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On M8nkõ estio localizadoa na aldeia J~pu!ra, 

no rio Papa~aio, a~luente do rio Juru0na, Município de 

no, Mato Groseo (ver anexo nt 1). 

Em Cuiab, fretei a aeronave do SUMM~íl que ~e 

transportou à Utiari t:C, ba s e loc!stica da Missão Anchi.eta {MIA} • 
O vSa durou ls50 horas. Em Utiarit! encontrei o Vo. Thomaz de 

lJiamu1t!, 

Aquino, responsável pela aldeia Mth1kt,, aguardando para m~ acorapa - 
nhar à aldeia, que achou conveniente iniciar o treba.l.110 p o r este 

local. O aviio aterrisou na pieta da Fazenda Sta. Isabela, 

uma Toyotta nos esperava. para levar à aldeia. A duração de 
:foi de JO minutos. Há unaa pista de pouso de mais ou menoe 

metros na aldeia velha, necessitando de reparos. 

Sobrevoamos a anti~a aldeia que foi Qrraeada 

onde 

vôo 

111000 

e invadida por Mauro Tenuta, três anos apÓe o contato. A nova 

deia fioa a 10 •inutoa de v6o do campo de pouso da ~azenda 

&1 - 
Sta. 

Ls ab e La , A i.nve.eão da aldeia M@nkO f'o L amp Laraem t e cHvul4:ada e 
p Lc r-a d a pelos jornain da ,pooa. O jornal O !~atado de são .PAulo • ....... -- 6- 
dri 08/05/74, relata que o ~azendeiro Mauro Ténuta convenceu que 

"••• os :!ndioa re~ornassem à outra aldeia distante cerca de 10 

quilometros daquele ponto.n "Aseim que os Índios concordaram.di~ 

se o padre Thoma~, o fazendeiro e seus homens• utilizgndo-se de 

t~v~:~o.res de esteira• .u4rasaram as duas grandes Htaloca.a ~.n~e vi via 
a pequenina tribo, revolvendo, ainda, com as m:quinas, a terra o~ 

de estava sepultada a maioria dos seus antepa6eadoe"• o mesmo Jo~ 

nal em 10/(5/74, acremcenta que o fazendeiro"••• pÔa abaixo ae 

roça8 cultivadas pelos !ndioe". E o /orna1 do Draeil, de 31/5/74, 
coruple~entaa os tratores destruiram a Casa das Flautas considera - 
da sa~rada pelos :lndioe. O iornal de Btª,!.ill.ª, d.e 9/05/71,. • publ.!, 

ca um depoimento em que Mauro Tenuta "••• afirma que nio cometeu 

nenhum delito e que penetrou na aldeia com aquieecência. de seus 
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moradorefi. Acrescentou que indenizou os Índios com roupas, aga&~ 

lhos e manti•entoe. Al'• de mais -•nio considero aquilo aldeia e 
sim apenas duas malocas• - concluiu". 

Da pista da Fazenda~ aldeia a viacem 

2130 horae, numa estrada/picada ruim. Paramos v&rias vezes 
levou 

apanhar oe oaçadoree e retirar da estrada troncos de " arv-ornn 
para 

cal - dos ao lon«o da •eema. AJO minutos da s~de da Fazenda, inicia o 

limite da reserva MUnkU, recentemente demarcada com rnaroos de e! 

manto, sendo a demarcaçio paca pelo ~azendeiro Mauro Tenuta, int~ 
reasado em definir de im•diato a irea indÍcena. Atuolmento n~o hi 
invasores na área, apesar de ter eur~ido um boato q.!e uma ponta 

da mesma estava sendo invadida. Da aldeia velha~ nova leva-se 

uma hora de viacem. 

Oe M8nkt1 foram contatados p e La equipe d e ser - 
tanista da MIA, composta pelos Pe. Thomaz de Aquino o Pe. AdalbeE 

* ~ "' •.. "" to Pereira e dois Irantae, Tapura e Tupi. Por ocaeiao da atraçao 
" " "' ! dos Irantxe, estes ja mencionavam a existencia de patr cios seus, 

isolados, mas que nunca foram localizados (Motta. 1974aJ). 
O Jornal O Glob<.?,, de 27/02/70, relata que em 

abril os missionários visitaram a aldeia e que "o crupo ind!,:ena 

que ainda usa machados de pedra, , constituído de JO a 40 peseoaa 

" e habita •alocas, que foram localizadae em outubro ultimo, quando 

m6mbroa da Miseio Anchieta, de Dia•antino, aobr~voaram' a re«ião"• 

Se~undo o Pe. Thomaz de Aquino Lisb~a (Proc.FUNAI/DSD/3590/7111) 

razia quase dois anoe que eatavam procurando oa Mlnka. Em outro 

Processo (FUNAI/BSB/2060/71) precisa as datas das expediçÕeaa B.!, 
tembro de 1969 e Junho/ julho de 1970, sendo que en, l) de junho de 

1971 estabelece o primeiro contato, calculando vinte e duas pes - 
soas. 

Em dois diaa a equipe realizou o contato com 

o ,:rupo, no local da antica aldeia, Ouviram uma criança chorar. 
••• # ( # Avançaram devaga.r. O capita.o Iraratxe Tapura, que depois veio a 

casar com duas Jovens irmãs, residindo na aldeia e readotando 08 

" # ) # ! mesmos habito• ja abandonados que Ja sabia peloB vest ~ios encoa 
trados que o crupo era Mlnkflt pinta-se e avança sozinho na aldeia• 
O impacto causado Coi inesperado. Foram recebido• com choro,~edo, 
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ale~ria e surpresa porque alcu&m falava a sua l{ngua. Oferece - 
ram-lhes comida. Ficaram meia hora na aldeia~ tiveram o cuidado 

de pedirem o~ objeta~ utilizadoe por elffe, pars evitar po•aÍveia 

contmninaçõee. Retornaram ao local umia lua {um mês) depo:tno Man! 
r~etarnm medo do• Erigpakt•'· Inicialmente~ equi1)0 era compoata 

t "' - por dol11 Erigpak "ª que abandonaram a e xp e d Lç áo , quando corneç!. 
ram n perceber que oa vo•tÍgioe e pertences encontradoe 11ia eram 

de aeus "patr!cio•"• Eata deaietincia, posteriormAnte, veio a be - 
ne1'iciar a equipe de atração• devido a informação acima preet.!, 
da. Sel!r1.mdo Motta ( 1971, a J) o rela to da a tração deB t e e-rupo encoa 
tra-se em Miaeio Calada. 

Dizem que há possibilidade de haver um pequ!. 

no grupo M8nkt1, de 8 a 10 p e s s o a e , na 1.tr-ea, pois OfJ Índios M~nkt\ 

~alam sobre a existência do mesmo. Oo missionários eobrevoara~ a 

reg·ião indicada,mas não acharam veat!gioe reveladoves de prc11ea 

ç a indígena. Foram Úiformadoe que o grupo :foi atac\\do por um •!. 
rincrueiro,. 

2 •• Q_ompoeição l<"'amiU.ar 

A ma.loca M8nkt1 poderia eer cmopoeta de uma 
•• i " ... un ca casa alonaada• semelhante ao estilo dua.11 ague.e, ue na.o 

va1·mos em consideração uma pequena paeeacom de mai.!i ou mcu1os 

le - 
um 

me tro I separando a• oaaaa. Tem-a e a in1preeaão, que ae duas ca1ut• 
/' 

constituem a.penas um .~ aepento reeldenoiaJ. • apesar de dif'erJ.. 
rem levemente ena s eu aspecto externo. Parece que :real1nente a a!, 
deia & composta de duas casas, poie um relat6rio da MIA, faz r!. 

ferência a elae (Proc. FUNAI/BSB/2496/73). 

A casa maior, cona reminieoência do entilo 1:r..f 

diciona1e tem as paredes (baixas) e a cobertura quase at, o r'• 

do-châo de !'olhas de palmeira. Possui trêa porta.a que abrem ens 

diferentes direções, inoluaive para o corredor entro as duae e.e. 
sas residenciais. O meu interior & amplo. Em uma do suas extremi - 
dadea b& uma divia&ria de pau~ permanecendo a porta da me•ma qUA 

se sempre ~eohada. Este compartimento poe•ui outra porta que 

abre para. oe fundos da caea (peri!'eria da aldeia). Norma.1mente ca 
ta fica rechada• inclusive quando as peeeoae estio dentro. O 



MINl'HÉf~I() 00 INTEFllOr< 

FUK!l.\(,'.\O NACIONAL DO l;\/D10 - FUNAI -04- 

interior da casa ,::r·ande é sujo e desordenado. As redes se exten - 
dem por toda a dimensio da caea~ Nas noitas frias1 acendem 

cuinhon embaixo das redee. Parec:e que cada família nuclear 

fo - 
pos - s u L seu foco pax•a coz.tnhar eeu111 a L Lme n t o e , Cestas (x!.ri), roupas, 

alimentos e objetos utilitários 1'icam diretamênte no solo• não 

sendo suspensoo nas paredes ou Jiraus. 

A casa menor, do mesmo estilo da outra, tem 

as paredee de adobe e o teto é coberto com pequenas placas de m~ 

deira, tendo em uma das extremidades um toquinho de vau pa.ra 

apoiar nas ripas horizontais da cobertura. A casa po~sui uma 

visão interna que a divide em dua.e peças, uma serve de quarto - , contendo redee e Jiraus, e a outra• e cozinha o deposito de 

reais, de comida e de ceetae. Esta casa possui uma porta que 

pa~a o pátio central. 

A aldeia é composta além destas duas casas, 

de wn velho dep&sito,sem paredes, coberto de folhas de palmeira, 

di - 
ce - 

t errdo um Jirau com :fe1"ra.mentas a uma CR9a B4'm paz-e de s , do 111eemo 

eetilo anterior• que abrica uma engenhoca de cana1 uma casa em 

eetilo tradicional, velha, que aerve de enfermaria d outra nova, .. ' de residencia ae enfermeiras, com duae portao. Um pouco a~astada 

das casaa, na mata, a casa da• rlauta•, em eetilo duas &guaa, de 

pau e coberta de folhas de palmeira. Essas caaas tendem a rormar 

um eemi-o{roulo bastante irre«u1ar. 

Atrás das casas residenciais h• um 
/ , " " ro pomar, cuja cerca e ~eita oom pes decana-de-açucare 

neira5. Eetio fazendo um «alinheiro pequeno, de varas, 

~alinhei - 
atrás das casas. Neata mesma direção rica a estrada que d' 

' eo a aldeia. 

aces - 
Quando ·fiz o censo da aldeia, não tive a 

preooupaçio de divid!-lo por o•sas, mae, sabido quo na casa das 

enf'ermeiraa residem três Jovens; na casa menor, Tapurá (50 anos~ 

Irántxe da aldeia do Cravar!. casado com Pataó (18 anos) e Kam~ 

no (16 anos), duas ir1aãs. Na o•ea maio1~ há o cu.sal lapetalÚ. ( 35 
anos) e Guarakuohi (35 anos), aem f'ilhoe e Ioana! (20 anoo) f,! 
lho de Iapetah~. casado com Kamãp~ (10 anoa). sem f'il.hoa, Guar.!. 
kuchi tem oa 1.rmãoa Ãtu (22 anoe), Kiuchi (18 anos) e Âtu ( 8 

nnoe). Cinu! ( 55 a:noe) te111 um :filho caeado na aldeia. do Cravar!, 
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e outra ri lha Marikao ( J8 anos) casado com Xinu, ( 2.5 anon) 9,.\Ult 
tem uma !'ilha, Nãci (8 meses). Marikao tem filhos de outro cae.!. 
mento I Genium (22 ano e ] casada com Iama.:! (2J anoa) que tem por 

filhos• Mãkoie ( 7 a.nos), Nikau (, ano a), Ualaku:.f. ( l4 anos) e l'.!. 
taú ( 8 meees)a Iudu (11 anos); Iamaohi ( 7 ano8) o Kapatalu (4 
anos), Outra f'amÍlia é Tapura-cI (45 anos) casado com Koteru ( 40 

anos), aem ~ilho& (vo~ anexo nt 2)~ 
Heunindo eates dados teo,oe, uma população de 

25 pesnoae e uma faixa et,ria dea 

o - 04 1 4 35-39 1 J 
5 - 09 1 4 '•º 1 1 

10 - 14 1 2 ,~ 5 • l 

15 - 19 t 3 .50 • 1 
20 - 24 1 4 55 1 1 

2.5 - 29 1 l 

Parece que há uma certa eetabilldade popula - 
cional no grupo, pois em setembro de 1973 havia 25 peeeaos, de~ 

sas 12 eram mulherca e 13 eram homens (Proc. FUNAI/DSD/2496/73). 

Em 08/05/74 o Jornal O Estado de são J>aulo T4enciona. a existência 

de 25 Mênkl\ na aldeia que fora destruída por Mauro Tenuta. A an 
tropÓloga Motta ( 197414) reci•tra que a população Ml!nkl\ , de 21~ 

pe e ao aa , sendo 12 de cada .D4!'Xo • Já em 27 /02/70, o ,Jornal o Globo - 
~az refer,ueia da exiet;ncia do 30 a 40 Ir,ntxe arredios. 

Aa mulheres não levantam avo& para ralhar 

com as crianças• sondo que ae maiores ajudam a cuidar doa mon,2. 
1·•u. são bastante liberai• na maneira de educarem os !'ilho•• Can. 
tam para adormecer os nenens • Norrnalmente o mãe o f'az dormir ba - 
lançando nn re<lc, junto a ela. 

Algw11aa mulherea costumam cantar baixinho •!l 
quanto realizam auas atividades dom&sticae. Sua voz, melodioaa 

e pian{aei.nta. 
A diviaão sexual de trabalho parece não ser 

muito r{gid~ no grupo, poia observei um homem cnrre~ando lenha 

nwn x:Cri • outro trazendo oaandioca da roça e ma:f.s outro ajudando 
sun jovem eapoaa a oxpremer com aR mioe maaea de mandioca 

fazer beiju. 

para 
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Os Índio• se recolhem cedo i8 casas e de 

rnanhã n rotina externa inicia bastante tarde o que não, habi - 
tual em outroe crupoe ind:Ígenae. Ficain conversando no interior 

das caaae. 

J. Atividades Econômicae 

A roça, preparadM pela comunidado, mas por 

ocasião da colheita esta atividade paeea a eor individual. H& ex ... 
ceção quanto a roça de mandioca que é trabalhada e colhida col~ 

tívamente. Plantam cará consorciado ao milho foro, ao feijão de 

rava e trepador• e mais abÓboraJ mandioca manea e brava com cana 

t - ' - -de-açucar, banana nanica• d agua, batata doce e as vezes caraJ 

agulha amendoim. No ano paseado plantaram oito litros de arroz .. { - para experiencia, mas os ndios nao o apreciaram mui.to. Em 

plantaram também como experiência, dois litros de ~eijão 

1977 
r111antei - 

8 , - ga. Em 197 pretendem incentivar o cultivo de 5.000 pes de cafe. 

Parece que o missionário os int."enti vará a cul t i·v,u· arroz e caf: 
para comeroializaçio. a fim de que tenham meios para comprarem 

objetos industriais de que j{ necessitam. 

A reeerva M8nk6. possui uma terra vermelha 

coneidarada boa para a agricultura* Tem um relevo ondulado, t!p! 

co da mata amazônica, cortada por muitos córregol!I, tendo um regi, 
me de chuvas do •. u,tembro a abril. A aldeia se encontra. no meio 
da matQ• ladeada por uma roça. f ooatume na &roa da MIA colocar 

~randee placaa de metal indicando que a área é indígena e eolic~ 

tando que pesaoae estranhas n;o entrem mem permieeio do Ailinini4 

trador. Vi trêa destas placas na região doa M8nküe 

Os Ml!nkft mudam de roça e de aldeia ap<>e pe!:. 

manecerem quatro anos no mesmo local. A transf'erênoia de aldeia 
, , { .•• e feita. mui to le.utamente. Ha veat gios da tres a Ld.e La s velhas na 

região. u: uma roça de mandioca. ao lado da aldeia., per-to do 

re«oa A: 35 minutos de caminhada da aldeia encontra-se uma 
- cor - 

pica - 
da que leva para. outra roça. 

O trabal.ho agr!cola é realize.do com enxa.da, 

:foice• machado, :facão e máquinas de plantar arroz (manual). Ae 

f'erramontaa eão doadas pela Missão• On !ndioe trocam arteear>.ato 
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por b•na industriais. Quando ralta semente esta & adquirida pelo 
miasioná.rio. A• mesmas eão estocadas dentro de casa • 

. Espalhado pela área há pés de laranJa,mamão, 
lirnno, man«a, caju• abacaxi e melância. 

Criam galinha, pombo , papar:tdo, arara ( utu! 
ta8), jacu, gato (um) para acabar com oe ratos o um cachorro. A• 

aves aão para conewno interno. 

:! , " - Na reserva ind gena ha varias especiea de mA 
de ira de loi • entre elaa I peroba, cedro, caju• ambur-arra , anc;elim 
e caatanha. Nenhuma dolam tt explorada comer·cialment00 

Com a enc-enhoca de ca.na-de-açuca.r doada pela 

Miesão, 1>roduzem açúcar mascavo que não é vendido e ~rapa. 
Poecam no rio Papagaio ou no• c6rrftgoa pr§. 

ximos a aldeiaa traíra, ja?S, pintado, peixe cachorro, matriruc.ãj 
jacu, piaba, lambar!.e cará. Utilizan1 na peeca o anzol e o ti.a 
bÓ quando no córrego. A época melhor de pescaria~ de agosto a 

novembro. 

Há um acampame,nto de peeca. e caça a 2110 hs. 

de caminha.da da aldeia, no "po.rto" do rio Pn.pagaio, o tteampeune,n 
ti to contem cinco 01iu,ae em e etilo tradicional, ao1n .formar nenhuma 

figura. geométrica precisa. Um pouco a~astad~ da aldeia h& uma 

c a s a em estilo dutut águas, pequena, de p~u-a-pAque, e o be r t a de 
zinco, com apenaa uma porta. Este abrlc;·o uorvu p11.ru alojar oa 
mission,rios em trgn$lto, dep&sito de ferramentas de barco~ ooe 

1 •• •• bus t 1. ve r , niant:l.montol!S pa:c·a viagens e dois nrm~riot!I c om :rew1edios 11 

A antiga aldeia tamb~m ll acampamento de caça 

e po e ca , AÍ. a& abastecem de urucu e a.l~odão. A aldeia f composta 

de trôs caaaa em estilo tradicional, tendo um aspecto circular. 

Caçam queixada• caititu, anta, v&rias esp! 

cies de macaco e aves, e veado (estâ rareando). A caça, c.livid!. 

dR entre toda• ae famílias., 01111 M8nkf.\ caçq com arco e fl.echa,com 

exceção de apebas um que tem problema no braço, por isso utiliza 

um rifle calibro 22. No período em quo eetive na aldcia(18/08-a 

tarde-a 19/08) caçaram um macaco e uma japu!ra (avo). ... .,, ) 
A cultura material :o.ao ê muito variada. lo,!. 

auem cesta•, que aio çhamadae de x!ri em toda a regi;o da 

são• de di:ferenteR tamanho• t ma& do moemo f'ormato. No1as 

Mie - •• ••o 
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guardados e transportados mantimentos, roupas e p1111quenos obJ.!. 

tos. Confeccionam peueira.J rede de algodão muito levei diadema 

da pulha em duas tonalidadas, a.marra.do atráe, na nuca, usa.do 

los hoinena J 1u1na na111al, não vi nenhum houuun usando; o o c e r' de 

pe - 
nn usncto peloe homon111, ob11ervei apena e um em u110 no d ia cp.u:, eh.!, 

«uoi a aldeia, era de pena de arara azul; f'a.bricam arco e f'lecha, 

o p.,qucnos brincoi, de conta• prettu1. Dizem que unam colar de con. 
tas, mno nio observei ftm uso, apenas braçadoira5 de contae ou de 

cordio de algodio tinçido de vermelho. 
Há toda uma. técnica aprimorada p~ra obter o 

f'io de algodão. O tufo de algodão é cuidadosamente descaroçado e 

levemente aberto em forma circular. f posto a secar ao sol. em 

cimEt de :fo_lh.ae de bananeira, peneira ou eeteira. Heto11a-,111e a abez: - , { turt\ do a.lgodao ate que o meio do e roulo e e abre e se torne num - , cordao unico com a mesma eapeseura. Vai se puxando lente.mente o 

cordão de maneira unif'orme e encaixando-• no f ua o para eer :fia - 
do. O ruao contém em uma de suas extremidades um rruto 8ilveetre 

bem arredondado, de tamanho m,dio. 
O trabalho de fiação ou preparação do alg.2,. 

dão é feit<) dentro de casa, quando o e o L está muito »q ue n t e , sen 
tad~s no chio ou na rede. Ae meninas ajudam as 1niee nesta 

fn. Norn1almente esta atividade~ realizada na pnrte inicial 

tare - 
da 

manhã e no t'im dR. tarde, quando e.s mulheres e 4!'.U!I criança• .sentam 

-:se nois !'undos da casa,. fican.do a conversar. 

