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RELATÓRIO DE VIAGEM ÀS .ÁREAS INDÍGENAS IPIXUNA, TORÁ E FIRAHÃ - JUNH0/89 

- INTRODUÇÃO 

. Este relatório, de caráter descritivo, relata de forma cronolÓ . . - 
gica a viagem realizada.pela Equ:Í.pe do Projeto KawahÍb às áreas indígenas' 

Ipixuna, Torá e Pirahã, situadas respectivamente nos rios_ Ipi~; Marme 

los e Maici, af'Luen tes do rio Madeira, sendo que o úJ.:timo é .foril;lador do 
' 

Marmelos, no Estado do Awazon~s. Habitam estas áreas os· aegudrrte s povos. : 

Parint:inti11 (Ipixuna), Torá e Apurinã (localidades Fortaleza e Panorama , 

rio Marmelos), Tenhar:iJn (Estirão Grande do Marmelos) e Pirahã (ri~:Maici)o 

Algumas informações e considerações adicionais são colocadas ' 

ao l?ngo do texto com o intuito ae·esclarecer e acrescentar-dados coligi 

dos em viagens an~eriores: abril de 1988 (Torá, Apurinã e Tenhar:µn, no Mar 

melos, e Pirahã, no Maici) e setembro/88 (Parintintin, no Ipixuna), confor . . ' 

me relatório do Projeto de agosto/setembro de, 1988º 

Quanto a situação jurídica destas áreas, configuram-se da se 

guinte forma (dados CEDI-SP, 1987): 

- A.,I. Ipixuna: Identificada., Em Delimitação· pela FUNAI. Planta de Delimi 
de 13/0~/85º Município d~ Humaitá~AM. Extensão: !7~·640,00 

ha. 
: ' 

- A.,I., Torá: Identificaaae Portaria nº 1810/E de 24/J.2/84 para Identifica 

ção e Levantamento Ocupacionalº Municípios de Humaitá·e Mani-· 

coré-AlVlº Extensão: 240600,00 hao 

- Estirão Grande do Marmelos: Sem providência-Município de Auxiliadora-AM., 

- A.,Io Pirahã: Identificadaº Ew. Delimitação pela FUNAio Portaria nº i910/E 
de 24/22/82 para Identificação e Levantamento Ocupacionalº 

Planta de Identificação de 11/05)85., Municípios de ·Humaitá' 

e Auxiliadora-.AMº Extensão: 3890000,00 ha. 

..•. . 
' Relativo ao estado geral de saÚ.de das comunidades citadas, de- i 
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ve-se recorrer ao Relatório d.é .... Sâude anexo, onde .há >detalhes de levantamen 
. ' '' . . - 

tos e tratamentos primários feitos durante a viagemº Os dados populacio 

nais estão anexo ~ este Último., Os mapas e dados jurídicos das áreas indí 

genas rereridas têm por fonte a publicação "Povos I.p.dÍgenas nó Brasil~ 85/ 
: 8611 ~ do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI-SP) .. 
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I - A.I. IPIXUNA (PARINTINTIN) 

• Início da Viagem: 05/06/89 - 2§ Feira 

Parti.mos de Humaitá às 12:30 hs, descendo o rio Madeira no mo 

tor "Belo Horizonte" de 4 HP, de propriedade do Sr. Walterº A tripulac;ão ' 

c-onstituía-se de João Lobato, Rosa Cartagenes, Kámiwirá Co Lobato, Natalí 

cio Parintintin e o Sr. Walter e Natalício, que trabalha na" frente de atra 

ção Uru-Eu-Wau-Wauº (FUNAI-PVO), nos acompanha com o intuito de buscar sua 

mãe JlO Uarapiara (A .. Io Ipixuna), pois foi notificado que a mesma ~staria' 

muito doente, necessitando de assistência médica em Porto Velho .. ~aria He 

le;na e filha de Paulino e Catarina, o casal de "patriarcas11 Parint:intin, e 
é casada com Paulo Nunes Parintintin., -· 

.,r 

"Monense", à margem esquerda do-Madeiraº Lá, conversamos com o Sr .. EgÍlio, 

Às 17:30 horas paramos para pe:rnoitar na localidade denominada 
1 

1 

um idoso que nasceu no local e conheceu bem o Garci~ de Freitas, o históri 

coe controvertido funcionário do S .. P .. I .. ·que participou da "Pacificação 

dos Parintintin", sobre a qual escreveu, e que posteriormente:findou sendo 

expulso do Órgão por corrupção, usurpação de terras indígenas e sedução de 

índiasº Nesta localidade incorporou-se à tripulação o velho marinheiro ·sr .. 
Agenor, como ajudante do Sro Walterº - " 

º 06/06 - Terça Feira 

Partimos às 6 :20 horas de MoneI3:.se, e aportamos às 1~ :50 hs na 

boca do' rio Acará, onde aguardaríamos o Pio, genro de Seu Walte+, ,e pern.oi 
' - 

taríamos no flutuante "Dona Valdete", de sua propriedadeo à noite/ conver- 
1 

sando com o Natalício, descobrimos que o mesmo integ:r;ou a expedição da 

FUNAI. à Aoio KawahÍb no período de agosto a setembro/88, como.cozjµ,heiro º 
.. ~.- 

Segundo Natalício, que domina a língua Parintintin, tudo o que a, índia Ri- 

ta KawahÍb falava na língua dela era inteligível a elea 

º 07/06 - Quarta Feira 

Saímos às 6:15 hs do Acaráa No trajeto, avistamos algumas fa- 
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zendas com criações de bÚfalos e gado zebu, às margens do rio. Pecuária 
, 
e 

o pior tipo de investimento para a ecologia amazônicaº nA produçãq de car 

ne nos padrões amazônicos suficiente para fazer um único hambúr~er requer 

a destruição de aproximadamente 75 quilos de vida selvagem, na forµia de 

vinte a trinta diferentes espécies de plantas, talvez uma centen~ de inse 

tos, 1 dúzia de pássaros, pequenos mamíferos e répteis. ( ••• ) "Um único 
hambúrguer im:plica a destruição de 7 metros quadrados de vida selvagem"., 1 

,., . 
de Estudos Amazon~ 

Especial Ámazôni~). 

segundo dados da Drao Marianne Scbndnk, do Departamento 

cos da Universidade da FlÓrida (Revista Veja 05/07/89 
: ,., . 

' ,1 jl ! 
._ '!~1._ 

às 8: 45 entramos no rio Uar-apf.ar'a , de águas e laras.,: .ao con trá- 

rio das ãguas barrentas do Madeira., Às ll:10 chegamos ao lago Uara~iara, e 

às 13: l5 aportamos no Canavial, :prime iro aldeamento Par ãn tintin a·a·· Área ' In 
• ·, 1 • - 

r •.. , ·' , .. ~ 
d í.gena Lpaxuna , .,: 

Logo na chegada, avistamos o Luís, filho do Manezinho, do iga 

rapé Trairaº No ano passado, havíamos levado,ele, seu irmão Carlo~·e suas' 
... i ' 

re~'tivas ;fal'.Dilias para o Traira, oride r-eenconta-arara seus: pais, que. j$, 

nao viam ha anoso Segundo ele, o motivo do retorno para ca foi· .. ~' 
1çloença 

da 

Maria Helw1a, que~ mãe de sua esposa, a Roselio_Roseli teve um rienem 'ho 

je de man.não Catarina e Pau.Lino vieram logo atras, ela mui-co so~id.en-ce, e . .. . . _ ... :,..!..:J - .. 
ele, mui to Lerrtamenue , -cen=taua.u reconhecer quem estava chegandos, ~le · enve- 

~:=. ., -_., .. . ~ - ' 
·- 1 11 

lheceu bas~ante neste ul.tJ.Juo auo, e percteu·muito da agiliuade e ~~cidez· , 

tao··visivei~ em nosso ú.L ti.mo encontz-o , Qu.eixo u--ae do abandono, da .FUNAI 

que nunca lliais veio, dos parentes _que partiram .. A ne lia A.rle"te, que murava' 
1 • 

j'w1to com eles, foi-se para Hwnai,:;a, Junto com o filho Élcioo O Zeca, fi- 
···. . '" ·.- 1'. 

lho maib jovem, que assumiu a liderança na área, morou um tempo cQm os an- 
. -- -a _,.._f ' 

ciãos, mas agora retornou :para sua casa, à alguns .kms rio acima .. O cotidi- 
ano é difícil para o casal, pois Paulino não possui mais condições; físicas 

