamos o relr.:dDte significado que a maloca re
presenta na vida dos Zuruahá. Neste item pretendemos apresentar uma síntese 
da realidade simbblica que envolve a maloca. 

O termo que os Zuruahá usam para designar a maloca é' oda~ Nenhuma ou-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* KROEMER, Gunter. Ovciuara, p. 120 
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tra caa 6 consld•ada oda a não ser aquela construçlo c&nb, apoiada em dois 
• • • • suportes circulares, chamados kawanaru adahaze e namhaze, que em seu mtenor, 

desi~ado houri, oferece espaço para acomodar os diversos kahu familiares, onde 
se de1111Yolvem praticamente todas as atividades da vida cotidiana. São atiyida
des celebradas com cantos e festas, sublimadas num espaço que, pela presença 
dos espíritos da fauna e da flora, toma-se sagrado. 

Como já demonstramos no item qúe trata da correlação simb6lica da pro
dução econômica, a maloca situa-se dentro de um tríplice caráter de relações en· 
tre matáiu-prim•, frutos silvestres e animais: o emprego das matérias-primas 
Qlo • feito apenas segundo critérios de durabilidade e t1exil:ilidade da madeira, 
mas sobretudo segundo a relação que uma detemúnada espécie tem com os espí· 
ritos dos frutos silvestres, os agabudi-karudi. F.stes espíritos são os responsáveis 
pela sobrevtvincia de espécies animais, ou seja, pela aquisição de uma parte su 1-
tancial dos recursos. Portanto, todas as matérias-primas usadas na construção da 
maloca, corno os cip6s e a palha, dev~m ter características de vegetais que pro
duzam frutos que sirvam de alimento· para os animais. 

A maloca, desta foima, simboliza o centro do univeno, onde, através da 
pr•anqa dos espíritos da fauna e flora, as atividades cotidianas, a tecndogia e 
CI meios de produção entram em relação simbólica. Na realidade, oencontrocOdl 
os respectivos espíritos se dá de fora da maloca, isto é, na floresta, nos igarapéS, 
nas encostai, nas várzeas, onde se caça, se pesca e se realiza a coleta de frutos sil
NStlll e de matérias-primas, além da colheita de produtos agrícolas. No entanto, 
é a maloca o lugar de sublimação deaa realidade econômica, onde os espíritos da 
fama e flora são lembrados em cantos e festas. · 

É por esta razão que produtos importantes na vida dos Zuruahá, como a 
mandioca-trava, o abacaxi e a cana, devem ser levados à maloc~ numa espécie de 
cerimõnia de reconciliação que autoriza o usofruto dos produtos cujos anidawa 
slo 01 espíritos. A cerimônia é reali•ada nas festas de aburi e mima karinhyru, 
durante as quais e• .homem tem por obrigação carregar o cesto enotn• de 
mandioc•brava até a exaustão. F.stes produtos, depois, são sublimados em for
ma de comida comunitária, o que acontece geralmente depojs de caçadas ou pe• 
carias bem sucedidas. 

Pelo mesmo motivo, o caçador que abateu um animal de maior porte não 
dwe levá-lo para dentro da maloca, mas entregá-lo a um parente próximo ou al
guém ao qual o caçador deve tal obrigação. O espírito do animal, desta· forma r&

concíliado, continua como_anidawa da espécie, fornecendo, em outra ocasião, os 
IDlllDOS 1'8CUl'SOI. 

No acampamento, designado oda-basa, entretanto, o contexto cultural per
mite ao caçador lnar o animal para dentro, pas o acampamento não é consid• 
rado oda, mas um lugar onde os índios fazem provisões dos produtos de subsis
tência que serio sublimados na malqca. Por isso, costumam fazer cortes·anulares 
ao redor de cada árvore, que serviu de acampamento, para zawada, kunahã e 
k•aby, ou, às vezes, as derrubam para que os espíritos de animais, peixes e árvo
res abandaiem aquele lugar e se façam presentes em outras áreas a serem explo
radas. Comumente não retornam aos mesmos acampamentos de caça e pesca, 
embora continuem usando acampamentos em derrubadas nO'las até que seja for
mada .ª construção da oda. A relação simbólica do acampamento na roça não é 
considerada ofensiva. Assim, a postura estranha do caçador na chegada à maloca 
faz sentido contextual: ele se aproxima com passos ftnnes e, sem conversar, pro
cura o kahu, ficando por um instante alheio à movimentação da maloca até re-
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solver tomar rapé e conversar acerca ·do evento da caçada: no ambiente sagrado 
da maloca (pelo menos no momento em que entra com a caça), o caçador se re
coocilia com os respectivos espíritos. 

Por outro lado, a própria distribuição dos produtos (caça, peixe, etc.) ex
pre~a a priori uma relação inerente com o mundo dos espíritos. F.sta participa
ção indireta nos produtos reconhece o direito de que todos devem ser beneficia
dos pelos .mesmos espíritos. Neste sentido a distribuição podé ser coasiderada 
uma espécie de reconciliação com os anidawa dos animais, peixes, frutos me• 
tres e produtos agrícolas, celebrada com a socialização de todos os produtQS. 

A relação simbólica de outros produtos da cultura zuruahá (v• capítulo 
sobre i~eologia da .produção) indica a maloca como lugar por excelência para 
confeccio~ os artigos de uso pessoal. Também durante estas atividades, como 
a confecção de flechas, arcos, zarabatanas, etc., fecha-se o circuito entre as mat&
rias-primas e os espíritos, pois elas representam recursos básicos para os animais. 

Os Zuruah~ não tê.m uma casa sagr~da, ou uma casa dos homens, ou· algum 
outro lugar relacionado as celebrações. E a própria maloca o local próprio de ce
lebração das fases mais importantes da vida, como o nascimento, os ritos de pas
sagem, o ritual do rapé noturno, a confecção de artigos, a distribuição dos p-o
dutos de sumistência; o suicídio, o choro ritual, o preparo do cadáver, etc. (ver 
os respectivos capítulos). 

No suicídio, a maloca é identificada como a casa de Tawakuru , o ancestral 
dos raios e trovões e o anidawa dos asuml. A passagem para a outra vida deve 
acontecer na oda, cuja cúpula, na celebração do canto, representa o lugar dos f• 
lecidos. Por isso, a pessoa que tomoo kunaha tenta chegar à maloca, embora, 
muitas vezes, a ação do veneno seja mais forte, fazendo com que faleça no cami
nho. De qualquer forma, o morto é carregado para dentro da maloca até ore• 
pectivo kahu, onde os índios iniciam o preparo do cadáver e o canto ohi haza
nhyru (ver capítulo sobre suicídio e enterro). O asumi do recém-falecido logo é 
pr~stigiado com folhas de tabaco, rapé e, às vezes, alguns pedaços de cana para 
a viagem através do adabuhadaha até o bai-dokuni, a casa do ancestral Tawakuru. 

~ora da maloca, precisamente nos igarapés, acontece a parte inicial dà ce
le bração dos ritos de passagem, durante os quais os kahamy ou as atunipassam 
por um banho simbólico de ablução. Os kahamy ainda passam por um ritual de 
açoitamento, realizado igualmente fora da ma.loca. Desta forma, os ritos de pai
sagem significam a separação da vida de kahamy ou de samyseni e a aceitação do 
wasi e da atuni, respectivamente. Significam também, como o novo status, a in
tegração na sociedade zuruahá como novos membros, direitos e deveres. 

Também as pinturas corporais geralmente são usadas dentro da maloca, 
depois do regresso da roça ou da floresta. A )intura de urucu simboli:ia o clima 
festivo dentro da oda, ou seja, a relação com os espíritos. A pintura de genipapo, 
chamado jana, é aplicada em alusão a um núto: um dia, Awabia, a irmã mais no
va da lua, ficou grávida devido um namoro incestuoso com seu próprio irmão, 
Maseki Harari. Por isso, pintoo-se de preto com as frutas de genipapo e, descendo 
pelas linhas da maloca, deu à luz ao sol, Maseki Zukuri. Em seguida, subiu pelas 
mesmas linhas até o céu. Hoje Maseki Hara~ é a lua; Maseki Zukuri, o sal; e 
Awabia, a estrela d'alva. As moças, às vezes, costumam pintar a testa com breu, 
chamado dagam'sakara; o breu foi matéria-prima usada por Aijimarihi para criar 
"gente", os Zuruahá. 

Também o canto kurimie é iniciado fora da nlaloca, ao longo do varadoc~ 
ro, entre capoeiras e roças: o cantor aproxima-se lentamente da maloca para em 
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•guida cantar nas diversos kahu; dessa maneira, as respectivos espíritas buada
haze 1e tomam presentes na maloca. 

A relação entre a maloca e a roça também é simbólica: a área escolhida pa
ra uma roça nora também é área de uma f11tura maloca, estabelecendo, assim, 
uma relação entre a oda e os aha karudi, os anidawa das respectivas plantas. É 
por iao que cada wasi deve fazer seu roçado e construir sua maloca, lugar de su
blimação de seus procl~tas. A relação individual do homem com os espíritos ex
pressa-se sobretudo no canto, considerado inspiração de um determinado.espíri
to. Uma individualidade que se realiza na coletividade manifesta na distri b.aição 
dos produtos. 

Assim, todo o cotidiano é envolvido pelo transcendental, e a maloca é si
tuada no espaço do sagrado. A mística na qual se baseiam as relações simbólicas 
é o fio condutor que penneia toda a realidade zuruahá. 
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TECNOLOGIA ZURUAHA 

uma visão nativa, sempre que poss fvel 

-

1 - Cerâmica 

2 - Trançados 

3 - Cordões e tecidos 

4 - Utens ílios e i m plementos 

5 - Adornos ecléticos e plumãrios 

6. - Instrumentos musicais 

7-Armas 

8 -Construção da maloca 

9 - Construção do acampamento 

1 O - Preparação do veneno 

11 - Preparação do rapé 

12 - Matar iais ecléticos 



, 
E óbvio que a tecnologia zuruahá pode ser compreendida apenas dentro 

do contexto cultural, sobretudo nos seus aspectos etno-religiosos. Todos os ob
jetos fazem parte de um todo, como tentamos demonstrar na primeira parte de. 
te trabalho, e ao contemplarmos objeto por objeto sob o ponto de vista tecnoló
gico, não podemos desconhecer essa visão global. A tríplice rela.ção frutos silves
tres-animais-espíritos estará sempre presente, mesmo que o texto não se refira, 
a todo momento, ao conjunto da compreensão zuruahá. 

Tentaremos, sempre que for possível, apresentar a visão dos próprios Zu
ruahá nas descrições e classificações dos objetos, sem deixar, no entanto, de iden
tificá-los. 

1 -.:. Cerâmica 
. Na manufatura da cerâipica, os índios empregam os seguintes termos que 

çaracterizam as diversas etapas do processo: · 
xemeni heitikehyru . ... .. . tirar argila 
xahuku koukehyru . ...... misturar com caripé 
xemeni bosutunhiri .. .... . amassar a argila 
xemeni kawadabam?.ehyru . .levantar os roletes de argila 
ahkabamzawari . . ... . .... modelar, espalhando os raletes 
babukam?.ehyru .. .. : .. .. modelar, batendo levemente 
hourini taumari . . . . . . . . . .alisar o interior 
kamara zubi kurukwari .. . .. polir. o bojo com coquinho 
ebunhyru ... ... .. ... ... . . queimar · 

" 
Como matéria-prima são usadas: 

xemeni . . ... .... . ..... argila 
xahuku .. . . ..... . .. ... caripé 

A extração da argila pura (silicatos de alumínio hidratados), tarefa -das mu
lheres, é feita· nos barrancos dos igara~s, em locais profundos e às vezes distan
tes da maloca. A porção de argila levada em cestos de folha de patauá (kuhan1) 
fica armazenada até sua utilização. 