A mat,ria prima usada na confecçio de eeua 

e.rteí'ato5 é encontrada. den1;ro da p:rÓpria reserva. O arte sana to 

nio, vendido comercialmente, mas a Missio o adquire em troca de 

artigos industriais que aolieitam, como por e.xemplo1 mu.nição, 8!, 
bão, sabonete, pa.nela e ca1çÕes coloridos usados por ambos os S.!, 
xos. Estes calç;es n-0rrnalmente e;o de nylon, bem ajustadoe ao 

corpo. Ale;umae mulheres ueam b Lue a , esporadicamente. Inf'o:rmara.m 

que a introduçio dessas peças foi motivada por aolicitaç;o dos 

M6nk0. 

4. A~~ecto, Culturais 
Da.doe sobre este item :foram imposslveis col.!!, 

tar, devido a vários motivo•• o pouco te,npo permanecido na " are a 
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(um dia e meio), os !ndioa serem praticamente monolingues e tam - " T N bem porque o Pe. rroma z solioitou que nao f'iztu:11u, muitas pergun - tae aos !ndios• evitando ao m,xiruo fazer anotaç;ee em frente de - Le a • pois o «1""upo tem pouco c orrt s t o , podendo não receber bem 11.1!, 

nha pre5ença na aldeia. Como precauçio. apresentou-mo no 1ocal 
" .1 ••• como parente de um padre que Ja era conheoido dor1 indios, na.o 

mencionando o nome da FUNAI. Por coneeguinte, as ini'o1"'maç Õea 0,2. 
letadae neota aldeia foram rornecidae pelo Pe, Vicente Canhaea 

quo eet•va de passagem pela aldeia e por obaervaçin posnoal. 

O l{der político é escolhido pelou M!nk.n. O 

relacionamento da comunidade com 00 regionais~ pac!fica, sendo 

que ~s vezes oa Índios visitam aa fazendas pr6ximaa a r.eo.erva. 
Raramente civilizado entra na área indígena. o entrosamento da 

co1Dunide.de com o s miasionârioe ~ muito bom , Eeten não inter·t'erem 
na vida grupal, dando liberdade na8 deci11Õea. Parece que rea.lmen - 
te esta int·ormação é ver:Í.dica, pois n~.da oon s t a t e L que desabona.!. 

I I ~ ee o comportamento e a atitude dos mimaionarioe na aroa. Tambem 

o fazendeiro Mauro Ternuta reoonhece este particulart ao acuear 

o Pe. Thomaz d~ " •••• não prestar rierrhuma assietência nos ind!«!. 
nas, ou seja, alimentação, veatimenta, ou quando meno8, alguma 

mensagem orimti ••• "~ornal:o Estado de s;o Paulo, 08/05/74). 

Seg·wido os missionárioe a organização i,oc1al, 
política e reli~iosa doe Mlnktt funciona conrorme euae tradiç3o•• 

Os rituais eão realizado.a aem in"terf'erêncioe, havendo inclusivo 
H # 

participaçao dos misYionarios noe meemoe quando prosentee na 
~ # i aldeia. Ae festas eao realizadas anualmente, a noite, no pato, 

os homens tocam flnutas que as mulheres nio podam ver e nem 

lar sobre elas. Permanecem dentro da casa ne~ta ocasião. As 

f'a - 
mu - 

lheres acreditam que sio as. Jararacas que entio tocando.Blas nio 

t~m acesso a casa das flaut~m, a~~im como tamb~m n;o pude entrar 

ou comentar e~~~e ae flautas, 

"' um líder religioso no grupo, Os homens en 
tendem e praticam a medicina indígena. 

l-'icuei eurpreBa no vieita:r aa aldciae e con.e. 
tatar a inexiet;noia de proeelit~tmo e de fanatismo reli~ioso por 

parte dos !ndios. e dom miesion,rios. Encontrei virioe Índios pl~ 



M!Nl~TL'HIO DO INH::t=W)I, 

Fl1l'ill1\l:,':\O N,\l'ION/\1. DO iNJHO - FUNAI 
-10- 

namente conscientes do que queriam e esperavam da Missio e da 

FUNAI. A política adotada pela MIA para trabalhar com os Índios 

que estão sob sua jurisdição é uma das mais liberais jÃ vistas 

em meios religiosoo indígenas. Preocupa-se essencialmente com a 

proservaçio das culturas. havendo realmente um desprendimento 

mui to gra.nde de seus missionários no campo. I~m ind.igeniemo mui - , , ,. 
to louvav~l, mas com pequonae Calham tocnioae qu0 podera eer a~ 

Ô ., - ~ - nada pelo rgao prototor atraves da celebraçao de um Convenio 

e~tro na duae Inetitui9~os. 

Oe Ml'nkft não têm o hlbi to de uoar dif.1riamente 
muitos ndornoa e pinturas corporais, com e~eeçno do ur-uc u que & 

,.. I' usado displiscentemente som observar uma compoeiçao geometrica. 

Observei uma vez que para oaçar, oa ce ç ado r-e e usaram pintura C(?!' 
poral preta. Alguns portavam no lado doa olhos, pequenas ma!! 

chas. outros, doie traços vertioaia na altura do ventre e uma 

mancha arredondada sobre os mamiloa, e outros, com o corpo iI,l 
teiro pintado de urucu. 

A estatura do grupo, baixa. do complexio forte 
e robusta. Os cabelos são curtos. Na teftta cai rnna imitação de 

frantja 1·1.1..la. 

Apenas um homem e duas mulhereB ··ralam razoavel ... 
•• ..• !. mente o portuguea, o restante da populaçao rala a 1 ngua nat! 

va. Segundo os miaaioi:utrios, os Mlnkf1 não pertencem ao grupo 

lingu.Íis t ioo Aruak • como Aà&'WHJ afirmam, .S uma _1J..1yiua isolada• e.e, 
reoendo do um estudo lin.,..:;u!etioo •. A título de our:losidade COl!., 
tei uma lista de palavra~ com uma Jovem, para posterior 

cação de um lingu{atat 

verif'i - 
al.godÕ.o - i.anana 
coco - savaakê 

tecer - tirire 
f'uso - ku{ 

bacia - itá 

chão - pata 

lenha - aine 

menina - ane ou naikuata 

menino - miakoapo 

moça - mamuimite 

água - ma111etata 
~ '·lliil·'·""- 

cachorro - {una{ 

gato - !una! 

lalinha - koakore 

arara katate 

uatata pombo 

rede - ta.te - - 
cesta - tu!ri -~ 
bonito - ma'!tá 

feio ou ruim - txitái 
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HOMEM - MIA 

MULHEH - NAMUt 

CAf'lll - in:Í 
sol - ir,re 

lua - uirapu 

fogo - ainekitiu 

COMEH - ÃGA 

ROÇA - motl.i 

milho - kor~.1 te 
i'eiJão - komãtá 

banana - á•ma 

cabaça - K&rl're 
••• nene 

cana 
uata 

kuratxé•ê 

e arraa - iã ua 
mandi.ooa - ma•!. 

.Não exietft escola na aldeia e, por ocaeião de 
sua impla.ntação • daqui h' alguns ano•, d~ve:rá eer em 1'orma d• e.9. 
sino bilÍngue. 

Há neceaaidade de ae fazer uma peequtsa. etno - lÓaica ~ntre o s M &nkft. Existem in:formações de que o J•e • Thomaz a 

esti realizando, apesar de nio encontrarmos nada• ainda, publica - 
do aobre o 4rupo. Esta peequisa 9er, de extrema utilidRd~ por 

i N - - ocas ao da elaboraçao de pro,jetos de DC. Em wna rap ida c orrve r-e a 

com o l1e. Thomaz este deixou transparecer a "inutilidade" dn pre - 
eença de wn pesquisador, po1• não traz bene€!cioa imediatos e d1 
retoe a.os :lndioe8 liinitando-aae a t'azer sua tese e nunca mais ,,., 

preocupando com o grupo. Esta posiçio do mission&rio & baetante 

am~!cua e generalizante, uma vez que ele, ~onslderado um dos ll1.!, 

lhores antrop&logos da MIA, tendo v,rios adeptos e ee~uidoreB de 

sun política de açio indigenietaa pesquisa os grupos ind!genas 

em que têr.11 oportunidade de trabalhar, inclutive on Mênkl\, conf'o.t, 
me Mott& (197415)a e sua meta de trabalho, toda inculcada em 

teorias antropológicas amplamente conhecida nos centros etnolÓgJ. 

cos. Além dieeo, há muitos antropólogos no anonimato, ajudando 

comunidades ind:lgenas. 

5. Aepe,2..\9~ p~pitirio 
Raramente adoecem, havendo neccesidade 

..• e ao 
internados no hospital de Diamantino, Em caso de emerffência vão 

até o Da1·ranco Vermelho pedir a vi.nda de um avião para "tranepo.t_ 

taro doente. As despeBae de transporte, de internamento e der~ 

m,dios sio custeados pela MIA. 

Oe medicamentos sio compradoa pe1a Hissio em 

f' , - " - armaciae e na CEME, e alguns oao amostra eratia. Os remedioa 
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sio ministrados aoe doentee diretamente pelas enfermeiras. 

A doença mais comum é a gripe e rarament0 a!, 

euóm tem .febr·e. O contágio de e-ripe é levada a sério polos mi!, 
eionárioe, pois a consideram um "desastre" para os Ín<lioe, incl~ 

sive não entram na aldeia quando ree:friados, f'icando om um local 

prÓxi.mo. Um padre mandou que iniciasse logo um tratamento quando 

ouviu que eepirrei dua e vezes. A J!;Vs nunca esteve na tÍrea, ªJJ.! 
sar dos miseionárioo terem solicitado seus préntimoe e agora 

ter ficado ,e aplicar a vacina de poliomielite. 

Em Junho de 1976 a Secretaria do SaGdo de 

Cuia.bÚ :forneceu au1 enfermeiras vacina de sarampo I a t uu Lmorrt e 
tá em :falta na e idade. Em 1977 houve um aurto de earampo na 

1!18 - 
gião, os Mlnkfl não o contrairam, rnas em outras aldeias morr.oram 

mui t a a crianças• Há necessidade que tul outras vac Lrrae de imunizo!, 
çõee sejam aplicadas ao grupo, num prazo muito curto para evitar 

pos8Ível dizimaçio do mesmo. 

Oo Mlnkft coletam água no córrego Japu!ra, a 

ma La ou menos llOOm. da aldeia• A água é lÍ1rtpida, e e nd o .apanhada 

e coneervada em cabaças. Não bebem água. mas chicha de mandioca, 

que, feita de tr~s maneiras. A primeira modalidade consiste na 

água que escorre da me.sea da me ndd oc a que é cozida algum tempo , 
sendo acreecents.da ,r .. arapa I a 11.u,gunda, apenar, o caldo da mas a a 
da mandioca bem cozidoJ a terceira maneira, acrescentn ao caldo, 

ffl.arapa e um pouco de :farinha de mandioca bem pilada, ~ondo 

tos pedaços de mandioca anteriormente descascados, bom seco& 

pilados. 

el'! - 
As neoeeaidadea fieiol&gicas 8io ~oitas em 

pequenos buracos na mata. que ap&e o ueo, jogam terra em cima.e~ 
A , i mo tem medo de onça que a noite chega ato parto da aldeia, ur_ 

na111 em pequenos buracos dentro da casa que f'icam perto dns 

des. Vi doie deeeos buracos na caea maior. Tamb,m por medo 

onça, costumam f'echar ae entradas da o a s a , .a noite. 
O lixo não recebe nenhum tratamento espctcial. 

• ..• , - , i Ali.as a aldeia. nao e muito limpa. Acho que a a.ça.o do missionar o 

o das enferm~irae deveria ser mais ativa. neste particular, ,sem 

pare - 
de 

que com iaso signif'ique uma vio1enta quebra no sistema. 

nal. 

tradioio - 
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~ - A .tnfra-eetrutura da MIA na area e uma Toyo!, 

ta (1977), dois barcos de madeirn de t amarrho médio (1966) e uma 
voadeira (1976), t odo s em bom e e t ado de conservação.Este ec1uip,!1 
me n t o é ueado pelo Padre Thomaz o enf'er111eiras para assistirem 

aos !ndiol5 e <l'Ofl :fazendeiros vizinhos, quando s o li.ci. t a d o a , 
O missionário o as enf'ermei:ro.e ocupnm uma 

casa om estilo tr·adicional. Sustentam-se com meus e a í'o r-ç o s indj_ 

viduaiai ~azem roça; sua aliruentaçio, exatamente a mosrua do!~ 

dio; preparam eeue alimentos. Lavam euae roupas e não possuem 

artiffoe dom~sticos industriais.Usam urucu no corpo. O deeprendi - mento e a dedicação é total. Não interferem em absolutamonto s.m 

nada na vida grupr.ll a euaa presenças são cons:iderndae rro rma Le P-ª - los membros da aldeia. Sua.e atividades nio di.ferem da do Índio. 

A en~ermaria é uma casa 4m estilo antigo• 

abàndonada• estando aí enterrado dois morto•• Possui wn arm,rio 

pequeno com remédios e um ,jirau contendo caixae de modicarnontoe.,-.'1·. 
Tinha um aspecto pobre e carecia de uma limpeza. Havia pouco r~ 

, N - N ., ' medio, ma.a em compeneaçao tambem nao ha muitae doenças. 

As en~ermeiras Venda Barbosa e Terezinha ~e - 
ber $ão chamadas "auxiliares de aculturação", estando filiadae 

a OPAN (Operação .A.nohlléta) • Recebem o ealário m!nimo regional }!! 
ra cobrir suas despesas pessoais• Têm 6arteira Pro'íisaional as - 
sinada pela MIA, tendo direito ao INPS. a assistência médica e 

dentária.Arnbe.l!I estão noe Mlnkfl desde nti\io de 1977. Vanda tamb,m 

faz extraçio dent,ria e trabalha com a Mi~eio desde 1974, tendo 

Já colaborado em outras aldeias. Terezinha iniciou seu trabalho 

com.a MIA este ano. tendo 1'icado dois meses em uma. aldeia 

si parn estágio. 

Pare - 
Serio. interessante a FUNAI f'azer um Convê.nio 

com a OP.AN, pois eeta of'orece pro.fessorcu1 o atendenteo de en:fo.t, 
magem Já irreinadoa para trabalharem em ,;rea indígena (anexo nl 

) 
I> "' •••• J. Apeaar de terem o rotulo de miaaionario• leigos nao obsei: 

vei :f'anatiemo religioso, proselitismo ou qualquer atitude neste 

sentido na• duas enfermeira• e no coordenador regional de Cui~ 

b,, com o qual tive oportunidade de conversar. Não são dogmát1 , 
cosem eeua metodoa de trabalho, seguindo aa diretri~e$ antrop,2. 
l~gicos do Pe, Thomaz. Caeo a FUNAI não ache conveniente cel~ 
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brar um convênio• os elemento& da OPAN poderiam aer rtprovei t ado e 

nos yrojetos de DC, atualmente em funcionamento ou om vias de 

.implantf!\ção. 

Apoear do estado de eaÚdé e de nutriçÃo 11n 

populnçio aparentar bom, oa dentes est;o muito estra~ndos, contll 
do o arupo conserva praticamente inalte1.·ável sua dieta alimentnr. 
- • ••• ~ do Nn.o usam oleo e sal, com exceçao do Irantxe que veio d.o. altlein 

Cravari. Poseivelmente as cáries aejam provenientes da introd~ 

ção da cana-de-aç~car, apeear dae enfermoiraB a.firmo.rom o contr,! 

rio e salientnr o grande valor nutritivo da meomn. 

A baee alimentar dos Münk6 consiste em b0iju 

(do mandioca), batata doce, ca.r&, milho, chicha {do 111andiocn),b.2., 

nnna (não vi nenhwna penca na aldeia), caça e poixc, O'=' alitne!l 

tos s~o preparadoe em p•nola e baciio de alum!nto q,,n ficnm esp~ 

lhados dentro ou :fora da caea. Utilizam em maior quantidade cuiae 

e ca~aças. A caça e o peixe aio moqueados. A mandioca l>rava e 

mnnsa Ó ralada em um ralador :feito com folha de latão sobre uma 

tábua• tendo em...):>aixo um bacião ou panela para aparar o sumo da 

mesma a fim de fazer chicha. O trabalho J realizado no interior 

ou exterior da casa. A masea da mandiocn brava~ jogada fora por 

ser venenosa, eendo aproveitado eeu caldo para c h Lo lre , A ma1uu:1. 
da mandioca mansa: esprimida aos poucos entr~ ae 

de ter junta.do uma certa. quantidade de maa s a , dÕ.o 

- maos. 

n eln n 

Depoi8 

f'orma 

de tun "bolo" que, seco ao eol durante algumas horas. Depende!!. 

do dn qt1antidade de massa, aio reitoe de tr;a 0 quatro "bolo~" , 

que sio colocadoe diretamente ao solo para abeorver r, umidade 
doe mesmos. Para dar o formato de "bolo", ; 

a massa e jo~ada para 

cima e aparada com as palmas das mãos, om concha. Este movi.monto .• ; .., 
o repetido varias vezes. Os "bolosn s ao c o be r-t o e com peneira ou 

c a s c a de palmeira" Após ,a sua secagem este dura mui to t erupo , ne.!! 
do diariamente trane.formado om beiju. 

6. Su~~stões .2.!. A,.sã~ 

a) Celebrar um conv~nio com a MIA para auxiliar nn nssist;n .•.. 
eia aos !ndios que estio sob a jurisdiçio da rnes1ua. Como 

nio tive oportunidade de conversar com os misBion&rios re~ 
; i , ,7 r , • poneave e pelas aldeias M8nk0, Irantxe e 1Ia1o tesu, nlem 
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do Superior de Assuntos Indígenas. Padre Arlindo, e com o 

Diretor Geral da MIA, o bispo D. llenr:i.que Froehlich, seria 
,.. ,. I 

conveniente marcar uma reuniao t'!rn Cuiaba ou Hrai,ilin, para 

se discutir ae bases do Convênio; 

) ... ,. ,. b a a t uaç s.o do. 1ruNAI na area dn ,MIA (if)verB. ser sobre a forma 

de orientaçio e aseist~ncia t~cnica, e complcmontaçio de 
,. 

verba noe projetos em andamento. Deve eer evitado ao max! 

mo e envio de técnicos da FUNAI de forma permanente, a fim 

de evitar atrito entre as duas lnstituiç~ee• uma vez que o 

m,todo de trabalho em campo da MIA difere integralmente do 

da FUNAI5 

) .. ,. 
c eolicitar a .MI.A, de Diamantino, copia dos projetos em anda - 

mento nas aldeias, para estudo e amplinçio dos mesmos. :E,! 
teo 

..• 
possuir um caráter global, parecem nao mas o.pena8 coo - 

nômico, o que poder& vir em detrimento doe grupos, 

d) o projeto para os MBnkft deverá ro,alizar a assietincia m~ - 
dica-eanitária e a compra de ferramentas agr{colae ( 

da, roice, machado e ~acio), devido no pouqu{eeimo 

en.xa - 
aculturação do grupo. As 

la EVS e o dentista ~ará 

grau 

aldeias deverão sor atendidas 

restauração rlent,riaJ 

de 

e) vacinação em rnasea na população das aldeias, em época ad!. 

quada, sendo que anualmente a mesma dnve ser realizada; 

r ) f'ornocer à MIA a linha de medicamentos da CEM1, para que a 

- " r Miasao complemente com os remedioe que forem mais espec:i.!'.!, 

coa la doenças da regiio. Esta sugestao prende-se ao ~ato 

da MIA ter carênciá de verba, dependendo totalmente de a~ 

x!lio oetrangeiro; 

h) avisar a MIA os recobimentoe de rolatÓrion e o!'!cios,info.!:, 

mando sobre cus providências ou 1·esol.uçÕes tomadas a reape.!, 

to de auae informaçÕe•, a f'im de evitar queixas e reclams. 