.•. - ' t 

para nenhum ti:po de esforçoº Catarina, muito falante, ficou durante noras 

conversando, :pedindo coisas (sua especialidade ••• ) e con-cando coisas .. Quei 
. - 

xou-se ct.as "cunhatains" , as netas Jovens, que são "roubadas" pelos brancos 

lião logo cre sc em , e que se envergonha c ee ua si tuaçâo e De f a l _ , v~, uasw11en 

·Los .1 .. nterétn1cos 1;êm se acen vuado ue s ta ul tarua ge raçao , o que pe1·1iUI'oa a 

ouesao do gru:po, a manutenção das tradiçoes tribais, a-contllluidade da lín 

gua materna e a vigência do casamento tradicional, que e real...1.zao.o en-cre 
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duas metades exogâmicas patrilineares, "Kwandu11 - gavião real (Harpya Har 

pya Linn.) e "Mutü" (Crax Sp.), tendentes à uxorilocalidade. As metades' 

também se reportam à concepção dualista da cosmologia Kawahíb, que marca 

oposiçÕ.es entre alto/baixo, claro/escuro, céu/terra, configuradas nas du 

as metades (Kracke• Waud - "••• Espaço Cosmológico e Dualidade na Cosmol.2, 

gia .Kagwabi'.Y4'4 .1984 - datilo.). 

- '.Paulino (Idjet) e Catarina (Cunhãmb~): :Patriarcas KawahÍb. 

Idjet, ou Paulino Neves Parintintin, octogenário, é o mais ve 

lho ancião dos atuais Parintintin. Filho de Ma.ndara•há (antigo líder no 

Maici-Mirim) e Idjiaté, é o autêntico repositório da cultura e história ' 

dos Parintintin. Lúcido, queixa-se muito das invasões, da espoliação de 

suas terras e bens, do abandono dos Órgãos competentes. Nostálgico, lem 

bra dos tempos do S.P.Io, quando foi nomeado "Capitão e Capataz Geral" 

aos PaTintintin, da viagem à inspetoria em Manaus, do General Rondon, que 

o tratava com honras de "Chefe de Estado", e de quem ostenta uma enorme ' 

foto na parede da sala. Com gestos firmes e teatrais, narra mil histórias. 

Tragando lentamente seu cigarro de fumo de rolo, com um olhar próximo de 

seu distante passado, conta as muitas lendas da mitologia KawahÍwa, e as 

registra em papal com lápis colorido, em traços nítidos e precisos, de 

grande qualidade pictóricao Constrói com paciência o seu universo mitoló 

gico no papel, povoado de peixes, aves, plantas e seres mágicos e eternos. 

O antropólogo Kracke (UN.B - UN Chicago) possui um amplo acervo iconográfi - 
co produzido por Paulino, com vistas a uma futura publicação. Conseguimos 

de Paulino alguns desenhos, todos em torno dos temas mitolÓgicoso A sínt~ 

se da narrativa em suas várias etapas numa única página é surpreendente. 

Catarina, a Cunhãmbã:, é filha de Pireheakatú, antigo "chefe"' 

do posto do S.P.I. lPosto José Bonifácio - médio IpiXWla), . .,_ _ --· 11e1.;~...._eu 

à chefia de Paulino, e Bahé. Com cerca de 60 e poucos anos, é uma mulher 

forte, bem falante, go ata de ensinar a língua Parintintin •. Paulino foi e~ 
sado com duas irmãs suas antes de desposá-la. Catarina é a .memória das ré 

lações de parentesco: destrincha longas genealogias, quem se casou com 

quem, quantos filhos cada mulher teve, quantos morreram ou partiram.Conta 

1 
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histórias de como era "antigamente" ("nharemboi-pui"): como as Kawahiwa' 

tinham filhos, como evitavam filhos, como eram os tabus alimentares do 

resguardo. Como matriarca, é generosa e equitativa na distribuição dos 

bens que consegue externamente, através de sua insistência e simpatia. S~ 

gere mesmo um paralelo feminino da figura da chefia indígena, onde o che 

fe é o gua mais adquire e o que menos possui, graças à distribuição de 
bens que permanentem~~te faz, ·para manter a sua posiçãoº Por outro 1a4o, 

'• 

é também graças a esta generosidade que Cunhãmbi garante a boa vontade 

dos parent~s para com ela e o marido, visto que Idjet não tem mais condi 

ções de ~uiiGeustentação. 

.\ 

1 

º 08/06 - Quinta Feira 

Hoje separamos e entregamos um farto "rancho" aos velhos, uma 

espécie de "cesta básica". Naturalmente, ficaram satisfeitissím.os. Zeca, 

filho aos dois, e família, chegaram por volta das 9:30 horaso 

Paulino nos mostrou muitos desenhos que tem feito para o Kra 

cke. Contou alguns dos mitos aludidos nos desenhos: o surgimento dos cara ...• 
panã, o grande dilúvio, histórias de "1fuahÍr~', o herói-trickster que ori 

ginaaculturaParmtintin. 

Levamos algumas fotos dos Parmtintin do tempo da "pacifica 

ção11, e Paulino reconheceu e nomeou alguns índios: Iguá, antigo líder; 

Aruká, pai do ºMané Lopes" (11 tuxaua" atual do igarapé Traíra); lwi"barakutí, 

tio de Catarma; Raimundo Costa Parintintin e Cunhãtahú, uma mulher. Ou 

tros, reconheceu mas não sabia o nome, pois eram do Maicizinho. ~amina - 

mos as crianças do Zeca, que é casado com um.a regional, Maria de Lourdes' 

Assunção.Neves. O "nome de batismo" do Zeca é José Neves, assim como o do 

Idjet é Paulino Neves. Os nomes de "civilizado" das gerações mais antigas 

surgiram através de "nomeações" do pessoal do S.P.I., ou de relações de 

"apadrinhagem" de antigas fam:f.lias da região, e foram passados hereditar! 

amante. 

À tarde fomos até o Japeca, localidade da A.I., um pouco aci~ 

ma do Canavial, onde residem: Maria Helena, filha de Paulino e Catarina, 
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seu marido, Paulo Nunes Parintintin, além do Luís, filho do Manezinho do 

Traíra, e famílias. Examinamos o estado de saúde de MI Helena e das criB!! 

ças presentes e deixamos alguns medicamentos básicos. Ganhamosmatrin:x:ã·' 

assado, caju e banana. 

~mames à tardinha para o Canavial, e a noite conversamos' 

longamente .e~ l'aulino e Catarina, que falaram sobre seus antepassados. e 

explicaram o casamento entre "KwandÚ" e "Mutün: Paulino é KwandÚ e Catar,! 

na é Mutü, e seus filhos de ambos os sexos, KwandÚ (patrilinearidade), 

só _podem se casar com "gente do Mutu" ( exogamia) • 

e 

• 09/06 - Sexta Feira 

Iniciamos tratamento de verminose e distribuímos medicamentos 

bási~ (vide "Relatório de Saúde). Examinamos todas as crianças e alguns 

adultos. Os homens saíram para as atividades de caça e pesca. 

Como havíamos prometido em viagem anterior, desta vez trouxe 

mos placas indicativas de "Área Indígena", que conseguimos após muita m~ 
sistência junto à FUNAI de Porto Velho; eles alegaram falta de recursos• 

para fazerem placas para as áreas que pleiteávamos (Parintintin e Pirahã), 

de forma que tivemos que trazer para Humaitá placas indicativas de outras 

áreas, lixarmos e repintarmos os nomes das áreas nas placas. No final da 

manhã, depois de debatermos sobre qual o local mais adequado, os índios' 

afixaram a placa á beira de um barranco, a alguns metros do porto do Can~ 

vial. 

João Toscano, sobrinho de Cunhãmbf, e sua família, chegaram' 

de canoa (motor rabeta), numa passagem rápida, pois estavam descendo para 

o lago Uarapiara, a fim de vender farinha e ca:rne de paca, e visitar o fi 

lho de Toscano, que estuda no vilarejo. Ficaram de retornar no domingo p~ 

la manhã, quando então subiríamos juntos para sua casa, na localidade 1 

denominada Manicuera (médio Ipixuna). João Toscano é filho deC~dido ~o 

bo Parintintin, irmão de Cunhãmbi, e de Rosa Toscano, uma portuguesa resi 

dente em Porto Velhoo De acordo com Cunhãmbi, o casal teve mais três fi 

lhos, que foram assassjnados por brancos em Humaitá, e quatro filhas, que 
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f'oram para Manaus. 

