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Data I r: _ 
De 1 EGIPSON NUNES CORREIA - Tbico Indigenista f Cod. i)DI) fj)(i? [ 8 (/) 
Parai 11ma. sr. FREDERICO l)E MIRANDA OLIVEIRA - AOO. de Meeap6/FUNAI 
Assunto• Relat6rio sobre mi.talo realizada no PIN 2ururé (FAZ) 

RELATÕRIO s)N .• roRtJRt/88 • EMI 10,08,88 

Senhor Administrador, 
Encaminho à v.sa., Relat6rio referente a ordem 

de Serviço n!l 292/88 de 24. 06, 88, proveniente da 41 SUER./BELtl.f/FUNAI ,. 
sai da Cidade de Macap! no dia 09.ó7. 88, a ~ · 

do de um pequeno avião hetado nessa cidade, Alm de mim, viajava tem ,. .. 
b611l Ul'!l casal de Úldios da tribo Apalay, CCln seus dois filhos. ap6s 
uma hora e trinta minutos de v&o, cheg~os ao PIN Purur6. Desci d.. 
enquanto a aeronave prosseguiu viagem rumo ao PlN Apalay, a lim de li 
deixar os quatro ind!genas que comigo viajavam. 

A pista de pouso do PIN Purur' possui seiscen 
tos metros de aanprimento por dezesseis metros de largura e, dui-ante - a 6poc:a mais chuvosa, um trec:ho de aproxime.danente cen; m~~s no me:lo 
·da pista apresenta-se excessivamente -dmida e mole, tomando a descida 

- _.._ .. ---~ _________ ,.._ .. -·------- ----- 

de avilo perigosa nessas ocas:l.8es .• Tal pista 6 recoberta em toda . a 
sua extensão por uma graminea pr6pria da fijile, 

o P?N rururé loealiza-se na margem direita do 
rio Paru de Leste e 6 cmposto de casa do posto e .larmlcia num 16 pr! 
dio, aonstruidos de ma4eh'a e cobertos de alum!nio. Hã ainda mais ct.e 
ee casas t!picas doa lndios, todas coberta, com Rolhas de Ubim, 
• Dia 11 de julho lui visitar a aldeia ttapekl1 

s:i. tuada acima do PIN Purur6, na margem esquerda do mesmo rio e distaa 
te uma hora e dez minutos por canoa. o che1.'e da aldeia, o bidio MJ 
toyl Apal.a.y, recebeu-me bem e mostrou-me o lugar d.u M. timas aparj 
ç3es de índios arredios ao rP.dor de sua ladeia, Perto de sua casa, hJ 
via um 'l'apiri onde e~ .. e costumava depositar 09 brindes. Segundo inlOIH 
fnltiWesde Matoy6., 01 arredios não aceitavm os terçados colocad~• nc 
Tapiri e as panelas eram amass&!as, Eles gostavam mais de lacas, m • 
s6is a los.foros.. Pela quantidade de rutro1 encontrados, Matoyl c-âlc 

' 
lou em uma dezena o n6mer? de :lndios misteriosos que permnbulavam na 
proximidad•• da sua aldeia, geralmente à noite~ Esses acontecimentos 
ccm.eçarem 11m abril do COl'Nrnte ano e vieram coloce em sobresal. to • 
sa pacata aldeia, a ponto de certa noite o filho de Matoyá, um rapi 
chamado CRISP:tM, atirar de espingarda contra a escuridão, para alug, 
ter quem lá estivesse. Isso lhe custou represllia poi9, durante a · 
drugada, estando ele deitado em sua rede, algu&n lhe jogou um banq 
nho de madeira encontrado·~as proxiJUidades, atingindo-lhe o cmbr6, 

' 
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entanto san grave, aonaequlnotu. 
Ili Xtapek6 mo:rm nove pe11oa1, a maioria du 

quais alo conat:l.tuidu 4e mulbRea • cril,fl9U • apenas dois hcmena 
Temeoso de umaataciue ou o ztapto de algu.6n& de aua f ad.1:la. Matc,yá 
convidw a1gmu1 peetea que •• ,. ctutant•a para lhe la1er ccnp,1 
nhia, Vieram sete hem.ena Apa18s'V • ap6• alguns 41u ••t•• laram *1.tbJ. 
tituidos por mais cinco hàmena cta ti-ibo Tiri6. laao aconteceu no• 

, mete• de maio e junhO • no linal de11e segundo •I• 01 gru.Pol de Ap! 
1ay a Th-16 jl tinha 19epesiado u 1uu ,:e1peativu lld.etu, ea . 
quanto gradativamente dtmS.nua a l!aqulnaia d.e btdioa ~01 nwtu.t 
la 1oaa1. 