çõee pela talta de interesse do Órgão quanto aos !ndioN a~ 

siatidoe por ela. Esta f'alta de comunicação gerou a suepen. 

são de relatórive por parte da Missão, por julgar que eeua 

trabalhos eram.simplesmente arquivadoas 

i) realizar peaquiaa etnol&gica e lingu{etica nos M8nl:t1J 
j) eel.ebraiT" conv;nio com a Ol)AN para fornecimento de enf'erm•!. 

rase proreseorae treinadas em aeountos indÍgonaaa 
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Este grupo ind!gona não tive oportunidade de 
visitar por não acharem os mie1d.orut.rioe conven:lerite a minha vi•! 
6a, pois os !ndioa poderiam•• incomodar com minha presença. uma 
\rez que têm apena.a, três anos (1974) de contata.do. No in.!vio de.1, 
te ano (1977) oe Salwuã aceitaram a ~ixação do Pe. Vicente C4 
nhaee1 respona,vel por esta aldeia desde a &pooa do contato. AD. 
teo diseo, o ma•mo oa vieitava esporadioament• pa~a que f'oasem 
se acostumando a ele• não oontraissem gripe~ Somente ap&e a t,1, 
rem contraido, paaeou a residir na aldeia. 

Os Salumi., do tronco lingfllstico Aruak1 •& 
tão localizados entro oe rios Juruena • Camarar& (v•r a.nexo nt 
l). Dos Ml:nkd l aldei~ leva-se meio dia d• viag•m de voade!~~ e 
mais cinco h.orae d.e caminhada na mata. Há poesibilidade de se coia 
truir uma piata noe Salumã.: 

A lü•t&r.iA_do contato com o grupo eat, muito· 
bem detalhada em r•lat&rio• do P•• 1'homaz ·de Li•b&a. que•• enooa· 
tram no Setor de Dooumenta9ão do DGPC, Proo. e/n. de lJ/08/74 o 

02/10;74 e tamb,m algune coaent,rios no Jornal ,2 !&tA..42 j& !ÍI, 
ta\lÃ2• de 24/08/74. 

Sobre o contato o Pe. Vicente (que rorneoou 
au into~93ea. aobre oa Sa1waã) fez alguns oom.nt,rios dt•i• •A 
bre a t,onica d• atração da MlA quo deveriam ser utilizada• pela 
FUNAX, tnclueiv• d•v• compor no projeto de pesquisa sobre Frent• 

•••• de Atra~o••• realiaado pelo DGPC• entreviata oom oa aerta1data•da· 
Missão.: I'•• ret"erln.ciaa ao ndmero d·e partioipawtes na equJ.po de 
atx-e.ção • qu• quanto menor, ••lhor aurão oe retn.&l·tados 5 incluaão dlt 

uma famllia ind:tcena para demonstrar a intençio paoltica da equj, 
pe a futura participaçlo de um at•nde:nte de» •r1f'•rmag•m para •iô,,.,, 
resguardo da aa4de doe :!ndioas di11t1"ibid9ão reeatr:lte.ade ferra.moa 
tas para n;,o ini'IDiar um prooeaeo de paternalia1110 f 'd••neo•••'ri• a 
feitura de roça de aubaietêneia para a equip• o !ndioa contata 
doa, o ique provavelmente provocará o :1.nloio 'da desorganização tt1,. 
ba.l. 
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Oe Salumi eio mais ou menoe 120 posBoan. 

casam da aldeia estio muito velhas, possivelmente troquem do 

aar dentro de pouco tempo. A terra qun ocupam 6 ruim, fraca 

Ae 

lu - 
,, 

arenosa. Cultivam nas baixadas, beira de corregos, milho,be.tata, 

car&, feij&o e araruta. 

Estes Índios comem apenas peixos,macuco e j~ 

camim. O missionário para facilitar o trabalho do grupo, introdu - 
ziu anzol e :fio de nylon porque os !ndios confeccionavam anzol 

com oo :fios de aço ~a linha telegráfica de Rondon, sendo a peça 

presa com cordões de algodão e cera. Apesar da dieta alimenta- não 

ter sofrido alteração a população possui dentes muitos estre.gadoe. 
As dual!I ení'ermoirae que atendem em M@nkil,tam, 

bém aauiiestem os Salumã1 aendo que futuramente uma d e La e se fiX!!, 
rá na aldeia. 

Oe &alumã confeccionam cerâmica, colarei,, 

e o e flecha., e outros objetos. O Pe , Vicente ga.nhou al{;,'1.1.maa 

ças doa Índios que estão depositadas no acampamento do caça 

pesca dos MUnkü, aem destino preciso. Seria c orrve.nd e nt e que 

Portaria n 9 4 58/N que determina que todo '' ma tcrial coletado 

pe - 
a 

ern 

frente de atração, seja enviado ao Museu do fndio, rosse 

nhado a MIA para. conhecimento e execução. 

Os Índios contam que há Cinta Larga. 

perto da sua aldeia, Já mataram 52 Salumã. 

"' neceeaidade dei 
a) verificar se a área dos Salumã, está dentro da reserva 

Nambiquara. O pe. Vicente enviará. brevemente propoeta 

encami - 
arredio 

do reserva; 

b) enviar a EVS com dentista, vacinas e medicamentoeJ 

o) elaborar um projeto que enfoqu~ a assiatSncin m&dica, 

distribuição de ~erramentas e medicamento•J 

d) realizar pesquisa etnolÓgicn., lingf.Hatica e dentária., v,!. 
aando a elaboração de ruturo projeto de DC; 

e) aquisição de artesanato Salumã pela ART!NDTAI 

~)autorizara MIA a reolizar os contatos, com urgência, 

com os Cinte ~arga arredios. 
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IRÃNTXE 

Oa Ir&ntxe ( ou Iranche como elos~ 

eetão localizado• na aldeia Cravari• cabeceiras do rio 

af'luente do rio do Sangue, niunic!p:.1.o de Dia.mnntino, MT 
xo nR l). A aldeia f'ica a 600 km de D:1.amantino, por uma 
de terra que om época de chuva torna-se intranaitávol. 

O roteiro que fiz para chegar aoe 

falam) 
Crava.ri, 

(ver an.!. 
entrada 

Irántxe 

foi o seguintes 2,20 hora• de voadeira do "porto" dos MM~cü ao 

l)orto 1'"eliz, pernoi tnndo aí I J 120 horas de canlinhã.o Mercodc, u 
Bonz, da MIA, ao local chamado "Paredão", na reserva IrlÍntxe, nu - 
ma estrada arenoaaa da{ A aldeia, numa caminhonet~ C-10, da MIA, 

l.ev0amos 40 minutos em eatrada boa. Nos Irlntxe permaneci d o dia 

21 a 2l1/os/77 o 
Oe Iriritxe se auto-denominam de M@nk6 (Pere! 

ra. 19641105) e aio claaeiricado8 como pertencentes ao grupo 

Aruak (Malcher• 196418:J), Marechal Rondon (194618,l) incluiu 011 

Irántxe num do• quatro •ubgrupoa Paresi. O Pe, Adalberto Pare! 

ra (19641106) "••• acredita tratar-se do um grupo isolado.,. A 

l:!ngua irhtxe • a pareei não apresentam nenhum parentesco". 

Se coneiderarmoe os M8nkft como pertencentes 
e. um poss!vel aubgrupo Irántxe, falando a rneema l::Cngua, com uma 

pequena di.fe:r.·ença dialetal I ambos os grupos são Aruak. Os Irlntxe 
não se consideram "parentee" dos M8nkO, apesar de entenderem um 

pouco a língua daquelee e in~ormarem aos mission,rios da existên - 
eia deeee grupo arredio, Algune têm pena da atual eituação cu.!, 
tural doe ~-n~~I outros não pretendem morar com o grupo; e 

gurus o e viai tarr1 por per!odo.S curtos. 

Coletei uma lista de palavras com um 

al - 
homem 

adulto, que aão eemelhantes as doe M!nkU e as coletadas p e Le Pe • 

Adalberto (19641107-12), com algumas diverg~ncias na maneira de 

grn:rá-lasa 
anta• apoir! 

veados :lamaci 

f'eiJão 

cabaça ...... mapa 

queixadas moioma carne - iau~ kaitá 
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menina, nam.ai txulápac:i. 
menino t mia . .-kulilpa 

mandioca - mã{ 

peneira - atoro 

tatu canastra - malula 

onça pintada - iunáli 

paca - ar:! 
!gua (correndo) - mani 
água (no copo) - manã papa 
cachorro - iÁua 

galinha - kula kul4ri 

arara - katato 

pombo - u!tl paci 

redo - pãpi 

cesta - puir! 

bonito - malãtá 

:feio - kuilcpári 

maetigar - ãgá 

roço. - mapa{ 

milho - kuratu 

Devido talvez a grande miecigennção intertrJ.. 

....• .. sin:rttkee 

âlgodão1 ianana 

coco, mã•rã 
tecer• ãr{ 

Cueo1 ainana klri 
chão, pn.tÂ 
lenhal aina 

moças nwuai txulapa mipiu 

homemt miaku lapamipiu 

mulher a nã,nu! 
onea • {1d 
sola idere .• , _,, .... 
lua1 uirápu 

fogo• aina kuipu 

nenaa ul4 paramaci 
cana - kurat kek,ri 

madeira, ia•akare 

bal dos IrÚltxe, atualmente, apenas, pouqu!esimoa falam o 

ma nativo, eendo o portugu3a a "língua franca". Aleun& 
adultos falam com bastante dificuldade palavras Ir,ntxe, 
inCormante que forneceu o vocabul4rio aoima rogiatrado. 

Contam que mais ou menos dez ou .vinte anos 

atr&e oft americanos Jorge e Parente ~izeram pe6quioas lingu!ati ••• 
cae no grupo. Permaneceram poucos meeee e logo depois se retira ••• 
rruu. Pàrente realiza•a culto na aldeia, provocando a eua divi ••• 

idio - 
homens 

como o 

- # # í. eao em protestante e catolica. Apoe a aua aa da, todoe tornaram 
-se cnt&licos. Dizem que outro linguista que se encontra noe P4 

reei ( Orland ou Phyllipa Rowan, autorização nt ''*B/77) tambi&m às 
. " ,,. .. ,... , vezes aparece na aroa. No eetor de Dooumentaça.o do DG1'L n ao ha 

registro do tal Jorge e Parente, e os Rowan não têm permissão (!l 

ra entrarem noe Irántxe. 

Os linguistas Ivan Lowa, Peter Kingeton e 

Menno Kroeker, portadores da autorização nt 98/76, para a Fazea ,, 
da Santa Isabel, nunca estiveram entre o,s !rantxe e nem enY.laram 

re.latório sobre a peequiaa na &reada Fazenda Santa Iaabel~Seria 
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conveniente não renovar a autoriznçíio unrn -v·oz que alt~uno Índio• 
nio concordam com a entrada de linguietas, pois pretendem com au - 
~ - - xilio do Pe. Joae Moura, responsavel pela aldeia, fazer um levan - 

! " .. tamento lingu stico pera posterior eneino a goraçao mAi8 nova. O 
~ .,. .,. { .,. irantxe Atannaio Ja iniciou um curso de lingu etica, em Cuiaba 

com o CIMI, que durou 15 dias. No rim do ano participar, da o~ 

tro curso no Alto Rio Negro. 

Sobre a hiat6ria do contato dos Irintxe h' 

uma literatura eeparea e pequena. A MIA atua nos Ir,ntxe deede 

19~8, época de sua paci~icação o desde 1968 na aldei~ ( Motta• 

1974). Contam que os pe.drea Paulo e JoeÓ Moura, da MIA, coletam 

dadoe culturais sobre o grupo, poeeuindo gravações. Oe informn,a 

tea e f~amilia:res doe moamo• r-e c e bem pagamento cm r-o up a p o Lo e t'H).!:, 
viçoe 1ireatadoa. Bet~s miasion,rioe publicaram parcialmente o m~ 

teria! pe11tquisado. Atualmente i muito di:fÍcil df'J s o p•rnq1Jitu1.r fll~ 

bre aepectos da antiga cultura Ir,ntxe, pois oa jovens a <lesco - 
nheccm e os velhos falam pessimamente o portugu3e. Percobe-Be ar . - 
ranjos nos mecaniamos eoci~ie adaptados a noese cultura e a meto - 
logia apraser1ta traços de sinoretitJmo. Os Iréntx,, carecem de uma 
pesquisa etnol~gica e lingulatica que registre eua cultura nos 

seus diversos aspectos. 

A :rea da reserva po s e u e uma vee·etação de 
cerrado com matas ciliares. Perto dos v&rioa c&rregos o terreno 

apresenta pequenas ondulações e no cerrado é plano. A área raz 
limite com o rio Cravar!. O oolo, arenoso variando de bom para 

ruim. 

A reserva Irántxe Já foi deliuli tadn, sendo 

q11e aguardam sua demarcaçio impreterivelmente em abril de 1978. 

A MIA nio poseue terras na ,rea. A reserva roi solicJtada 

1958 e apena6 em 1976 ficou derinida• depoiB de v&riaA 

sões e mal-entendidos, a.lgumal5 dela8 provocada.B por inabilidade 

em 

c orrf'u - 
de técnico da FUNAI. 

Atualmente nio h' nenhum poeseiro ou invasor 

na área. Em 1976 inicinram urna grile.g·em, ma a o e !mlioa H impedi - 
ram, eendo auxiliados pelo Delegado das~ DR que enviou uma ca!:. 

ta ao invasor. O f'azendciro chegou ot.; a aldeia armndo., Os 

dios fiscalizam constantemente a área procurando picadas e 

!n - 
que.!_ 
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madam. 

Após a demarcação da reserva os Índio• qua 

rem que a estrada municipal que a atraveeaa (12 km) pelo lado do 

Paredão, paeae pelo limite da área, nas terras da Fazenda Crava •.. 
r{• administrada pelo Pedrio, famoao "gato" da regiio, 
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2. Compoeiçio familiar 

p N A reserva Irantxe possui duas concentraçoes9 

a do Pnredio e R da aldeia do Cravar{. Segundo Ney Land {J•roo, 

nl 3590/71,23) em dezembro de 1971 taavia tr~m nldoioA, ..• , 
No Paredao ha quatro casne de Pnrcsi, prov!. 

nientcs do casamento do ir,ntxe Atan,eio. Faz tr;e anos que ee 

mudou para eate local. Aa casas eio em estilo <lua~ 

adobe e coberta com palha. 

, 
,lp;unn, de 

Casa nt 11 

Margarida (viúva) - Pares!• 78 anos. 

Casa n'.! 2& 

Giomar ( 58 anoe), seu esposo Augusto (7.5 anos), eua filha Zep.il 

(25 anos) e o filho desta, Gerson (5 anos). Todoe são Pareai. 

Cesn nt J• 
Leonel (32 anos) e seu irmão Odinil (28 anos)- Paresi. 

Casa nl! 41 

Maria Lucia (18 anos). Pareai, e seu esposo Atanásio ( 25 ano e ], 

Irántxe• e seus :filhosa Joe~ ( 6 anos). José Pedro (5 anos), M.!, 

ria (1 ano) e um recém-nascido ( 1 <lia). 

A população deste local é de 12 peesoas, een - 
' ~ do 8 Pareai, 1 Ir,ntxe e 4 mestiços de Pareei e Irintxe. 

As casas da aldeia do Cravar{ estão espalh!!_ 
, i , das, mas concentradas num local unico. Uma parte da alde a e 

cortada por um forte c~rrego que também a circunda de um lado. 

Sobre o c~rrego h' wna ponto bem reBistente. Pretendem transfe - 
rir as casas depois da ponte para a concentração maior, dando à 
aldeia um aspecto de vilarejo. 

Antigamente a aldeia era conetitu{dn de seis 

a sete caeaa longas, diapoatas em ~ila, com 50 a 60 pensona om 

cada uma delas. Aa casae eram iguais aa doe M8nkft. Atualrnento 
elae sio em ••tilo duns 4guae, parodes de pau-a-pique• barre.e, 

das ou não, ou de adobe. Pretendem construir com adobe todas as 
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casas. A cobertura das casas são de zinco proveniente de Utiar! 

ti, ou de f'olhaa de bacaba o gariroba • I•;m uma casa o telhado erra. 

de plaoao de tabuinha, tipo daquele descrito nos .MP.inkõ. 

A aldeia tamb,m ~ composta de wn galpio 

borto de !'olhas de palmeira para abrii::-ar o trator c om meun im - 
plemontos o o carninhno Meroedee-Benz. ela MIA J uma. e rHU:l parreada 
para 1.~unrda:t' peçau mec&nicas; uma i'armác ia p e qu e rra do uma. 8a.la. 

contendo um armário com bastante rem~dios J casa. dos iuo ç o a 

teiros {atualmonto dois)J casa das !'lauta.e que f'ica urn 

retirada da aldeia. 

eol - 
pouco 

Em 1973 a aldeia estava em campo limpo~ moe 

devido a um incêndio que a destrui.u, muda r-am-s e e para () local em 

que estão atualmente. A aldeia f'ica relativamente próxima da n.2,. 
va. uá wna pista de pou®o de mais ou menot'.I 800 m, abnndonnda,na 

anti{;a. al.doia. 

Para conet:ruir urna CEHHl, poi e filho lirn1H.w1 

uma área. Por ocasião da edif'icação de. estrutura da casa, 01s .f,!. 
miliares auxiliam. O adobe pare. o tapume daa pnredoa cht c a s a é 
retirado doe fWldoe de mesma. f'a:z:flndo enormes httrllcos que dopoia 

entulham com suJeiro. e te1"z·a. 
Normalmente a caen poeeui apenai' duas peças, 

raramente qua t r-o , O f"ogã.o de barro tipo caipirn o orn p laaa. de 

.ferro de tr;o orit{oios, fica sobre uma base maciça de barro. 
Algune fogÕea estão eobre eatacae. Em uma caea tinhn 1·ogão in - 
duetrial a l6nha. Raramente encontram-se bancos para sentar. 11& 

redes corii corta e.bundÔ.ncia, normalmente tecida.5 pela& mulheree, 

em teares. Aproeentara~ a tecê-las quando estudavam em Utiariti 

e atualmente estão sondo incent1vada8 pela enfermeira.. As linhas 

colorida• aio resultantes de doaç~ee que a MIA recebo de uma 

fábrica. Certa Índia confeccionou uma rede para presentear o 

benfeitor, aendo que a mesma será acompanhada de uma carta. de 

agradecimento da comunidade. Uma rede de caeal, ~eitn em uma 

eemana, ae trabalhando todos os dias. As jovens e moninas eatio 

aprendendo a teoer. 

Na aldeia Cravar! h' as seeuintes fam!liaea 
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Caea nt l 

Ciro (41 anos11falÓ?tésÚ) oaaado com Antonio.. (li.~ anot"J,l'are•i) • 
Beus ~ilhoe Terezinha (12 anoa), Francisco (21 anoa) e Lui& (22 

anos). Este, oaaado com Irene (22 anom, Pareei) tendo os fi .... 
lhoe Sérgio (12 anoa), NÓroio (4 anoe) e Gereon (2 anos)J grávA 

da.Jos& Miguel (40 anos, Irántxe) casado com Maria (J9 anoa, P~ 

reai) o ae~e Cilhoa Elizabeth (lJ anos). Joa, Francisco ( 11 

anos), Elisete (7 anos), N&rcio (5 anos), Ivar (J anos) e Maria 

José (22 anos). Eeta é vi~va tendo os ~ilhos Wilson (J anos) e 

Marinalva (1 ano)1 grávida. 

Casa nt 2 

Armando (50 anoa) casado com Paulina (JO ano~) e eeue filhos 

Cláudio (.5anoa) • Tânia (12 anos). Todos são Irántxa. Tânia. , 

"noiva" de Geraldo ( 17 ·ano•:, 11 mestiço de Terêna, paraguaio e 

"Morcego"). 

Casa nt J 
AlonBo ( .5.5 ano•• I1·ántxe) oaeado com Teroz:i.nha ( liO ano s , Eri,tt 

pnktsá) e seua ~ilhoa Aronao (18 anoe), Isabel (12 anos). Ana 

(9 anos). Zilda (7 anos), Bartolomeu (5 anos), Luzia (1 ano ] e 

Miguel (23 anos). Este é casado com Dolores (18 anoa, Ir•ntxe) 

e tem sou filho Renato (6 anoe). 

Casa nt 4 

Celso (39 anos) Ir,ntxe) casado com Elvira (39 anos, Kayabi) • 
sem filhos. 

Cp.a! p. t l 
Lino (50 anos, lr,ntxe) casado com Mnria (40 anos, meetiça de 

"Morcego" e paraguaio) e eeue !'ilhos Dona to ( .5 anos), Aneela ( /4 

anos) e Adonil (10 meses). Maria~ vi~va de um Terinn tendo os 
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filhos Gustavo (15 anos), Apolônio (12 anos), Luia {9 anos) 

Marilena (7 anos). 

Casa ne 6 

Inocêncio (25 anos) Irántxe} casado com Darcila (23 anos, Eri~ 

paktaé) e aeue tilhoa Paulo (7 anos), Isaura (6 anos), Algena 

(3 anos) e La,roio (1 ano). 

Casa. n9 7 
Aristides ( 48 ano•, Irántxe) casado com Tertuliana ( l~B ane s , P!. 

reei) e seua ~ilnoe Deneiva (11 anos), Maria Neiva (8 anos) e 

Benedito (19 anoe). Este• casado com Franciaoe (15 anos,Pares~ 

tendo seu filho Ramiro (2 anoa)a grávida. 