O caripe, ou cariapé, é um antiplástico utilizado para temperar a argila. 
Pedaços da casca do caripé secados ao sol e amontoados são queimados lenta
mente. As cinzas, socadas e peneiradas, são misturadas à massa em porções qua-.. 
se iguais s.obre folhas de banàneira, onde são amassadas. As vezes, pedaços da pa-
nela que brada são convertidos em pó e adicionados à argila. 

O processo de manufatura é o acordelado: roletes da massa são superpos
tos em sentido circular até formar as paredes do vaso, de modo grosso einfonne. 
Com a mão direita efetua-se a modelagem, usandcr.se uma tir'a de cana-d~açucar 
ou de um pedaço do casco do jabuti (kowasa asihi}, enquanto a mão esquerda 
sustenta a parte externa até alcançar a forma desejada do vasilhame. No poli-: 
mento da superfície são empregados coquinhos de palmeiras (não identificadas), 
denominados kurua-zubi .e kamara zubi, que servem como implementas, adicio
nando-se ainda pequenas porções de saliva. 

!\ peça de cerâmica é posta num lugar sombrio e emborcada, às vezes co
berta com folhas. No segundo dia, o vasilhame, semi:re emborcado, é colocado . 
ao sol ou submetido a uma leve queima, prosseguindo-se sempre no polimento. 
Finalmente a argila está apta para ser desidratada a elevadas temperaturas em fo
go forte, coberto com cascas de haxihexi asihi e ma;jana asihi, árvore$ não iden
tificadas em português, dispostas de forma piramidal. 
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Os índios distinguem cinco tipos de vasilhames, designados com os seguin
tes termos : 

xawaidi 
tarawa 
ixaha 
jawari 
xemeni 

Estes vasos podem ser classificadai eµi duas séries de recipientes cerâmi
cos: (a) recipientes abertos planoo de pouca profundidade e (b ) recipi~ntes fe
chados, cujo diâmetro máximo é maior que o do bocal. 

As partes componentes dos vasilhames, qualquer que seja o tipo, são desig
nados com os termos : 

bu ri ni . . . . . . . . . . . . . . . . base 
'· makawani . . . . . . . . . . . . . bojo 

asamini . . . . . . . . . . . . . . . boca 
eijahini . . . . . . . . . . . . . . . borda. 

A primeira série inclui os vasilhames xawaidi e tarawa 

Xawaidi: é a menor peça de cerâmica, cujo diâmetro varia entre 8 e 15 cm. 
A base é convexa, o bojo plano com pouca profundidade, a boca é ovóide e a 
borda sem características. Esse vasilhame é do tipo cuia ou tije!inha, destinado 
para as refeições, principalmente para tomar caldo e separar carne, peixe ou fru
tas. Nele também se queima lascas da árvore houku, ingrediente utilizado no pre
i)aro do rapé. 

T arawa: peça de cerâmica cujo diâmetro ·varia entre 30 e 50 cm. A base é 
convexa, o bojo plano com pouca profundidade, a boca circular e a borda leve
mente extrovertida. Seive de alguidar, principalmente para assar o grolado da 
mandioca-brava (mãma ), para preparar a pasta de urucu e, emborcado, é utiliza
do para torrar as folhas de tabaco. 

A segunda série compreende os vasilhames ixaha, jawari e xemeni. 

lxaha: e~a peça é uma espécie de panela. O diâmetro do bojo varia entre 
25 e 60 cm., e altura de 25 a 50 cm. A base é ·arredondada, ·e o contorno do bojo 
é simples e circular. A boca circular apresenta-se ~om um pequeno ângulo intro
vertido, a borda é levemente extrovertida com lábios discretamente gross~. A 
panela é utili7.ada para o preparo de qualquer tipo de comida. 

Jawari: jarra para água. O diâmetro médio varia de 20 a 25 cm, sua altura 
é entre 30 a 35 cm. A base é arredondada, o contorno do bojo é simples e circu
lar, e o gargalo .estreito (5 a 7 cm, o suficiente para caber a mão da mulher que 
faz o acabamento .e a limpeza), com aproximadamente 5 cm de altura A borda 
é ligeiramente engrossada. 

Xemeni: é uma peça de cerâmica tipo cuia de chimarrão. O bojo mede 
aproximadamente 20 cm "de diâmetro; sua altura, 40 cm. A base alongada com
ireende cerca da metade da. vasilha O contorno do bojo é simples e circular, 
com boca igualmente Circular e com a borda sem característica específica. Ava
silha é utili?.a_da para ferver o veneno kasimeni e xihixihi, 'destinado às annas. A 
~e alongada, onde o líquido é contido, é colocado em fogo brando para aque
cer o veneno. O bojo, que recebe menqs calor, · é apto para o processamento 40 
veneno. 
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2-Trançados 

Os índios empregam quatro tel'll'JOI distintos para designa.-~· tr61 catego
rias estniturais básicas do entretrançamento e da costura. O termo t1itihiri refe. 
re-se a objetos como a rede (howí) e o cesto pal'a massa de man~ puba 
·(mima dokun1). 

O termo ouhyni é usado para os trançados de tipi. ti (xi riki), tipóia (iri ka
ra ), lar;os (kan•i tahani xirik11, cestos· (/cuhani e jahkubar.a..~ abano (sactli), e a 
bolsinha para guardar paina (hotolcU ). · · · , · 

O termo hatak~yni ret .... principalmente aos acabamentos, compre. 
endendo o trançado enlaçado. • · 

· Hou tukehyni significa costurar e dasiyna o trançado do 81'.0 de diac:hma 
(kajamari) e da bolsa para guardar paina (hotolcu ). · 

Apenas os termos eitihiri'e ouhv.ni, que caracterizam os tranqa.dos torados 
e cruzados, respectivamente, diferenciam os elementos ativos e passivos, ao pas-
so que .os demais termos deixam. a trama e.a unUdura·indif•enciadai. 

Os termos seguintes desi~am os elementos presentes na f omJaçlo do ·tran-
9ldo: 

• • • • • e1ttm ou e1u . . . . . . . . . . . . trama 
oclani • • . • • . . . . . . . . . . . urdidura 
.•• ba balh . 11t1Di d"Zanaru •••••.... tra ar com a trama 

~ . . ' 

Em todas as outras c:ategodas estruturais bálicas, cano tambjJD na costu-
ra, a trama e a urdidura do inctiferenciadas, us•do-se ai-nas os seguintes .t..-
mm: · 

toumari ......... ; ..... sobrepor 
turubanawaru. . . . . . . . . . .sohpor 

1 

Eitihiru: os trançados torcidos 
F.sse it• .inclui a1 tnnqados do cesto para a ~assa de JDilll(tioca puba (mJ 

ma dokun1) e da rede (howi). · · ·· 
Mima dokuni: é um cesto que pode atingir cerca de µm metro de diâ,,,. 

tro e dois metros de comprimente;>. AI mat6rias-primas para ~onfecc;iónar o tran
çado sao a entrec•ca (9m9) de uma elpecie da· enMira, cien'omtnacta kuzari e 
regionalmente conhecida cmno puni, e o ci~titic:a. A categOria do piocesso de 
manufatura é uni trançado torcido verticalme~te, usandc;>-se ®is ti.as ele cipó que 
do torcidos envolvendo cada· fasquia da entrec11Ca. 

. O procammento começa com a 1'cnica de umbigo radial: • fasqui• orde
~as de modo racli.i no 9hl9 slo enlaqadas .por um anel de-~p~ti~. Uq vez 
que o diâmetro do cesto é tranqado, s~se 81 fasquias de modo retan91lar. 
F.stas conatiiu.m o bojo do cesto. A base é leve~te arredondada, .o bojo é cl
lfnclrico, o contorno dó corpo é simpes e a borda é constdta. o mãfna-dokuni 
é usado para guardar a polpa da mandioca na água. 

Howi (rede): é um trançado de vários tamanhos e compreende redes de até 
oito metros de compdmento. A técnica no processo d• eonfeccioDá-Ja coi;lsi~te: 
(a) na •mação de dois paus dispostos no chão com o comp.in)ento·~ rede onde 
os fios slo envolvidw de modo ho~ontal; (b) e no entrelaçamento de fasquias 
que envolvem cada va dois tios horizontais. 
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A estrutura básica é um trançado torcido horizontal. Como matái•pima 
para fios e .fasquias é usada a entrecasca das envireiras suru/cu e howi, regional
mente conhecidas eomo ermreira de caçador. 

Os índios ·distinguem os seguintes componentes da rede de donnir: 
hO\lri. . . . . . . . . . . . . . . . .cama, 
einaky. . . . . . . . . . . . . . . .cabeceira da cama 

-" '1.akubysani ........... . . fundo da cama 
kumundàhade. . . . . . . . . . . punho 
ahu .................. corda de suspensão 

A urdidura ·e .designada zubi e a trama eiti. Uma rede grande de oito me
tros contêm cerea de 130 voltas de fio. A cama, que é a parte trançada da rede, 
representa quase a totalidade do comprimento. Ela é estreita, com apr~ 
mente 60 cm. 

• 
A distância entre as fileiras do trançado varia de 10 a 20 cm. Os cabos ele-

mentares medem cerca de 50 cm. Os punhos são feitos.juntando-se os·cal?os el• 
mentares e envolvendo-os com a corda de suspensão. A corda é contecdoneda 
com a entrecasca de uma espécie de envireira denominada ahu. . 

Ouhyru :·os ºtrançados cruzados 
Esse item compreende os trançados do tipti (xikiri), da tip6ia (irikaza), do 

laço (kanesi tahani xiriki), do cesto (kuhani), da gaiola {gaha dokuni), do cesto 
. para colher as raízes de mandioca (aburi dolcun1) e do abano (sadJí). 

Xiriki (tipi1i): usado no processamento da mandioca. A matéria prima uti
lizàda é a en b~sca de uma espécie de envireira, designada xiriki. 

A técnica na confecção do tipiti é o entrelaçamento, e a categoria estrutu
ral um tipo de trançado cruzado: a entrecasca é desfiada em fasquias de cerca de 
um cm de largura e um metro de .comprimento .. Cerca de da fasqUiàl do ft. 
x~ numa continha de envira verticalmente. Trama e urdidura agem como uma 

• 
unidade, formando um conjunto de elementos e toman~•, aaim, indifer•ici• 
das. Na extremidade inferior algumas fasquias não tra"Ç:éldas servem para alqar e 
t~r o tipiti. Seu formato é convexo. · 

Ao contrário do tipiti de outros pO'los Anlak, que introdmem na alça uma 
alavanca para fazê-lo distender-se, esse xiriki é torcido manualmente e é claslifl
cado como tiPiti de torçao: as fasquias não trançadas slo fixadas na mão. O tran
çado é fechado por um leve morimento de tol'ÇIO na medida em que nele se~ 
loca 01 bolos de mandioca. A manipuera (água extraída da mandioca e que 00& 

tém o venéno da 'planta) é recolhida num tarawa, o algui~, onde permanece 
até se formar a goma, adicionada, depois à mima, o grolado de mandioca-btua . 

lrikaza (1ipbia): faixa trançada urilir,ada no transporte de crianças. A ma
téri•prima u1ili•ada do fasqui• da entrecasca de uma espki.e de enYireira, a xi
ri. ki. A técnica no procedimento da manufatura é o entretrançamento; a oategO
ria esttu tural é do trançado cruzado. A confecção da tipóia segue a t:áJoica del
crita no xi ri ki, apenas diltinguind~• pela espesura das fasquias 

K.,esi tahàni xiriki (laços): fino trançado que SS'le para portar no ombro 
o estojo contendo 81 setinhas da zarabatana. A matéria-prima utiHzada na con
fecção é tamb'1n a enttecasca de xiriki. A tknica da manufatura·é o entrtiran
çamento; a categoria estrutural é do trançado cruzado. A confecção do laço .. 
gue a téc11ica de1erita no tipiti. 
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Kuhsai: cesto confeccionado com folhas novas de palmácea patauá (Je!r 
senia bataua (mart) Bu"et), denominado ukwoa pelos Zuruahá, com caracterís
ticas morfológicas paneiriformes. A ponta do talo torcido e depois dobrado ser
ve de bas~ para o trançado. As folhas desta porção do talo sao dobradas sob e 
sobre as outras, e fixadas em forma de tranças que constituem a costura do bojo. 
A base é arredondada, o bojo é ovóide e a borda é feita pela última fila de folhas. 

