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- 22 de outubro: Chegada em Maraba por ';ia a~r.ea.,---······-····PRo'ioc·c:..i~--· . . 1 

Encontros com Srs. J ose Ferreira 
11 

Campos Júnior e Genésio Reis Carvalho. 
Visita à Casa do Índio, encontro com 
Sr. Benigno do P.I.A. Ipixuna e dois , , ( , •... 
~ndios Arawet; de ~a1bem como tres 
indios Arawete reqem-contatados, que 
foram .ata~ados . na Área Indigena 
Cateté no mês de setembro por Índios , . 
Kayapo. 

Data: 02 de novembro de 1987 

RELATÓRIO ETNOLÓGICO SOBRE OS ÚLTIMOS DIAS 
DA FRENTE DE ATRAÇÃO DO RIO TAPIRAPÉ 
(MUIUCÍPIO DE MARABÁ, EST. DO PARÁ) 

EM 22 - 29 DE OUTUBRO DE 1987 
. ~ .. ndo: • . 

I. Cronograma de Viagem 

- 23 de outubro: Espera do carro para viage.l.l~ 

.• 

'" 
Saida às 6:00 horas de camionete para a 
Frente de Atração, localizada aproximadamente 
190 km·(em linha· reta) a noroeste de 
Marabá (veja mapa). Os Índios estavam 
morando na mata ao p~ da Serra ~isteriosa. 
um dos divisores de águas entre as bacias 
dos Rios Tocqntins e Xingu. Chegada ao 
acampamento da FUNAI às 16:30 horas, 
Os dois Índios arredios já estavam morando 
junto ao ~essqal da FUNAI desde o día 
18 ou 19 de outubro. Os integrantes da 
equipe da FUflAI eram: Genésio Reis Carvalho 
(auxiliar de Frente de Atração), 
Rosevaldo Gomes (servicos gerais), 
Antônio Rod~igues (serviços prestnuos) e 
Antônio Gavião (serviços gerais). 

- 24 de outubro: 

25 de outubro: Visita à maloca nova e à maloca velha dos 
Índios juntamente com Rosevaldo Gomes e 
Antônio Gavião (os indios não queriam 
nos. acompanhar, .pre:ferindo p ermarre c e r- dentro 
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do seu quarto na cas~·ocupada pelo 
pessoal da FUNAI). Observaç~es boas 
forrun feitas sobre o.aspecto da mata e 
a situação tecnológica das duas malocas. 
Pela primeira vez, nós encontramos arcos 
dos dois 1ndios na maloca velha. 
Gravação de 25 palavras no acampamento 
feita mas infelizmente não_ficou boa. 
Bom relacionamento com estes dois 
Índios muito simpáticos e generosos 
foi estabelecido neste dia. 

- 26 de outubro: 52 palavras gravadas no acampamento 
com os Índios. Também a gravação não 
ficou boa. 

- 27 de outubro·: SaÍ.da do acampamento da FUNAI, junto 
com os Índios, que queriam mesmo partir 
conosco. Viagem de toyóta à noite até 

, f ' Maraba, trazendo os indios a Casa do 
Índio. 

- 28 de outubro: Chegada na Casa do Índio pela.madrugada. 
Permaneço na Casa do Índio junto aos 
dois Índios arredios. Reconstrução de 
fita de palavras mal-gravadas anteriormente 
feita. Os dois Índios são vacinados 
cqnt~a sarampo na Casa do Índio. 