Ganhamos peixes do Zeca, e um par de brincos e cará de Cunhã 

mbi. Pernoitamos em terra, na casa de Idjet e Cunhãxnbi, e ficamos até taE 

de conversando com ela, que contou histórias do tempo da inspetoria, qlla!l 

d~ ela, seus pais e vários índios foram à cidade de Manaus "espiar carna 
val": o medo da multidão, o susto com os fogos de artifícios, a vontade 1 

de t'lbahé ( sua mãe) dt:: "voltar pro mato e nunca mais querer ve"r taPi1 i · ' 
(branco) •• a 

10/06 - Sábado 

Ontem à noite os homens saíram para caçarf hoje há fartura de 

carne. Caçam de espingarda, e findam por fazê-lo raramente por falta de ' 

muniç.ã.o. ~ é vendida a preços exorbitantes por marreteiros. Ganhamos 
1/4 de paca do Paulo. 

À tarde apareceu um explorador de sorva, Manoel Nascimento, • 

vulgo "Bolão". Este mantém uma relação "amigável" com os velhos, pois 

"troca" a sorva que retiram da área por um pouco de farinha, alguns bei 

jus ou combustol, utilizado pelos índios para alimentar as lamparinas. Os 

anciãos aceitam esta troca absurdamente injusta, tal é a carência total• 
de bens de consumo. Bolão dirijia-se para o local onde esta retirando 

sorva, a cerca de dois dias e meio rio acima, no igarapé Iamocó (afluente 

direito do alto Ipixuna). Seu irmão, Zeca Nascimento, já se encontrava no 

local. Segundo ele, f~z um "trato de a:rTendamento" com Paulino e Catarina 

(t~oca de milhares de quilos de sorva por mercadorias irrisórias). Alert~ 

mos ao mesmo sobre a necessidade de formalizar sua relação com os índios• 

perante a FUNAI, ao que, ao menos verbalmente, ele se dispôs. Além do Bo 

lão, outros invasores utilizam-se dos bens da área indígena: Wilson Tei 

xeira retira sorva no igarapé Gavião (afluente esquerdo do alto Ipixuna), 

os igarapés Iamocó e Gavião são formadores do rio Ipixuna; o irmão de Wi! 

son Teixeira, Manoel Teixeira, retira sorva no Poção, localidade do Ipi~ 

na; Almiro Ferreira, retira madeira Itaúba da A.I. há vários anos, sem n~ 

nhum tipo de ressarcimentQ aos índios; "Naia" Ferreira, sobrinho de Almi 

ro, e seu primo, Pedro Reis, exploram há vários anos a área indígena. O • 
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auge da exploração â.c1. sorva é no inverno ( chuvas de outubro a JuJho 1, qua.r..:: 
do o acesso à mesma é facilitado, pois situam-se nos igarapés • 

• ll/06 - Domingo 

Muito movimento n~ porto. Primeiro o ma:rTeteiro Dico Alecrim, 

famoso em todo eixo Madeira/Marmelos/Maicio Depois, o Adalberto Lobato, ' 

explorador da A.I., acompanhado do "delegado do Uarapiara", Manoel ]eni 

gno Pinto, vulgo "Manoel Cabeção". Veio tirar satisfações a respeito de 

seus direitos, visto que já ocorrera agressões físicas entre seu filho, 1 

Ivan Lobato e o Zeca, atual líder dos Parintintin do Ipixuna. Adalberto' 

explora uma localidade dentro da área ind!gena denominada "Barrigudo",º!!. 

de, alJm de retirar produtos extrativos, mantém um grande roçado. Segundo 

ele, "comprou" do Paulino 3.000 ha de teITa à margem esquerda do Ipixuna, 

próximo à colocação do João Toscano Parintintin. Alega ter registro no 
11INCRA17 e ter a assinatura de Paulino (que é ana.Lf'abe'bo }, 

Ao aportar, se apresentou e iniciou um discurso acalorado so 

bre seus direitos, suas relações políticas nos "altos escalões", da "pre 

guiça' 
1dos 

índios. A princ.fpio, não identificou o "delegado", que permane 

ceu silencioso.durante sua exposição. Durante a discussão, jurou de morte· 

ao Zeca, direta e indiretamente por mais de três vêzes. Expomos de forma' 

mais tranquila possível os direitos constitucionais indígenas, 

e que apenas o Órgão innigenista oficial pode resolver os lÍtigios na' 

área, se necessário, convocando a Polícia Federal, visto tratarem-se de 

terras da União. 

Adalberto sugeriu que chamássemos o Zeca, que permanecia em' 

terra, na casa dos pais, para que resolvêssemos a situação. Reuniram-se o 

Zeca, João Lobato, Manoel "Cabeção" e Adalberto, e aconteceu uma discus 

são tensa, com mais agressões verbais e juras de morte por parte do Últi 

mo. O delegado "lavou as mãos", reconhecendo que não possuí.a autoridade ' 

para interferir na questão, uma vez que tratava-se de foro federalo 

Após a discussão, ficou acertado que o filho litigante do • 

Adalberto, o Ivan, que jurou 'que ia matar o Zeca "debaixo do mosquiteiro", 
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não mais criaria confusão na área, e que o Zeca e o Adalberto deixariam' 

em suspenso a situação aguardando a presença da FUNAI a fim de esclarecer 

o litígio. Adalberto iria procurar seus direitos no INCRA. 

De nossa ~drte, sugerimos que a FUNAI mobilize a,J.gu.n.s~iemen 

tos da Polícia Federal a fim de reforçar o direito indígena sobre a área, 

cujas ten~ ~escem. Caso,haja um contrato entre os índios e os ex 

ploradores da área indígena, que seja feita uma tabela que estabeleça pr,2. 

ços de mercado para a venda dos produtos extrativos da área, após a devi 

da pesquisa de preços do mercado regional, regularizando também a compra' 

e venda através de autorização formal do Órgão indigenista oficial. 

Quanto ao marreteiro Dico Alecrim, este já havia si~o alerta 

do pelo servidor da FUNAI-21 SUER, SÍlbene de Almeida, rio ano passado, s,2. 
bre a necessidade de autorização para comerciar na AoI.~ Mantém uma rela 

ção "..amigável" com os índios, situação reforçada pelo fato de ser o pai 

biológico da Maria; regional casada com o índio Zeca, que foi criada e ba 

tizada por outro casal. Alega, portanto, ser o "avô" departe das crianças, 

e enquanto isso explora comercialmente todos os índios da áreao Ele é tio 

do Chico Alecrim, explorador da A.I. Pirahã, que além de retirar ilegal 

mente madeira da mesma, possui um castanhal, o "Passe Bem", em plena Área 

Indígena Pirahã. 

Aguardamos o João Toscano para subirmos até Manicuera, onde 

seria afixada a outra placa de A.I •• Até o meio da.tarde ele não havia 

chegado, e decidimos subir e aguardá-lo lá no Manicuera, acompanhados dos 

três filhos do Zeca, Raimundo ("Edvelson"), Roque e Ednaldo. Acompanhou - 

nos também Paulino e Catarina, que ficaram no meio do caminho, na casa do 

Chico Teixeira, no nBorboleta", onde permaneceriam por alguns dias fazen.:. 

do farinha. 

Residem no Borboleta o Chico, sua mulher Ana Nunes Teixeira e 

dois filhos, um rapaz e um adolescenteº Chico Teixeira é visto como "com 

padre" de Catarina, e esta é madrinha do filho dele. Esta relação de com 

padrio justifica o "empréstimo"do Borboleta à eles; o Borboleta era o lu 

gar de Pireheakatú, :pai de Cat~rinao Mantém uma relação mui to amistosa ' 
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com o casal de anciãos,ao qual doa ocasionalmente alguns bens de consumo , 

principalmente alimentares, em troca do usufruto da terr?. J>or outro , ..,;i o 
Chico Teixeira também mantém uma relação amigável com o Adalberto Lobato, 

inclusive ocasionalmente velando pelo roçado do mesmo, no "Barrigudo". 