O kuhani é provido de uma tira de envira para prendê-lo na testa da pessoa 
que o carrega nas costas. É forrado com folhas de bananeira-brava ou com ou
tras espécies que possuam folhas largas. 

~ índios designam as partes características do cesto com os seguintes ter-
mos: 

kawahedi . . . . . . . . . . . . . .amartação das tranças 
ixiahtunani . .. ... ..... . costas, sustentadas pelo talo 
mikiahky .............. trança, o lado oposto das costas 

A categoria estrutural do kuhani é do trançado cruzado. 

Jahkubara: cesto de trançado hexagonal reticular; os dois elementos da ur
didura são dispostos em sentido diagonal e a trama, o terceiro elemento, hori
zontalmente. A trama intercepta as urdiduras, transpondo sob e sobre, .alterna
damente, os dois elementos, sem o uso de implementos. 

A base do cesto é arredondada, o bojo é esférico e o contorno é simples, 
sem protuberâncias ou reentrâncias; a borda é constrita. No arremate não ocom 
adição1ie reforços. A categoria estrutural do acabamento é um trançado enlaça
do. O cesto é provido de uma alça amarrada na testa, e é levado nas costas. 

A matéria-prima para a confecção do jahkubara é o cip6-titica (Heteropsis 
aff. spruceana Schott). O cipó é cortado na medida em que se apresentam os 
nós e depois é descascado e lascado em duas ou mais tiras. A matéria-prima é de
signada hai pelos Zuruahá. 

O jah ku bara é usado em trabalhos domésticos e no transporte de cargas. 
O mesmo cesto, porém menor, é utilizado para apanhar os peixes asfixiados pela 
ação do tóxico kunaha que bóiam na superfície da água. A base é convexa, o 
bojo é cilíndrico, o contorno do corpo é simples e a borda constrita. 

Gaha dokuni: cesto-gaiola, usando-se como matéria-prima o cipó-titica não 
lascado. No arremate ocorre o fechamento da borda, ou seja, o beiral expande-se 
para dentro. Seu formato é esférico e serve principalmente para prender macacos. 

Aburi-dokuni: cesto idêntico ao jahkubara, confeccionado, porém de mo
do mais rude e é mais resistente que o outro, usando-se como matéria-prima o 
ciJ»titica não-lascado. 

Wirina: cesto-peneira usado principalmente para peneirar milho e caripé. 
É confeccionado de fasquias de cipó-titica, com urdiduras e tramas bem malha
das. Como o aburi-dokuni, é um trançado hexagonal reticular. 

Sadui (abano): trançado trapezoidal irregular, confeccionado com a folha 
da palmácea inajá (Maximiliano regia Mart ), na língua zuruahá denominada 
wasazu. A técnica da manufatura é a de umbigo com nervura de folha: a falha 
nova de inajá é deixada ao sol para secar. Em seguida é desbastada e quebrada 
em pedaços de aproximadamente 25 cm. De§as partes, as folhas são dobradas 
em sentido diagonal e os talos justapostos, tendendo a apresentar a forma final 
do trançado. 
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Em seguida, a primeira folha (vertical) do primeiro talo (superior) é colo
cada paralelamente ao feixe dos talos e amarrada. F.ssa urdidura, sempre dupla, 
para reforçar a estrutura, é trançada pelas folhas na seguinte sequência (das fo
lhas): 4, 3, 5, l, 2. Terminada 'l,lma fileira, ela é desamarrada e outras folhas são 
fixadas, seivindo de urdidura, na sei;Uência seguinte (dos talos, cujas folhas são 
trançadas): l, 4, 3, 5, 2. Para finaliur o trançado, enlaça-se a urdidura final. 

O abano é de formato trapezoidal irregular, tendo um lado reto e outro 
com uma leve reentrância; a parte inferior é ligeiramente arredondada. O feixe 
de talos apresenta proeminência que serve de cabo. E tem cerca de 20 cm de 
comprimento e 20 de largura. 

Saciava: cesto-bolsa confeccionado com folhas de caranaí (Mauritia huel>
neri Burret), chamada habixikwahy pelos Zuruahá. A categoria estrutural é um 
trançado cruzado: dois folíolos da palha são sobrepostos e laados ao meio. 
Primeiro prepara-se uma parte do cesto; suas pontas são entrepostas de maneira 
cruzada. Em seguida uma lasca do talo interior é retirada, trança-se os folíolos ao 
redor deste e amarra-se com este pedaço os das talos. A outra parte, preparada 
da mesma maneira, é entretrançada a ponto de representar o corpo do cesto. As 
pontas dos folíolos das duas partes são unidas numa tr~a. Os talos, depóis, ••· 
vem de alça. 

Hatakehyru: os trançados enlaçados 
F.sse termo refere-se principalmente aos acabamentos dos trançados nos 

quais a trama enlaça a urdidura. No acabamento há sempre uma série de elemen
tos enfileirados verticalmente em tomo dos quais é enlaçada a trama; esses el• 
mentos são classificados como enlaçados verticais. 

-
Houtu kehyru: os trançados costurados 

Kajamari: aro de coroa com 10 a 20 cm de largura e usado como enfeite. 
A técnica utiliuda na manufatura é a costura, e a categoria estrutural é um tran· 
çado costurado com falso nó: envolve-se dois elementos .de um rolo de fasqui• 
de cipó-titica, que servem de sustentação, pela trama em forma espiralada, igual
mente de cipó-titica. A costura se dá envolvendo cada vez dois elementos, dos 
quais um é envolvido com as voltas anteriores; o ponto de traspassar está entre 
duas costuras do rolo anterior de maneira que cada novo envolvimento se dá ao 
redor da espral superior e da anterior entre essas duas costuras. 

Hotoku: bolsinha feita de fin.as fasquias de cipé>-titica e usada para guardar 
a paina das setas de zarabatana. F.ste pequeno cesto pertence ao grupo de trança· 
dos do tipo cruzado, a exemplo do trança quadricular, diferente, porém, .. na ctis
posiçfo da trama que transpõe as fileiras da urdidura, uma co~ um· ponto adi
an tado, outra, a :;uperior, com um ponto atrasado. F.ssa disposiçlo alternada se 
dá porque a estrutura básica se inicia com quatro elementos ,ntràlaqados de ma
neira que o primeiro sobpõe os elementos l e 3, e, depois, os eleinentos 2 e 4. 

Para ajustá-los aos anteriores, é emi:regado um estilete (kanesi) da palmá
oea patauá; o fundo, depois, é soerguido de maneira que urdiduras ~ tramas se 
diferenciem. · · · . 

Hotoku é uma peça de formato trapezoidal com a base leve~nte cô~ava 
e o contorno com ligeira protuberância. O cesto mede·aproxµnadamente 10 cm 
de comprimento e 6 cm de largura. -· 

167 



HATAICEHYltU: acabamento nos cestos - tran~ado enlaçado 

XlltllCI~ armação paro o trançado 
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168 
burini hal<ubytani 

169 



HOTOKU começo de trançado 
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m .... doluni: umbigo radill no cam~o 
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mi lei oltlcy 

ICUHANI 

HOUTUICEHYltU: l<ojamari -tron9odo costurado 
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3 - Cordões e tecidos 
&se item trata do procedimento com materiais flexíveis, ao contrário dai 

trançados executados com os semi-rígidos. A tecelagem da rede está excluída por 
ser descrita no item anterior. 

Fiação do algodão 
Para desi~ar o processo de fiação do algodlo1 os Zuruahá empregam OI 

seguintes tennos: . 
waby zotunaudehyru . . . . .. estirar o algodão 
hakadehyru ............ descaroçar 
bydydawhyru . . . . . . . . . . .afofar 
tirikinamuzaru . . . . . . . . · :· .enrolar no castão 

A matéria-prima utilizada é o algodlo (Gossypium spp. ), na lfngua mruabá 
chamado waby. Ele é cul1ivado apenas em pequena •cala, e seu uso se rest1la91 
à confecção de braceletes, pulseiras e na fabricação de flechai. A felpa d11•0-
çada é retirada pela oda externa da almofada, em forma de tira, e clistenctida ma. 
nualmente da oda dessa e atada ao castlo de fuso com uma laçad• em volta 11~a. 

A técnica de fiação é identificada como torção em ''z": 01 ftJamentOI de 
algodão são torcidos no fuso colocado na perna direita no sentido dai ponteirol 
do relé9o. O fio, depois, é enrolado no fuso em forma de cone, id ntitlcado e<> 
mo fusada cônica. 

Para confecaonar um fio mais resistente, duas linhas. podem ser uoid• ~ 
torção na perna, identificado como fio de duas pernas. 

Waby kanesi (fuso) 

Os índios desi~am as plrtes componentes do fUso ·com 01 1aguint11 ts-
mos: 

kitirikaru .......... . .. . castao do fuso 
barawa egiany. . . . . . . . . . . tortual do fuso 
waby kanesi . . . . . . . . . . . . vareta do fuso 
kanesi banizanaru ... ... .. girar o fuso 
kanesi karurunaru ........ girar o fuso 

O fuso, implemento da fiação, é constituído de uma vareta feita de esdl• 
te da palmáoea paxiúba (Socrata exo"hiza (Mart) H Wendl.), que save cl8 bo
bina, e do tortual do fuso, uma rodela fixada na parte interior da vareta, d11em· 
penhando a função de volante para torcer o algodlo. F.ssa rodela é do casco do 
jabuti ou de qualquer outro quelônio, com diâmetro de aproxilMdamente 5 cm. 
O castão do fuso, a parte superior da vareta, é simples e destinado a aDYolwr o 
fio. 

Fiação do barbante da rede 
Nessa operação que transforma a envira em fio, sem o uso do fuso, OI Zu

ruahá empregam os seguintes tennos: 
ahoni . . . . . . . . . . . . . . . .fio 
toukehyru . . . . . . . . . . . . .fiar 
bunodungehyru ..... ... .. rolar o fio na perna 
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A madria-prima usada para confecciQIW' o fto da rede é a entrecasca de 
uma envireira, a howi ou surú ku, regionalmente conhecida como envireira de 
caçador. Feito um Corte na· catca da ârvore;' levanta:.se uma tira COltl puxt>ês até 
d11pend .. la. Em seguida, 11ma das e~tremidades é dobrada e afofada manual
m111ta a ftm de soltar a entrecasca (ymy). Depois, a envira é desfiada em faiquias . . 
tinas e •rolada para o transporte1 as veas, uma árvore de boa qualidade chega a 
llr derrubada. Leva~ e seca ao sol, é outra vez preparada êm tiras de ceftá de 
1 cm de largura, que serio unidas a um feixe do quâl se puxa as tiras pata a con
fecção dol fiOI da rede. 

A t«:nim de torcer o par de tira,, é identificada como torção em ·~z"· : duas 
tiras são torcidàs na pema direita; ptifijeirõ ~adamente; depois uniaas, no 
1entido da rotação dO. ponteiros do telé9o. Eoqúanto a parte torcida é contida 
com os dedos, a ouu. é destorcida com o joelho, e novamente separadat. A 
emenda dai pe~·é fêita."r toiçlo. · .~ · . . . . 