,v 

l>ul'ante a p:rimeira·quin1ena do ml1 de junho 

(- f Urt lttft& dt Ol'it• lt!tlt~tu l f!awni4adt 4o lta,lkl. tla4u•1• oeaaiL 
oa brin4es co1ocado1 no Tapll'i eam constitui4oa de carne moqueada 
de mactoo, beiju e •• bebida lumentada dos Apalay • denaminad.a sa 

. - 
k'UZ"l, ~ tucto isso era aceito ptloa tnd.ioa duconheaid.01, inclusiv•• 
a bebi.d.a, 11,1 chegavam a invadir • co1inha de Hatoyá durante a no! 
te para ingerirem SAJ:UIA, Havia grande :rf.aao 4• tamblma contrúraa 
QJ-ipt, porque 01 recipienttt 1111 que 11•• tomavam a bebida eram d.e 
uio CCIIIUII entre tÓ4oa OI ambros da camunidade enluma, Nlo se tàrl * 
noticia 1e os m.eaoa lor111 aletad.01 por et1a doenQa. 

T•b&. nlo •• Con9eguiu uma 4escriçlo liel ···e - ----- · 
precisa dessea indi09 4eaconhecidos, porque eles apareciam semente. 

e··., ao cair da tarde e durante a noite, e 1empre de uma maneira esqui 
' - ~ 

va. o, pouao1 depoimentos 401 que 01 viram conlirmam que são de . •• ··· 
. . - 

tatura mwa. de conatituiolo robulta • cobrem as partes pudentàs • 
cem uma esp6aie d.e tanga ••elhante u .uaadu pelos antigos APALAt. 

No d.ia 14 de maio, um deles loi agarrado pelo 
!nclio CRISPIM, na aldeia de Matoyá, mu num esforço desesperado cem 

. - 
ae;uiu salar-se das mlo1 que o prendiam • correu para a mata, Pe.t 
dendo-se na escuridão, Isso nlo pareceu· im.Pr.e1s:loná,..1os muito poi1, 
dia seguinte, elas reiniciaram suas an4anou noturnas, agora cm 
mais cautela. 

BIii reuibuiçlo aoa brinde~,••••• in4ios lug! 
di,;o• deixaram no tapbit por 4uu ve•••• alguns chUD1~0• de algo . - 
d.lo impregnado• 4• ui-uou, 61eo a r••ina ailvet1tl'e, 4• odor muito a - 
gradável. Em outra oportunidad• eles deixaram apenas uma llexa •• 
ponta. Nlo pu.4e OBSDVAlt ·••••• objetos porque tora extraviados na 
aldeia 4• MatoyL TUd.O iuo aconteceu em meados d.o mls de maio, d.e - pois nada mais deixar•, !}, 
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Quanto a 1ua 1!.ngua. alo há nenhuma incliceçlo cOZTe - ta, porque nunc:a taiavem entn li para ••• eseutac101. A inclicaolo 4• 
que estavam por perto era denunciada por gritos no~• de diversos &n1 
111ai1 e ave•, seguido b ve1e1 pelo barulho dt pu1oa ç:na1&c1o1 ao redor 
das cuu. 86 uma vea apenu. o f.nclio Matoyl jtd.gou O\aVil' hagm.entos de• 
um di'1ogo, que :ldenti.fiaou como 1m,.do cta lingua APALAJ:. Nlo 6 imi,rov! 
vel que iejam rea:Lment• c:cnponentu de alguaa gru,o de APALAY ou wAYANA 
•.•.•.•••.• ioa, que•• i•olaram 401 «•ai• hl 46c~; mas no lllOllltnto t110 6 
apena1.c:onjatura. 

Quando de minha. chegada no t'l'APBXI, clia 11 de juJ. 
ho, ela nlo davam 1ind.1 de au.a presq'à jl hl um-. a-.ana. At6 a ld.nha 
1a14~ .. da regi lo, dia 09 4• a,oato, nlo tinh1111 aincta voltado a aparecer. . . . 

o.rec1io inicial que a ccnuni4a4e de :tTAPEJ:I ,inha 
r-- de11u indios desaonheci4oa. 11tl hoJ• quue 1nm.1tente. JA ntl ,eq 

menta.da a i4'1a de que e1e1 n~ quer• mo1e1t:u ntngulm 4a aldeia• ap.! 
nas desejem lacer emi•a.4•, Rio existe maia aquela prlt-disposiolo ~• afJ 
gent'-lo• a tiros nem a i46ia de capturar um deles para aa'ber quem alo • 
o que querem. Anime.do cem a hii,6t••• 4• que 1ej• 1eU1 parentes lon;!J.! 
quoa, Matoyl abandonou a id.ha 4• ae4&> • viollnaia • pretende entabule 
conver1aolo ccan •1•• 1c,go que. apaeo• nov•ente. Foi•lhe l'eecmendado P.! 
ra não tomar atitudes preaipita4u e anta1 de tudo avf.Jar a FtJNAl quando 
e1e1 :reapareceNm. 