29 de ou~ubro: Ajuda na orientação dos Índios quanto a· 
sua nova situação. A enfermeira aplica 
vacina BCG nos dois Índios. Retorno para 
Belém as ·11:00 horas. · 

II. A sit~ação de contato~ Índios arredi9s da Frente de 
Atraçao ~ -Rio Tapirape 

Ps primeiros a verem a nova maloca dos Índios 
:foram madeireiros em março ou. abril· deste ano·. Em julho· 
os dois apareceram num sítio de posseiros que tornou-se 
logo depois o acampàmento da FUUAI (veja Relatório por 
Dennis Albert :Moore e Iraguacerna L. Maciel). Tentei indagar 
sobre a história recente dos dois Índios. Ficou claro que 
não existem outros Índios do mesmo jeito desses dois nas 
vizinhanças. Conversei com os dois assim: "Ne ru?11 ("Seu 
pai?") (Éão consegui a palavra para "onde está?".}. Cada um 
respondeu angÚstiadarnente "He _!:!! manÜ" ("Meu pai'mo~reu"). 

-Fiz a mesma perguntq sobre-suas mães (hi) e mulheres 
(mirik;\)Jernbora hajam dúvidas se qualq~r um dos homens j~ 
fora casado, a ser explicado mais a frepte. Então perguntei 
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uMa'a ;xukã?ri (110 que i'oi que os matou?") e o Índio 
deficiente fisico (talvez tenha sido c~usa de mordida de 
cobra) respondeu claramente "Awa-yu yukã11 {"Gente amarela 
matou"). Isso leva a crer que os parentes dos dois 
< - indios, que parecem ser irmaos, foram massacrados por outros 
Índios.: Senão, talvez awa-yu seja o nome de uma doença 
que provoca icterice no homem, como hepatite ou mali~ia, 
mas a primeira hipótese é mais provável, semânticamE:nt-ê. 
De qualquer maneira, nenhum dos dois se mostrou 
amed~ontad? quanto às nossas armas, tais como rifles e 
espingardás, sugerindo que nunca foram vitimados por 
não-Índios. Parece que eles são os Últimos sobreviventes 
de seu grupo local e que ter1am testemunhado a morte , / - 
dos seus parentes mais proximos, embora em outra regiao 
possa existir mais Índio~ do mesmo jeito desses~ de outro 
grupo local. 

Os dois Índios mostraram muita vontade em sair 
·com a equipe da· FUNAI e eu no dia da nossa partida para 
M.arabá. Pi%seguiram na frente a longo do caminho que segue 
do acampamento até o lugar onde o carro ia nos apanhar 
(uma hora de viagem a pé). Ao chegar ~o local, esperamos 

·umas cinco horas para o carro chegar. Os Índios tentaram 
prosseguir na estrada dos madeireiros, em direção à 
-Marabá, sempre procurando ir na frente. (Desde sua chegada 
no acampamento, nunca voltaram em direção às suas malocas 
anteriores na mata.- apenas queriam sai~para frente). O 
pessoal da FUNAI e ~u tentamos tranquilfar os dois, que 
~icavam impacientes com a partida. Quando o carro chegou, 
seguiram Rosevaldo para dentro do carro com alegria. Foi claro 
que sua intenção foi de nos acompanhar para nosso destino,.o 
novo destino deles, talvez pensando que encontrariam parentes 
seus em outro lugar m~ito distante. Não resta dÚvida de que· 
eles tinham certeza que nenhum doSseus parentes existia 
na área onde foram encontrados. 

III. Aspecto da~ 

A mata em que os Índios moravam é definitivamente 
m~ta de c~pÓ. Embora nio fizesse cpletas sis~emáticas,·notei 
'a presença frequente de àr-vo r-e s ti.picas de mata de cipó' tais 
como pau preto (Cenostigma macrophylla), melancieira (Alexa 
imperatricis), babaçu (Orbignya phalerata), cacaui (Theobroma 
speciosural, castanheira do Parii. (Bertholletia excelsa) e 
jatob~ (~ymenaea courbaril). Des~as a~vores comuns, foi 
constatada que os Índios comiam ás amendoas de babaçu e 
castanha do Pará e as polpas de jatobá e cacau! e que 
usavam pau preto e melanciera para lenha. A mata.é na sua 
maior parte cerrad~ por causa de uma densidade.muito pesada 

, t ; ·- 
de cipos. Os indios ocupavam malocas bem no centro da 
terra firme. Nesta época, os igarapés ~stão todos secos nas 
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imediações e consegue-se água apenas de caçimbas ou poços. 
A mata lembra muito mata de cipÓ nas ~reas dos Arawet~ 
e Asuriní do Xingu, embora seja ainda mais encaixada em 
terra rirme. 