. Às veses, enrol•se ô fio núma ~atêta de pupUnheira com cerca de 50 cm de 
ccmpimento. o rolo' apresenta forma de oito, e ao girar lnemente a vanta na 
coxa da pema di.teita, a forma final do rolo de fios toma-se cilíndrica. 

' 
.' ' .. . ~ ' ' 

Fi19ão da corda· do arco 
A matéria-piirna para confecdonar a corda do arco, denominada tamaro, 

4 uma llJ!ICÍt de envireira, a tamazara. A técnica de toicer à corda é de torção 
em "s·': duas ou tris tiras d• aproximadamente 3 cm de largtn,:a e sc;>brepostas e 
amaftacl• no entalhe do ôínbro do arco (ou num,arco improvisado) são torcidas 
no sentido ~ ponteiros do relógio, e depois esticad• no arco. A água que es
cone do material n°'o é somda, e para tornar a co~ resistente, ela é a cada dia 
mais. esticada. 

Fi19io da corda da suspen sio 
A matéd&-prima pata confeccionar a corda de auspensio é a enirecasca de 

uma envireira, denominada ahu. A técnica de torcer a corda é de torção em "z": 
quatro tiras são torcidas no sentido horário, formand9 duas cordas que também 
tio toradas no mesmo sentido. Para que e1 anéis das torci.cm fiquem justos, é 
necessálio puxar a corda com força e, e·m seguidá, soltá-la, produzindo um efeito 
de soco. 

Zuvw• bununuru (tanga m•~ulim>: a matéria-prima utilimda para a 
cmfecçlo da tanga • o algodão. A Ncüica consiste na ~ontagam de duas pçis: 
(a) na· fixação dos ftOI num. pedaçe> de m:adeira e (b) no fio que cinge o corpo e o 
laço que prénde o prepúcio. 

a - 01 fios de cerca de 10 cm de ccmpdmento tio fixados numa varetinha 
de paiúba (ukwoa k1N1esi~ de ? a 3 cm de comprimento, com um nó "cabeça 
de ca"'andra". As pontas dOI nàs do meio levemente soerguidas Ião amarradas 
de modo a.formarem urna cabecinha (zugwady enekaní) de meio centímetro. 

b - numa das .extremiêlad• do 6.o d•dnado a cingir os quadrls j feito um 
laço, refoiçado com o envolvimento de outro 6.o; O laço sene para prender .o 
prepiício. ' 

As duas peças 110 unidas ftxandc>se o laço·na madeira Por cima da éabeci~ 
. aba de1 tios. O chumaço de franjai serve para cobdr uma parte do penis. 
172 

Zugwady t.uru (tanga feminina): a matéria-prima utiltnda para coateo
cioná-1~ é o a1~oclão. A técnica é do entrelaçamento •em enoelaçlo: em doJI tios 
estendidOI bon~ontalmente é sobrelar:4do um ft9 de duas pernas de oerca de 10 
cm de compimento. Depois a perna externa é entrelaçada na outra e·Pll•d• 
com uma volta ao redor do fio inferior. Em~ • ""'' pem• llo traradll 
por um puxão. O conjunto de flOI (250 a 300) que compr1111de o corpo da tan
ga tem a largura de até 30 cm. A tanga pr~nta • penteada e ti19da com uruaa, e 
as pontm desfiadas. Ela é cin9da ao redor dOI quadd1 por Cito de um fto de 
algodão. · 

,u•o co•M DI IUINlfdo: 

' • • • : . 

FORMA CILl'NDRICA 

' 

DO ROLO DE FIO DE REDE 

TCHtOJo IM •z" 
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r~T·~~·IO .llM l•WJIO 

• 
' 1 

' ' ' ' 1 

' '· ' ' ' ' I 1 
\, ,/' . ., 
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' '°' I / . '~ 
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• 
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4 - Utensflios e implementos 

Utensflios e implementos de madeira 
Incluímos neste item objetos utilitários domésticos e instrumentos, ou fer

ramentas, destinados às atividades agrícolas e de navegação. 

Hiini (ubá) 

Os índios empregam na preparação da canoa os seguintes termos: 
h

.. . nm . . . . . . . . . . . . . . .. . canoa 
kysunauhiri . . . . . . . . . . . .coletar a casca 
zoukihiri ... . ..... ..... temperar a canoa ao fogo 

As partes componentes da ubá são designadas com os seguintes termos: 
masy .. . . . . . ... . .. . . .. popa 
enata ...... . . ....... . proa 
eri ta7.a . . . . . . . . . . . . . . . .a,,sen to 
buri . ....... .. . . ... .. fundo 
el .. ah1· be. J . . • . . . . . . . . . . . . . . ua 
garari . . . . . . . . . . . . . . . .laterais 

A matéria-prima para a construção da ubá é a casca de jutaí (Hymenaea 
cairbaril L. ), denominada hiini pelos Zuruahá. A técnica de construção de ubás 
se desenvolve em dois momentos: durante (a) a coleta da casca e (b) durante a 
sua preparação. 

a _, feito um jirau alto ao redor da árvore, abre-se um risco vertical com o 
machado. O corte das extremidades é efetuado em forma de ponta para a popa 
e a proa. A casca é desprendida da árvore utili1.1ndo-se o machado, que é meti~o 
por debaixo dela com muito cuidado. Para baixar a casca ao solo são feitos laços 
grossos com cipó-ambé de árlores vizinhas. Suspensa, ela é levada ao chao sem 
risco de sofrer rachaduras. A casca é cilíndrica e mede entre 5 e 6 metros de 
complimento. 

b - com estacas e varas constrói·se um "estaleiro" retangular sobre o qual 
a e~ é ;8mborcada e sobreposta. Outros pedaços de pau são fincados em senti
do oliíquo, para dentro e para fora, a fim de reforçar a parede e moldar o corpo 
da canoa na largura desejada. 

Em baixo do "estaleiro" é aceso um fogo brando com folhas verdes de ca
ranai, cuja fumaça quente toma a madeira flexível. As estacas são constantemen· 
te trocadas para corrigir falhas e até mesmo rachaduras provenientes de pressões 
desiguais. Para dar forma à popa e à proa, p-essiona-se as extremidades da canoa 
para baixo por meio de traves sobrepostill e amarrada,, com cipó. 

O fundo da ubâ é arredondado, as paredes são baixas, a popa e a proa um 
pouco elevadas. A forma final da borda é ondulada. A coostnição é reforçada 
por travessas entre as paredes que servem também de assento. 

Tymyny tremo) 

Os índios designam~ partes componentes do remo com os seguintes ter
mos: 
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tymyny . ... . ... .. . . ... remo 
• • zum8D.1 .... . .. . ... . . . . pa 

zuman tani . . . . . . . . . . . . . ponta da pá 
lírini. . . . . . . . . . . . . . . . .cabo 
sarahkaru. . . . . . . . . . . . . . punho 

O remo é feito principalmente de itaúba e louro (Nectand1a spp. ), cbam• 
da,, por eles maraka. A técnica de fabricar o remo é simples: uma grande lasca da 
madeira é trabalhada com machado, terçado ou faca. O cabo do remo od~n" ' 
comi:rido com a base oval e sem punho. A pá é o prolongamento oval do cabo 
com protuberância nos dois lados; sua ponta é afinada e arredondada. 

Hoje em dia a técnica para a fabricação de remos é imitada dos não índia1: 
feita uma 11mesa de carpinteiro", armação simples de madeira, a madeira nela fi
xada é melhorada, aplainada e lixada Na base do cabo é feito o punho. O cabo 
é redondo e a pá tem forma de coração com a extremidade pontiaguda. 
Howa (pilão) 

Os .índios possuem três tipos de pilão: (a) um para socar sementes, (b) o 
utili7.ado para socar o veneno kasimeni e (c) outro para socar as folhas torrad• 
de tabaco. 

a - o pilão para socar sementes é feito a partir de um toro da soneira, cha
mada u_gwa ni pelos Zuruahá. A cava compreende cerca da metade do artefato. 

E a seguinte a técnica de fabricação: na extremidade de uma peça rdic;a de 
madeira cortada a machado trabalha-se uma pequena cava, onde é colocado um 
pedaço de madeira em bra,,a que lentamente a deixa mais profunda. Fixado nu
ma. armaçcf o separado, o pedaço de pau é ajustado na medida em que a cava au-
menta . 

O pilão mede cerca de 60 cm de comprimento e 30 cm de diâmetro. Sua 
forma é cilíndrica e é utilizado para socar milho e preparar pratos com ingredien
tes que devem ser anteriormente pilados. 
, A mão de pilão é uma peça cil fndrica com as extremidades arredondadas. 
E feita de biorana-ferro, denaninada kaxuro-kienzubuni pelos Zuruahá. 

b - o kasímeni kaby é um pilão feito da madeira mahone kienzubuni, nlo 
identificada em português, e é utiliiado para socar a casca do cip6 kasimeni um 
ingrediente do veneno para a,, flechas. ' , 

E a seguinte a técnica de fabricação: no meio de um toro de aprcaimada-
mente 80 cm de comprimento talha-se uma cava retangular de aproximadan•nta 
30 cm por 15, trabalhada com machado e terçado. A mão do pião é feita de ma
cucu (Licania heteromorpha Bth ), madeira denominada axirady pelos Zuruahá. 

c - o pilão para socar rapé é uma pequena peça feita de bioraria-ferro, na 
língua denominada kaxuro kienzubuni. Para fabricá-lo faz-se um pequeno talhe 
na superfície de um pedaço cilíndrico de madeira trabalhada, aplainada, lixada e 
cortada em pedaços de cerca de 20 cm. No talhe é colocado um pedaço de pm 
em brasa que consome a liorana-ferro produzindo uma cava. O acabamento do 
interior é feito com a faca. A mão de pilão é feita da mesma madeira. 
Sambone (ralador) 

A peça é feita da raiz aérea da palmácea paxiúba (Socratea exorrhiza Mll11. 
Mndl. ) . A superfície rígida e áspera serve para ralar mandioca. · 

Hotoku (pá) 

Feita de uma madeira pesada, é constituída de uma única peça. O cabo 1111-
de 1,60 metro e a pá, a parte inferior com protuberância nos lados, cerca de 40 
cm. A ponta da pá é arredondada. É utili7.ada para cavar buracoS. 

Pa1 de cavooco 

Usa-se qualquer madeira para fazer covas no plantio de milho. 
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Matani (cabo de machado) 

É imitação do cabo fabricado por n4o índios. Quando se carrega o macha
do sem o cabo durante as caçadas ou pescarias, fabrica-se um novo na álvore 
ainda em pé. Depois de trabalhado, é cortado e ajustado ao machado. 

Talheres 

Tymykymy é uma colher feita de paxiúba ou pupunheira e mede cerca de 
25 cm de comprimento e 5 de larl'l\lra. A extremidade inferior é arredondada 
Serve para mexer nas panelas e pegar determinadas comida.ç, como o rningau de 
.banana. 

O garfo é um estilete da palmácea patauá ou uma varetinha trabalhada de 
paxiúba ou pupunheira. O utell$ílio, de vários tamanhos, serve para servir carne, 
macaxeira, bariana e outros alimentos. 

Agabixiri é uma faca feita da lasca de imbaúba (Cecropia pachystachya 
Trc. ), chamada houku pelos Zuruahá. Serve para cortar e, sobretudo, socar eco
mer ananás. 