Ao tm do !TAPBEI, no dia 07 de agoato, deixei cm 
('\ O ind.io Matoyl todos OI bl-:lndel que havia levado de Macap6.1 tais CClllO l.!_. _ 

cu. t9r9ado1, panelas, l6doro1 • an.16i1 • 1inhu 4• pesca. Segui para 
o PIN APALA.Y • dia 09 de agosto s-egru1ei a Macapl, 

Olhanc!O-ae no mapa a a14eia l'l'APRI, podemos supor 
que, a aer tudo verdade, 01 f.ndioa de,conhecidoa podem te vindo das ca - beceiraa doa igaraph CARAPAHAÕ'IA ou lffl?NGA. No c:uo de term vindo • 
4easeriitimo, nlo lica de tado atuta4a, at6 poster:I.OJ' veilic19lo, se 
nlo estio sendo m01e1tado1 por garimpeil'oa de ouro, que hl anos traba - 1ham no tm:m<M. A irea inc!igena do Rio Peru d.o Leste lu limite em as 
cabece:lru4do citado igaapl, p_.. nlo, li•ca1i1ada, lacilitando desse 
modo o acuso 4e aupostos aventueuos. uo.a vigilln.cia eletiva nesse pon - to extNmo da ú-ea indf.gena, lu-•• necu1bia nlo a6 pera MPrOteolo Te 

. - 
ftitOMal CClltO taba pua a poteQlo liaiaa de algum grupo ind!gena que 
J>m' ven.tura 1& exis~•• 
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rinali•ando ate Relat&J.io, 11111mto nlo pode 
contribuil' 4e uma maneba maia 1ub1tanoio1a n•••• tema s-e1at:lvo ao a,a 

·' - 
l"ecimato de in4ios ~o• na a14et• ITAPBEI-. Inle1iaen.t• nlo 01 v!, 
apena, colhi in1onu1oha doa ·"'•. ~-• tl-10• vtm ou 11cwADO. 
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WAYANA-APAR/\1 

E 4 aldeias estão situadas fora dos limites do parque indí 
gena: Aríwlméné, Xuixuimô, Kumakarpan, ltapeké (van 
Velthem: 1980, 18) .. 
A distribuição espacial dos Wayana-Aparai em pequenas 
concentrações, visa a. manter operante sua economia de 
subsistência. Todas as aldeias se situam à margem do rio 
ou em ilhas. Não ocupam mais, como no passado, igara 
pês ou o interior da floresta distantes do rio. 
A instalação em determinado local está relacionada com 
diversos fatores de ordem econômica e cultural, como: 
- proximidade de água límpida e piscosa: 
- proximidade de terras propícias ao cultivo: terra ver- 
melha ou preta e outras não alagáveis; são preferidas; 
- proximidade do combustível, isto é, lenha em abun- 

LOCAUZACÃO DAS ALDEIAS 
WAYANA-APARAI E O 

PARQUE INDIGENA DE TUMUCUMAQUE 

e AldM1 W1v1n1-Ap•1I 
.A. PI FUNAIJFA8 
Gl G1rimpoa 
• f\og1Qn81t 

- LIMITE DO PA~OUE INOIGENA Dtc n! 62 998 
D.e n• 51 00 

•- Pe,lmttr1I ~Ol'1t 
--LIMITE DA RESERVA flORESTAl 

-- Fronc,1,. N•t:•CW'lo1I 
',; c..._do-pou,a 
ESCALA - 1 Z 000 000 

- - . 
' 

1. K,luwot1 
,,. 2. P•v•ri,•11 

3. Mamha 
4. M,kwatlnmon6 

~~ 5. Mauru1n-,er,6 
i._'!o e. NukOV 

• 7. Apoiai 1eon11lio;.t. 
8. Pupu!unan 
9 Xim1lô6 

•• 10. Kuheuku-kon,ptl 
'1:t 11. Torliuri , 

12. f'alali.1hchPi!n 
13. Ehakpiu "'-, 
14 Mal,oa,...~n 
15. Aliw•men& 
16. Xito,1>-komp1.& 

, 17. Xu1eu1rri6 
18. ÁNpuaita 
19. Ku1T11karpan 
20. ltoc,6k. 
21. X1ogj 

'(.; 

dância; 
- proximidade de lajedos, que constituem portos segu 
ros, e são apropriados para o banho e a pesca, e impor· 
tantes também nos rituais: 
- distanciamento das águas profundas, habitadas por 
espíritos maléficos; 
- distanciamento de antigos sítios de ocupação: aban- • 
danados após o falecimento de membros do grupo, sobre- 1 
tudo quando o morto foi pajê; 1 
- localização em ilhas: devido ao pequeno número de 1 
habitantes de uma aldeia, as ilhas são consideradas mais ' 
seguras; e - j 
- outros fatores: por exemplo, evitam subidas e barran- , 
cos para acesso ao rio, preferindo locais aprazíveis com ! 
'vista de longo alcance para o rio (van Velthem! 1980, 7-81. \ 
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