Chegamos ao anoitecer no Manicuera, que é um lugar belíssimo, 

~ com bem pouco carapanã, ao contrário do Canavial e Japeca • 

• 12/06 - Segunda Feira 

Ontem à noite os rapazes saíram para caçar e pescar: trouxeram' 

duas pacas, um jacaré e alguns tucunarés e jaraquis. Aguardamos o dia in- 

teiro pelo João Toscano, que não chegou. Aproveitamos para acertar odiá 

rio de campo e arrumar os medicamentos, bem como os cômodos do barco • 

• 13/06 - ~erça Feira 

João Toscano e família chegaram hoje, por volta da hora do a! 

moço. Alegou a demora por conta de uma forte alergia nos olhos, segundo ' 

ele causada por uma planta que esbarrou neles, durante uma caçada noturna. 

Examinamos a Tote, sua mulher (regional do Uarapiara) e as meninas, uma 

sobrinha e uma neta criadas por eles. Deixamos alguns medicamentos e man 

t.imentos, e ganhamos em contrapartida cana, ingá, banana, ananás e muito• 

cará, além de mudas de temperos e de ervas medicinais. O Kámi (nosso fi 

lho) ganhou um casal de patinhos e uma franguinha. Tote, que é o apelido' 

de Maria da Silva Braga, é uma senhora muito afável, e é filha de regio 

nais do Uarapiarao Casou-se já com certa idade com o João Toscano, que 

tem dois filhos de um casamento anterior com uma branca, de Humaitá. Mari 

valdo, filho de Toscano, está estudando no Uarapiara, e Zaqueu, o mais n~ 

vo, vive com eles, na área indígena. 

Tote diz que o Adalberto Lobato saiu contando vantagens para' 

os amigos, dizendo "ter escrachadoº com o "moço da FUNAI", que tinha dito 

"na cara" tudo o que quiz, e que a"FUNAI não presta, só faz tirar terra' 

dos brancos trabalhadores para dar para índio preguiçoso". Contou vários 
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inciden~es sobre a valentia do sr. Adalberto, que de fato parece ser um 

indivíduo violento, e teme que se a situação com o dito cujo não for re 

solvida, isto abrirá espaço para que todos os .iI.lvasores se tornem igual 

mente prepotentes e violentos. Conversamos muito com o Toscano a respeito 

da situação da área; Toscano, por ter vivido muitos anos fora, possui um 

nível de ~omp1e~nsão maior acerca das relações conflituosas e desiguais' 

entr~ índias~ brancoso 

• 14/06 - Quarta Feira i 
! 
1 
,/ 

Partimos de Manicuera às 11:30 hs. Aportamos às 12:30 no Bor 

boleta, aonde pegamos Paulino e Catarinaº Examinamos e medicamos Dona Ana, 

mulher de Chico, e seu filho mais novo. Partimos às 13:25 hs do Borboleta, 

e chegamos às 14:30 ftO Canavial. Alguns·regionaie que·m~1alf\ na locnlidcde 

chamada santa Luzia, dentro da A.I., vieram nos procurar em busca de auxí 

lio médico. Era um casal, Zenaldo VinhorqueTeixeira e Antônia Trindade 

Teixeira, seus três filhos e a mãe de Zenaldo; disseram ser parentes do 

Chico Teixeira. 

À noite, gravamos algumas fitas com Paulino e Catarina, fala!!, 

do de temas diversos, de mitologia à genealogia • 

• 15/06 - Quinta Feira 

Partimos às 9:55 do Canavial. Antes da partida, Catarina veio 

com uma lamúria de que durante sua ausência levaram tudo o que havíamos• 

lhe dado. Uma espécie de"Último recurso", na tentativa de tirar o máximo' 

proveito de todos os estrangeiros que passem. 

Às 11:00 hs, quando estávamos no lago Uarapiara, passando em 

frente à casa do Adalberto Lobato, este nos chamou, e ficou por cerca de 

15 minutos proseando amigavelmente. Solicitou alguns medicamentos para 

sua esposa, e os deixamos. 

Chegamos a confluência do Uarapiara com o Madeira às 13:30. • 

Paramos às 13:40 em Auxiliadora, distrito de Humaitá à margem direita do 
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rio Madeira, onde o Roque e o Natalício (filhos de Zeca e Faulo, respecti 

vamente) desembarcaramº Natalício e Roque iriam pegar um recreio para l'o.!: 

to Velho; o primeiro está trabalhando na FUNAI, e o segundo iria tentar' 

um emprego no mesmo Órgão. Às 15:10 chegamos em Bom Suspiro, um lugarejo• 

à margem direita do Madeira, abaixo da boca do rio Marmelos, intentando ' 

~omprar ~i~ .medicamentos, o que não conseguimos, pois não havia nenhu 

ma farmá.c.i.a ou similar no local. Seguimos até um flutuante onde encontra 

mos alguns analgésicos; ls 15:45 saímos de lá, e novamente subindo o Ma 

deira, entramos no rio Marmelos às 15:550 Chegamos por volta das 18:00 hs 

na localidade Panorama, à margem esquerda do rio Marmelos, onde reside a 

comunidade Apurinãfdo Marmelos, dentro da A.Io Torá. 

- , 

II - ÁREA INDÍGENA TORÁ 

Aportamos no Panorama, e subimos até à casa do Santiago ·car 

rio, regional casado com uma índia Apurinã, Maria RaÍta. Conversamos du 

rante algum tempo com ele e Heleno Ca.rrio, seu sobrinho, também casado 

com Apurinã. Expuseram os problemas de saúde que têm ocorrido na área, e 

naquele momento ocorria uma epidemia de gastroenterite (vide "Relatório ' 

de Saúde). Em relação aos conflitos na área, disseram que estes se limi- 
' , , •.. , . tam a epoca do "fabrico da castanha", e a questao mais recente e a dispu- 

ta pelo castanhal Preguiça, onde o Heleno retira castanha, e que está sen 

do pleiteado por um val de Sr. Abraão, residente . em Auxi]ia. J.~ ("d·) ~-uc ,.. 
'-' 

reivindica como de sua propriedade. O servidor da FUNAI, Sebastião Finto' 

(51 SUER-Manaus - PI Humaitá), enviou uma carta, com timbre do Órgão e a_!! 

sinada como documento oficial, solicitando que o Heleno evite ocupação da 

área enquanto esta não for definida como área indÍgenao Ocorre que, de 

acordo com o mapa da A.I. Torá, definido pelo GT da FUNAI, em 85, o Pre 

guiçá está incluso na proposta de área, é é área imemorial Torá. Foi envi 

ada também ao Heleno Carrio uma solicitação de comparecimento na Delega 

cia de PqlÍcia de Manicoré, para resolver questão de "apropriação indébi 

ta". Retornamos ao barco, e à noite, a Mario Carrio, o Roque Apurinã, seu 

atual companheiro,e algumas crianças foram até o barco, onde :ficaram até 

tarde, conversando sobre algumas questões locais e sobre a passagem do 

SÍlbene, da FONAI. 
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- A Comunidade Apurinã 

Os Apurinã iniciaram sua presença na região através de dois• 

casais de Apurinã que foram trazidos do Purue pelo extinto SPI, em 1929: 

José Mariano da Silva e Candinha, e José Adriano e Marciolinao Os dois h~ 

mena ·se1am ~vs, e foram lev~dos para o :Maici-Mirim para ajudar na "pac_! 

ficação" doe ainda hos.tis Parintintin. Posteriormente, foram levados para 

o Posto Antônio Paulo (A.I. Pira.hã), onde seus filhos se criaram •. Do se~ 

gundo casal, José Adriano e Marciolina, apenas um filho sobreviveu, o Ma!! 
duca Apurinã, que desposou uma regional e vive no Ipixuna, estrada Porto• 

Velho-Manausº O primeiro casal, José Mariano e Candinha, tiveram três fi 

lhos: Armando, AprÍgio e AlÍciao Armando e AprÍgio casaram-se respectiva~ I 

mente com Teresa e Nenê, índias Diahoi; e Alicia casou-se com o Parintin 

tin Raimtmdo Perobar.{.,irmão de Paulino e Arimã. Os descendentes destes 

desposaram indivíduos Tenharim, Pirahã, e também regionais, de forma que 

a comunidade, predominantemente indÍ-gena, é a resultante de cas~entos ~ 

tertribais e interétnicos de origem Apurinã, Diahoi, Parintintin, Tenha - 

rim, Pirahã e ocidentalo Apesar de biologicamente pluriétnica, a comunid~ 

de é designada e reconhecida como Apurinã, reportando-se à sua origem pr_! 

meva. Atualmente, intensificou-se o processo de casamentos interétnicos,' 

particularmente com indivíduos da família Carrio, queeetãona área Torá ~ 

desde a aécada·de 40. 