Nahixi (moquém) 

Grelha para a.çsar ou defumar carne de caça e de peixe. É formado por um 
tablado de madeira apoiado sob-e três ou quatro pés debaixo do qual é atiçado 
o fogo. Mantido a uma distância conveniente, o alimento é desidratado lenta-

• • mente, o que lhe permite ser conseivado·por longo tempo. 

Utensflios e implementos de outros materiais 
Zaki blnuhi 

É o bico do tucano (Ramphastos vitelli11Js) usado como recipiente para 
guardar o rapé. Obtem·se o bico aquecendo e puxando-o da cabeça da ave. O 
orifício é tampado com um tufo de paina (mahowa ). 

Mahone damixini é um outro reciJiente para rapé, feito da unha do pé da 
anta ( Tapi"'s te"estris L ). 
.Aspirador 

Na língua zuniahá denominado kowasi, o aspirador é confeccionado com 
o fêmur do gavião (xibiri), do gavião-real (xibiri-hywy) ou de algum outro p~
saro, como o mutum. O aspirador é de um único osso e sem a porção do cero 
na extremidade, como o de outros povos Aruak, para adaptá-lo à narina. 

f ormlo 
Na língua chamado baijimy, é constituído de dois elementos: um cabo de 

madeira xakuru kienzubuni, a biorana-ferro, e um dente de cutia (D(LÇ)'Procta 
aguti). O dente cúrvo é fixado no cabo amarrando-o com fiCl!I de envira. E empre
gado para fazer as cavas nas flechas, para apontar as setas de zarabatana e para 
abrir o canal interno do tubo da zarabatana, entre outros fins. O formão é afiado 
no próprio estilete de patauá, molhado com um pouco de saliva. 

Kazeumy 

"Pano" feito da casca de uma árvore. Para que ele seja macio, raspa-ie a 
epiderme da árvore e bate a casca até desprendê-lo. Sua forma lnal é cilíndrica 
e inteiriça. Serve de tip6ia, absoivente nos dias de menstruação ou é usado como 
saquinho para guardar pequenos objetos, de.estimação. 
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5 - Adornos ecléticos e plumários 

5.1 - · Adornos ecléticos 
Incluímos neste item objetos que ornamentam o c~rpo e feitos de maté

rias-primas da fauna e flora, exceto os adornos plumários. Os Zuruahá nao utili
zam adornos feitos de matérias-primas minerais. 

Peitoral de den1181 , 
Os índios não usam colar, definido como adorno que volteia o pescoço e 

cujos componentes ornamentais se atribuem por toda a extensão da peça, mas 
sim adereços nos quais . os elementos de destaque decorativo se concentram no 
meio da peça, pendentes sobre o peito, definidos como peitorais. 

Para confeccionar os peitorais, são empregados dentes de vários mamífe
ros, como os incisivos cta onça (Fidelis onsa 1 macaco-prego ( Cebus apella e C 
Macrocephalus1 guariba (do gêneroAlouatta) e caititu (Tayassu tayassu). 

A técnica de confeccionar os peitorais é simples: os dentes sao perfurados 
na parte da raiz com morimentos ~rat6rios da broca, uma faca apontada, e en
fileirados num fio de algodão. Cada peitoral é composto de uma única espécie 
de dente. O adorno é usado por meninas, mulheres e, às vezes, por crianças do 
sexo masculino. 

Chocalho 
O adomo é uma espécie de chocalho em fileira aberto. As matérias-irimas 

para conf..eccioná-lo são as sementes de uma árvore chamada warakaxi : elas são 
i)erfuradac e amarradas com cordao em fileira. Os chocalhos sao fixados na tanga 
feminina; servem de adereço sonoro nas danças. 

Pulseir• e brapdeir• 
São tirac da entrecasca de várias espécies de envireira, como a wru ku, a 

tamasara e a howi, ou de folhas de diversas espécie~ de pabnáoea, como a bacaba, 
patauá, jarina, inajá e outras. Esses adornos são peças simples, atad~ no braço, 
perna e cintura, usados principalmente pelos homens. 

Saia de folha 
Folha grandes e resistentes de uma árvore chamada budo-ahy pelos Zuru

ahá são sobrepostas e enfileiradac num fio de envira sem enodação. 
Outro tipo de saia é confeccionado de folhas de bacaba (Oenocarpu~ ba

caba Mart 1 chamada tomaseki pelos Zuruahá. Essas folhas são dispostas em for
ma de leque. A saia é usada pelos homens na festa do macaco-banigudo, ou gaha
toumhyni. 

Saia de flores 
Confeccionada com uma espécie de flores dmominadas nasi uweidi, sobre

postas e enfileiradas num fio de envira. A saia é vestida por cima da tanga mascu
lina, cin~ndo os quadris por inteiro. 

Tabari 
Cocar de folhas de bacaba, a tomaseki,. abertas em fonna de leque ou de 

Qma única tira dessa palmeira; é unida nas extremidades por um estilete de pa
xiúba, um espinho de pupunheira ou por um talo vegetal resistente. O tabari é 
usado em todas as ocasiões festivas. 
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Enfeite n•al 
Na língua zuruahá denominado u weidi kanesi, esse adorno é feito de um 

talo fino de vegetal colocado no orifício p8rfurado das acas da narina. Ém oc• 
siões especiais, o talo pode ser substituído por uma pena de arara. O adonion• 
sal é usado por pessoas de ambos os S&ÃOS. 

Auricular 
Brinco para ornamentar o lóbulo da orelha, feito sem o uso ~e penas ou 

plumas. É confeccionado de um pedaço de madeira roliça e encastoado nQ _c;>rifí
cio do lóbulo feminino. 

5.2 - Adornos plumãrios 
Adornos plumários são ornamentos feitos com matéria-prima pJOinea~. · ·' 

.. 
Tanga de plumas de 1ucano . . , 

A matéria~prima utili7.ada para cotµeccionar a tanga são as pl'(tmas do •l> 
dômem do tucano (Ramphastos vitellinus Licht), ou seja, as alaranj4dª8.·, as ~er.-. . . " . 
melho-escarlate. · .. . · · · " · 

A técnica de amarração é identificada como flores de pluma:· as-·~·ªª são 
~~ai em círculo com o lado avesso para fora. São fi>Ç~das em tomo.d.,e um fio 
de algodão e coladas com bt~. Geralmente apenas um par delas é fix~o nás ex
tremidades do fio da tanga feminina. 

Para formar a tanga, as flores de plumas podem ser tam~ enfileiradm 
num fio de algodão e fixadas com um nó. &sa tanga é usada por cima do zug
wady. 

Brincos 
São dás os tipos de brincos, denominados kasuru: 
a - brinco feito de um par de penas da arara-vermelha ou .da arara-azul 

(Anadorhynchus hyocinthinus Lath. ), chamadas kawa. São usadas as rêmiges pri·. 
márias e secundárias. As penas sa:o enfiadas no orifício do lóbulo da ofelha, é 
são sustentadas pelo próp,'iq lóbulo. As penas, deaa maneira encastoadas, pen· 
dem por trás da cabeÇa. 

11 
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b - brinco feito de várias penas do paJllgaio-verdadeiro (Amazona aestiva 
L ). São usadas as rêmiges verdes, alaranjadas e azuis. A técnica de confeccionar 
o adorno é a emplumação em placa: as penas são colocadas num rolete de breu 
em fonna de leque. No meio da armação é enfiado um estilete de paxiúba que 
serve para stistentar os brincos no lóbulo. -

Cocar de pen• de arara 
Adorno de cabeça feito de penas rêmiges primárias e secudárias da ·arara, 

usando-se como suporte um aro trançado, chamado kajamari. As penas'ªº'~ 
postas de maneira radial. &se cocar de penas é raramente confeccionado . . -

' . 
- -. . . . -· "-

... 

. . 
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6 - Instrumentos musicais 
Os índios empregam poucos instrumentos musicais. Os chocalhos como 

instrumentos sonoros estão discriminados no item anterior, que trata dos ador-
nos. 

Flauta 
A flauta f: confeccionada da semente da fruta de uma árvore, chamada 

sukuru pelos Zuruahá. A semente tem forma ovóide e mede cerca de 9 cm de 
com pimento e 5 no diâmetro maior (centro). São feitos quatro ou cinco orifí
cios de digitação que permitem a variação dos sons. A flauta é soprada pelos lá
bios no primeiro orifício. 

Instrumentos de sinalização 
São fabricados da haste de vegetais, como o flechai novo, e produzem vá· 

rios sons, conforme o volume de ar que passa em seu interior. Esses instrumen
tos não apresentam orifícios de digitação. 

Huriateni 
Buzina com 50 a 70 cm de comprimento, feita de uma peça inteira da en

trecasca do jutaí, denominada hiini. O tubo é enrolado em forma espiralada. O 
som é produzido pelo sopro no orifício menor do cone. 

7- Armas 

7. 1 - Confecção de armas para caça • 
Zarabatana 

As partes componentes da zarabatana, chamada tuhu, são as seguintes: 
masy ... . ........ . ... . bocal 

'di . uwei . . .. . .......... . Dllra 
jamihia . . . . . . . . . . . . . . . tubo de duas calhas 
jabu buri. . . . . . . . . . . . . . .canal 
jabiri . . . . . . . . . . . . . . . . . peças de junção 
haramã ... . .. . .. .. .... material de entaniçar 

É uma zarabatana singela bipartida: duas calhas de punã, denominada 
kazuri são lavradas e .entaniçadas com tiras da entrecasca do cipó-imbé (Phylcr 
dendron imbe Schott). 

Na confecção da zarabatana são empregadas as seguintes matérias-pimas: 
(a) madeira, punã ou kuzari, (b) cipó-titica, (c) breu, (d) cipó-imbé e (e) dente 
do macaco-prego. 

a - punã (kuzari) : são lascadas duas ripas de até 3,80 metros de compri
mento. São trabalhadas raspando-se a superfície com uma plaina feita de faca 
com cabo de madeira. As_, peças são ajustadas formando metades iguais, com o 
lado interno plano e o lado extemQ convexo. No lado plano, é talhada longitu
dinalmente uma calha com auxílio de um instrumento, o baijimy. 

Para talhar, primeiro risca-se a peça longitudinalmente e depois na parte 
do canal. As duas pa~tes ajustadas formam o corpo do canal ou o tubo intern'o da 
trajetória do projétil. Se apresentar alguma falha de alinhamento, o tubo é aque
cido ao fogo brando a fim de se retificar a envergadura. 
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Estando as-duas partes ajustadas, coloca-se duas cunhas longitudinais no 
comprimento do tubo nas partes justapostas. As cunhas, chamadas jabiri são de 
talos de caranaí. ' 

b - cipó-titica: a junção provisória das duas partes é feita com o cipó. Ele 
é envolto em tomo do tubo em forma de laço, cerca de 10 cm distante um do 
outro. 

c - oerol : denominado muza pflos Zuruahá, o cerol é aplicado como cola ·· 
para rixar a fita protetora da entrecasca do cipó-imbé. 

d - cipó-imbé: denominado hixa asihi. De sua entrecasca se coleta tiras em 
forma de rolo. O material é designado haramã. As extremidadesadjacentessãoso
brepostas e o tubo é envolvido por tiras até o segundo ou terceiro laço do cipó
titica, que nessa faixa de envolvimento é desprendido. Assim, as duas partes do 
tubo sao fixadas com fitas haramã ao mesmo tempo em que o cip6 é retirado. 
Falhas em forma de protuberância são corrigidas desenrolando-se a fita e enta
niçando outra vez. · 

Após minucioso exame do tubo prossegue-se ao ajustamento do calibre do 
tubo interno. Feita uma armação de madeira para fixar o tubo, passa-se a traJ>a. 
lhá-lo: .uma vareta arredondada e mais comprida que o tubo, denominada· kani- ' · 
dani, feita do cerne de um tipo de cipó, chamado buahy, ou da paxiúba, é ajut
tada ao orifício do tubo a fim de tornear .o canal. Quando o cano ficaentupdo, 
é necessário derramar um pouco de Agua no bocal para empurrar o pó pelo oli-
f ício da ponta. Desse trabalho depende a precisao do tiro. 

e - Dentes do macaco-prego: um ou das dentes desse macaco, ojiwi, slo 
presos por uma porção de cerol no primeiro quarto da extensão do tubo, funcio
nando como alça de mira da zarabatana. 