Caea nt 8 

Sebaetiio (48 ano•, Irántxe) casado com Vanda (40 ano•, Cinta 

Larga) e seus :filho• Jos& Fernando ( 13 anos), Paulina ( 10 arma), 

Caci·lda (8 anos), Lucimar (5 anoa) e Gabriel (2 anoe); ~rávida. 

Elias {24 anoe, Irántxe) casado oom Geraldina (22 anos) Pareai) 

e eeu11 f'ilhoe M,rio (4 anoe), Joeiane (2 anos) o Ga:x•son (.3 

se•)• 

me - 
Caep. n •. iq, 
Manoel (26 anos) casado com Fátima (17 anos) e seus filhos MA 

ria llilda (2 a.nos) e Lindalva (7 m.eeee). Todo& eão Irt(ntxe. 

Caea-·'ft• .. 11 
Anibal (J, ano•• Irántxe) casado oom Lodovina (30 anoa, 

paktaá ). e aeue f'ilhos Nilton ( 12 ano a), Neator ( ·9 ano e), Ne:rcina 

(7 anos) e 'Ireon {5 anos). 

Casa nt 12 

' ( 8 ,? ' ') " { 6 Josc Paulo J anos. Halo teau casado com Gen.esia J a.nos ' 
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Irántxe) e seus f'ilhoa Judite (14 anos), Arlindo (9 anos), Lou!'. 

des (7 anos), Teresa (5 anos) e Lu eL Inês(8 moens). 

yaea-·n' l.J 
Maur{oio (31 anos) casado com Domitila (24 anoa) e oeus filhos 

Rosa In~s (11 anos), Luoi Berta (9 ano~), MaurÍ4io (5 anos) e 

, ( } - , Joee Marcos 1 ano • Todoe aao Irantxe. 

Al{pio (32 anos, Ir&ntxe) caeado com Alzira (26 anos• Kayabi e 

seus rilhos João (17 anoe), Mirto (16 anos), Lourdeo (14 anoe), 

Ester (12 anoe), Bernardo (10 anos), Neide (7 anoe), José 

to ( 5 anos), Darci (1 ano) e um menino (2 meses). 

Hena - 
Caea. nl 14 

Vitor (JJ anos, Irántxe) casado com Diana (25 anoff, Manduca-Nw~ 

biquara) e eeua filhoa Helena ( ll• ano a) 1 Domingos ( 11 anos), M.!, 

tinho (9 anoe), Augusto (4 anoa), Aparecida (11 meses) e Just!, 

no (1 ano). 

Çaea n !t l.J. 
Luis (J9 anos) casado com Aureliana (50 ano•) e seus rilhoa An - 
gelina (7 anos). Mateu~(ll anos) e Terezinha (13 anos). Aureli.9. 

na fora viúva e teve ~ilha deeee casamento, Regina (20 ano•) oa ~ 

sada com .Agenaldo (21 anos) cujos rilhos são Pedro (3 anoe) e 

um menino (7 meses). 

Ag~naldo é Mlnkft e o reatante são Ir&ntxe. 

Casa nt 16 

Inácio (50 anos) casado com Ang'éliea (.52 anoe) e seus filhos Jo - 
sé (13 anoa), Laurinda (12 anoe), Lourenço (10 anoe), Alice ( 7 

anos), Moaoir (:3 e.nos) e Maroelino ( 8 moaea). Todol!I eão Irántu. 

Casa nt 17 
Inocêncio (30 anoa, Irántxe), viúvo (ver anexo nt 4). 
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A populaçio total da reeervn, de 14J pe~ 
, l 6 r , soas, desaaa ha + IrantxeJ 12 Pareai; 13 mestiços de Irantxe e 

Pareei J 2 Hal~ • t,1n'i'; .5 mestiços de lfalÓ • téaú e Irón t x e j :) me.!. , r, , ' . 't , ,. tiçoe de Halo tesu e Pareei; 3 moetiços de Jlalo teeu, Pareai. e 
Pareeis 2 meetiçoa de Pareai, Ir,ntxo o Erigpokte&J 5 mestiço• 
de "Morcego", paraguaio e Terênaf 1 mestiço de "MorCJego" e par!.. 

guaio1 3 meati9oa Ir,ntxe, "Morcego" e paraguaioJ J Krigpakta,, ,, 
i 

, •. , 
15 mest çoa de Irantxe e ErigpaltsaJ 1 mestiço de Irnntxe, Eri~ 

paktsn e Irántxe; 2 KayabiJ 9 meatiçoa de lr&ntxe e Kayabi; l 

mestiço de Pareei, Irântxe e i>''á.re·à·11 1 Cinta LargaJ ~ mestiços 
de Cinta Larga e IrántxeJ 1 Manduca (Nambiquara)J G mestiços de , 
Manduca e Ira~txe. 

Parece que a popula~io Ir4ntxe teve um rel~ 

tivo acr&scimo com o decorrer dos anos. Segundo o l1c. Pereira 

(1964sl05) em 1948 "••• eram llOJ em 1954, 54; hoje s;o 52, os 

j' mesclados com Pareai, Nambiquara e Kayabi". Num Proc. s/nt 

dn MIA, de 1957 (1)), o Pe. Dornatauder estima que em 1954 
via 51 Ir•ntxe em cinco casas do Cravar{ e 56 localizados na 

h,!. 

beira doese rio, momando 107 poasoas. Bm 1971 hnvin 98 !n<lioa, 

desses ~7 eram Ir,ntxe, )7 meoti9oe e 14 pe5Boas do diferentes 

grupos tribais (Proc. 2167/71,5). Num relat6rio enviado pela MIA 

em 1973, havia 109 !ndioa, eendo 59 mulheres~ 50 l1om~n• (rroo. 
n9 2496/7)). A antrop&loga Motta em 1974 constat~n oxiat~ncia 

de 117 Índios, doa quais 61 eram homen8 e 56 mulheres. 
..• ' Atualmente a metade da populaço.o e de men9. 

res (de O a 14 anos) o que diriculta em demasia o deeenvolvime!!. 

to econômico do grupo. A raixa etária consta dei 

O - 4 s 24 30 - J4 1 7 
5 - 9 1 29 35 - J9 1 7 

10 -14 1 2J 40 - 44 1 4 
15 -19 1 9 1. 5 - l~9 1 5 
20 -24 1 12 so - .54 a .5 
25 -29 • 2 

...... ~ 
55 1 1 

Dizem que oe jovens solteiros estio em di.fi. - 
culdades para ca•arem, porque eão parentes, o mesmo ocorrendo 

com os M8nktt. Antigamente a ndo1e8conte caeava cedo e o rapaz 
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trazia sua rede para a casa da moça. Nio havia festa de casnmea 

to. 

Oe Ir,ntxe aio aimp&ticos, nlegroe e eostam 

de "abrir conversa", onde todos participam. Marechal Rondon os 

considerava t{midoe e de Índole pacírica (1946188). Os Kayabi e 

i , ..• , "" , os Parol!I trunbem sao comunicativos. Ja. 1u, mulheres 1<.;ri1n,a.-. tua 

são retraídas e de dif!cil di&logo. 

As crianças pequenas não culdadae p e La s rrmi . .2, 
res durante todo o dia. vio para o colo das miea apenas paras~ 

rem amamentadas. Em tae não 11e preocupam em t·ornecei·-lhe/5 um mi!:, 
gau complementar, dio-lhea somente leite materno. Quando a 

, N ; 

criança .faz tx•aveaoura e chamada. a sua a tençao ou e Le v eme n te 

erspancada. 

J. Atividades econ~micas 

As roças são individuais, mas a quoima é grl!, 
pal. O seu tamanho depende do número de ~!lhos do pr.opvie~ário, 

4 2 ,.. # 2 . 
variando de 150 & 00 m ; no Paredao e de 200 m. A roça fica a 

ma La ou menoe duas horae do diatâncüt· da a Lde La , l1ara. 1978 pr!. 
tendem que o plantio e a colheita sejam realizados cole,tivamen 

j 

t e , conf'orme era antigamente. Possivelmente este r-e t.o r-no seja 
motivndo pela aquisição recente (1976) de um trator equipado• 

doado pola MIA à oomunidade • Antigamente ;faziam roça p1.1rE1 o C!, 

pitão. 

Após dois anoe abandonam a roça e retornam àa 
antigas capoeiraa. Cultivam mandioca seringueira junto com a~ 

roz agulhas milho duro com banana nanico., oana-de-açuoar cni,!_ 
na1 riscada e outr~a; amendoim com_q~~}quer outro tipo do cultj! 

ra i bata ta doce com mandioca.; e ará Junto com cana e rnarrd Lo o a , No 

Paredão há muita rnandioca. A área produz muito bem mandioca, b.!, 
tata doce, canse arroz. No cerrado produz bem batata e mandi~ 

ca, e no brejo, cana. O feijão não produz bem. Não wenciona:rarn 

a exiatincia de milho, mas oe Cazendeiro8 o cultivam. 

Os implemento& agrícolas utilizados 

da• foice, facão e máquina de plantar, A cavadeira usam 

- s a o enx.!. 
para 

p1antar o arroz e o m:il.ho. Plantam no mesmo tempo numa roç,1 de 

mato na qual o aervi.ço é todo manual, na roça do cerrado plentlllm 
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arroz com trator de limina, arado, disco, reboque e plantadei ••.. 
ra. Como a terrm ~ rl1im, ente ano (1977) rizeram dmrruhnda no 

chapadão. 

As .ferramentas são comprada.e em Cuiabá e 111io 

pertencee individuais. A manutençio e o conserto do trator sio 

~eitoe pelo projeto da MIA. As sementes eio adquiridas em con - junto pelo grupo• S(,lic i taram a compra de uma Toyo t ta com cs.rr.2, 
ceria para irem l roça, para levarem doentes e borracha, pois 

atualmente Cazem eates &erviçoe com o trator, que & muito le~o. 

O caminhão da MIA ( ano 1972, em bom estado de oonaervaçã.o) rarA 
monte permnneoe ne. a.1dtdn, atende toda a área da fl1i,u1ão. Necea - sitam de f'erramentaa para construção de caaao. 

Em 1976 a Minaio seguindo eugeet;ee dos 

dios introduziram como experiência um enco e meio de arroz.plaa 

tado no cerrado, a exemplo doa rizicultores vizinho6. A araçio• 

a. gradaação, a adubação e a aplicação de Lns e t Lc Lda e foram rea - 
l:lzadofl coletivamente. O arroz naeceu bem• mas :foi todo devora - 
do pelas rormigae que abundam na ,rea. Apesar do ~racasso, em 

eetembro de 1977 plantaram 18 alqueires da arroz para wn tonto 

:final, inclusive j' estava com corretor de solo (cnlc,rio). A 
e emente ser• fornecida pelo missionário e po s c e r-Lo r-me n te e e 
to-sustentarão. Estavam muito preocupe.doa porqun a smnentc 

da não tinha chegado na aldeia. 
- - ,, . NRO ha excedente agr~cola vendaval. A$ 

nu - 
nin - 
me - 

mentes são armazenadas na casa do produtor em !'!a.coe ou ar:n 

xae grandes. 

cai - 
Atualmente h' quatro Índios trabalhando nas 

fazendas pr&ximaa a CR$ 2,,00 a di,ria, sem alimcntaç;o. ~etas 

saídas da aldeia ê para adquirirem dinheiro. Não apreciam ~sto 
, li "" b arranjo, ma.o ele e necesaario. Pediram a opiniao da l<'UNAI ao re 

este aspecto. 

Na reserva produ;i: bem legwnes e vordurne.mas 

não vi nenhuma horto. contendo estes produtos, apenas alguna pés 

de tomate e cebolinha de todo o ano. Pretendem conseguir eemen - 
te. .de couve. Usam ex t r-ume para adubar a horta. Nem todas as 

sae possuem uma horta. He1 p,e de f'rutal!I c&palhadaií nos f'undos 

das casas, principalmente ca.Ju. A Irmã -en:f~rmeira a.j\lda as 
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mulheres a plantar alguns abacateiros quando tem mudas. Nio POL 

suem sementes de mamão e manga, sendo que abacaxi que 

bem, acabaram as mudas. Banana não dá bem na reF,ião. 

Alguns Índios criam porcon em pequena 

produz 

esca - 
la, que se alimentam de mandioca, espuma e borra.de earapa coz.!, 

da. Em 1978 querem plantar feijio andu para complementar a al! 

mentação dos porcos. Apesar de terem um "rnangueirão" (pocilga) 
2 - de 200 m, oe porcos eetao eoltos pela aldeia. Ueveria ser fo - 

mentado o aumento da criação de porcos, poie há fartura ae mall 
dioca, batata doce e cana, havendo apenae neceeeidade de compl~ 

mentar a raçio. Tanto os porcoe como ns gnlinhRs nio aio vend! 

doe e pertencem e seus propriet,rioo. 

Na aldeia há um burro que pertence a com uni - 
dade e o outro, a um particular~.N~~ h& gado, apeaar dn Mieaio 

ter doado em 197), dezenove vacas e dois touros (Motta. 1974). 
_ Na reserva Irántxe há cedrinho, peroba, can!. 

lat taÚba, angelim, guanambu, rafeira e mulateira. Não exploram 

as mo.deirae porque o mieaionário pediu para de Lxa r-ern para o 1:!! 
turo. Ao construirem a enfermaria trocaram canela e peroba por 

tá~ua, na serraria. 

Extrai-se seringa de abril a dozombro, 

elos trabalham apenas de maio a julho por causa da roça. Ao 

do há seie seringueiros na aldeia, enquanto algunH ostão no 

mae 

Be - 
ringa1, outros estio consertando ae caeaB com adobe ou razendo 

eerviços que envolvem a comunidade. l!;xploram 770 eerineueiras , 

mas efttio abandonando-as por falta de nlimentaçio para os serill 
gueiroB. 

Em uma semana obtém uma uarra de borracha, 

de 30 quilos, cujo quilo custa em Cuiab& CH$ 16,00. A borracha 

de ~ocho (prensada)~ traneportada pelo caminhio da MIA ficando 

as despesas por conta dos Índios, CR$ 1,00 por quilo. Em seu r!. 
torno o caminhão traz mercadorias p~ra o grupo, pois é através 

da seringa que conseguem dinheiro ( está sempre em :falta) para 
adquirirem objetoe induetriaie. Pnrn a exploraç;o da eoringa u~. - 
l.izam a f'aca ("alegre") - CRI 60,00, a canecn e o cocho de m.!, 
duira. 

Pescam em pouquíssima quantidade matrixãot 
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( #) .•.• pacu, rubago ou lobo I piaba e traira. Sao mariscados nos 

regos e no rio Cravar{, com linha e anzol. N;o oe vendem. 

época de relativa f"arturn é de outubro a maio. Protcndom 

# cor - 
A 

f"azor 

uma represa para til,pia, o mesmo quer razer o Pe. Arlindo para 

os Erigpaktal. 

Parece que h~ relativa abAundtncin de caça , 

o quo fnlta, cartucho, inoluaivo solicitaram muniçio ~ grnnel. 

Caçam com espingarda calibre 22.28,32 e )6, e arco e flecha na 

:falta de muni.2_:_ção. A caça exia tonte I, anta• queixada, vendo ca.m. 
# peiro e mateiro, tamandua1 Jacu, macuco, mutum, papa.geio e ar.e, 

• • ra. A caça pesada e repartida na aldeia e a pequena e de pr~ 

priedade particular. O capitio matou um filhote de wita,pr&xirno 

a aldeia (1 a 2 horas) e oa homens sairam de xíri ae coetae p~ 

ra trazerem aua porção. Cada fana!lia x·ecebeu um pedaço de tam.!. 
nho médio. Algumas mulherea e criançaa também f"oram ao local de 

caçn para verem a anta e moetrarem ~e crianças poquona8 que nio 
h ..• , 

a con eoiam. Antigamente caçavam para o capitao. A caça e para 

consumo interno. NÕ.o comercializam ptJlem ou couros. , 
Na aldeia ha uma moenda de cana, do ferro. 

Cuetumnm fazer açucar coletivamente e também eun <lintribuiçÕ.o , 

mesmo que uma pe•aoa. a fa9a eozinha. Confeccionam rapadurn e 
garnpa. Nio vendem eatoe produtoa. Para comercializar rapadura 

p r-e c Le am de um enienho. 

Produzem farinha de mandioca num tacho que 

pertence a cornuAidade • .Em 197'.) um s ao o de 60 kg cueta.va CHI 
70,00, atualmente, CR$ 100,00. Algumas pessoas vendom farinha 

ao mia11ionário ou em Cuiabá. O trabalho é realizado individual 

ou coletivamente quando precinam de dinheiro para adquirirem 

utene!lios para rins comunitário. Estão necessitando de uma 

q4ina de ralar mandioca para aumentar a produção da farinha. 

O barro da reserva Irántxe é excelente para 

má - 
adobe e a g·rànde maioria dos homens sabem mudt o bem manueeá-•lo 

e empreg&-~o en1 conetruçõee. Receberam a proposta de um :faze!!. 
deiro para a confeoç;o de mil tijolos de adobe pagando CR$ 

500100 por eles. Recusaram a oferte e pediram CH$ 800.00 o que 
o fazende1ro não concordou. Para atender o pedido prec~sava 20 

,11,c # •• homene trabalharem 3 dia•, a CR-fl' 8,50 adiaria.. O eerviço nao 
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compenftava pelo preço oferecido. 

Parn fazerem adobe industrial procioam de 

uma máquina do t'erro. Um projotonoste sentido daria dinheiro. 
# O missionario levou amostra do barro para ser examinatlo,mae aia - ,. .. da nao obtiveram o resultado •• Há tree luge.ree ideai• para prodJt 

zirom lldobe. Na aldeia hat um grande adobeiro com boR quantidade 

de ti,ioloe prontou para eerem ueadoa na conl!ltru._,ão c'a enfermaria. 

Em 197.5 levaram a.rteellÍ.nato para à 51 DR. com - 
prar• mas o Delegado informou que o material não tinha sa!da • 

por isso deixaram de conf'eccionar arco e f'lecha, enf'o;tte na1:tal, 

cesto, colar, capacete e outros. Recebiam dinheiro p~lo arteaa - 
nato. Seria interesaante a ArtÍndia voltar a adquirir o mat~ 

rial para que nio desapareça totalmente da cultura do grupo. Do 

artesanato menci.onado observei a existência de arcos e de c e s - 
tas, sendo eetes de estilo Nambiquara e Pareei. 

4. Aspect<.!,! Culturais 

O capitão é escolhido pela comunidade, 
.,, 

apos 

longa discussão s obr-e o assunto. Sua gestão & de 4 a 6 ario a , "º!l 
do quo o atual est& no cargo h& 5 anos. Est! sobre sua respons~ 

bilida.de resolver problemas relati voe a i.nvaoõea na roeervo. • br.!, 
ff0.9 internai,• caea.mentoa eto. Enf'im é o .intermedü~rio de lHJBU!!_ 

tos internoe e externos à comunidade. 
O capitão é assessorado por um mestre-de-ser - 

viço. eecolhido por ele na época de sua eleição. Suas atribu.!, 
çÕes sã.o organimar os trabalhos n~ roça, construção de edíf'ic.!. 

çÕes. confecção de açucar etc, t. 111ubstitu{<lo pelo capitão quan, 
- ,'/ t # do adoece. O atual meetre-de-eerviço e um Halo tesu, muito tr!. 

balhad,or e sutil ironize.dor daa ai tuaçõee oc c r-r-Lda s na aldeia 1 

o capitão• Irántxe. 

Antigamente havia doia líderes, um era o 

ganizador de rituais (tik3'.tá ion:!) e o outro, poesivolmente, 

líder pol~tioo (!j.tx~t,!J• Segundo o Pe. SilvR (1960110) o 

or - o 
pitio "••• governa a parte da tribo quo lhe foi confiado por e~ 

oessio, A auceeaio ee prooee&a por dinastiat o ~ilho mate ve - 
1ho1 por ocaaiio da morte dopa~. toma a direçio <lo grupo"• 

O relacionamento da comunidade com oe regi2 
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nais não & mui to amistoso. Os "brancon" ( como chamam o, civiliza - 
do:-.} quando considerados ruine, são ignoradoe pela comunidade. V,! 
sitam oe amigos por ocaai;o de suas passagens pelas fazendaa. 