IV. A tecnologia rudimentar dos Índios arredios: Regressão 
cuitural ~ enculturaçiio incompleta? 

A tecnologia dos dois Índios arredios da bacia· 
do Rio Tapirap~ ~ bem rudimentar. Suas duas malocas, as 
que visit~i,. localizam-se em mata de cipó. Embora os Índios ten.h 
·.am muitas palavras cognatas em outras linguas Tupi-Guarani 
para produtos da roça (tais corno palavras para milho, 
mandioca, mamão, urucu, algodão, batata doce erinhame-- 
veja Relatório de Moore & Haciel e o Pequeno vocabulário 
em anexo), não fizeram nenhum plantio próximo à qualquer 
maloca, mesmo que estivessem morancto·na área por uns 

\ 

dois anos. \ 
A maloca velha mediu . 7·, Sm X 3 m e 

localiza-se 4 km do acampamento da FUNAI.(em direção 
145~ sudeste). A palha era de babaçu e os esteios eram , , , 

~de arvores ja empeno local. O teto era de um tipo plano 
e baixo, já caido. não tinha paredes. Os caibros e 
travessas já estavam podres. Ao redor, encontramos·muitas ces 
~tas ., jogadas fora, mui tas cascas de jaboti e cascas de 
castanha. A maloca provavelmente foi ocupada primeiro em 
fins de 198~. baseando-me no estado de apodrecimento dos 

. vestígios. 
·Aqui encontramos-os Únicos arcos até agora conhecidos 

( , . ' , 
destes 1ndios alem de 45 flechas (ja conhecidas). Um arco, 
que ~ede 1.75 m de comprimento, foi trazido p~ra Belém. 
Faltava a corda. Tem muitos nós, é tortuoso e fracamente 
acabado. Parece com arco que um Índio de outro grupo 
apenas com pouquíssima prática iria fazer. O outro arco, 
menor, que ficou na mata, fo~ igualmente tortuoso e 
mal-acabado e a sua corda foi de uma envira muito grossa 
com pouca flexibilidade? mal-amarrada ao arco. Suas flechas, 
já descritas (veja Relatório de Hoore & Maciel) são 
m~ito pesadas e compridas, o cano sendo provavelmente 90 
talo de inajá ou de uma palmeira do· gênero Bactris. De 
acordo com terceiros~ os dois Índios nw1ca foram vistos 
andando com seus arcos e flechas, mas sim apenas com foises 
e/ou facões que acharam em roçados de posseiros. Tudo indica 
que seus arcos e flechas foram ineficientes demais, em 
comparação com os de outros grupos, em matar caça e/ou em 
se defender. Também, em nenhuma das duas malocas encontrou-se 
restos de animais raortos à flecha, mas sim, restos de jabotis 
e tatus, que se caça à mão. 

A maloca nôva, que se situa aproximadamente 3 
km da maloca velha e 4 km (em direção 182~ Sul) do 
acàmpamento da FUHAI mediu 9 m X 3 rn. O ~specto é o mesmo 
como o da maloca velha, exceiando um cercado de varas não 
amarradas ao redor (já descrito por Moore & Maciel). Dentro 
e próximo à casa, haviam restos de castanha e babaçu. Os 



. '" ---= ·- _... - _.._ ~-- - ~·- _._ 

Índios estavam corn.endo as amêndoas e, no caso do b ab aç u , 
a massa {mesocarpo) também. Cascas de jaboti e crÂnios de 
tatu canastra também encontravam-se aqµi. Um machado de 
aço muito usado e muitos facões e machados novos (brindes 
da FUtJAI) foram ~rados na ma Loe a , Outros objetos aqui 
encontrados foram resina de jatobá (combustível para 
a il~inação da maloca à noite). duas varas já usadas 
para fazer fogo, espátula de açaÍ (para prato) f exocar-po 
aberto de cupuaçu (para vasilhame) e pequenos exocarpos 
de wna cu!rbitácea não-determinada usados como cuias 
(presumivelmente). 