Finalmente a zarabatana é lixada com uma folha de waskanahy,nãoiden
tiftcada em português. Embora existam vários tamanhos de zarabatana, as mais 
comuns medem cerca de 3, 80 metros. Ela é cónica e o diâmetro do bocal mede 
cerca de 3, 5 cm. 

Setas da zarabatmia 
Os Zuruahá designam as partes componentes das setas da 7.arabatana com 

• os segwntes termos: 
l..ln' ru.· tt' let "' . . . . . . . . . . . . . . . .es e 
kawany ....... . ... .. .. entalhe 
zttmantani ........ .. .. .. ponta 

As setas são estiletes com cerca de 40 cm de comprimento, retirados da 
palmácea patauá (Jessenia bataua (Mart) Bu"et) e chamados kanesi pelos índios. 
Afia-se a ponta de aproximadamente 3,5 cm e faz-se um incido anular no pé 
dessa poota, que será besuntada com veneno. A seta soprada contra um animal 
quebra no ponto da incisão. 

A rom ba é revestida por uma porção de pai na da mungu beira e ajustada,' 
com ajuda da língua e saliva, em forma circular no orifício do boeal da zaraba
tana. Quando o projétil é caITegado, o invólucro de paina e a beira do bocal for· 
mam uma s.uperf icie plana O invólucro de paina seive de bicha para comprimir 
o ar dentro da zarabatana e dar impulso ao projétil quando soprado. 

Carcfls para setas de zarabatala 
Para confeccionar o carcás emprega-se palha de caranaí de. duas folhas 

(Mau.rida huebneri Bu"et), a habixikw"1y. O carcás é disignado kanesi tahani. 
Os folíolos da palha envolvem um feixe com 50 a 200 setas. 
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' . . . ..o ful)dO do.carcás é formado pelos talos reunidos e amarrados com um fio 
de rede q\le é·c.onduzidp entre~ palhas juntadas de modo longitudinal com vá
rias· l~çada$. Um trançado de xir/kiseive como alça para carregar o carcás no om
bt~ esq~e~o. Nf!.e; as ftechas besuntadas com veneno estão protegidas e guarda-

"·. dai . pa~a'. µm· tá~ldo,, ~~jo .. A paina é levada num cestinho trançado, o hotoku, 
' .:. :q~e. i 6~.~d?: P.br ~~o do cárcâs de setas, suspenso numa alça de fio de ai

' · . ;;:~~~·.!l .. àm.rra<JP.:.~·s duas pernas da tira do carcá's. 
\, ,. • ... , ~· • --;. • " li: ' ... l ... ' • ,• . . . ' ·.... ' . , .... ~ , .. l ·. .. .. :. ~ .. . .. .. A ' :, . ?~t ~ .J· .-~ .. • , ~· .:.. ... -

& . .. / MO~.i.! •'.t"• • ...... '•"'1··~ .... .;; . . . 
• • .. s .. > ... ~ . 4.,. ~ ' .. l .., ' ..... . .. • • • 

. · .:. " ·. · ·, ,,,< ·. ··~"Çi:•;~it,\~~:(l~~gnam o·arco cóm o termo harakade e discriminam as seguir)-
. •~ ~·\. ··r.l..s'· ··~···: · /·:·. •. · ·~.···:·... ~.... · · 

)Jl:JiJ , w .. . ' '.l 
• • • 1t'l ' ••• "" ' ·j . · .. ; .~•i'"':. i;,: ;·, ~ .. -,~Ú:bUrocillini . .......... . . ombro do arco .. . .1... . l .. 1 ( ... ~.. • ~ • • &<!, .. • • 

/ ; . . . . : "-~ :::,,,,\· - '. amsaini ............. . . segmento inferior 
. , . ·.· .... ·" · ·. ' . . · · ·.; : .. ·..: .~~ta. . . . . . . . . . . . . . . . .segnien t0 superior 

• ' • " 1 ~ • : •. ~ ~ • : )· : ii' .. ..• ' ~ .•. - h d . ., · , . ··. · . .;-::; .. ,::. ~an1 . . . . ~ . . . . . . . . . . . .empun a ·eira 
· · . · ,\· ::;;.. ·:~ .. :· '· iXhii . : . ; · ............ ~lado externo do segnfento 

. ': . .. \. ' ·. ·ii· • / ::1'1\' &;:;.;.J; ""'" ' 1 d . d 
. · .. ·: .- , ··. · ; ·" ~J · ,' . u~Uycausanl ............ a O ln temo p segmento 

• • . ' ' t • ~~.\~·· ,! - . • ' , . , 

, · f!·~~ ... · " ... 1 • -.::f~;· - " • .• .•• · •••••..••• corda 
.. • ~ ~ · ·t •• ~~ • '-'· ~~. • • ... ~ .i 'll .. ;,~aa 'Z ··3, · ~~ · • d · :~·.: ·~·· -.~ ,. ..... : .. ~. ,; · .'J.laJ ·sir • . ~ -........ , ... no a armação 

• ~/ /J'c, • 1 .. . -~ ~: - · ' .. ,.. . 
···-'· ' ··?t·· · ":. ~~ 'J. ·~ 1 "° ';~•'f:;. ·i;, ... '{r-,,.1 •"'' , 

. -· .. -.z..,; .. ~;"~~ .. ;~ ,~~~.~cr·· ·~n;fe~on~do' ae u~. só segmento longitudinàl da madeira reti-
: :· ·• · 1: -~~1;·~á'púpti~~ ,(Jià~.tris. gasipties ilBK), ~ masã. Os seg~entos inferior e su
. J!~or~tem a11JJ18,~a,fonna, afinando no sentido das extremidades. A empunha

~ka~ i i~s. J~~.~:.~Q qmbro recebe .u.m entalhe um pouco acentuado onde é 
".~Jr'l'd'.~;~i é~~~~~~ ,~m nó ije pQreo, . ao passo que no te~minal do segme?to 
íl:'~.~oi..·;~ · soJ?ra ·~ . cotaa é enrolada. O arco pode ser classificado como baixo 
êlnico clíato; e-mede c~rca de 1,80 metro. 
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Flech• 
. Os índiqr distinguem ~seguintes partes componentes da flecha, chamaqa 

"~b ·. ~T )'\ ;• 

· áhánl. . . . . . . . . . . . . . . . .haste 
' . . 1..::..: ,. . • 

.~1m. .. ~ .. . ...... •' ... Va!'eta ' ç • .·' ,,. 
·. .: zuman taÍli . . . . . . . . . . . . . ponta da flecha . . 

· ~. koàkidi . : : . . . . . . . . . . . . parte pintada 
, l • IÍõurini . . . . . . . .. . . . . . . . cava 

I ' 

. :,, '· ·. ,. l;>â~ ............ .... cantos da cava 
• ·\ ' r • ~ ·~.go .. i , . ...., 

. .. : ·"" "'· · · ; . : ~~ ... a.reMê· ~ih.i' ............. parte emplumada 
• ,.. . ','~ :· \ •• i:,>f'lo;' ~ .. • ·l _;, :·~ .... ~;; . ' ' ' ' 

. ·. . a - 1í~te .. ·6óm· l. metro de comprimento, é feita do ·flecha.I cultiv:ad'o· .. . .. ~· . , 
ttuanCJe $4uto, é. cortàd9 e seco à sombra, mudando a cor, originalmente ver-

. . ·. . · -~~, . ~Si~~ ·~,1~ .. :P~as com algumas falhas são ajustadas ao fogo brando. A 
, ·.,... .. h•te/t,eP.~~n~ .. ~â.s térços do total da flecha 

: ", ' '. ·.- . :'.::~ ,·--~~~8!'-):~;i._á.~rtespbride à ~tte intermediária entre a haste e a ponta per
". • · __ . fu~~~r~~ ct~, n:~~.a.-~ sé bem que· P,Oi>.ta e vareta, enca-stoadas na haste, constituem 

.• :-.. . . 

uma urnca ~· . 
·. · · : · Â vâretá; d'.~·::45 '.~~de compimento, é feita de diversas e$pécies de pabná
cea.: pupunheira, pa:ltiúba, a dosana, e kwasahki, não içlentificadas em português. 

., .. ~ ·i:>·ossui .duás-,: P,õntás, ·uma que corresponde à ponta prepriamente dita e outra 
. q~é . é. en~tÇada na haste. Pàra encastoá-la, é n.ecessário firmar a parte do encai-

'· ·xe_. :~õm. ~râs de 'bi~titica, pois a vareta mede cerca de 30 cm e pod~ lascar a 
haste. · ., 
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Por isso, cerca de 10 cm da haste superier são envoltos com laçcs de fio de. 
al9ôdão passado em cerol; dando, assim, resistência à parte encastoa.é:lá,. 

e - Ponta: nela são feitas quatro calhas de cerca de 20 cm, com o baíjimy, 
que seivem para conter o veneno. A ponta é afiadissima. Na parte inferior da 
calha há um espaço não 'besuntado corn veneno que é tingido de urucu; é o pon· 
to de quebra da flecha. ' 

d - encaixe da flecha: e·ssa parte de 3, 5 cm na extre1nidade inferiot· da llas
te é refQrçada .com uma amarração de fios de algodão. A técnica de amarração é 
a seguinte: passa.se o cérol e fixam•se diagonalmente quatro plu~s da cabeça de 
mutum, conhecido como iritt.ixara, as duas de cima sobressaindo na haste e as de 
baixo passando da extremidade da hàSte. 0s fios de algddãe par~ fixar as pe,nas 
são colocados em forma de oito, sempre .envolvend.o o fio anteriâ r por $Obrépo
sição; aquele que envolve as plumas superiores é tingido de ur.ucu, e o. outro, pas-
sado no cerol, é de C.ot preta. , 

~o final da haste é feito um pequeno entalhe para o assentament~ do arco. 
Na flec)la não h~ emp11:1mação propriamente dita. 

e -: d~páro: identifipado co~o di~ró secimôário . . A extremi~de distal 
da flecha é segu.ra pelo polegar e o indicador esticado, que talJl.bém setVe de mira, 
ao mesmo tempo que os outros ded.as se colocam sobre a ·corda, puxando-a .. 

f - capa protetora .para flechas: a capa, chamada tyb'tahani, é feita ' àe 
folíolos da palha de caranaí e confecc:ionada como o carcás de setas. 

7.2 - Confecção de armas para pesca 
Flecha: a vàreta é cotnprlda, a ponta é um pouco àpantada e s~ni Oá:l'.has. 

Serve para fis.gar ~ixes éQCnxiados com tingui. , , 
Azagaié!_: na língua zuruahá denominada juba, ela consQtui. hoje uma m., 

portante arma de pesca. A técnica para confeccioná-la não é zuruahá; mas foi 
absorvida com extrema perfeição: o encastor é feito de biorana-ferro (kaxuru 
kienzubuni). Os índios usain a vare,ta como virote para encaixar o encastor e a 
haste da flecha. 