- O Conflito Entre os Pirahã e Apurinã 

Ao que se tem notícia, as relações entre os Apurinã e Pirahã' 

nunca foi tranquila. Sempre existiram atritos, quer por -pr("l-f'-- ..... ~ •... ~ d;f'p-ren 

ças culturais, quer por divisão de território, visto que os Firahã prova 

velmente os consideravam "intrusos". For outro lado, os regatões locais• 

perceberam que a rivalidade entre os dois grupos poderia ser explorada , 

em benefício próprio. Em 1982, estes mesmos regatões embebedaram e munici 

aram os Pirahã e incitaram-os a expulsarem os Apurinã de sua área, o que 

ocorreu de modo bastante violento, com mortos e feridos. O grupo desloco~ 

se então para o igarapé Juqui, afluente do Marmelos, e posteriormente pa 

ra o igarapé Sepoti, junto aos Tenharim, onde também não conseguiram se 

-- --· ·- -·---- .. 
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fixar definitivamente. Anteriormente a estes fatos, na década de 70, o Di 

di Apurinã, filho de AlÍcia Mariano Apurinã e Raimundo Perobarí l'arintin 

tin, que então morava com os Pirahã, fora para "Cabeça D'Anta", na área 

Torá, e desposara Beatriz Carrio, filha de AldaÍza e Gilberto Carrio. Al 

guns anos depois, Santiago Carrio, irmão de Beatriz, casou-se com Helena• 

Apuriziã, irmã de Didi. Quando do conflito com os Pirahã, os demais Apuri 

nã find~"I'OT fixarem-se na área Torá. Mais recentemente, o sobrinho de 

Santiago, Heleno Carrio, desposou Georgete Apurinã, filha de Didi; e Ma-· 

ria Carrio~ mãe de Heleno e irmã de Santiago, se "ajuntou" ao Roque Apur! 

~ã, .fi.llw .d.e .A.PrÍgio Apurinã e Nenê Diahoi. Após o falecimento de Helena 

Apurinã, que teve 5 filhos com Santiago Carrio, este desposou Maria RaÍta 

ApurLiã, irmã de Roque, com que tem três filhos. 
·- 

• 16/06 - Sexta Feira 

Pela manhã examinamos e medicamos diversas crianças e alguns' 

adultos. Deixamos também alguns medic~entos e alimentos. saímos às 12:30 

horas do Panorama, e paramos por uns 20 minutos na casa de Didi Apurinã, 

num.a ilha em frente ao Panorama, para medicar uma criança. 

Chegamos às 13:30 hs em Fortaleza, lugar dos Torá. Após almo-. 

çarmos, conversamos longamente com o Marciano Torá, que é profe'ssor prim.!i 

rio numa localidade próxima (SaÚba), e com a velha NaÍde, a "matriarca11, 

líder do grupo. Queixaram-se muito da passagem do SÍlbene, que, segundo ' 

eles, teria passado à noite, não havendo condições de inteirar-se dos pr.9. 

blemas da área. O Marciano estava ausente neste dia, e posteriormente te 

ria procurado por ele no porto de Auxiliadora, mas não conseguiu -falar 

lhe de forma suficientemente esclarecedora, foi uma conversa rápida por 

que o mesmo estava de partida. Ao que parece, a maioria dos dados sobre ' 

os Torá citados por ~5lbene em seu relatório são informaçãrs dos Â~V,i~ã· 

e/ou proveniente dos dados do antropólogo da FUNAI, José Carlos Levinho, 

que fez a identificação da área, em 85. 

De acordo com os Torá, o principal problema na área tem sido' 

o permanente desentendimento com os membros da comunidade Apurinã, em es- 

pecial com os regionais casados com indígenas, que é o caso da família • 
C"arrio. Esta família, que instalou-se na área Torá graças às relações de 

compadrio com o avô da NaÍde Torá, agregou-se definitivamente à comunida- 
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de Apurinã através de casamentos interétnicos. Há muitos anos atrás (tal 

vez na década de 40), o casal Gilberto Carrio, um português, e sua mulher, 

a mulata AldaÍza d~s Santos de Almeida, regional do Uarapiara e de ascen 

dência cearense, vieram morar no igarapé são Sebastião, na área Torá, com 

a permissão do avô de NaÍde. Seus filhos nasceram e cresceram na área in- 

dÍgena, e posteriormente vieram a desposar elementos Apurinão 

Conforme a anciã NaÍde Torá, a sugestão para qub 05 ToLá a~u 

lhessem em seu território os Apurinã desaldeados partiu do antropólogo ' 

Ezequias Heringer ("Xará"), que efetivou um amplo levantamento das áreas 

indígenas do Madeira em conjunto com a antropóloga Ana Lange (CIMI - No.!: 

te I)o Segundo NaÍde, eles nunca se deram bem com os Apurinã, excessão• 

feita ao Tomé (Antônio Tomé Mariano, filho de Armando Mariano Apurinã e 
Teresa Diahoi). Diz ainda que era muito jovem quando seu avô permitiu que 

Gilberto Carrio e AldaÍza morassem na áreao Quando do levantamento para a 
"Proposta de Interdição" da área pela FUNAI, efetivado pelo antropólogo 

José Carlos Levinho (1985), NaÍde teria se colocado contra a permanência' 

dos Apurinã na A.I. Torá, mas, para a FUNAI, a instalação já tomara um e~ 

ráter definitivo. O antropólogo Levinho teria reunido as duas comunidades 

para fazer uma "divisão" do usu:fruto dos castanhais da área, que são oito 

,. pontos ao todo; alguns couberam aos Torá, outros aos Apurinã, sendo dis 
-~ 

, '\t:ribuÍdos nominalmenteº 
~ \\ ... \. !l ,, .. ,~, 

No entanto, de acordo com os Torá, esta divisão tem sido sis 

tematicamente desrespeitada, pois, desde que foi feita uma distribuição ' 

"nominal", um dos Torá, "Nanai", se sentiu no direito de "vender" um cas 

tanhal, denominado Feitosa, que era explorado pelo finado Eno Torá, e o 

fêz justamente para o Santiago Carrio, que o repassou para Raimundo Pedro, 

seu irmão de criação. Acrescente-se ainda que o mesmo Raimundo Pedro é ca 

SE,idO 90m uma filpa ao·· Sr., .Abraão, que pleiteia a propriedade do castanha1.. : . . .I: 

r 
1 

. , ~·0c· ,. Por_ out.t.= lado,-desdecqUe o Panorama foi de a'í.gnado como ~e • . l 
_u~u:rut~- Apurina, e~s ·se--mudaram ~'3. Cabeça D'Anta, no interior da ~~-a:~·.:2~~-~Í 

. T~ra; ,:para.,e l?aner,.,-aleg~de-ao.:dJ.ficuldade ~-ª escoamento de seus P::mi~ ~,;.; r·'" 

1 tos. -Hoje·, ó s Torá ri queixam que os Carrio dominam a situação na comm:i.- -...:;~ ~,... : 
___ .a..dad-e: Apurinã._,_e---que~ Maria.-Carrio te~iâ dividido os pontos de cast~J .~.;.-;.:~.:-:i.tl 

~~ -· ..• 

Preguiça, pertencente aos Torá e utilizado pelo Heleno Carrio. O dinheí'rô - - 
•.. _~ 

.., =-~:.. 
para esta·: transa.çao~~ria·~ sido 

4-.:; 

patrão dos Carrio • 

dado pelo Daciel, regatão de Bom Suspi:l:'o~~ ~~~~ 
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entre seus parentes, sendo que o Preguiça, que teria sido combinado como• 

de utilização Torá, está sendo ilegitimamente utilizado pelo Heleno, que 

se utiliza de valentia e ameaças de agressão para intimidar os Torá. Ou 

tra queixa dos Torá em relação aos Carrio é de que os mesmos têm permitido 

a exploração de madeira da área por brancos, recebendo destes mantimentos 

ou dinheiro pela "permissão ••• Estes tem retirado castanheiras, louro-rosa 

e itaÚba em grandes quantidades. Citam dois moradores do Marmelos, o Alb! 

no e o "França", como exploradores de madeira, em concordância com os Ca1: 

rio. Reclamam muito da arrogância e implicância dos Apurinã (mais especi- 

..ficam.Qte~ d.os Carrio), e que os mesmos estão morand.o em suas terras "em 
prestadon, porque não tinham onde morar, e que só permitiram sua permanê~ . 
eia por causa da insistência do "Xará" (Ezequiaa Heringer). 