, O grande mistério sobre a tecnologia dos dois 
Índios arredios é se o seu nível rudimentar reflete-se 
a cultura em que eles nasceram ou, por outro )..ado, se 
demonstra uma ~alta relativ~ de aprendizagem pela parte 
dos dois homens de todas as coisas que se precisa saber 
para funcionar como um adulto na soçiedade or-Lgí.na I 'cteles. 
Genésio Reis Ca r-va.Lho primeiro sugeriu a segunda destas 
hipóteses; as evidências agora colhidas me levam a pensar 
que esta é a melhor. Os dois Índios arredios teriam perdidos 
seus parentes em juventude, antes da idade er.1 que aprende-se 
:fazer arcos e flechas bem acabados (por volta de . 16 anos 

• er.1 muitas sociedades indígenas) e que teriam sobrevivido 
da base de coleta de frutas e,animais desde daquele evento, 

. ou· seja, por vários anos, pois os dois se aparentam com 
mais de trinta e menos de quarenta anos de idade. 

Pode-se argumentar o contrário, apontando a 
regressão cultural de outros grupos indigenas, como um 
processo ~omunitário e não individual, -tal como os Guajá 
do Ilaranhão, que evidentemente perderam a agricultura há 
aproximadamente 200 anos atrás. Nas os Guajá, embora 
caçadores-coletores do presente etno~ráfico, fazem arcos 
e flechas bem acabados e de alta eficiência. O grande - . , ' 

numero de cognatos para produtos da roça que a linguados· 
Índios arredios mani1esta em comparação com outras línguas 
Tupi-Guarani sugere que os fndios arredios foram criados 
na sua juventude nur.1a aldeia agrícola. Embora conhecam estes 
produtos por seus nomes na sua língua Tupi-Guarani, talvez 
não saibam os manejar, pois nunca aprenderam dos seus pais. 
Comportamento aprendido se som~ an.t e s da lÍnguagem -que o 
.descreve, de acordo com o grànde linguista Edward.Sapir. 
Em outras palavras. o conhecimento dos dois Índios arredios 
de produtos da roça.não explica sua inabilidade de fabricar 
arcos e ~lechas eficientes, um~técnica muito mais simples 
do que a agricultura em si. A hipótese mais poderosa no 

, t • , • • , 
momento e que os indios arredios da bacia do Rio Tapirape 
são portadores de uma cultura apenas em parte, pois sua 
enculturação nunca foi completada. 

De qualquer maneira, a hist~ria vergadeira destes 
Índios surgirão apenas com tempo, quando eles puderem contar 
numa outra lingua ou quando outros aprenderem a língua deles • 

• 
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Observação Linguística 

Confirmo a observação f'eit~ por Moore & Haciel 
de que a l:Í.ngua .do s Índios arredios é. urna língua Tupi-Guarani 
não compreensível com Parakanã, Asurini do Xingu, Araweté, , , 
Ava-Canoeiro, Urubu-Kaapor, Tenetehar, Guaja ou qualquer 

: f •• , 
outra Lí.ng ua Tupi-Guarani da r-eg í ao , Provavelmente .e uma 

r ' .•• nova lingua a ciencia. 