Oe "brancos" só penetram na aldeia quando necessário. Este 

houve uma desavença entre a Fazenda Membeca ( "Mambeca") e 

Índio jovem que tinha ido trabalhar 1{. O incidente ocorreu 

seauinte maneirai o patrio (?) deeentendeu-ee com wn peio, 

leando-o. Pediu ao Índio que f'oase atrás dele e o matasse. 

ano 

um 

da 

b.a. 

drontado, o rapaz ~oi, mae atirou no ar e contou ao patrio que 

o tinha matado. O ~erido refusjou-eo na aldeia e o miesion&rio 

transportou-o para Diamantino, de~unciando o eucedido à Pol:lcia, 

eendo o culpado preeo o o Índio registrido no Cart5rio do Meno - 
reB. A mie do jovem teme que o mesmo seja preeo a qualquer 

menta, solicita a interven~io da FUNAI no ca&o. 

Uevido a este incidente o capit5o e o pntrio 

da Fazenda Membeca proibiram oo {ndios de 1& traball1arem, pesca - 
reme caçarem. A fazenda colocou uma placa proibindo a caça e a 

pesca em suas depend;nciaa. Por sua vez. o capit;o proibiu aos 

mo - 

peões da Fazenda de atravessarem~ reserva. sendo obrieadoe a 

passarem por outro caminho. 

Oa Índios se relacionam bem com aa dutras a! 

deias ind!genae que f'icam distantee da sua,. Devido n wna morto 

ocorridn em julho, a situação alterou-se um pouco. Os Erigpaktsá 

comentam que oa l:rântxo estão matando aeu povo. Uma fam:Ília 1r&n - •• txc o outra .11:rigpaktsa, aparentadas entre ai, foram co.çar. No 

outro dia, o homem Erigpakta, ~oi encontrado morto por esfaqueA 
mento. Os motivos desae assassinato não ficaram esclarecidos e 

o aasw1to foi encerrado como· acidente. Surgiram várias veroÕes 
sobre easa morte, provocando um mal-estar geral na comunidade, 

pois os Irintxe são muitos pacíficos e conncientes do seu alto 

grau de aculturação. 

O relacionamento com o Pe. José Moura e o~ 

tros Ó bom. Ele tem boa vontade em ajudá-los no setor de saúde • 
.., .. .. •.. " , A sua funçao e orientar e nao mandar neles, poia 50 oe 1ndios 

têrn o direito de mandar na área deles e ninguém maia". Nâ'.o pr.!. 
tendem araetá-10 da aldeia enquanto o miseionário não intcrf~ 

rir em suas decia;ea, inclusive "que pode morrer com elee".Como 
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o missionário não se encontrava na aldeia• não pude observar sua 

atuação, mas os comentários foram positivos a seu respeito. 

Em 1972 foi realizado o ~ltimo ritual (~· 
r:!) da !'lauta de pã que tem a duração de um mêe. Este 

•• b ·- faz o-lo em dezem ro• sendo que a caçada e reita entre 

e dezembro. 

- ano vao 

novembro 

As rlautae são guardadas na caen das flautas 

na qual as mulheres nio tim acesso. Eata encontra-se afastada 

da aldeia. A flauta de pi pode ser vista polas mull1nros, mas na 
,.,_ ,,., , / 

ocaeiao nao havia nenhuma, pois a unica e.xistento tinha rach_!. 

do. A :flauta de uma boca está vedada a mulher de onxer·gá-ln. SÓ 

o s maia velhos que cultivam as a.ntigaa tradições tribais. O 1'e. 

Silva (196018) comenta que "as meninas sio educadas no. l1~do da 

rlauta iet&. As mulheres nio podem ver, So os homene sabem que - 
aleumn mulher a viu, matam-na", 

Antigamente havia paj, e feitiço, Parece que 

- " 1 a cultura do grupo Irantxe enta muito desestruturada, poseive_ 

mente, devido a mestiçagem intertr:~bal e a grande permanência de 

jovens em UtiaritI, durante muiton ano8. 
• , i ..• Quando ha rituain o missionario part.cipa nro 

havendo proibiçõee por parte dele. Os Índios gostam que esteja 

presente e acham ruim quando os reg~onais ri~m do Ruas rcotas. 

o Pe. José Moura Silva, braeileiro, peaqui~ado.r·, eet&. nos Iráa 
txe d(lsdo 197li, prestando assistência e pesquisando sobre o grl:!. 
po, Nio ouvi nanhwn coment,rio que desabonasse eou comportamen <\,,.:,...... - 

to na iCr-ea. 

O grupo se considera catÓllco, apesar de - nm 
ter presenciado nebhuma manifestação reli.g:t.osa. A capela f'unoi,e. 
na na •scola e, pretendam construir outra do adobe. Na capela 

tem quatro bancos oompridoa para OR fi&ia se sentarem. 

A atitude e a maneira de pensar doe Ir&ntxe 

estão voitadaa para um deaenvolvimento progressista de sua comlf. 
nidade1 inclusive desejam dar a aldeia um aspecto de vila. Q.u,t 
rem que ou Jovena estudem, raçam cursos de motorista, tratori~ 

ta, ele tricieta, enfermagem, se1·raria • corte e costura e magi!., 
tório., 
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Em quase todas as casas h' mlquina de co•tu .... 
ra e ~iltro, eendo que este em muitas casas j' que~rou. As mi 
quinas foram oompradas pelo Pe. Thomaz oom di~i1c~ro ndvindo do 

artesanato. A enformoira tem intenção de ensinar corto às jovens. 

As atividades recreativas basoiam-He om nn 
• ' IM"' t> -~-, ~ ~ -- 

dar do bicicleta, fazer bailes aos s,badoe e Jogar ~ola. 

meiramante jogavam voley, mas a bola furou e a rede estragou • 

não tondo dinheiro para. conetn4tá-1Aa. ná dois violÕoe na aldeia. 
,, ! ,, 

Outro paasatempo diario dos ndios e visitar 
' ~ . ..,.. .•.. '~ ..• ~ .. 

a cnCormeira. principalmente a noito, a partir <laa l8cJO J>ara .. ( ,, ... eecutar o radio-ama.dor um radio comum com algwnas 111odif'lcaçoes 

que rooebe menaagena da MIA àe D.laman tino e de Cuio.lH1). Apenas 
nos fins de semana escutam·toca-dieco e eravador~ na casa da en 
i'ermeira,. pois gasta muita pilha • .1!:nquant~. 9 .. e c u t am discos ou r! 
dio folheam revistas escritas em italiano, alemio, espanhol e 

portuguêe. 

Quando cheguei na aldeia encontro\ ,nois 

menos umas dez famílias ~azendo pic-nic no mato, perto da 

pu 

al - 
de ia. Havia como alimento arroz, mandioca., porco o c;ara.pa., p a t:ro - 
cinado por um rapaz. A comida ~oi feita em tr;s imensas panelas 

de alumínio. Levaram redes para descançar. Após o almoço reto!:, 

naram à aldeia. Não deu para saber o real significado deste con - 
grassamento e da obr~gaçio do Jovem de arcar com as despesaA do 

mesmo. 
As crianças muito raramente ut~lizam um play 

-ground completo, de ferro, que ee encontra perto dn casa do e~ 

_pitão. 
Ao entardecer o pessoal às vezoe costuma ee~ 

tarem fronte as sune casas. para conversar, fiar, ou cuidar e 

6t30 horas a c.2, 
- ' meçam os tx·abalhos comuni ta.rios ma La ou menos as 7 i 00 ho r-e s , La,r. 

brincar com o filho menor. SeAtam no chio puro. 

Os !ndioe acordam entre 6 e 

g-am o serviço às 17 horas e ee recolhem entre às 20 o 21 horae. 

5. Atividades de Saúde ---- 
A MIA• propr~nmonte d~ta, nio poa5ui inrra- - - (· ,, ) ,, estrutura sanitaria na area. A en:fermaria farmacia e wna caea 
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em estilo duas águae. Estão ~azendo uma enfermaria de adobe que 

chamam de hoapi tal• com .5 peças e telhado de braaili t e , Como fal - tou prego• o faziam com fio de aço proveniente do. linha tolegr! 
fica de Rondon. Na extremidade final do prego colocam 2 pedaços 

da borraoha do pneu. Nio poaeuem equipamento honpitnl6r• 

p r e tondom ooneegu!-10. A conatruçno :fica qua.~e em r'z-o n t e 
dêncin da en:formeira. A atual" f'armácia" .fica numa dn.s 

mn.s 

a reei - extra - midades da aldeia• eendo cuidada pela !ndia Domitila que fez um 

pequeno curso de enf'ermagem em Cuiab1'.. Ela normalmente admini.!. 

tra os remédios receitados pela enfermeira e realiza partos. A 

enfermeira percorre aa caaae doe doentes do manhi cedo e de taL 
dezinha. 

A en~ermeira. Irmã Paulina Maria,braeileira, 

passou a residir na aldeia em maio de 1977, antes trabalhou em 

Utiari t! e no Bar1•anco Vermelho. Pertence a Congrega9ão das I.t, 
mãzinhaa, não recebe salário; ma& sim• tudo o que neceseita. A.a 
tea de sua chegada• os doentes eram tratados em Utiariti e oa 

casos graves eram levados para Diamantino. Em ambos os casos ae 

despesas eram pagas pela MIA.Quando vão à Cuiabá para tratamen - to ou neg~cio hospedam-se na OPAN, dando uma gratiEicação pela 

mesma de CR$ 5 a ,o,oo ou comprando peixe ou rornecondo outra 

ajuda qualquer, A enfermeira raz extraç;es dentiria, h' muito• 

dentes estraga.doe. 

A lrmã Paulina pretend'!_ .d:.l!,senvolver na ei.ldeda 
um programa a1imentar, obtendo leite para as crianças e remf 

• , # 
d Lo e , Este ultimo e comprado, inclusive da Cl!:ME, que e ma:t.a b,!. 
rato. Leva seis mese8 para recebê-lo, este "proceeso iniciou 

centamente, ls vezes oa rem&dioa escaeseam na aldeia porque 

re - 
de - ~ pendem de viatura para ir a cidade compra-los. Primeiramente rJ_ 

cebiam de Utiariti. 

Oe medicamentos são dietribuÍdoe gratuitamen ... 
te. Contorme o tipo da doença e do medicamento o paciente vai 

diariamente a "farmácia" ate terminar o tratamento. Para iaao 

são chamados por um eino, De outra forma, recebem a medicação 

completa para tomar em casa, O responsável pelo setor de saúde 

na área~ o Po. M:r10, sediado em Utiariti. A assistência mêd! 

ca é volante. 
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Primeiramente recebiam vacinas do Miniotério 

da Sa~de• via Utiariti. Em 1974 foram vacinados contra varíola 

e sarampo• sendo que em revereiro de 1977 morreram sois cria.!!, 
çab de sarampoJ meningite em 1975 realizado pela EVS,' ficando 

algumas horas no local. Aguardam o retorno da mesma para .ef"etua -· rem vacinações. 

A SUCAM visita a área de 6 em 6 meeee.Normal .... 
mente calçam chinela havaiana que chamam de "bambollV 

As doenças mais comune aio mal,ria• gripe e 

desi4rntaçio, No per{odb em que estive na ,rea nio houve nenhum 

caso de doença grave, · apenae um com maléria. Uma :lndia Kayabi t!> 
ma anticoncepcional hi maia de um ano. 

, , 1 Abastecem-se de agua no corregoa e limpa,sell 

do ingerida em ee~ado natural ou riltrada. A égua se encontra 

perto das caaae • sendo trazida e conservadar;em latas ou pan.e - 
las. Cootu~am tomar água com caldo de cana ("garapa").Pretendem 

# - ~ encanar agua para as casas. Para isso farao uma canalizaçao do 

c&rrego para o centro da aldeia. Já po s e uem o s canos grosaoe • 
trazidos de Utiariti. 

Desejam ilumin.ar as ruas da rutura vil.a• ma«ll 

precisam do um motor de 4.5 HP. Há um projeto de usina com ca,E: 
neiro• r1nanciado oom ajuda eetrangeira. A manutenção da u•ina 

, l. ... sera !'eita: peloa ndios. Aguardam a e xe c uç ao do pro jato• , 
' Alguns defeca1n em :foa.u,am ou ao ar livre. A 

enrermeirn pretende incentivar a oonstruçio de uma Conaa para 

cada duas ou três caaae. 

O lixo não é tratado. 

o estado de saúde~ relativ~nente bom, havea 

do carência de lei te e carne. As crianças são e adias•· forte a • 
andam mais ou menos limpas. No f'im do dia algumas mãea banham 

as crianças r1uma bacia ou panela, no lado de f'ora da casa. lt. 

alimentavão bÁaica da população resume-se om mandioca.beiju (•JI 
ju"), ~atata doce• cana ("garapa"), arroz ~f~iJio, esporadi~~ 
mente. 

Para ~az&r beiju trazem baetante mandioca da 

roça. Alguns homens ajudam a• mulheres nesta tarera. o nbo1o"de 

- ruasea e eerarelado e assado no fundo da pan•la. Primeiramente 
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era assado ne borralho, depois era limpo e lavado. A chicha era 

feita com sumo de mandioca bem cozido. A massa de innndioca era 

colocada no x!ri e deixada de molho n•:cua. 

6. Atividades Escolares 

Até outubro de 1976 a escola funcionou na e~ 

pela, é wna construção de pau, Pretendem construir uma de adobe 

dentro de pouooa meaee. 

A eacola possui 24 carteiras, wn quadro-n.!. 
gro e uma mesa, havendo neoeseidade de aumentar a quantidade. 

Era insu~iciente a quantidade de lápis, caderno e borracha rec.!. 
bido palo MOBRAL, A MIA fez um projeto para reforçar a quantidA 

·de de material escolar. 

A merenda escolar era doada pelo Posto de 

Saúde de Diamantino, em pouqu!ssima quantidade. Do rcvereiro a 

maio de 1977 aa missionárias conseguiram em Diamantino leite e 
- 6 H arroz para crianças ate anos, embora nao houves~e aula. As 

crianças levavam aeus talheres, canecas e pratos. A merenda era 

feita na casa de uma Índia vizinha da escola. A limpeza da enc~ 

la era realizada pelas crianças. tr3s vezes por &emana. 

A Índia Geraldina Pareei que cureou até o 6t 
ano, em Diamantino• foi professora do MOBHAL de 1974 a outubro 

de 1976 • reoebendo CH$ 2.50, 00 por mêa. Não 1'ez o curso úo · MO ..... ~- ~~- - 
DRAL. Lecionava dae 1) le 15 hor&a, 21 alunos do 19 nno e 24, ~ 

21! ano• em 1976• ED1 1974 h"'-Via liO alunos en'tr'e ae quatrr.; n&rie• 
(Motta, 1974). Há necessidade de duas professorae, lecionando 

duas turmas. Geraldina abandonou o cargo por motivo'de saúde. 
"' outras peasoas (mais ou menos seis) com o 

49 ano que têm condições d• serem pro~eeeores, mas recusam por 

terem outros a~azeree ou poasuirem filhos. Atanásio, do Vare - 
dão, ~oi convidado a lecionar na aldeia do Cravar!• mas recusou 

por cauaa da roça e por eentir que preciaava estudar mais. ap~ 

ear de ter o se ano. Estas pessoas estudaram em Utiariti. A ea ............•.....•... ,.. .... 
cola runoionou até 1971, aendo que o êxodo de Utiariti, de al.l!, 
nos dos dif'e:t•entes grupoe • i.niciou em 1970. Segundo o Pe • Pe:re!, 
ra (19f4,106} o deslocamento da grande mai.oria daa criiançao Ir'-.!' 
txe em idade escol.ar começou em 1951, Este dado foi confirmado 

pela !ndia Gon,eia. 
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professo - ra deveria ser uma religiosa, que locionaria duranto dois ou 

três anos e depois oe jovens continuariam seu trabalho. As a~ 

las reiniciariam em setembro e a pro:feoeora :residiria com a en - f'ermeira. Antea doata decisão tiveram duas professoras da 01'.A.N 

que ricaram 15 dias, não ee adaptando na área. Deveria ser est! 

Finalmente o capitio decidiu que a 

mulada a continuação de profensoree Índios na reserva. 

Antes do MODRAL atuar na área ueavam uma ca.r - tilha ilustrada, conrecionada pelo Pe. José Moura. A f'reqftência 

a escola era irregular, ae crianças faltavam de um a doie dias 

quando saiam para caçadas. A evasão girava em torno de dois a 

três alunos por etCrie. SegW1do a antropóloga Motta (1974) a ev.!. 

são era motivada pelo deslocamento de rRmÍlias para oe 
gais, 

Caladánrio Escolar adotados 

&poca de chuvas outubro a abril 

~poca de plantio• dezembro a janeiro 

~poca do colheitas revereiro a abril 

início do ano letivo, março 

t&rmino do ano letivos novembro 

período de c&riaaa Julho• dezembro a faveroiro. 

assinar convênio com a MIA para se realizar um produtivo 

trabalho Jw1to aos !ndioe, oaeo contrlriot seria conve .•.. 
niente a FUNAI canalizar eata verb~j>~~a outros grupos 

não aaeiatidoa por ningu,m. Os Irlntxe concordam com a 

atuação da FUNAI para ajudá-loa1 

a 51 DR ••ve prestar aaeiatência médica, hoepitalar. dea 

t,ria ou de qualquer outra natureza. aoa !ndiea que vi.! 

rem aolicit,-la em Cuiab&, poie reclamam que por perton 

oerem a Missão, a 51 DR recusa-se cm aaaiat{-loe. Sentem 

-ee relegados a um aegundo p1ano pela De1egacia e pe1oa 

~azendeiroa. Eatea dizem aos Índios que a FUNAI não ee 
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interessa por elee1 que o dinheiro que recebo para oe {n ...• 
d1os, aio gaatoe nas cidades (Delegacias e eodc); que nin - { . guem vem ver como os ndios eetao e que podem morrer que 

a FUNAI não se importa com eles; 

- incluir, na programação da l!;Vs visitas periÔdicrHJ a aldeia, 
levando vacinas.a 

- a FUNAI (DGPC) deve eupervisar e acompanhar o trabalho de ..• 
senvolvido pela MIA, conrorme sugestão apresentada por 

elos em relat~rio de 1974; 

- a Art!ndia deve adquirir o que ainda reata de artesanato 

na l'tH!I erva f 
- reali$ar peaquiaaa lingn!etica e etnol&gica no grupof 

- trana:for,nar e aumentar o projeto existente em projeto de 

desenvolvimento comunitário, aproveitando ae inici.ativaa 

ê aneeios doe !ndioa aqui relatadoeJ 

orientar o cultivo de seringueira8J 

reestudar a poaaibilidade da fabricação de adobe 

trial, como meio para :f'ornecer dinhe.i'rÕ"i 
indU.!, 

- auxiliar o• Ir,ntxe ria implantaç;o dos projetos de ,gua e 

luz nas euaa casas; 

- normalizar o :funcionamento escolar· com ,usaea5oramento da 
FUNAI ( DGPC/Dl~) • 

\ 
1 
i 

\ .. 
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UTIARITI 

A base da MIA localiza-se no município 

de Diamantino, Mato Groeso (ver anexo n9 1). Chega-se a Utiari - ti de avião, levando duas horas. Tem uma pista de mais ou menoe 

800 m , ·que pretendem aumenti-la para aterrisagem do aviõeo ·· da 
FAB. F'ica a 420 km de Diamantino o a 620 km de Cuiabà por' eatr• 1 ,. 

da de rodagem• que em &pooa chuvosa torna-ao i~traneitável. 

Utiariti atende baeioamente os Ir&ntxe 

(a 70 km), os Hal&?têe~ ( a .'.)O km) e os Pareai do rio Sacre 

(18 km). As outras aldeia• eobr.e a Jurisdição da MIA ficam au! 

to di$tantea1 aendo que raramente o• miseion&rio• • !ndioe PªA 
\ 

sam por aí. 