Mesmo considerando-se a veemência destas declarações, as rel~ 

ções parecem ser permeadas de ambiguidades, pois, por exemplo, a NaÍde se 

diz 11madrinha11 do Santiago Carrio. De qualquer forma, hoje não conseguem• 
uma convivência pac{fica com os Apurinã e os Carrio, pois não há acordo ' 

quanto ao usufruto do teITit~rio, ocorrendo a entrada indiscriminada e 

espoliatória de brancos, que já estão se arrogando donos de localidades' 

pertencentes aos Torá. 

Propomos aos Torá que fizessem uma gravação cc!V'I 5ua5 ~uQfxa~, 

justificativas e reivindicações, para que pudéssemos encaminhá-las, de vi 

va voz, ao Administrador Regional da FUNAI, em Farto Velho. Mostraram-nos 

um mapa da área, cedido pela FUNAI, que está aos cuidados do Marciano, e 

explicaram em quais lugares seria necessário uma alteração dos limites, a 

fim de incluir algumas áreas imemoriais Torá que ficaram de fora. Segundo 

eles, quando da definição da área indígena, a comunidade não estava reuni 

da, e quem forneceu os dados relativos aos limites foi o cunhado do Marci 

ano, João de Oliveira Barbosa, que é branco. Naquela ocasi;o, além de não 

conhecer bem as teITas Torá, o mesmo estava adoentado, não podendo perco! 

rer com a equipe do levantamento os locais a serem delimitados. O próprio 

Marciano diz que na época não conhecia bem todos os afluentes do Camujá, 

o que impossibilitou uma melhor explicitação dos limites reais da área. ' 

O conhecimento do território tradicional vêm dos antigos, e os locais que 

estão fora da área atual são: são João, Três Barracas, Fequiá e são Sebas 

~ião. Os Torá reivindicam ainda que seja definida uma área só para os AP~ 

rinã, preferencialmente fora do territÓ~io Torá, na medida em que não há 
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afinidade entre eles. Há inclusive ameaças de morte no conflito: o Apuri 

nã Tomé, o único que mantém um bom relacionam~nto com os Torá, já se in 

dispôs com um·tal de "Lamparina", um trabalhador braçal do Daciel, queª!! 

tá serranü~ madeira na área Toráa Os Torá temem que essa rixa dê em morte, 

com revide por parte dos regatões, mesmo porque gostam muito do Tomé.o f~ 

to pelo qual o .diferenciam dos demais Apurinã é porque o mesmo só traba 

lha e ut11iza a área com prévi~ au~orização e participação dos Torá, ao 

contráriodos demais.Mas são enfáticos quanto à urgência da definição da 1 

situação dos Apurinã, :pois, como eles mesmos dizem: " ••• Se eles morrer, ' 

vão deixar para os filhos, para os netos, aí isso não tem acordo, de que 

rer deixar herança se não tem lugar''. 

A noite, alguns Torá desceram ao barco e gravaram algumas fa 

las em relação a estes problemas. Chegou também o Torá Sebastião Pinto 

(11Sabá11·), tio de Na:Cde, para participar do depoimento. Sabá reside em Ma"'- 
i 

nicoré juntamente com uma filha, mas têm vindo regularmente à Fortaleza' 
fazer roça junto aos parentes. Como ele mesmo diz: "Sou um dos antigos, ' 

conheci meu uvô, conheci minhas tias todas, conheci meus tios, conheci o 

lQ inspetor que entrou aqui dentro do Marmelos para 81llansar os Farintin- 

tin, conheci o Dr. Amarante, que demarcou essa área de terra ••• ••nisse que 
1 

também estava ausente quando da definição da área indígena, pois mora lo~ 

ge de Fortaleza, mas que discorda da presença dos Apurinã, nporque senão• 

eles pisam na genten. Falaram pela comunidade o Marciano, a velha NaÍde e 

o Sabá Pinto. 

II~ TENHARIM DO ESTIRÃO 

• 17/06 - Sábado 

Partimos às 08:30 hs de Fortaleza, e param.os pouco depois, d~ 

rante uns lO minutos, para comprarmos alguns objetos, no barco do regatão 

Dic9 Alecrim. O esposo de NaÍde Torá, Josino, que é filho de Torá com Ma 
tanawí (extintos), foi conosco até às proximidades de SaÚba, ~~6a~· onde o 

Marciano dá aula (margem esquerda do Marmelos).Subindo o rio, fica a apr~ 

ximadamente uma hora e meia de Fortaleza • 

.Ancoramos às 13:45 hs na casa do Aristeu Tenharim, na locali~ 
d ade chamada "Terra Pretan • Esta lo·calidade, que, ao que consta., origina! 
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mente pertencia aos Pirahã, assim como todo o Estirão; foi durante um te~ 

po utilizada pelos Apurinã (até 82 eles ficaram em Terra Preta e Sete) e, 

nos Últimos anos, tem sido utilizada por algumas famílias Tenhari.m. Fize 

.mos levantamento populacional, medicamos uma criança, e deixamos alguns 1 

medicamentos e alimentos~ Nesta ocasião, estavam presentes a Mandua! Te 

nhar ím, mãe do Aristeu, suas filhas r.1arizete e Rosa, e algumas crianças • 

No ano passado, quando de nossa primeira viagem ao Estirão, havíamos 

transportado a Mandua1, a Marizete e quatro crianças até m,maii-á para. d"'! 

lá seguirem para Porto Velho, em busca de recursos médicoso Pouco'antes' 

de prosseguirmos a viagem, chegou o Paulo, regional que é casado com a M~ 

rizete, de quem compramos algumas garrafas de copaÍba para o nosso uso. ' 

Ganhamos cará, tapioca e tucupi. Segundo Mandua!, os demais moradores en 

contravam-se no igarapé Sepoti, retirando madeira (louro-rosa) para ven 

der para os regatões. Ao partir, embarcamos duas crianças, netas de. Man~ 

duaí, que iam rumo ao Estirão. 

Às 15:50 hs paramos no Estirão Grande do Marmelos, onde vive 

outra pequena comunidade Tenharim. Lá também fizemos levantamento popula 

ciona1 e medicamos um bebê.} noite, o Bado, regional casado com a."Bran 

ca" (Maria Tenharim), desceu ao barco e ficamos até tarde conversando so 

bre a situação dos Pirahã, até aos quais o Bado, por conhecê-los bastante, 

se dispôs a nos acompanhar. Há uma família Pirahã morando no Estirão, o ' 

Otávio Firahã, sua mulher, Raimunda Apurinã, e seus 5 filhos; eles ocasiE 

nalmente retornam à área Firahã. 

IV - ÁREA INDÍGENA PIRAHÃ 

Partimos do Estirão Grande às 06:45 hs, o Bado·nos acompa- 

nhando para irmos até os Pirahã. Entramos na boca do Maici às 08:10 hs, e 

demos uma parada às 08:15 para pegarmos o Otávio Pirahã, que estava pes 

cando com parte da família, a mulher e três filhos. Os deixamos uns 20 mi 
nutos rio acima; pediu um pouco de farinha, e acrescentamos um pouco de' 

arroz cozido, linha e anzÓia • .Ancoramos às 12:20 no Santa Cruz, primeiro• 

aldea:cnento Pirahã no Maici. Vários homens logo acorreram para ver quem 

chegava; algumas mulheres permaneceram à beira do barranco, desconfiadas; 

e as crianças desapareceram na mata. Agora, em plena seca, os "tapiris re 
~ - 
sidenciais", a rudimentar habitação Pirahã, ficaxn mais afastados das 

águas, mas a praia estende-se acolhedora e alva, criando espaço de can- 

·! 

·I 

·l 
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tos e afazeres. A vida social desenrola-se mais na prÓ:pria areia do que 

sob o teto, ·erguido de forma aparentemente ligeira e despreo~u~auü• 

Subimos para :falar com o Bernardo, o 11lÍder" desta localidade 

Pirahã, com quem traváramos contato em nossa viagem anterior ao Maici, em 

88. Uhega a ser surpreendente a diferença da aparência do pessoal, entre' 

nossa Yi~itt! na estação chuvosa, e agora, na seca. Nada daquele ar de pe 

núria e fome que constatalll.os da Última vez, o que não diminui o problema: 

a cada invezno (chuvas), a situação alimentar e a saúde do grupo torna-se 

pe.rigoaamente ,precária. Bem.ardo recebeu munição para sua espingarda, ~· é 

depois todos subiram para os tapiris, talvez para comentarem sobre nossa' 

ohegaua, "'!l.~~se interím, fomos almoçar. À tarde conversamos sobre de· que 
maneira distribuiríamos parte dos alimentos e objetos trazidos (machados, 

facões, enxadas etco). Bernardo afirmou que poderíamos entregar a ele, 

dizendo que faria a redistribuição. Embora não conhecendo a cultura Fira 

hã para podermos vislumbrar como é feita a divisão social dos bens, aqui 

escemos, por ausência de alternativa melhor. 