Conclusão~ Recomendações 
, , 

() 
/• 

Embora seja provável que não existam outros Índios 
do mesmo jeito desses dois na regiio da Serra Misteriosa, 
as matas para o norte, oeste e sul são de grande extensão. 
É possível que Índios do mesmo jeito desses dois estejam 
morando distantes mas ainda entre as bacias dos ~Ri~s 
Xingue Tocantins em· mata de cipó de terra firme, nas , - cabeceiras de pequenos igarapes nao-perenes. Deve-se 
lembrar que a familia Araweté recér.i-contatada foi "perdida" 
·por treze anos, pois presenciava os primeiros contatos com a 
FUHAI na beira do IUo Xi.ngu em 1974, de acordo com terceiros. 

~ Foram encontrados no mês de setembro·deste ano mais de 
200 km distante do P.I.A._Ipixuna e não sabiam da existência 

, ! . 
de-seus parentes la. Em outras palavras, outro~ indios do 
mesmo jeito (linguísticamente e culturalmente até um certo 
ponto) dos dois arredios da bacia do Rio Tapirapé poden· estar 
igualmente "perdidos," não sabendo da existência destes 
dois homens, ou imaginando eles como mortos. 

Recomendo que uma Frente de Atração seja montada 
para os altos cursos do Igarapé são José (que é atravessado 
por pequenos caminhos de posseiros atualmente) e os Rios 
Bacajá, Anapu e Aratu. Isto para que a FUNAI chegue a 
quaisquer Índios arredios da região antes dª frente 
de expansão da sociedade nácional. 

Recomendo que os dois Índios arredios. da bacia 
. " " ~ .. 

do Rio Tapirape sejam transferidos para·o P.I. Koatinemo 
,(Asurini do Xingu)- dtuna vez que as vacinas são completadas. 
Isso porque os Asurini falam uma língua Tupi-Guarani e · 
parecem ser bera dispostos para coo estranhos de modo ~eral. 

'· 

/ 

i • .. 

. . ·., •.. 
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AilEXO 

William Balée 

Pequeno Vocabulário dos Índios 
. Arredios do Rio Tapirapé 

Alguns Verbos 

, 
aputa ou 

, 
e 
eu vejo 

haputá-· eu quero , 
eyu 
iyÚ 
hap:i:- 
- e hewi 

, 
va 
vamos embora 

- queimar 
brilhar 

henÚ - ouvir; ele ouve - manu 
"'' ukaru . , ' 

uka 
~ wãti, 
yuxa 

morrer; ele morre, ele morreu 
y, 

ou karu - comer; ele come 
- dormir; ele dorme 
- caminhar; ele caminha(~} 

matar, ele mata ~ 

·Dois Prônomes - 
lie - eu •.. 
ne - voce 

Nomes de Plantas 

.. /'""' 
(,,- 

*mi~! - pau, 
, I 

ipa ou ~pa - 
kw'ltz~pu'i 
xa1a - mata 

"' -riwe · - folha 
takima-fiwe 
ipu~i - flor 
ma'iwÁ - fruta qualquer (p. ex., de pimenteira) 
kI'i - nqme'para várias frutas da roça (caju, manga) 
*tapanyo , 
yu 

árvore, vara 
cipó 
capim 
alta 

folha de wna anonácea (árvore) da floresta 

'· - cinzas, carvão 
espinho (p. ex., 
munbaca) 

da palmeira mUJlbaca, Astrocaryum 

V parai ~ orelha de pau 
àmaí - imbaúba (Cecropia spp.) 
apeí - pente de macaco (Apeiba tibourbou) 
tataí - as varas utilizadas para fazer fogo 
akaú - fruta de cacauí (Theobroma speciosum) 
kumaí ~ pau preto (Cenostigma macrophylla) 
takugr - taboca (Guadua cf. glomerata) 
kupi ou kup~ - fruta de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) 
ireq - fruta de açaí (Euterpe oleraoea) 
nan! - fruta de inajá (Maximiliana maripa) 

··peki1! - piquiá (Caryocar villosum) 

l 
1 ,. 