O corpo técnico da MIA no local compõe 

-se dei 

- Irmão Jac& AntSnio Mallmant1,,braeileiro, motoria - 
ta, construtor e técnico agr!cola. Está em Uti~ 

riti de•d• maio de 19761 
I:nnão Raimundo Schneider, brasileiro, cozinhei1~0 
e agricultor. Est& em Utiariti desde 196)J 

- Padre Ma.rio Vanie Desideri, italiano, onfermeiro 

com eepeciali~ação em medicina tropical. Betá em 

Utiariti desde 19751 
- Mestre FelÍcio, brasileiro, estudante de lingO{e - 

tica, teologia e etnologia. Encontra-ae nos lfJ!. 
1 "? " - o tesu desde março de 1977J 
Padre Joe& Moura da Silva, brasileiro,professor, 

atende oe Irlntxe desde 19741 
- Padre Arlindo Oliveira, b1·asileiro, motorista,ca, 

tequieta e Direto:r;· em Acunmtoo Ind:Cgenas. Eatá 
noa Erigpakte! a partir de 1967; 

- Padre Balduino V&bens, braaileiro, linguiata e 

catequista. Encontra" .• intre os Erigpaktsá das e.a 
ohoeiras deede 1967; 

- Padre João Dornstauder, austr!aco• eertanista, 
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atende os Apiaké. e Kayabi desde 19.57. 
Antigamente Utiariti ora n bnee da li - nh8 tolegr&..fioa de Hondon • depois .t'uno ionou de 19li 5 a 197 3 como 

internato ind!gona misto. atendando aos nlunos doe di.t'crentee 

grupo& ind!genas. Os pais de muitne crianças as acompanhavam 

:formando no local uma ve r da de Lz-a vila. Os Irántxe eram os que 

mais rroquentavam Utiariti. Informaram que no apogeu de Utiari - 
ti chegou a ter mais ou menos 40 meninos e '•O meninas dirigidos 

por Padres e Irmãa religiosas. Segundo um relatório do Pe. 'l'ho - 
maz (Proc. nt 513/71•2) em 1970 Utiariti abrigou mais do 100 

pessoas de cinco grupos ind:!genae,,. Havia 11 misaionáx·ioa e doia 
tra.balhadoree Ir:ntxe. Utiari·ti praticamente se auto-sustentava 

com o trabalho do• alunos e doa miesion,rioa. Como exemplo, con - 
ta.m·quo ew um oerto ano produziram .'.).OOOk de açucar maitcavo du - 
rante agosto e setembro, sendo o serviço ~eito em dois turnos, 

sem interrupções. 

Em Utiariti oe Jovens eram al:tabetiz4 

dos ( ensino pr•irn&rio.) e reoebia.m inetrução teórica e prática ao 
,• .. ,., ... 

bro meo&nica. marcenaria• eletricidade, serraria, suinocultura, 

peculria, tgcnicae agr!oolas, rabricaçio de farinhn e açucar, 

corte e costura, cul•niria, enfermagem e tecelagem (redes) 
rroc. nt 513/7112. Um artigo do Pe~ Weber, Reatnmento Miseionei· ..... •... ...•. ------- 
!:2. Ancl\ie~~l!P.• contido no Proo • s/nfJ de l.957, rola ta o cot:ldiã 
no de Utiariti• em 1962. 

Aoa poucos o pessoal radicado em 

riti foi retornando aa suas aldeias de origem, acompanhado 

los rnineion&rioB. 1-Cm l.97) havia nponaia 10 crianças e nove 

lias no local (Pr~c. nt 2496/73). ~este mesmo ano acabou o 

Utia - 
P.!. 

f'am! 

in - tornaco, e o reatante de roieeionários foram distribuídos pelas 

aldeias. Tamb&m ae iniciou a retirada de objetom1 peças e Eerra ••... 
mentas de U·tiariti que os Índios achavam que seriam Úteis na.a 
suas aldeias. O l<)Oal praticamentei f'i.oou abandonado e dopi·ed,e. 
do• Cee•ou as retiradas desordenadas de material em 1975 com a 

chegada do Pe , Már::l.o, que não concordava com esta atitude• I<;eta 
N # I proibiçao foi valida• poie oa ~ndioe queimavam portas e Janelae 

dos alojamento•J deemantelaram Jogos de peças e ferramentas e.!. 



MINISTÊRIO DO INTERIOR 
FUNOAÇAO NACIONAL DO INDIO - F U N A 1 -4'J- 

r:Cssimas. todos importados, deete1haram as casas, sendo pareia,! 

mente utilizadas nna aldeias. Encontram-se nus aldeias jogados 

e sem cuidados objetos que nio eio conaidorados propriedade de 

ningu~in. O !ndio viu-eo de reponte oorn liberntlndo totnl para ª1!. 

., 

to-conduzir-se, onde anteriormente era comandado e executor do 

ordene, e do poema de ben• que níio pode manter ou quo nno deu o 

seu devido valor. Simplesmente nio foram preparados para reaeeB 
mir suas antigas lideranças e mod\.ls vivendi. 

2. Benfeitorias existentes _,., IS ••••• 

Utiariti, composta por treze caeas de 

alvenaria, pintadas de amarelo e c ez-c ada e por inu:3nsaa mau 
ffUeirae, algumas do tempo de Ro ndon , uá muita.11, !'ruteix·ae. O 

"' .local tem um aspecto abandonado, devido ao peesimo estado do 
••• • ••• conservaçao doa predio•, oom exceçao do Hoapital. 

a) Alo.J.amanto ! do1•mi tório) dos men,inos e I?.,Aftres - 
ao pr,dio que fica em rrente ao dormit6rio dan 

é um lo!!, 
menina.e. 

Neceseita de reparos para aer novamente utilizado para os 

tuesmoa :fina ou outro e. t consti tuido de um refoi tório pe . ,, •.... ,..... - 
queno 3 oito quartos individuai• pequenos; uma sala de f',2, 
nia I um dop&ei to que antigamente aervio. eh, o antina; doi'a 
eanitÁrioa I uma ual.a grande deatinada a colocação do redm1 

havendo para isso pequenos postes com ganchoa. 

b) ,&loja~ento de rneninaa e Irmã e - idêntico ao an·terior, n.s. 
oessitando de reparos. t conetitu{do de uma sala tamanho 

méd.io· para abrigar doentes em trâ11e1 to ( utili!l;am rede e l J 
um quarto grande para colocar redeaf um qu~rto pequeno ; 

dois quartos mêdiosJ uma sala de oostura; oito quartos in - dividuaie pequenosJ um conjunto dé privadatJ externas; uma 

privada pequena. interna; e uma lavande~ia grande, cober 
' - 
ta e externa. 

o) P.!U?!l.1 •• & grande e oncontra ••. ,u~ em bom estado do oon••r:11l 
gão, Numa poae{vel reutilização ela podox•ia ser dividid.a 
em uma ·pequeno. capela e om uma l!Jala pars. retmiões 1.1ociaie. 

CompÕ•-•• de uma sacr:l.mtia, uma &ala grande corn 13 banco• 

- oompridoe para 01111 f'ieie se sentarem, um al.tar-mor com 

gumaa estátuas e ~iguraa de santoe. 

a.l - 
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ct) Casas residenciais - h' quatro no moemo ~etilo e tamanho 

{m&dio). Nio tive oportunidade de entrar nclaB ~elo· pouco 

tempo permanecido no local (tnrde do dia 25/8 o parte de 

manhã do dia 30/8) • Pz-e c La am do uma boa rof'ormn pura e~ 
rem usadas novamente, estio muito depredadas. 

e) Coz.i.nhn e varanda - ambas mui to grandes, no o e e e i tando de 
pequena ref'orma. l!; utilizada ainda pelos missionários. Há 

wn imenso ~ogão a lenha e um a gaz. 

r ) jfscol~ .•.• - wn pr&dio em &timo estado de conservação• Poasui 
três salas grandes, dois quadros-negro e cinco carteiras. 

O material foi dietribuido para as aldeias. F:ncontrei aba.,.!l 
danado do La caixotes contendo carti.1110.s .(,ver anexo n t .5 ) 
de 1969, elaborada pelo Pe. José de Mo~ra. As ·cart!lha3 

escritas em português, estão adaptadas a realidndc ind!g~ 

na. Os textos de ci&nciae naturaie·roram redigidos 

linguagem acessível ao meio oural. t elogiável esta 

numa 

pre~ 

~apação educacional numa Missão em que o onnino indígena 

neste particular não & devidamente reconhecido ·e valoriz~ 

do. 

l~) Antiga estaçã.o de recepção e tranemi&!!.,~P da linha telegrá. - 
fica - dentro de pouco tempo # N 

ruira, ee nao for restaurada 

regiio. ~ composta de duas 

conntruç;o difere wn pouoo 

como pntrimSnio hiet~rico da 

salas grandes, vazias. A sua 

d e conjunto, tendo ume f'&ohada em arcos. 

n ) C~sa d.~ •.•. hC?ll,I!Gdf?-gem - em bom e e tado de conservação. Tom 
quatro quartos e wn banheiro. 

i) Hospital - foi recentemente reparado, faltnndo apenas a.!. 

guns detalhes para seu completo funcionamento. t const,! 

tu!do de quatro quarto• com oinoo camas tipo fowler e 

dois berçoe em cada um deles; uma nala que serve de depô - 
eito1 duas peças grandee, eendo que wna delas tem banheJ. 

roJ numa peça grande conttfm armário com rem&diOE1,maca,daia 

a:nzu1rios de 1'erro • uma pia• uma .balança, wn armário pequ~ 
no com apa.relhos de cirurgia,· um armário ~e madeira.o P!. 
ao & de oerlmioa.e as paredee de azulejoJ uma sala que 
•~rve de gabinete odontol&gioo, completo, pin, arm&rio de 

f.'erro para o inetrwnental e wna ostuf'a de :ferro. Ainda 
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~ , , 
falta adquirir umn centri.fuga eletrica, uuia. maquina para 

tosto neriol&gico, equipamentos completos de onCormagem 

para cada aluno, se instalado o curso, quo posteriormente 
, i , levara para sua alde a. Pretendem coneeguir um laborato - , , { rio portatil• mas ha di~iculdndo em achar ve culo com um 

bom molejamento para não estragar 0111 inatrumentos.Fo&suem 
~ , , 

tamberu uma cadeira odontologica, 1nanual e porta.til. 
Ae treze ediricaçÕee moncionadae pos 

t"~ ~l~~,I e( - 

s uem luz el&trica e .tgua encarima.Ae cae,as~ão da madeira ou ape - 
galpão. nas posBuem cobertura, tipo 

1. Casa de ~orça/oficina 

tém l motor de luz; l 

necessita de pequenos consertoe.con 

forja pequona, manual; 1 torno; 1 bi - 
gorna e várias peça• avuleae de máquinas. 

2. galPi«? - (pequeno) de moenda-de-cana e que tnmb~m sorve de 

:serraria. ná trêe tachos grandes. A máquina da eerraria pr.!. 

eia de conserto e o galpão tamb$m. 

3. ,O,fie!naldelf?Ô! ito - ~ de dois andaras. A parto euporior ae.t, 
via do depÔei to• o qual dá acesso para uma rru{quina de deeca!. 
car e selecionar• arroz, importo.da• que eet~ localizada no 

térreo. Peneam vendê-la• comprar outra coisa de maior utili - 
dade. No lt andar há um pequeno trator de horta (Iseki/ Yal!, 
mar-Óleo) de 6 cavalos; uma serra circular que é adaptada ao 

trator; wn arado para o tratox·i uma pequena carreta de pnou 

para o trator; uma máquina de britar pedra; um misturador de 

cimento (consertar). Muitos dos equipamentos, os Índios lev.!. 
ram para as aldeias, inutilizando Jogos de ferramentas que , 
eram utilizados na escola. Ha neceesidade de repor os equip~ 

montas estragados e perdidos, ae o local voltar u funcionar 

como escola profissionalizante. 

4. Engenho de 1'arinha (ata.fone.) - possui o equipamento compl.2, 
N # , 

to, nao pretendem utiliza-lo no :futuro. Existe maquina de f~ 
zer fubá, ralador {caititu), prensa, limpador de mnndiocn e 

:forno grande. utt um aro.do que precisa de alg-une consertoe. 

5. Usinn hidroelétrica (110 volts) - com equipnmen"to completo. 

Há. um ano que :foi restaurada ainda f'altando alguns detalhes. 

Há um gerador pequeno1 de emergência, para nno ~altar 1uz no 

hospital. No tempo áureo de Utiariti ae oficinns e engenhos 
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eram movidos a eletricidndo. 

Utiariti poss,Ji os seguintes velculosa 

uma onmioneta C-10 (1975) e uma Toyotta (1976), ambos cm bom ca .••.. 
tado de conservação. 

J• Reativaxão de Utiaritt 

O Pe. Mário Desideri é o responsável pe .•. 
lo eetor de saúde em Utiariti. Conversei com ele apena~ algumas 

horae. naa quais traçou em linhas eeraie os seus planos do reeL 
guimento de Utiariti. 

Pretende trans~ormnr o hospital em um 

lugar de isolamento do doentee. Oe quatro quartos com camas ti 
po fowler funcionariam como maternidade. No hospital há condi 

ções de fazer operação de apêndice, cesariana, enfim, pequenae 

cirurgias. O antigo dormit6rio das meninaa se transformaria em 

enfermaria, com 15 camas e armações de ferro para colocarem as 

redes. Pará estas modit'icações em 1978. Numa parte deste dormi 
/j N .• 1f!i torio serao colocadas prateleiras para remedios. Comprou CR~ 

26.000,00 (vinte e seis mil cruzeiros} do modicumentos da CEME 

que a.inda não recebeu. Preferiu a CEM!~ porque os Índios conh.!_ 

com os rem,dioe dietribuÍdoe por ela. Rem,dios nrais espec!ficoe 

compra nas farmicias. As despesas com os medicamentos e os 

tornamentos serão custeados pela MIA. Os paronteo sadioB 

acompanham o doente. farão pequenos serviços corno caçar e 

car (com equipamentos da MIA), em troca da alimentação. Os 

dios estão de pleno acordo com a instalação deste centro de 

de. 

in - 
que 

Pª!. 
!n - 
" sau - 

Serio feitas richas clínicas dos pa - 
Cuaibá. cientes que depois serão examinadas no computador,em 

Atualmente f'azem consultas por rádio com o médico, om Diamant!, 

no. Estão pensando em colocar um médico militar e contam com 

o apoio da EVS, da 51 DR. 

O programa da vacinação das três al - 
" " ' dcias atendidas por Utiariti f'oi enviado ha cinco moBee atrasa 

5~ DR• conforme solicitaçio da mesma. As doenças que mais inc~ 
- ~ # A dom aao1 diarreia de varioa tipos, vomitoe, febre, for~dae na 
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boca. vorminoae, pneumonia• TD, problemas dentários, dores rau - 
mática!, e dores em s·eral, e Ln t c x Lc a çfi o alirnontor. HÓ 

de de se fazer uni levanto.mento de sn11d<~ da pojiulaçno 
na MIA. 

nocossida .••... 
ind!gena 

O Pe , Mnr.io a c hn q u o bá c ond Lçâo de t'!!l., 
zer ~uncionar em Utiarit11 periodicamente, direrentes cureos de 

especialização, durante o período da ecca quando as estradasª!. 

tão trafagáveie. Não há necessidade de fixar os técnicos em Utia - 
riti, pois os cursos seriam de curta duração (10 dias). mas r9. 
petitivoe, doie Índios por aldeia, para nio desvincular em dema - 
sia o :!ndio de seu grupo tribal. Sugeri que se eetea cursos fUE, 

cionassem, deveriam incluir Índios da FUNAI e de outras Miss;ea 

das adjacências, sendo que a F'UNAI poderia auxiliar· no f'urrc Lorra - 
mento doa mesmos. 

Utiariti representa para a MIA o mesmo 

q,,e a Fazenda Guarani representa para a FUNAI, um "eleCante 

branco"• Utiariti tem uma vante~enis h' v&rioe grupos ind!eonas 

na vizinhança que poderio ser benericiadoe com o hoepitnl e oe 
,, ..• 

c11reoe realizados no local, alem do nao sorem aCnAtndoa do ~eu 

meio-ambiente. Seria interessante, a FUNAI celebrar um conv;nio 

com a MIA para reativar Utiariti, pelo menc.,s parciallllente, <liv!, 

<lindo as despesas e utilizando os técnicos disponíveis nas duas 

Ins ti tu:J.çõee. 
Parece oer a ocasião propícia da FUNAI 

,, ... 
atuar na: area, aproveitando a renovaçao "cultural." ocorrida 

MIA. E~ta reconhooe que o trabalho realizado durante 28 anos 

foi praticamente nulo, pois deeestruturou as organizaçõee 

na 

tri - 
baia, impôs condições e modo e de vida• .Na 69 Assembléia de Ch.!, 

í'es Indígenas realizada no córrego Tiracatin«a, ern 1976, o Nam_ 
biquara KunguinÁ (pág. 30) comentou "os ,primeiros padres que e!. 
tavnm em Utiar:l ti no ten}X) que eu ee tudo.tia• Aquolee padre a que 
manda repartir eerviço para os Índion. Doie ou três toma enxada 

pra ir trabalhar, viu que não estava certo. Tudo misturado riãa 
drt oorto • Affora vtn· o que o :!ndio quor" • Atualmente o.gerri com mJ. 
todos 1nodernoa dentro de conceitos antropológicos. são apenas 

orrentea de informações, oriente.<iores e companheiros de trabalho 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INOIO - F U N A 1 -4/J- 

nas aldeias que estio sobre auae reeponeabilidade~ 

Pe Lo que pude captar das conversas mll!!, 
tidas com n1gun• 1niesionário111 parece que a mudança do m&todo 
do atuação foi plenamente aceita por alguns, sendo que outros, 

mais oonaervadoree, :fazem objeçõea. Se analiaarmoo mais demorJ!. 
dnmonto veremo• quo a mudança f'oi brueoa e radical, dosoquil.1 

brando e alterando ooetumea por oompleto, tanto de Índio como 
• - ! de miss:lonario, ocasionando inaeguran911. Com a disperaao de .U 

dios, t,cnicoa, material e verba de Utiariti para as aldeias 1 

tornou-ae dif'Ícil para a MIA manter permanentemente em funcion.1, 

manto n mesma estrutura de aeaiatência e orientação 

administrada em Utiariti. 

técnica 

• aeaina1· convln:lo com a MIA para rostaura.r Utiari ti, auxi - 
lie.ndo naa doepeaas; 

- EVS da 51 DR·cooperar no atendimonto do c~ntro m'dico; 

- colaborar com t,cnicoe no ~uncionamanto doe ournons 

reunir t,cnicoo da.a duas Inatitu1.çÕeB para diecutix·om 
ftmcionamento o a ouoolha das c ur-s o s do espooialização 
d{gena. 

o 
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HALO• T! s ~ ___ ,.. _ 

Os Haló'tlsd estão localizados no oldo.f.o Tiroca 
tinon, cdrrogo Tiraoatinga, afluente do rio Duriti, no Município 
do Diamantino, Mato Grosso (anexo na 1). ChoOo-oo a Utioriti por 
noronove o estrada da rodagem, e da! tamb6m por boa ootr.nda do r2 
dagem, l aldaiaJ leva-ae 40 minutos do corro. 

Sagundo Roquatto Pinto (1930:~15), um grupo de 
Nambiquar3 habitava prdximo aa margens dos rios Juruena a do Ju!n~ 
da trio Papagaio at6 ao rio Camanar6, 110 limito meridionol da r.1 
gii~ doa Nambi_u,ras 4 o rio Papagaio''• Rondon (194fisl7, nota l)cg 
monta que em 1908, um grupo do Nambiquarn procurou oapontaneoment~ 
os empregados da Estação de Utiariti (linha telegráfica). Moravam 
no rio Buriti, abaixo do paeeo da linho ílondon. · 

Eetae informaçõoo confirmam com as 
por um velho hal6•t,sd. Aquino. Seus pais vioram dopoio 

fornocidao 
do rio Ju - ruona, sondo que prd•imo a aldeia, no rio Juina, morovam os índios 

do Camnnar4 (Nambiqusra). Portanto, primeiro residiram no rio Ju.!, 
na; depois num córrego do rio formiga o na margom oaquarda do Jil 
ruena ondo a MIA oe auxiliava. Poateriormenta coto mudou-oa rnrA 
Uti~riti. A antropdloga Motta (mamo. a/no, 1974:3) confir.mn aatoo 
dadoo: a MIA estava estabelecida na morgem diroito do rio Juruena 
de 1935 n 45, depo!e transferiu-se para Utiariti. 

Os !nd!os contam que ao peoaoas mais velhos dn 
aldein nasceram no rtó Juruena. Segundo o rolat6rio do P~.Dornate.Y, 
dar (Proc. s/ng, 195713), o grupo do capitão Júlio, aquém do rio 
Juruona, era composto de 21 pessoas e o grupo do capitão Francisco 
(ou Maxixe), do rio rorm1ga, tinha 31 pcasono, porfozendo o total 
do 52 lndios. Contam quo do rio Formiga ao Utiariti levam dois d~a 

da caminhada. Price (19722105) localiza capecificnmontn oa Hal6't! 
oú ao longo' dos rios Juina e rormiga, o que sou nome aignif Lc a 1111,2. 

vo da savanau. 
Habitaram num local chamado cochooiru o dopais 
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no cdrrogo Sapezal, afluente do rio Burití, duranto doz onoa. Tem 
b6m moraram ae margens de cdrrego do rio SouÔuin6 quo doa6oua na 
Sopoznl, durante aete anos.·Náate locol não lhos fnltovA caça. r! 
nnlmonto habitaram no córrego ~gua Quanto, no rio Bur!ti e nA ra 
9ico rle Utiariti, ondo chegar•m em 1~61 n procuro do raménia forn~ 
cido poln MIA. Raoolvarnm mudar paro a 6ron do Utinriti nara foc! 
litnr n nesiat;ncia módica recebido, pois n nldoio ficnvn distou 
to, nocoaaitando caminhar em domesio. Segundo o Proc. ~59íl/7l:9 , 

}~ / a~ 1970 estes !ndioo oncontrauam'a 90 km. do Utioriti. O Momo. a 
n9 de 1974 registra quo a maloca Saiun6 dieta a on km. do UtiArltL 
Dopoio ostabelocaram-ao nas capoeiras do aortanojo Manoel do Mato. 
Em 1970 fixam-ao no c6rrego Tirecatingn. Do arupo ~ua rontou, v! 
rioo !ndios marraram, outros ee engojorom nos Hal61t6oú do Sorra 
Azul, acua parentas. mas não em caráter dofinitivo. Ocorre cooomo.!l 
to ontro ao dois grupos. Na ocae!;o om que-ma encontrava no oldoin 
(26 ~ 30/08/77), sete pessoas eatavam paeaeflndo om Sorro Azul, h6 
algum tampo. 