Não obstante a a~arência sadia do grupo, examinamos um Pirahã 

com um problema de sangralllento nasal frequente. Este Pirahã, conhecido 

por Diquito, passou por um.a verdadeira epopéia, pois esteve em Porto Ve 

lho para exames médicos e, após um exame infrutífero, foi "despachado" de 

lá sÓzinho, sem falar português, sem conhecer nada nem ninguém em ~orto' 

Velho, Humaitá, ou outra cidade qualquero Ficou cerca de dez dias à 
gua em Auxiliadora, esperando um.a embarcação que pudesse levá-lo até 

' mm- 
ao 

Maici; findou conseguin~o uma carona com um regatão, que o levou até ao' 

Estírão Grande do Marmelos. Nesta localidade, instalou-se na casa do Ba 

do; posteriormente, seguiu à pé até à boca do Maici, onde um "Pirahã er 

rante"·, que pescava por ali, ouviu seus gritos e o acudiu. Seguiu ••• andou 

à pé e sÓzinho pelo mato, sem alimentação, suportando febres e dores, qu~ 

rendo com ânsia chegar até seu :povo, e esquecer àqueles que com tanto de~ 

caso lhe trataram. O antropÓ1ogo Marco .Antônio Gonçalves (:Museu Nacional 

RJ), que o acompanhou até Porto Velho, na ida, relata que foi solicitado' 

um exame detalhado para diagnóstico de tuberculose, no entanto, só foi b~ 

tida uma chapa do pulmão. 

Bernardo nos solicitou que da próxima vez trouxéssemoscalçÕes 

e roupas :para as.mulheres, pratos, colheres etc •••• Para nós, y,ue nos ha 
bituamos à convivência com índios "isolados", desinteressados por rou:paa, 
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é estranho percebennos esta antinomia 

é relativamente isolado, e mantém sua 

rem tão insistentes na aquisição de 

ga presença do SIL. 

de um povo, que a nível geográfico' 

cultura praticamente 11intacta", se 

roupas. Provavelmente, marcas da lon- 

Gonsumimos juntos muitos litros de café durante o dia. À tar 
dinha, chegou o pessoal do Simão, de um aldeamento um pouco ma~s acima, c2 

nhecido por "Capoeira".·À noite, alguns Pirahã reuniram-se na areia para 

cantar, uma toada de um só tom, com contracantos. Após oe cantos, as mu 

lheres se recolheram, e o Bernardo, j'Ulltamente com alguns homens, ficaram 

no barco aié tarde, conversando, contando das trocas absurdas com os rega 

tões., .da su.perexploração, da coação armadao No inverno passado, por· exem 

plo, trocaram 10 caixas de castanha (preço regional da .caixa= Cz$ 8,oo) 
por um saco de farinha (preço regional do saco= Cz$ 10,00). Por uma lan 

terna, que na época custava cerca de Cz$ 2,50, foi cobrado 3 caixas de 
castanhaº Nesta mesma época, foram ameaçados com revólver pelo regatão 

Chico Alecrim, para que vendessem parte da produção de castanha para ele, 

. ..na.tur.aJwente em trocas irrisórias. Jantaram conosco, conversamos mais um 

pouco, e fomos todos dormir • 

• 19/06 - Segunda Feira 

Ontem à noite, o Bado e o Bernardo foram caçar e trouxeram 

uma paca. Bernardo queria nos dar a metade de presente, mas insistimos 
que nos desse apenas 1/4, mais que isso seria muita carne só para nós. Na 

parte da manhã, reunimo-nos no barranco, próximo aos tapiris, para a col2 

cação da placa de A.I •• Embora fÔsse interessante uma placa na boca do ' 

Maici, lá os Pirahã não teriam condições de vigilância, e ela poderia ser 

facilmente arrancada pelo primeiro invasor que aparecesse. Separamos al 

gune medicam.entoa básicos para deixar, uma vez que o Bernardo garantiu 

que saberia utilizá-los se explicássemos detalhadamente o uso de cada Uill. 

Nomearam-nos com nomes Pirahã, o que parece ao menos :inaugurar nossa 

"existência" no seu impenetrável mundo cultural. Um velho da localidade 
1 

denominada "Coatá", ·veio pedir remédios para a mulher adoentada. Pediu a_! 

roz, e demos vários 'aaco s plásticos para que o Bernardo pudesse subdividir 
.,. 

os generos. _,, 

À tarde ·e à noite, "conversamos" com o pessoal do simão. Far~ 
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ce que finda "acontecendo" uma espécie de liderança, diríamos talvez de • 

"relações pÚblicas", por parte de quem consegue se expressar minimamente• 

português. Naturalmente, isto diz respeito às relações com os brancos, e 

não sabemos qual a magnitude desta "liderança" nas relações :internas do 

grupo, sequer podemos afirmar que ela exista. Ganhamos deste grupo carne' 

de ~aititu; eles pediram muitas coisas, quiçá tudo que no momento veio à 
lembrança: ferramentas, roupa~, fomos, munições, anzóis etc •• À noite, ' 

cantaram novo repertório, alternando cantos e contracantos em tonalidades 

graves e agudas, cantadas respectivamente por homens e mulheres. Após os 

cantos, o grupo do Simão, aproveitando o claro·da lua cheia, retornou pa 

ra sua "Capoeira" • 

• 2o/06 - Terça Feira 

Saímos às 09:45 hs de Santa Cruz, em direção à Capoeira, "lu 
gar" do Simão, onde chegamos às 10:15. Ficamos cerca de três horas conve.!: 

sande, e medicamos u::---_a anciã. A aparência do local não é ri'4ifo d í f2Ten+~' 

de S~ ~~ os mesmos tapirie rudimentares, distribuídos de forma apa 

rentemente desordenada. A diferença fica por conta da paisagem, pois aqui 

não há a grande faixa de areia, e o porto é mais envolvido pelas árvores. 

Há um forno de farinha, que na realidade não se configura co 

mo um forno; simplesmente apoiaram o prato metálico em algumas estacas de 

madeira, o que naturalmente não proporciona nem de longe o calor necessá 

rio para que o forno funcione adequadamente. Parece mais uma grande frigi 

deira apoiada num jir~u prestes a desabar. Reafirma-se o desapego aos 

bens materiais vindos de fora, que já surpreendeu tantos quantos _tiveram' 

oportunidade de estar com os Pirahã, ao longo da etnohistória da região. 

Tudo o que é material parece provisório, desimportante. Torna-se mesmo 

fascinante esta relação, pois é possível intuir que por trás de toda esta 
"rusticidade", em algum lugar, a cultura Pirahã deve contrapor uma grande 

complexidade. Enfim, um mistério e um sedutor convite às novas gerações• 

de antropólogos. Isso, se a estupidez do homem branco não dizimá-los an 

tes que se decifre o enigma. Isso, se as novas gerações de antropólogos• 

souberem se comprometer com a sobrevivência destas fantásticas culturas' 

vivas, e não apenas utilizá-las como mero objeto de pesquisa intelectual. 