., 
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kup í, ' i-~ü 
yutaí 
iwapé 

*fiÚ 
*awa~í 
awa~i-lQ 

*aka~ipwí 
•mani 'á 
*paxó' 
*mamiu 
*kWÍ , ,- 

*petÃ 
*biyú 
yi~Í 
it· v.. y 1-ru 

k 11- aru 
tuní 

• ·-· -- _..,. • ~ ••••••• - :_....__ - w ;;;,._,._ ••••••• -....- ·-·-·- - 

vassourinha (ScoEari~ dulcis) 
jatobá (Hymenaea ~ourbaril); resina desta 
babaçu (Orbinnya phalerataf 
castanha-do-Pará 
milho 
arroz (lit., "milho falso11) 

abacaxi 
mandioca 
banana 
mamão 
cuite (Crescentia cujete) 
tabaco 
algodão 
batata doce (Ipomoea batatas) 
rasteira nã·o detenninada ( li t.. "batata doce 
falsa"). 
inharne (Dioscorea trifida) 
c abaç a (Lagenaria siceraria) e uma outra 
cucurbitácea não determinada 

i'ú ou i1ú1 - _jerimum (Cucurbita moschata) e maxixe 
{Cucumis anguria) 

Animais, Pássaros, Peixes 

yakú 
.•. mitü 

V1 war-a 
*a1ifu 
hal<a~ü 
k .V, 
wice 

*awu~i 
*tat~i 
tayaú 
pirí 
ha}(aku. 
hayü 

-. 

Seres Humanos 

awa ou hawa 
kamalu 
k _/ uyu 
mirik:._ 
fu 

\/ 
he ru 
hÍ (?) 
he h{ 
mu 
\/ 
rawi 

~ awa-yu 

jacu 
galinha, pato comum, mutum (?) 
guariba 
papagaio 
arara c.an índê 
macaco cuxiu 
jaboti 
tatu 
por.co, queixada(?) 
peixe de modo geral 
aracu, piao . 
couro de ~aracajá peludo 

homem, pessoa,· gente 
não-índios 
mulher 
esposa, mulher 
pai 
meu pai / 

mãe 
minha mãe 
irmão(?) 
avô· (?) 
tribo inimiga? 

....• · •.. 
( li t., "gente amarel~") 
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Tempo e o I·ieio 

hakÚ quente ou ".faz calor" 
*'i - água . ., 1 ,. iwe 01;1 wa 
i-v:i:tú 
iv:i: 
ami\ 
iz"awi 
pitü ,, 
pitu-wã ., 
kue,. 
tupü 

Tecnologia 
,, 

tupã 
yí 
·•takwí 
*itá 

~ haimbé 
péi 
pu' i 
íru ou 4:ru ,. 
?paratu - 
*uwí 
*yaopé 
*ioxwã 
dadí 

o céu 
o vento 
a terra 
a chuva 
o Rio Tocantins 

-' noite 
ao anoitecer 

o sol nasceu (talvez "bom dia" tamb,ém) 
o trovão 

corda 
machado 
pedra 
f'aca, facão . ~ 

amolado (ll:. haimbe: "macrrado "mo l ado ") 
cesto provisório (pera) feito de folha de açaí 
miçanga de vidro 

vasilhame para carregar água 
prato, panela , 

flecha 
arco 
ponta (de canela de veado) de flecha 
ponta (de madeira) de flecha 

Outras Palavras 

e;) 
'iJ, r-, 

he1e 
itaí 

/ datu 
/ beyu 

ma'a? 

-,_ 

doce, 
picante 
bom, bem 
bulacha 
o que é? ou o que é isso? 

' . 
*Palavra já registrada no ."Relatório da consulta linguística 
à Frente de Atração Rio Tapirapé" por Denny Albert Noore e 
Iraguacema L. Maciel de 20 de outubro de 1987 • 
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