A terra que 06 !ndios ocupom h6 16 anos· nindn 
n;o foi damercada, havendo nacaooidade quo oo foço imorllntnmonto. 
Os Hol61t,oú opresentarnm um croquis da ároa ploitendn, conforme o 
mopo colorido do anoxo na 1. Pretendam onviar o moam~ c6pio ofj, 
cicl~onto I íUNAI para legaliz&-la. A ~roa aproaontadn fico entro 
os rioo Buriti o Papogaio, sendo a porto oul fochnrlo por umo linha 
nocn entro as caboceirae dos doie rios. A parto norto da rooarva 
ó lir.iitoda por uma linha soca entre os rios, oondo quo h6 um picJl 
dão qunoa pronto, faltando apenas doio Xms. poro cha9or no rio PJ! 
po9nio. N;o fecharam os limites da 6ron nn conflu~ncin dos rioo 8~ 
riti o Pspagaio porque um fazendeiro Já oo considnrn dano doate p~ 
doço, inclusiva aua picada fica a seio motroo rla diotôncin dn do~ 
!ndioa. Nõo oouboram identificar o nome dn fr.izondo e rla propriatj 
rio. 

quo ooteja a l km. 
Calculam que n picod~ tonho monoa do JOO 1cm. 
da confluência doo rios Ouriti o Pnpngnio; 

e km. da diet;ncio da Utiariti o a um dio da 

; 
flUS 

oatojn ontre 5 e 
nhadn do aldeia, 
culnrn tnmb&m que 

tomando uma antiga oetrada quo lovo ~ picada. 
a ãraa tenha 70 km. do comprimanto de picada 

comi - 
Cal 
ão 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F U N A J 

cabocairao dos dois rios, mao olhando no mapn parsco havar mui~ 
maia ~ue iseo (ver anaxo ng 1). A parto norte do roaorvn noceooitn 
oor confirmada in loco, por um top6graf o, po io uua colocnção no m!l 
pn foi foito por aproximação, já que fora cor,tndn de um osboço fo! 
to poloo prdprioe índios. Entoa eetio muito bom coneciontes do 6ma 
que dnnc jam, e nõo protondom mudar p n r a a rooorvo Nnrnb í qua r a o mú! 
to Qonoo paro Serra Azul. ~ 

Ao transpor paro a mnp a o r:: r oriu i o dn'i nroo ple.!. 
tendo, absorvei que parto da meama, abaixo do porololo l~º• eotá 
dentro do reserva Pares!,conFormo Decreto nD G3.3Ct8 do 0/10/50. ! 
convonionto qua_ ae lideranças doa dois grupoo ind!ganno ao rounim 
paro decidirem a dafinirem os limitao da auna roaorvaa. Do qualqum' 
modo a 6raa proposta pelos Hal6•t6a6 é tradicionnlmanto ind!genn, 
cobondo a slen a dacisio final da torro quo daoajarn pnro ai. 

A área ploiteade ó cerradão com ondular;Õaet aaJl 
do quo no espigão de eorra apresenta-se lovemento plano. A terra 6 
frncn, inclusivo na mata, ondo a oroia 6 branco. rosauí muitoo c6i 
rogos, "filhotoo'' doe rios Duriti e Popogaio. Chova do ootambro n 
moio. 

A baao log!ntica da MIA, Utiariti, oncontrn-oo 
dentro do reserva Hal61t,e6, sendo quo ostoa n cons1dornm corno aun, 
inclusive ae fruteiras. H& quatro cemit6rioa: em Utioriti, porto 
do c6rreoo Tiracatinoa, nos cdrregos Man6 do Mato o Narnbiquarinho. 
Colatnm frutos silveatres perto de aldeia e om outros locais dor~ 
sorvn, por ocasião doe ides om peacarioo, om caçadae e 006 Bor!JJ. 
gaia. Coçam parto da picada (eo norte), nn beira doe rioo Pnpegeio 
e Duriti, abaixo da linha telegr,fico o no c~rreno Catinguoiro. E~ 
trnem seringa nas antigas benfeitorias assinaladoa no mapa do 011,.g_ 

xo nD 1 ~ em outros lügarso da reserva. Abriram novos ooringaio , 
porquo oo antigos J& estão Bo eogotando. Aindo rot1rnm borracho 
nos caboceirae dos cdrrogoa, am Utiariti, no rio 8uriti, no rio Pâ 
pnaoio• na linha do Rondon a ne barrm (fim da &roo). 

Nunca tiveram problomao com 1,.nvasoreo o fozeJl 
doiroo, e nem trabalharam como aerinoueiroa pãre catos, mas por 
conta prdpria. Em jun~o de 1977 o Po. Thomaz, dolo Nombiquara e um 
piloto da fUNAl (do Braa!lia ou da Cuiabá)oobrovoorom toda a 6rea \ 

\ 
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pleitondn, do norte a aul, aproveitando u~n vistoria quo ro~lizov~ 
a procuro ds !ndioa doaconhacidoe. InvaotioLiei, ouporficialmsnte , 
om Broa!lie, oe houve o deslocamento do oviÕo dn FUrJAI pnrn oota 
6ron, mo~ não eouberom inrormer. 

2) Cor.tp,oa.ição fgmi,ll~t 

A aldeia Hal6•t6sú não forma nonhumn finura ae.2. 
m6trico prociee, os casno ~et;o espolhodoe ao lonao do ootrndo quo 
~6 ocooso a moema. Ae casas eia am estilo duoo 6guno, coborta com 
iinco (do Utiariti) ou palha da eap,, paredes do tronco da paxiôba 
e piao do areia. Duas ceeas tôm apenas a cobertur~ (tipo onl~no) , 
nos dias chuvosos eão muito frias, embora ncédern fogo o nontem e 
dor~em eo redor dole, de costas. Temb6m nas coonu com pnrodoa doL 
mom com fogo acesso para ao aquecorem, deit~ndo no oolo pura, ou 
oobro uma rede velha ou pono. Pouqu!oeimoe poaauom rodon. O fo9~ 6 
ocosa com um tiçio a um pedn90 de reoinn prota, dapoia do accea, 
coloonm olgu"s gravetos eobre ale. A caso nio pocnui clivie5oo ln 
torno.e ou janelas, a em algumas ·encontram-ao um Jirnu, ando col.e, 
com uma i~finidadn de coisae diforontoo. Normnlmonto, objotoo,~raM 
pno o alimenta9Õo ficam diretamonto no chão. 

raz parto do conjunto da aldaia um oelrÕo 
aborto, poro proteger a moonde do eann o uma pnquona ch~rrnte ~ue 
procioo d~ coneertot a a cnoe das flautno, nrredondodo, do folhfi 
do f1 nlmoi:ra,. com uma abartura mui to dia e rota. E ot6 oi t.undn um 11º.Y. 
co nfostnda da aldeia, na direção do c6rrogo Tirnr.ntingn, onde bu~ 
com 6uun, banham-ao. 

A aldeia é compostn de oito casno, com umn P2 
pulnçõo ds 38 peeaoes. Parece que está havendo um numento popul.o. 
cionnl no grupo, pois em 1971 {Proc. 513/71:1) havian 30 pessoas 1 
om 1973 (Proc. 2496/73), 30; o em 1974 (Motta, Momo. o/nr.i: 4)tinha 
36 .índios. 

Oe habitantes ost;o aosim diotribuidoai 

Cas~ ílg ~ 
Em!lio (~5 onos) e eua filha Anita (23 anos) cnoAdn com Tito ( 44 
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anos), tondo os filhoo Joio Batista (3 anoa) e Lourdos (9 nnoa). 
·Adolbarto (15 anca) sobrinho de Tito renido com aloo. 

e ne a .n ª .?. 

Nn.rnc:nn'ii (l.O)anaa) cnando com Creuaa (lc:i nno e ) n n nu ri l hri Jurnnz 

(L!l':1 ona). Roborto (lG anos) e Milton (G nno n ) t.r.u:1!i6m mo r nrn nna t n 
caao , 

Cnon nº 3 

Mudinho (35 anoo) e oeu irmio ~aldamar (~5 nnoa) cnsa~o ~om ílutG 
(ss anou} e seu filho Paulino (a anc s }; Rute oetó gr·ávidA; o sun 
segunda aspooa Ala!de (30 anos) e oe filhos Snndrn (4 mo~es)o nn 
dré (11 nnos). Mora também s sobrinha do Ala!de, Ana (9 nnoo). 

f..'.H3 O , .Q Q 1 
\ 

Baiano (35 anoa) e sua oapoea Roea (30 anoa) e oa filhos Slm~o( 1 
ano) a Luiza (17 anos) casada com lidio (18 6noa) e os filhoa Iver 
(3 nnoo) a Aguada (l eno). 

f~.SB... ri?-~ ... . 
nquino (~O anos) casado eom Mariana (57 anos), eem filhoo. 

Cocn nn l$ 

Z6zinho (22 anoe) casado com Rute(?~ anoo) o oa filhoo Rooina(ln 
on.or,) o Atoldo (B ano a). 

Cato nn 7 .. , , 

Joa6 Roberto (20 anos) casado com P~ulinn (lG onoo), nom filho~. 

Casn nfJ a 
Paulino (30 anos) separado de Terazinha 
no (10 anos). Atualmente Terszinha está 
anoo)-- Va~ anexo nD 6. 

Esclareço qua as idades dos índioa co ntí.das D!! 
to rolnt6rio foram dados por aproximaç5ea o quo no gonoologiaa nio 
sairam complotas p~r falta de dedos. 

Reunindo ao informaç6~s nrovnnlcntno do canao 
nao Haló•téaú, temos umn Faixa etária de: 

O - 4 : G sn - 3f : ~ 

(35 anoo) o n filho 
caoadu com Antonio ( 

Holo - 
IH) 
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5 - 9 : 5 35 - 10 ~ li 

10 - 14 s 3 40 - /1/1 : ? 

15 - 19 1 7 50 - 54 f ? 

~·o - ?.4 1 4 55 r 1 
.:i,t - ~ 'l •. 1 

Ao entardecer jantam eo ar livra, ~pooar do 
da voz quo clgudm trouxer alimento, comem no ocnol;o o, quando 
tam forno, comam beiju frio ou quente. ! noato ocooino também 
as rounom para conversar na casa de algum !ndio, nt6 n hora do 
racolhorom. Quando uma fam!lia chaga de viagem v6riao poasoss 
dirigem~ sua casa para ae~erem es not!ciao, enquanto. iaoo1 a 

cn - 
aso - quo 

OE> 

se 
b.!l 

ongom nos cestos fica em frenta a cosa. Dormem entre ?íl e ?l horao 
a levantam entre St30 e G horas. ~e vozec, o noito, houvom-aa con 
vorsno om algumas cesms4 

Vi várias vezes homens cuidando do soua filhoo 
ou brincando com crianças, de rolar no chio. Rararnante oo crion9oa 
chornm o quando isso acontoce eia amamentadas. Ali6a mamam a toda 
hora. O seio nio 6 lavado. A crisn9a mama doitoda no colo da m;o 
ou ~cocornda sobre elo, enquanto osta continua o trabalhar. 

Ae roupas aio costuradas o mio, dontro da 
ontendo ae mulhorao sentadas no chõo puro. Oa homens costumam fi - 
cnr ncoooradoa ou sentadoa sobra latao vazina, o ~us foz que nndem 
com ns roupas mois limpao que ae mulheroo a oa criançno. 

A divisão de trobolho pnreco nno ser multo ríg.!. 
do, poici algumas vezes observei homona fazendo torofoo femininas , 
como dobulher ervilha para cozinhar, deocascor mnndioca etc. 

Ati vido~eg !GQD2m!cgs. 
A preparaçio da roço, plAntio e colheita, s;o 

foitoo ooletivemente, sondo auxiliados polo maotro Fil!cio, raspo.!J. 
snvol poln aldeia, sendo que enteriormanto (1974) foro o Po. Ada! 
borto Pereira que os auxiliava. Cultivam no meomo locnl rluronto 
doin onoa, retornando ae antigas cepoeirno. 

P!.antam feijão conao r c í c do c om abó ho r a D r:t0ln.!l 

,· io 
I 
osta úl time não produz bem como no antiga r.tJ.c.f o í a ; b annne nan! 

ca d6 bam, ne ,pooa das 6gusa, nas oecao oo p6s clofinhom; mandioca 
b r ovn e monco,. sondo que a mana e a até no fim; b c t n t n r.ior.n jé oc,g, 

bou, hnvondo um pouco na Qldaia velho quo ficn muito longe; cnnn 
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pnuli~tn hnvin grande quantidade, mnn tnrrnina11, n~o rn3tnnrlo nnm 
p o r n nudo s , trr-1rõo novo s do Diamanti.nn; cnr~; n rn r u t aj ,'1f.lf1ndoim 
pro r'u 7 !Jon; ml lho h Ib ri. do p lantor~m no i. o e.~. :·o f1 l!n rln~ nnvn 1 11oi1-•H1 

bom, :igunrdr.im o recabimento do mi lho cn t r:L o. 
foi plantado oito a l quní r o e rln ri r-r o z r·0.u1hn (]l.'('l 

nporlrsr.:ou no de~6sito eo passar do vum ono rnr-r.1 o »ut.r o , f.nto r-no 
protondnn plnnter novnmente. Oito oncoo do Arro~ ~n ~O k. fornM 
rlcocn::; cridos na máquinn de Utiori ti t rinrido nrn t ro í"':í1 flO lo norvi,;o 

ur., nnco de arroz. Talvez não fosse eonvorrí crrt o ihcontlv~r o c:ultJ.. 
vo dn ornndos roças de arroz, pois h~ umn cronçAt ~onfornn u~n 
infrn·:--1nr;S:o,. quo um !nd.to de tanto corno r- ar r o z e on m l e t ur n , poí.n 
cc t c nno contém vitamina, fic::ou trôriula, cor, o dacnçr, bnrj-bnrl. 
Prot nndorn este ano cul ti var uma roçai do nol fl do T: n l nur.i i r nc r:o 
n.í Lho , foijão, orroz o omcndoim. tato ano o o po r c.io quuLYndno at.!l 
~3r~n n roça do mandioca, destruindo-a bnctanto. 

Tiva oportunidade du v!eitor una r oç n , orn co,m 
pnnhin do mulhoros e cri~nças, que fico n 30 minutos do cnminhado 
da ~ldaio. Ao Índias 1nm obearvando rnotro de tntu, a o~iot;nc!a 
do rnnnnros o de r.abrite (f'ruta silvostrn) ~ A' roçn ara r.olotiVJl 
nento nrnnda e aujn. Havia mandioca d'6ouo,crvilhn e f1v~ ~rnndo. 
no \ndo dn roça nntigo. onde aa mulheroo oe abnntnnornm, hnuic n 
r o ç n no vn , An favas e orvilhao arnm co Lnc adna no i''rn1do do x(r!. de 
trnn~ nnio fo~hndo, ~arm n;o cnir, nn ~ima delnn ~ro~ nn~tnn ~o 
win(ti.or~nn •. J\pnnhnm orõos cm pouco quarrt Lrínrta , npo~nr dn h n vn r r1uJ.. 
tn í'nvn o ervilha. A mandioca é bem conrlir.ion;irl;, no )'Í:ri., rrnr11 cs 
bcr bnDtnnte. Para !aventar o x!ri corre9~do, n mull1or Ajnolha-ao 
rlo cantos porn o x!ri o pSo a alço do cooto no ~~boç~; no rnt!r5- 
la ro;,ato a maoma oporação. Para oquilibrnr l!l cootn, OOtJUrn a r.,tt 
boç."1 cor, os duas mioa. estando oa dados entrolnqcdoo. No retorno 

A 
r!::- ~'JÍ;n, dnacnnçam do doia a tres minutoo, ajoolhnndo, nac uno ra, 
tir:~r., n nl.ça do x!ri do cnbeçe. 

Pera a preparoçio do roçn utilizam a onxndn , 
ínlro, f't\cno o mnnhado. Eatio com int1.mçno de utilizor o trntor re - 
cobido ooto ano pelo projeto da MIA. Co~o elo are penunno, hnuvn 
necc~~idndo do trocar o trator. Este vo1o·acornpanl1ado do nrnrlo , 
dioc'.J o r-obonuo , ~m !ndio, Mnracd!,n.rl, eato\fa om Cr!chol'.lir~ rio Sul, 
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íl S , rrn r n e o n ti nu ar o euro o d e t rato r i o t : ~ • r o i o o e o 1 h 1 d n p o r o t1 h o r 
lor. O trntor foi doado para dae onvo l.vn r om urna r o ç n do n r r o z o r.1..:1. 
lho na c e er ado , Os !ndioo aoli.citam n dubo , p Lnnt adc í r o , lÔm.inn 
(do limrnr) e formicida para sauva. 

Ao sementas, oa implomontoa nor!coloa o oo ~n9 
induatrioia aio comprados om Diamontino ou naa f'nzondao vizinhno, 
com dinheiro provenionta da vendo dn borracho. 

r.ono -~ 
tntoi nndo estocado. Dizem que este, guardado nn coororativa(~nil 
tinn) que tomb6m nio vi a nio ontrorom om dotnlhon col1r~ n nnnna. 
H6 nncooeidndo de haver um t&cnico agrícola pormnnontnM~ntc nn 
nldoin ou om Utiariti para assessorá-los. 

Na aldeia nio h6 frutairas ou hortn. flb~ota~om 
-no do frutna am Utiariti •. 

Protondom eeto ano vondor milho, mon n;o 

' Pnaauem a,is cobeçao do godo no roaorvo daa 
Porno! do rio Sacra. Em 1973 pofeuiom ~ato caboçno do oorlo ( Pro~ 
nQ ~~9G/73), sondo que tinham recobido novo vacoo o un touro pnra 
in.lcicr a criação (Mema. a/no., Ui14). Morrernm qur.itro gnr-rotoa Pi 
cadoo da cobra o tr~a do doença. O godo pertonco n comunirlndo. Em 
1975 plDntarnm dez sacos de capim gordura. Os animoio nno nlinon 
tndon com doio ooooo de sal groaeo a dois do rnç~o, onunlnontA-r4 
rn ~J?O quoram Fazer um projeto do boviniculturn do cRqnn.0nn,nn, 
do ando maotloo com zebu. Ferio um currsl nn nlrlnln, nr~n n r1"il 
taç~o, o~ndo o gado.trazido de Utioriti. dm camlnh~o. nrrovnítnr~ 
o nrnmo oxiatonte om Utiariti. 

Possuem uma água em Utiarit!. A MIA r!oou a ca 
munidede om 1976, trinta cabras que morreram de rlosnç~. Eutns não 
ae roproduzlram. 

Havia vinte porcos que foram ctevoradoo por on 
ço, qunndo sairam da aldeia por algum tempo. Pertenciam~ comuni - 
dado, oondo sustentados com milhot mandioca a dois oacoo de raç;~ 
anualmente. O chiqueiro ore na beira do c6rrngo, mnn rormnnnr.inm 
soltos. Dooejam comprar um casal de reprodutoroo ouinoo porn rei 
niciur o c~iaçio. Nenhum animal recebeu trotomnnto votorin6rio. 

H& mais de cem galinhos na old~o quo ano pr.e, \ 
pr Lodadae individua.is. Põem poucos ovos por t' al bn de mi lho. Há a.!, 
guno cuchorros na aldoia. Pretendam apanhar filhotes do papagaio 
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om Sotc:mb:ro. Os nnimnio o o voa não or:ío von tH rho j nos cuneurnl doa 1..0. 
te r nnmnrrt a , Oo xe e Imbabno o os cer.:htirt·oo o o n Lí nnrit nrn no nH.1omr~ '-'A 
oilho riue as pasoaas a às vezes eimultnnoomonto. filh~o do Jn.u 
dnin ~ nlimontado diretamente na bocn9 paln bnr.o rln r.rinnça ~un 
mnotion, comida. 