Partimos às 12:36 de Capoeira, e de 12:55 às 13:55, paramos• 

à margem do Maici para almoçarmos. Bernardo tinha ido conosco, juntamente 
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com três mulheres, pois haviam se prontificado a tirar cana e macaxeira ' 

para nós, visto que os que havíamos trazidos do Ipixuna já estavam escas 
sos. Ausentaram-se enquanto conversávamos com o pessoal do Simão, e ao re - 
to:rnarem trouxeram muita cana e macaxeira, para nós e para eles. As mulh~ 

ressão hiperreservadas, mal nos dirijem o olhar. Enquanto preparávamos o 

almoço, 13ernardo subiu numa árvore que, segundo ele, quando incineradas~ 

suas 'f-ei~B afastam os carapanãs. Conta que antigamente havia muito cara 

panã no Ma.ici, e eles acabaram após muitas e sucessivas fogueiras feitas' 

com a tal folha. Não sabemos se a história é real, mas de fato a ausência 

atual.àa ~arapanãs no Maici torna o território Pirahã paradisíaco. Prese!!, 

teou-nos com uma quantidade das ditas folhas. Depois, almoçaram fartamen 

te: dois "pratos de operário" para cada um , 

Chegamos por volta das 14:15 em Santa Cruz~ À tarde, Bernardo 

e alguns homens vieram conversar. Propusemos a eles que, ao invés de "veE; 

derem" sua produção de castanha da próxima temporada, a estoquem até o 

fim da safra, quando então poderiam vendê-la por preços melhorés-e em lo 

te,'evitando assim as trocas espoliativas.por.parte dos regatõesº Compr.2, 

metemo-nos, caso os Pirahã optassem por essa forma de comercialização de 

seus produtos, a aéompanhar- todo o processo e a providenciar um esquema ·' 

onde a produção seja trocadas em bases minimamente justas. 

À noite, recebemos diversos colares Pirahã de presente, das ' 

mãos de Bernardo, mas pareciam pertencer a várias pessoas do grupo, que ' 

os repassaram ao Bernardo. são colares de diversos tipos: de sementes pr~ 

tas ou marrons, pequenas contas cilíndricas de coco e taquara, e dêntes ' 

de animais diversos; há também, em alguns deles, penas de tucano. 

Ficamos de retornar à área em novembr-o , Partimos ag 20: 50 de 

santa Cruz, aproveitamos a imensa lua cheia resplandecendo no Maici. Às' 

23:40 entramos no Marmelos, e paramos às 24:45 no Estirão Grande, onde 

pernoitamos • 

• 21/06 - Quarta Feira 

Partimos do Estirão Grande às 08:20 hs. Deixamos alguns medi 

,camentos e alimentoso Ganhamos Beijus de tapioca. Paramos às 08:40 em Te~ 
ra l'reta, e ~artimoa às 09:30 de lá, após conversarmos um pouco com o pe~ 
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soal, gue nos transmitiu informações sobre a atividade dos regatoões lo 

cais. 

Chegamos às 13:50 hs em Fortaleza. Conversamos com os Torá s~ 

bre a situação dos Pirahã, e eles nos afirmaram que o servidor da FUNAI' 

em Hffliitiiii:i, Sdbastião Pinto de Oliveira (51 SUER-Manaus), por duas vezes 

este~a am ..\.2xiliadora, e hospedou-se na casa do regatão Chico Lima por 

três dias. Teria autorizado ao mesmo regatão a.retirada da madeira da 

A.I. Firahã, apreendida no ano passado pelo SÍlbene, da 21 SUER.Disseram 

ainda, que este servidor nunca procurou e nem apoiou os Índios da região. 

Seu bom relacionamento limita-se aos patrões locais. Quanto a este com- 

portametli.o, convém acrescentar que elementos das comunidades Tenharim 

Parintintin reforçam esta denúncia dos Torá. 

e 

Partimos de Fortaleza às 15:10, e chegamos no Panorama ' as 

16:10. Os Apurinã confirmaram os dados dos Torá à respeito do servidor• 

da FUNAI .em Humaitá. 

Quando chegam.os surpreendemos o tal Albino, que reside no 

Marmelos, de motoserra em punho, serrando madeira junto com o pessoal. • 

Segundo Santiago Carrio, por não saberem utilizar a motoserra, pagam ao 

Albino a diária para que o mesmo corte madeira para eles. A motoserra 

pertence ao Daciel, patrão dos Carrio. Expomos aos Apurinã algumas das 

reclamações dos Torá. Os Carrio ficaram afetados, argumentaram que têm• 

muitos filhos para criar, e que só o fábrico da castanha não é suficien 
te para suprir suas necessidades, por isso precisam explorar a madeira ' 

para conseguirem sobréviver. Estavam cortando várias toras, inclusive de 

castanheira. Cortar uma árvore produtiva como a castanheira é um desfal 
que quase irreparável, principalmente considerando-se o lo~~º 1~~po' 
necessário psra a sua frutificação. 

A questão entre os Torá e Apurinã é bem problemática. Estes' 
Últimos foram desaldeados pelo então S.P.I.,. portanto, é obrigação do 
Órgão indigenista oficial o compromisso com sua alocação. Por outro lado, 

é visível a utilização do casamento interétnico como via de manipulação• 

da comunidade. Ouvimos, por exemplo, da filha do Sr. Abraão, que é inva 
sor do castanhal Preguiça, que "vai casar seus filhos com os filhos dos 

~ Apurinã para eles terem direito" (à terra). Esta filha do Abraão é casa- 
da com o Raimundo Pedro, irmão de criação do Santiago Carrio. Maria Car- 
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rio, irmã do Santiago, têm uma ascendência muito grande sobre a comunid~ 

de. Segundo os Terá, ela entregou o castanhal Preguiça para o seu filho' 

Heleno, sendo que o Preguiça ficara combinado como de utilização Torá. ' 

Heleno afirma ser "neto de Torá", o que é negado por todos os Torá mais 

velhos, que conheceram seus avós, e nera tudo branco, por parte de mãe 

e da ilai". Recentern ·mte Maria se ajuntou ao Roque Apurinã YY11.J'1 lo o_por+,; 
namente. Eles afirmam que a ex-esposa do Roque, uma Pirahã, faleceu; mas 

soubemos através do antropólogo Marco Antônio, que ela se reintegrou ao 

seu povo, ap~s ter sido abandonada pelo Roque. Enfim, há muitos meandros 

sutis envolvendo a questão, mas é certo que os Torá não podem indefinid~ 

mente ver sua área ser explorada indevidamente por causa dos Apurinã. s2 
lic~ 40 b.reão oficial uma solução, e esta precisa ser providenciada ' 

em tempo hábil. 

Partimos às 16:30 do Panorama. Entramos às 17:50 nas águas' 

barrentas ao 'Madeira, e paramos às 18:40 para pernoite • 

• 22/06 - Quinta Feira 

Partimos às 06:30 de onde pernoitamos. Às 12:35 paramos com 

problemas no motor • 

• 23/06 - Sexta Feira 

Ficamos o dia inteiro aguardando um reboque. Tentam.os vários 

barcos, que não pararam. Conseguimos reboque apenas às 19:00 hs, no bar 

co II são João", de 315 HP. 

Aportamos por volta das 04:00 hs no garimpo Tabuleta, onde ' 

centenas de balsas, com seus toldos coloridos, enfeitavam., à moda de cor 

tiço, a aurora do rio Madeira • 

• 24/06 - Sábado 

No Tabuleta, muitos conhecidos; vizinhos, amigos de rua. A • 

grande maioria das famílias de Humaitá tem no mínimo um membro trabalh9!! 

do no garimpo, permanentemente ou ocasionalmente. O ouro move os negóci 

os, o lucro doe comerciantes, o abastecimento ou não dos mercados, o es- 
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toque alcoólico consumido na cidade a cada temporada, enfim, a vida. 

Quando o gar:Ltnpo vai bem, consome-se muito; quando vai mal, grassa a pe 

núria. A contrapartida ecológica desta etividade,mal con4uzida, é muito• 
cara: para produzirem 15 toneladas de ouro em 1988, foram despejadas ce~ 

ca de 8 toneladas de mercúrio no rio Madeira, além de 12 na atmosfera. ' 

O grau de contaminação do pescado que abastece Humaitá, Porto Velho, e ' 

outras cidades da região, pode ser perigosamente alto, dependendo do lo 

cal da pesca. O mercúrio é responsável por mutações genéticas graves nos 

descendentes daqueles que entram em contato frequente com o metal. Essa' 

água, não potável em todos os sentidos, e que também recebe todos os de 

jetos, é consumida,. sem nenhum tratamento, por quase tod~s as comun1da ~ 
1 ". 

des ribeirinhas do rio Madeira. l 
! 

- ; 
\ 

l 

Partimos ainda pela manhã com o Pio, ge~o do seu Walter, 

que tivemos a sorte de ·reencontpar ali no garimpo. Fomos parando algumas 

veze.s, pois o Pio é comerciante, e pernoitamos em Monense. no dia 25/06, 

por volta das 13:00 hs, chegamos em Humaitá. 

. :: 
'! 

Humaitá, 30 de outubro de 1989 

Equipe do Projeto KawahÍb 

Rosa Cartagenes 

João Carlos Lobato 