SE.TA l)A ZARABATAN~ 
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CAtCAI DI SETAS 

k ibuburi 

ltirlni 

taltani ltaromy 
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FLECHA 

hourini _1.umonloni 

· ohoni 

irÍtuxorq 

~*- mor•k• osihi 

· kookidi 
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8 - Construção da maloca 
Os índios indicam as partes principais da construção da maloca com os se-

• g\llntes termos : 
cxla. . . . . . . . . . . . . . . . . .mal oca 
zarawahy . . . . . . . . . . . . . .caranaí 
h . . , . . 

aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . apo-a uca 
oda gari . . . . . . . . . . . . . . .linhas 
kahu ... . .. . ... . ... .. 'l·travessa principal 
dokuni . . . . . . . . . . . . . . .esteio 
kawanaru adahade ........ círculo inferior 
kawanaru namhade . . . . . . .círculo superior 
kawanaru kariíateni . . ..... junta do circulo 
dokuni zarady ...... . ... . encaixe de cima 
hirini. . . . . . . . . . . . . . . . .ainarração 
zarahkini . . . . . . . . . . ; . . .forquilha 

Os termos principais no processo da construçao: 
oda gari ourumlúri . . . . . . . .levantar as li~as 
nitazumhiri . . . . . . . . . . . . sentar o círculo 
hai rnihkianauhiri . . ...... amarrar com clp6-titica 
batadehyru. . . . . . . . . . . . .fazer encaixe 
kawanaru kamatehyru .... . juntar as peças do circulo 
zarawahy einaky baranhiri . . . cobrir a cumeeira com carmaf 

As partes principais da maloca são designadas com os seguintes tenno1: 
--... 1...· • ~, . . . ·. . . . . . . . . . . . .cumeetta 
cxla makawy. . . . . . . . . . . .circunfertncla da maloca 
cxla masy . . . . . . . . . . . . . .a parte inferior da maloca 

• za,n 1 . . . . . . . • . . . . . . . . . cen tto 
oda zai makawy ......... interior 
oda houri . . . . . . . . . . . . . . vão 
ibuhy . . . . . . . . . . . . . . . .repartição familiar 
einaky kabani . .. .. ..... .lugar da rede 

F.scolhido o lugar para a construção da maloca, inicia-se a coleta do materi
al destinado à preparação dos esteios mestres, para o suporte do círculo superior; 
dos esteios menores, para o suporte do círculo inferior; das linhas compridas, 
para a cobertu.ra; das ripas de paxiúba; da palha de caranaí de duas folhai; do 
cipc>titica; do cip6 buahy; e das forquilhas, vigas e caibros, para os andaimes e 
suportes utilizados na construção. . 

As ferwnentas usadas são o machado, o terçado, ·a faca e a pá de madeira, 
denominada hotoku. A mootagem das peças desenvolv•• em quatro etapas: (a) 
levanta-se os esteios mestres e assenta-se o círculo superior; (b) coloca-• os es· 
teios do círculo inferior; (c) fixa-se as linhas compidas; e (d) tece-se a palha para 
cobrir a maloca. 
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Levantamento dos esteios mestres e assentamento do círculo superior* 

Numa circunferência com 30 metro~ de diâmetro são feitos oito buracos, 
com 5 metros de raio, nos quais são assentados oito esteios mestres com os res
pectivos encaixes nas extremidades. Neles ~ assentado o círculo superior consti
tu ído de sete peças anteriormente montadas no chão. F.ssas peças são de envirei
ra-de-caçador, denominada howi pelos Zuruahá. O assentamento é realizado du
rante trabalho ~oletivo. Para realizá-lo, emJrega-se várias forquilhas para erguer 
o suporte circular, sustentando-o na mesma altura do assentamento final . 
Colocação dos esteios e do círculo inferior 

Em seguida, faz-se 41 buracos na esfera periférica onde são assentados es
teios com cerca de 1, 5 metro de altura, com encaixes nas extremidades para as
sentar o círculo inferior, anteriormente montado no chão com várias peças. 
Fixação das linhas 

Segue-se a colocação das linhas, pelo lado de fora dos suportes circulares, 
e sua amarração, sendo uma por uma erguida e fixada no círculo inferior, e de-

• • • f • • 

pois no suporte superior, com c1po-uttca. 
Das 86 linhas, apenas 17 se encontram, fonnando a cúpula a 15 metros de 

altura, ao passo que as outras se perdem no caminho, apenas ligadas posterior
mente pela amarração dos panos de caranaí. 
Tecedura da palha para a cobertu ra 

No processo de tecedura da palha, os Zuruahá utilizam os seguintes termos: 
' kasadamhiri .. .. ........ col<l>Car afolha na vara 

biriuwa hasaraugirhiri ... . . . colocar a segunda folha 
mikianauhiri . . . . . . . . . . . . tecer 
gaba irikaru tymhiri . . .. . .. passar o talo da primeira folha 

jamahkahiri damixini tymhyru .. deitar o talo nas palhas 

Primeiro prepara-se a palha: a folha de caranaí, denominada zarawahy, é 
cortada e a."llontoada no centro da maloca. Depois de apurar_ os talos no compri
mento adequado, com cerca de 60 cm, várias palhas são sobrepostas, rasgadas e 
em seguida ajeitadas em montinhos separados em 41palhas da esquerda" e ''palhas 
da direita". Em seguida, as folhas são lascadas com o terçado e outra vez amon
toadas, agora prontas para a tecelagem. 

As ripas são retiradas da paxiúba1 palmácea denominada dosana pelos ín
dios, desdobrando-se o tronco em várias-peças que depois de limpas do bagaço 
são trabalhadas até tomarem forma arredondada. 

Escolhida a palha, do monte da direita ou da esquerda, as três primeiras 
são enlaçadas em torno da vara; a partir da terceira são todas amarradas pelo talo 
da segunda anterior com um laço por cima do talo da terceíra e depois com o ta
lo deitado por cima da palha O talo da ültima folha é dobrado por baixo de la-
ços anteriores em sentido oposto. · 

Primeiro cobre-se-a êúpula da maloca: os panos são tecidos em varas flexí
veis do cipó buahy, usando-se para o trabalho de fixação um andaime de madeira 
que em geral não é -retirado por questões de segurança. O construtor, que se mo
vimenta no andaime, iça os panos com um cipó, amarrando-os depois nas linhas 
compridas com lascas de cipó-titica que são carregadas no barbante da tanga. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
* Para esta descrição utilizamos a maloca de Wahare como modelo. 
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Terminada a construção da maloca, inicia-se a construção das instalações 
internas para acomodar as famílias. Travessas entre dois esteios mestres e os es
teios do círculo inferior formam o kahu, a habitação famili~. Outras habitações 
familiares locali7.am-se na sobra de cada kahu em f orrna triangular, ou nos cen
tros da maloca, onde se instalam trave~as para essa finalidade. 

Cada maloca tem sua dimensão própria. A casa de Dihidi apéia-se em sete 
esteios mestres; a cobertura de 51 voltas de pano - 17 até o suporte superior e , 
34 até a cumeeira - é fixada em 73 linhas das quais 14. che~m até a cúpula. A 
casa de Kuxi apéia-se em nove esteios mestres; 54 voltas de panos - 16 voltas 
até o círculo superior, são fixadas em 75 linhas das quais dez seguem até a cume
eira. A casa de Hamy apóia-se em 11 esteios mestres ; o círculo interior conta 
com 38 peças ; das 87 linhas, apenas 10 sobem até a cúpula O diâmetro da malo-
ca é de 28 metros e a distância entre cada esteio mestre e a periferia da maloca é 
de cinco metros. 

' 
9 -- Construção do acampamento 

O acampamento, denominado oda basa, é construído montando-se quatro 
suportes, cada um constituído de duas estacas fincadas no chão e amarradas em 
fonna de cavalete, sobre os quais se apóiam duas vigas horizontais e dois arcos, 
ambos no sentido da largura do acampamento. Em todas as armações emprega-se 
o cipó-titica. As linhas são colocadas por cima dos arcos, em sentido longitudi-
nal, e enlaçadas. · 

O acampamento é coberto com folhas de bananeira-brava, chamada huma
hy pelos Zuruahá, e de patauá. As folhas de patauá são colocadas sobre as de ba
naneira, postas no senti~o da largura. com o lado do talo oculto. Em acampa
mentos que se compõem de vários tapiris, emenda-se um no outro ou encosta-os 
em árvores vizinhas. 

1 O - -Preparação do veneno 
Veneno para armas de caça 

O veneno para flechas e setas é preparado com dois ingredientes: o xihi
xihi e o kasimeni. O xihixihi (CUrarea toxicófera (Wedd)*é um cipó-trepadeira 
torcido de tonalidade branca. O kasimeni é um cipó-trepadeira (Strychnos soli
moesana Krokoff) , identificado como iha pelos índios Banawa-Jafi, do médio 
Purus. 

Os índios designam as fases principais do preparo com os seguintes termos: 
kasimeni murakehyru ...... preparar o veneno 
xihixihi da:zahkehyru .... . . bater tingui 
kasimeni kabehyru . .. . .... socar o veneno 
koukehyru . . . . . . . . . . . . .misturar 
bami kahakehyru .. . . . .... despejar água 
etabezehyru .. ... . .. . . .. ferver 
bosu tunhyru. . . . . . . . . . . .mexer 
bydadehyru . . . . . . . . . . . .separar a espuma 
sasahkainjehyru. . . . . . . . . . besuntar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* SUMA ETNOLÕGICA BRASILEIRA Vol 1 Etnobiologiil, p. 127. 
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Os objetos utiliados no preparo são os seguintes: 
kasimeni kaby ........... pilão 
aku m . . . . . . . . . . . . . . . .mão de pilão 
katume ahy . . . . . . . . . . .. ítltro de folhas de bananeira 
mahowa. .......... .. .. paina 
xemeni . . . . . . . . . . . . . . . vasilhame 
zamyryky . . . . . . . . . . . . . pincel 

O xihixihi é coletado na sua fonna original em pedaços compridos. Depàs 
é batido até· transformar-se em fiapos finos, recolhidos em folha de bananeira. 
Coleta-se o kasimeni mas se aproveita apenas os ~hos novos que se encontram 

• 
emoscados nas copas das árvores. E descascado com o terçado e guardado em 
cestos kuhani. O kasimeni é socado num grande pilclo, o kasimeni kaby até ficar 
esfarelado. 

Segue a filtragem do veneno. O. dois ingredientes são colocados em por
ções iguais num funil constituído de um suporte triangular de varinhas no qual, 
de forma cônica, é ajustada uma folha de bananeira com uma porção de pai na no 
fundo, que serve para filtrar a água despejada no farelo. O funil é assentado num 
vasilhame, chamado xemeni. Para se obter o líquido concentrado, é necessário 
reali:r.ar uma filtragem lenta. Uma parte da água retirada na boca é derramada es· 
paçadamente, fmndo com que o veneno vá pingando no xemeni. 

Feita a filtragem, o líquido é femdo em fogo brando até ser desidratado: 
uma camada espumosa de tonalidade marrom que é sol ta é depois passada na 
parte supericr do bojo do vasilhame com um pincel, denominado zamyryky pe
los Zuruahá, feito de pêlos de caititui. O líquido apurado forma uma camada es
pumosa grossa. 

Passa-se então a besuntar as flechas. O veneno, quente, pegajoso e de cor 
amarelada, é passado nas calhas das flechas e nas pontas das setas. Depois de en· 
volver um feixe com cerca de seis flechas com a massa espumosa, ele é aquecido 
ao fogo. Usa-se uma ponta de flecha para espalhar o veneno em todas as flechas, 
uma por uma, distribuindo assim, cuidadosamente, a massa que ao calor se torna 
mais líquida, apresentando uma tonalidade escura e brilhosa. Por fim, cada calha 
é re~tada e alisada com d dedo, espalhando-se o veneno com a saliva. 

As setas são unidas em dois ou três feixes de 20 a 50 peças, passando-se 
veneno maciço nas pontas. Com um feixe menor besunta-se as outras, sempre 
aquecendo a massa e distribuindo o veneno; rest~ pingentes são afastados com 
ajuda da saliva. 

Veneno para pe1ta 
Os Zuruahá conhecem dois tipos de veneno para a pesca: o (a) kunaha e 

(b) o bakernã. 

a - Kunaha ( Derris lati/o/ia HJJK)* 
Planta cultivada ctijas rai7.es são tóxicas. Colhido na roça ou em capoeiras, 

o kunaha é usado para peq\ienas e grandes pescarias. · 
· Ap6s limpar uma área onde deve ocorrer a pescaria, é feita uma armação 

com forquilhas que sustentam um pedaço de madeira cuidadosamente descasca
do. Ali o kunaha é batido. Na mão esquerda segura-se a raiz; na mAo direita é 
conduzido o batedor igitalmente descascado. A raiz é esmagada até soltar fiapos 
brancos que são recolhidos em folhas de bananeira-brava. Quando a quantidade 

. ' 
• • • • 1 • • • • • • • • • t. • • • • • • • • • • • .. • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* SUMA ETNOLóGICA BRASILEIRA Vol 1 Etnobioloiia, p. 127 
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do kunaha é significativa, há mais batedores que separam o veneno. O farelo, de
pois, é guardado em cestos kuhani. 

Lança-se o kunaha da seguinte maneira: metido em cestos kuhani, ele é 
mergulhado no igarapé em pontos estratégicos. Logo a água passa a ter uma tona
lidade leitosa, já envenenada. Grandes peixes como sunimm, matrinxã e outros, 
que conseguem fugir, sao apanhados na tapagem, denominada xirime pelos Zu
ruahá. Os peixes pequenos são apanhados com flecha de pesca, a azagaia ou ~ 
quenos cestos cilíndricos, os jahkubara. Praticamente todos os seres vivos aquáti
cos são asfixiados pela ação do kunaha. Os cestoi são mergulhados na água até 
a completa lavagem do veneno. 

O kunaha pode ser misturado com uma porção de casca batida de zynyny 
atóxico, não identificado em português, que, na exixesdo dos Zuruahá, intensi
fica a capacidade tóxica. 

b- Bakemã 
Planta identificada como timbó, é um pequeno arbusto tóxico culti· 

vado em capoeiras. Colhe-se os galhos, folhas e sementes. Depàs de ser triturada, 
é recolhida em cestos sadawa e mergulhado na água, que se tinge de uma tonaH. 
dade escura. E usado principalmente em pequenas pescarias. 

O bakemã pode ser conseivado numa grande bola compacta, servindo co
mo isca em viagem ou excursões. Após ser amassado e socado, é misturado ao 
grolado da mandioca, a mãma, e depois assado no alguidar. Às vezes mistura-• 
ainda a casca da taxi, denominada kyrymazy pelos índios. Essa casca tóxica pode 
asfixiar certas espécies de peixe quando batida e jogada em pequenas porções na 
' agua. 

-
' 

11 - Prepar~ão do rapé 
O rapé é constituído de dois ingredientes: (a) o pó da folha de tabaco, de

nominado kumandy, e (b) a cinza da pupuí, árvore conhecida pelos Zuruaháoo-
mo houku. . · 

·a - as folhas de tabaco colhidas na roça nova são selecionadas e emPJba
das. Tira-se os talos das folhas e as coloca no alguidar com a nervura exposta, em 
forma circular. Em fogo brando, essa rodela de folhas é torrada, sem, porém, dei
xá-la quebradiça, e guardada em cestosjahkubara. 

Querendo fazer rapé de uma dessas rodelas de. tabaco, ela é novamente tor
rada até ficar qúebradiça. Para isso, elà é espetada numa vaJ'eta ou numa forqui· 
lha de pauzinhos e tostada ao calor da brasa. Nesse processo precisa-se tomar cui· 
dado para não queimar as folhas. Quando está no ponto, a rodela é quebrada e 
colocada no pilão, o howa; a mão de pilão utili:rada para socá-la é denominada 
akubi. As folhai são convertidas em pó. 

b - a casca de pupuí é coletada cortando-se can a vara pequenas tirai que 
são armazenadas para o preparo de várias doses. O houku, feito em pedaços, é 
queimado dentro de uma pequena vasilha de barro, a xawaidí, no foqo brélldO 
até se converter em cinza. Essa cinza, de tonalidadé marrom, é adicionada ao p6 
de tabaco, misturando e socando os dàs ingredientes juntos. 
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12 - Materiais ecléticos 
Paina 

• 
Denominada mahowa pelos Zuruahá. E, coletada da mungubeira e guardada 

em pequenos cestos. Retirada a sujeira, ó "algodão" é afofado e posto ao fogo 
brando. O calor toma a paina mole e apta para ser usada no disparo de setas de 
zarabatana. Nas caçadas é levada num pequeno. cesto, o hotoku. 

Breu 
Denominado dagami, é a resina 

Burseráceas arbóreas. Após ser coletada, 
que coagula nos troncos das espécies 

é . usada para iluminar a habitação fa-
miliar. 

O breu é .a matéria-prima utilizada para a fabricação de cerol, designado 
muza pelos índios. O breu derretido e apurado.é transformado num bastao de ce
rol que seive para reforçar os fios de alg0dão, colar a entrecasca do imbé no tubo 
da zarabatana, colâr .plumas em objetos de adorno e outras finalidades. 

1 

Pasta de urucu 
Na língua denominada ymy, ~feita do fruto do urucu (Bixa orellana L ). 

'As sementes, e à$ vezes também o bagaço, são lavadas, amassadas com um pedá
ço de RaU· e peneiradas no cesto sadawa, que é colocado no alguidar preso a uma 
armação triangu,l~ de madeira. 

Em seguida o liquido avennelhado é feivido ao fogo brando até a desidra
tação. D~ massa é feita uma pasta em forma elíptica. Seive principalmente para 
pintúra qorporàl e ~a tingir os fios da rede, adicionando-se para issó. leite ma
terno, saliva ou água. 

MA LOCA 

makawy 

masy 
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6-~ 
o-- ~~~ A População zuruahã em maio de 1989 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11 -
12-

13-
14-
15-
16:.... 
17-
18-
19-

D. Ikian tare 
O Daiahka 
O Moru 
6 Kwakoi 
D. Xagani 
D. Aidekuri 
o Ti ti 
O Hunia 
O I~ru 
!:::. Kawakaini 
D. Axidibi 
O Akudi 

D. Axa 
O Eidiu 
O Kuwa 
O Tosa 
O Dedowa 
D. Ania 
o~ 

20 - D. Aniumoru 
21 - O Jejewei 
22- O Buti 
23-- O Agarehu 
24- O Ainowa 
25 - D. Agonaseni 
26 - D. Jatabu 
27- O Imni 
28 - D. criança ainda 

sem nome 
29- Â Znmari 

30- Â Hamf 
31- O Kuni 
32 - O Bokwari 
33- Â Naru 
34 - D. Karara 
35 - !:::. Abida 
36 - O 1in1ini 

37 - D. Obunu 
38- O Mosy 
39 - D. Gamoki 
40 - D. Hatetu 
41- o Dendy 
42 - D. Tahl 

43 -
44 -
45-
46 -
47-
48-
49-
50 -
51 -

52 -
53 -
54 -

O Howi 
D. Aturu 
!:::. Wahideni 
O .. r~wariru 
O Harakade 
6 Totokomo 
D. Nakubunu 
o Dixinimã 
D. criança ainda 

sem nome 
O Xaml 
D. Tohawi 
O Aide 

55 - D. Naindi 
56 - O Demi 
57 - D. Or.ei 
58 - 6 Karari 
59 - O Harasuzu 
60 - !:::. Inisa 
61 - O Gaindiru 
62 - D. Heinidei 
63 - o Amani 
64 - 6 criança ainda 

sem nome 
65 - D. Ode 

66 - o Xitaro 
67 - D. Bode 
68 - D. Mawaxu 
6,9 - O Kuita 
70 - D. Kabuhã 

71 - O Wixkiawa 
72 - D. Jawanka 
73 - O Wanehã 
74 - D. Hotyru 
75 - D. Sobone 
76 - o Aijibi 
77 - Â Kur.ari 
78 - O Ihi 
79 - D. Kienzubuni 
80 - o Xinxu 
81 - O Dady 
82 - D. Inakawa 
83 - O Botoro 

84 - O Samine 
85 - O Waxini 
86 - 6 'Criança ainda 

sem nome 
87 - o Sarahka 
88 - D. Dihidi 
89 - O Bodini 
90 - 6 Ajuweidi 
91 - 6 criança ainda 

sem nome 
92 - 6 Kuxi 
93 - O Eidieteni 
94 - 6 criança ainda 

sem nome 
95 - o Axaku 
96 - D. Aij~i 
97 - D. Hakuri 
98 - O Abi 

99 - 6 Kimeru 
100 - o Jemedi 
101 - D. Wahare 
102 - O Agaru 
103 - O Agamixiru 
104 - o Onei 
105 - D. Xiburi 
l 06 - o Xirabki 
107 - Â criança ainda 

sem nome 

108 - O Jaxiri 
109 - O Xiru 
110- OAu 
111 - O Amu 
112 - O Karewa 
113 - O Dawinowa 
114 - o Kaniaru . 

o Xiubkwa 
O Hotoro 
D. Gamoki 

115 -
116 -
117 -
118 - D. criança ainda 

sem nome 
119 - O Kuximã 
120 - D. Miti 
121 - D. Naminderu 
122 - D. lkidi 
123 - D. Aidahu 
124 - D. Hamidihei 

I 
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ano 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Mortes por suicídio entre 1984 e 1990 

nome 

Ohoi 
Jamori 
Dyabai 

Tokwomo 
Tahu 
Taju 

Wanare 
Hainixu 
To tone 
Kataru 
Xikwomã 
Xahara 

Ixaho 

Boasamaru 

Wainide 
Nakuhana 
Kajuwei 
W~ini 

Dady 
Naindi 
Xinxu 
Amani 

Kuita 
Waneha 

parentesco 

f de 66 
f de 66 
e 

M 
F de 114 
F de 71 

F de l 
f de 1 
f de 13 
m de 50 
Fde 50 
F de 52 

f de 37 

Fde99 

Fde 75 
Fde 55 
Fde 71 
f de 84 
f deTokwomo 
55 
f de Tokwomo 
f de 84 

ede 37 
f de 71 

nº· de filhos 

1 
solteira 

6 

6 
l 
l 

separado 
solteira 
solteira 

4 
solteiro 
solteiro 

solteira 

solteiro 

1 
solteiro 

2 
2 
1 
8 

solteira 
1 

l 
1 

suicídio coletivo 

:1 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

:} 

Nota: nesse período mo"eram duas meninas picada,s de cobra, uma mulher e seu 
filho excepcional, que foi envenenado, e alguns recém-nascidos. 

( 

• 
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POVOS INDíGENAS DA REGIAO ·oo RIO PURUS 
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... 

• 

UMA: 
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Dixinimã, plantando maniva de macaxeira - p. 114 

cemitério, perto da maloca de Hamy - p. 73 



Mãma-dokuni: cesto para guardar a massa de mandioca na f:tgua - p. 164 Bodini, espremendo a massa de mandioca, usando o xiriki - p. 165 



lbini, exibindo seu traje festivo: com peitoral de dentes - p. 178 
tanga de plumas de tucano - p. 179 e cocar com flores de plumas - p.179 

Tahã, preparando o veneno para besuntar as flechas e setas - p. 187 
.. 



Dixinimã, preparando pasta de urucu (ymy) • p. 190 

... 

lxaho que tomou veneno em 1987; na fota entre duas coleguinhas 



Kuni, preparando a terra para o cultivo, cortando por meio de machado, raízes duras 
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