At6 1976 vandittm om Cuinbn paloo dn onça pint.u. 
dn n CR~ ?.600,00, do voudo e CR! 10,00 a rlo ~uuixndn o Cíl! 70,on. 
Diznn qua foi a FUNAI quo oa proibiu da vondor, nno nn ro~lldodo 6 
proihiçEo nacional do IBOF. 

Na raeiarva indí gona h6 na rnndoh·trn numb ar u , cnz 
bor6~ nngollm e caneleira que nio o;o vondidno. 

Extrnem borracha nos par!odoa do obril a egoato 

o rln outubro a 10 da novembro. Junho o julho o~o oo meooa om quo 
d~ nnio l~tox, noutras ,pocaa do eno há muito 69un na aorlnon. Nos 
dir.i::: 'chuvoso& não trabalham porque ~ chuva escorro o latox da órv.sa. 
roa ancho d'~gua o poto de aparar o seringo. ·Normalmonto n fam! . - 
lir. ~~nn~nnhn o aoringueiro ao saringal, olimontr.-oo do beiju o C-'1, 
gnn. U~ fndio comentou que nxtral seringa do or ~rvoron. 

A comunidado oxtrni do ~nn n ~nn k. do borrn~ha 
por r.ên. Vondam e CRS lG,00 o k , em Cuisb6, e onrín riuo umn bnr r-a do 
ho r r n chn ( pronsada) peso 50 qui las. 1-: t. r nncno r t nr!n pnrn rrngr?t· o 
óli::n. Com o d.inhciro adquirido de vonrín , tim !ndlo comnr n rnori·nd2 
ri~, mnrliente uma liota de psdidoa. Antlgarnontn "rn n Pn# Thom~1 
~uc vondlo e borracha a trazia as compr~e. 

Utilizam na axtrnçio da soringa, foco quo, aa 
1~7~, urn8 c~ixa de 20 unidadas custava CR$ on,nn; copa do nlu~ínlo 
ou :11.6r;tico que, om 1975, uma ceills de 30íl poçAe, de a Lurnf ní o , cua, 
tcvn CR~ 200,00; eocho de modaira para pran~ur, ~cnfoctionado por 
eles. 

Produzam farinha do mnndio~n, nçucnr mnscnvn e 
r ap adu r a par.a consumo interno. Por oc;ooi õo dn propn.rnç no d,1 f nr.i 
nh a a trabalho ó individual. O açuce r nr6n sun cont'or:ç'nn ~ rcr,nrt,1 
do p o Ln nldoia. Pooeivalsv.enta hn aacoor.ionto dontno p r o rtu tua em CuiJl 
b~ o Oiomontino. A ~oenda existente na oldoln foi co~prndn pola 
Projato da MIA, mas os !ndioo a conoidora~ cono propriodndo BUn. O 
tacho nortanca a Ut!ariti, nEo pag~m aluguel rolo oou uoo. P~roco 
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que os índios não estão devidamento orientodoa no pronorvnçâo 
objotoo industriais. Encontrei expoetoa ea sol, ~h~ndnncdoo1 

de 
p:.ino - 

los, tochoo grandes o poquenoe o doio carrinhos elo m~n. do forro• 
co~prodospolu comunidade, destinadon o corrognron lonhn a cann-do- 

açucnr. 
Posc·am mntrinxão • pneu, pi ahn o r uhnnn ( "rub.o. 

fo11) no rio Buriti que fica mais ou monao a 3 km. dA nlrloia, onde 
lin nn í xon grnndoo; pr6ximo e linho tologr6rico; o t,.mbfim no rLo 
Pnrnonia (cm Utiariti), sendo que para iooo nlgunno fnm!linn on 
trnn~rorom tompororiamonto para ooto lccnl. Dooc~m com on7ol n nor - 
mnl~onto a noita. H6 multo peixe na ~roa, principnlmonte no in!~to 
d::rn chuvao , em agosto, Os pai xaa são coneurní do e p n lri ccrsun í. rln dn . Os 
mcumo o ono distribuidoo palon posr:orlorne, o qun 1.1nr.i.nn vn7.on nurlo 
connr o vn r , 

Pera descamar o pu í xo , cat,n 6 aqun c Ldo nos hr!J. 
s3a, sendo depois colocado ao ch;o ou em cimE de qualquffr objoto 
que oo oncontro perto do fogo. O poixe foi aborto pnln lntfJrnt,pr,,é. 
ximo n barriga, retalhado em vettical em omboo oo lados o dcpoiD 
partido om parlaooe, aproveitand~ os retalhos J6 foitao. O inteoti . - no ó aae adc no borralho ou cozido, om latinha, po lne cr-í ançnc , o i.D. 
tnatino rlo animoia tamb6m passam por oota pro~oano. n p~lxR n~o ~i 

levndo nonhumn vez. 
CeQnm nnta, que í xndn , nnttibi, t~r'wMd•in btrndnt ...• 

ra, pomba, papooaio, jncu, arara, tucano o aovtao. Util17nrn ~~PiD 
gnrdo calibre 22,29 e 32, e na falta da munição us~m nrco e ris 
cha. Uma caixa de 25 cartuchos custa CRS 1.000,00 o ur~ caixa do 
100 oopoletas, CR$ ,lS, 00 ,; A caça é 'distribui do pc J.c comuni dado. Na 
roço há.muita pomba e papagaio. Os manf nue aacm co do dn o l.de ín P.U 
ro caçaram pomba, lavam bodoque ou eepingorda chumboirc. Nu~ din 
chuvoso, trôs homens fie aram nae po r-t an do euae cne ca ma t ando tE. 
sowrinhon que pouaevem nae árvores do p6tio da ohloir:i .• On onus fl 
lhon inm buscor as aves abatidas. 

Um ín,io caoou dola pnpognim quo foren coiidm 

por 011n nogrs. Ae avos foram p~rcialmonta doponndno (ootn pronnsmo 
6 uounl), abortos pelas costas o postas o cozlnhnr numA pnnaln rl' 
dgun. A fac~ a os mios euJna de sangue foram limpas com torra e 
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dopais lavadas numa pequana canec1?1 d'éguo. Todo o corv.i.ço rol ren. 
lizndo diretamente mo solo. O intootino foi aoaoda no borralho. Do - 
poia do tudo pronto, o !ndia doitou ao lado do fogo. 

O arteoanato que oo Hold•t6o6 ccnfoccionam poro 
vondor nÕo: capacete; arco, r lecha, aepadí nha , colar, x! ri ( l em 
1976 cuotava CRS 35, 00 a 1977, CR$ 4 5 a 55, 00) e onol de coe.o. Von. 
don nas cidadoe a na Art!ndia pelo preço que o vondorlor podir. Ao 
voz ea o e objatoo sã.o vondidoe ind!vidurn.l ou co Le t ívnrnarrt a , Mn n,2 
~oaoidnd~ do Art!ndio adquirir maior qunntidodo rlo rn~t~rinl. 

O x!ri (costa) 6 confecionado polno homono. n 
tnqunrn 6 coletado longo drn aldeia, lo vnzoe om lltinritf o nm Din 
rnnntino. Um arco poqueno com oito flcchoa 6 vondirlo n Cíl~ ~n,nn.Em 
umo ocaniioºvanderam na cidade um arco grando o tr~n floct1no D CRS 
300,ílO. A emplumaç;o s docor~ç;o de flocha 6 foitn polen mulheroe, 

' 
~oG a ponto do mesma, confeccionado polco honDno. 

Um velho faz anal com coco do tucur., do c ampo o 
do carrndo, parn venderam Vilhena a CRS r,,oo corl~. ílo cocos oão 
t r cz í do e ds Serra Azul porque na áron não o}cioton mo í c , Per.a ºª.!:. 
ror o fruto, esta ó colocado num encaixa do tamnnho e for.moto do . ~ - coco. t\ lamina de serra e f"ina. Pa r e fazor o e nr v í nn o t:1,,:-toor.:,o son 
ta no chio, dentro do casa. Cada coco d' pare fozer rloin nn6is o 
cm t rôa ·dias conf occ ionam mo.is ou menos '20 pnçan , Dopn t ~ do coco 
ao r r adc 'am rodelas, _estas ano li xadoe om uma podrA, o r r o dnndnndo- 
os, onquanto os domaii, permenecom numa ponola r:otT. 6gun. r:ste pr.Q. 
ccaso 6 repetido v,riaa vozea com c~dn anal, nt6 ficnr no formato 

• 
de3eJado. O intorior do anel a raspado com o pontn dn fnca,astondo 
sempro amidD. A faca 6 amolada numa lamino do torç~dc ou numa lixa 
do forro. Quando o anal entrar porfaitomontu not dedoo indicador o 
tiódio. deixa do raopar o eeu interior. Disoo ciue qunnda o nnal e.1 
tá pronto passa lixa de folha do árvtira a óleo nllvontro pnrn prJ! 

Ao mulheres carro9nm nn r.ricinc;t1c ç,r.iqtionns em ti 
p6itto tocidiu, por elaa, com 1.üoodão o J. i nha i nduc t rí o L, tJorma lmcrntD 
n fnixn ó da largura do ombro a ~s vozoo nonor. ::no 1iotrndnn. 

Observai o procGsno inicial rl~ ~onfoc~~o rle uma 
cuin por uma mulher: e cabaça de ponta 6 cortnd~ hom o~imn rio moio 

o ns porodos oxtarnao o internas s~o bom limpnn com e pontn dafucG 
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A borda da cuia é nliaadn com uma pedrn para não mnchucor oo 
bios por ocaoião do uso. O interior 6 enonrecido. 

Presenciei parte da aloboraçãa de um colar com 
contaG do tucurn, falto por uma mulhor. n~ ~ontna do mosmo tamanho 
rornm onfiadaa em um fio de nylon, de maia ou monoo moio metro. o~ 
tnnrlo proso no dedio do p' o seguro om um dedo dn ~;o. Pansovn r~ 
podidnmontc entre ea contas, duas podrns do afiar, do tamanho m! 
dia. Ap6o alisar por algum tampo, paesn u~ pano pnro rntirnr n p6, 
oxominn a continua noato processo por longo tomno, nt6 q11n o ortB 
o5 ns conoidoro devldamonto polidao o porolhno. 

Tivo a oportunidade do ver um !ndio confoccicnmt 
um por do braçadeira, om mais ou manos umn hora. íl broçndoira t! 
nhn 40 cm.(aota metragem dopando do tnmanho dA circunfer;ncia do 
braço) o 1 cm. de largura. O tamanho do tonr regulo om funçno do gl 
mnnho da braçadeira. Oepoio do tecida, oo Fios do algodão quo uo 

- T b r o r am , eae apar adca em auaa extremidadoo e o brEtçndoirn é fortemJ!l 
to friccionada contrn um pequeno pau fincado ao aolo, talvez com a 
finalidada de emparmlhur oa pontos tocidos. Oo fios pondentea sio 
tecido~ na coxa formando finos cordões, ostando n hrnçarloira amoL - 
roda no dedão do p,. O acabamento final doo cordõoo aramam n6, o~ 
caixando os fias;e trançando novam•nta. Ao amarrar no br~çadeirae 

••• f''i°c.J>"" . 
nos braços os cordoeãrpondentea. Uma daa pontao dn braçadeira ó mo 
ior do que a outra. Oa homens usam também tornozol'1~ e colar d: 
contos do tucum mieturado com miçanoaB. 

Habitualmente as crianças usam poquenoa ndo.t 
noo. Oa colares usados são tranepaaeadoo no paito o contém mieoan 
gno, contas do tucum, parte de chaveiro, cruc!fiRo, chave a um ºL 
re~ato com tufo de penas do peito de tucano (smarolo ou vormolho). 
C uaedo por menino e menina. Alguns msninon usam logo abaixo da 
cintura, cintos com contas a miseangoe. Brincos de nacor de concha, 
triangulnr, tendo um longo fio pendente, aio ueadoo por maninne. H~ 
mem e mulher usam brincos pequenos do metal ou de ca~o. na crian .... 
ços inictam o uso de brincos com um espinho do porco ospinho. N2 
ta-s~ om alguns homens o septo nasal furado, onde ora introduzido 
uma pana. 
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Quanto m aate !tom niio fiz nonhurm .i.nvoatiaL1 

ç5oo, umo vni que h4 umn relativa litAretur~ oabra o ~ecmo. Oa t~ 

doo aqui focalizados foram reeultontns do informnç5eo oopnrona ~~ 
' - 

lhidns ontre oa !ndioa. 
O li drar 4 escolhi do po ln comun í dõdo, nm r.ri.J..t 

ni;o, da qual nio participa mioeion6rio. A durnQEo d~ chofia 6 do 
doia a tris anos. O atual capitio oat6 no cargo h6 daio maooc 
mea o Pe. Maria disee que ela aetsva aponaD oubatitui.1do o chore 
quo nchovo-se em Serra Azul. Sua tarara reouna-oo em diatribtiir o 
oorviço da rooa e do eoringal. 

Outra atribuioão da· t1 cnpi tõo11 6 or~cmi zar n 
port1o.tp~r de reun!Õeo tribais nacionais .. Em 197( houve ur:in rn.Y, 
nino dn l{daren ind!genaa na aldeia dos Ho16• t6oó, o t:rinvt to d.E. 
Las , A retuniio foi organ1. znda paaloo ! ndio:l, eon quo us padroe ª.Y. 
xllinsoom. Ao despnons do reunlio foram por cnntn rln nlrloln. Mnt4 
rn~ lG gtlinhas, 2 porcos e 1 novilha paro ollmnntor no vinita~oo 
durnnto tr~e dias. A alimanta9io foi propavadn rnlna ~L1lharoa no 
nldoim, tnquanto oa pnrticipantao ae reunlom perto do c6rroao. Aa 
discuso6~e foram gravadas por um jornalioto da ~~a Pnulo. Aprecia 
rn;, irnon•emento eete congraeaa.mento intertrlbril, achando que d.1, 
vi~n tet vlrioa dante nível, quer oojom reolizndao polo fUNAI ou 
polno MJ.eaõos. 

O cepitio Tito participou da outra reuniio,noo 
Tapirt1pti 1 a convi to delas, pagando euae deoptn1no. Par.li. u três v,1. 
zoo outoriza9io pare viajar• fUNAI, mns n;o ro~obmu ronpaetn,vi4 
jando aotim meemo. Gostou muito dei rauniio. tm lt/fJ i.rtn pnrtlr.:! 
per de mtio um encontro nos Keing,ng. A MIA paoorio aouo gentoo- 

0 capitio 4 uma posona com bantonto oxporl~a1a 
sobre· o mundo c:kut brancos. Serviu no quartel do 1 nf ant e r i o, dura.n 
to nl.guna anoa II em Siio Paulo •.. Ad•ptou-so burn coo coutunas ci tad,1 
n~s, inclusiva aequacau a l!ngua nativo.~ havondo nocaenif._:dodo da 
seu irr·1Õo anein4.-la navmmonte. Tambtfm foi po Lf c Ln rnntf:ljodor d~ 
r ant.o nlgune ·meseti). 

O ••laclonamento da comunidodo ~o~ oo rooionn!o 
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6 bem, rms nio ao viai t.am mutuamcntrJ. 
O ontrosomonto com oo m1mo1on~r1oo contlnuer, 

bom nt6 o mrimento em que smntirem qua aindn r,orrnuon l t ho r dade do 
cçno e dcch1ão. O !ndio Tito comontous e, Pe. f16rio tH:itli om Utlarj. 
tl s6 polos m~dicamantoa, par ·1,ac o doix~moa fi~~r, pois n~t6 
dant r o do nossa drea. teta mi~eiomlrio v!eitn e t,lr1e:f i, fHH·quo OJ. 

ta partonco m suR Jurisd19io. Pr!mairamontc tinhnn ~ado rlcle · PºL 
que nndn,1a at'mado. Converoaram. com o Pa-. Marie o cato nxp Lí cou . ,i 

quo n volhe ar.ma era para ct19tilr •• -IJo !ndion dno rmí'oltna pnr.!'11 ola 
vender~ traze~ mercadorias para ·a· comunldado. QuMnto A etusçio 
do moetrft ral!cio nio houv, nenhum comont,rio noontlvo, oot, ~ 
pouco tempo junto ao grupo. Não o ccnhac í , polo tinht1 ido no Rio 
Grnndo do Sul acompanh~ndo a· !ndio MarocenZ quo forn fozcr curso 
da onpaciali1.a?BO, 

Oa Jovona aspiram frmquontnr cursoo do oapscia 
lit.açõao, aondo que dois feri.o o cur.oo df) motorista. cor:, r-iprOVJl 
ção dn f1icniiio. Parece que nio existo nenhuma a.ti vldAdo rocro'ltiva 
não - indíg~nn na ald~im. 

RealizGm trio rituaio ~nunlmonto, ~un duron 
mnla ou monao doin dlas cada um doloo. A nolth ~~ntnn n rlnnçMm.H6 
rnu!tn cnrno de caçn, pe!xs o chicha- Em m~qdoo dn outubro quAndo 
na mnngaa amadurecarom, ferio uma fosta e convidor~o as nldoiaa 
pr6ximes a Utiar!ti e as da Serra Azul. O oronnizn.do:r. dn routm SJl 
r6 a Oniano. Os miesion&rloa ,e voino aeoiotorn as ~orlm;nins, nio 
as proib;tndo. 

Apenes a fam!lita do "cnpitõo11 Tito so r.oneidJl 
ra cntdlica, oenrlo quo oe pad~es dirigem o of!cio raligloao. 

Pnrece que euae crençne rnligioono ninda 
em funcionamanto. Certa noite, um !ndio (Voldcmsr) disoo auo 
nho visto um esp!rito, o quo alvoraçou todn n aldcl~. Urn~ 
informou quo olo tinha visto o espírito do trov~~. fllngu6~ 

oatm 
t! 

volha 
r.,r:d D 

quí a ontror em detnlhoa sobre o assunto. Esto mus no !nrHo 6 o e.!! 
radar ( xomã ? ) da regiÊÍo. Um !ndio I ri5ntxo e o í u do eua n 1 dn í.n PJl 
rn ir ccnsult,-lo de uma dor na perna (rournatismo), quo segundo o 
curador~ pr6vocada polo retorno do voncno do cobrB quo o picou 
nlgune cnos otráe. Valdemar possui uma voz fort!onlmn o linda.tle 
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in!cin 03 cantos o oa dom$lS rezem "corott, ~m tono difarnntoa dn 
maor.10 rn6o!ca. E:sto !ndio tom o roato moio r1ororr.inda, rlnv í dn a um 
nto<iuo cio onça, moa quando canta, par oco or.nr-ror una II trans Porm.Q. 
çÕoº on ouo pesooa, tornanda-oe um g1urndo cantador. 

A m6sice Hald•t6e6 6 bol!ooimn ~ hormoniosn.Ao 
crinnços do brlncodolro começaram a contar paro ~l~, rlo rcpontn , 
ootnvn rodoada por todos oe membroe da nldoin, dentro rln cnoa rio 
cnpitão, cantando de "verdade" at6 n meio noite ~nio ou menoa. As 
~ulhcroo a erian9as auxiliaram no canto. Cnntom, ~o vozoa, per~ 
ncolentar ea crianças que acordam a noita o chorDn. 

A flauta nasal a a do pi ficnrn guardados nn cA 
sn des flautas. As mulheras não podam vâ-lno o no8 entrarem na e.a. 
~n dao flautas. As moemas proibi95ss rno otingirnn. 

Têm o h'bito da fumnrom. Cultiv.,m fumo, ma:i "f.!. 
cnrnm som oornentes, pretendendo plantar novnmonto. O onv6lu~ro do 
ciaarro 6 roito com tolho levemonto oacn do oumnnoirn. n folhn 6 
pnrtido .no meio, retirado o pac!olo o ror,ldnr.iont~ "qucr.idn ao f,2 
lJO. r~unn mnte.de da folha ~ colocado o runo, nnnrlo nn r-o ln do di a:,QE_ 
nnlnentc, a outra motade de rolhe 6 cncntxnrln nnln, rornnnrlo l1~n 

eor6cic de pitoira. 
! comum encontrar o~ntados nm frDnto n cno~ 

duna ~ulhores catando piolhos, uma cora n cnboçn r!oitnrlo oobro o 
cola da r1utra .• O eabe Lo li separado em nnqunnac mo cbao , cuidodoc.il 
ncntc examinadas, os piolhos achados o;c mortno com oo dontco o 
dnpoi a comidoo. 

s} f\!i i,,vi.rJQd,s§. 2.9. ~n,Ú,d,!, 
As docnçaa qun maí c Lric l dnn nc a Ldn ía nno f..Q. 

bro, ari~e!(havia rnuitou gripedoa), alaumno fori~n~ o "bi~ho r!n 
porco" {bicho-de-p6) nes mioo e p6s da crinnçns pa~uonna. Eotoo 
forcrn oxtrn!doo devido m.i. nha 1noiatôncin, cnndo r:110 o e dnrlo o 1:1 rs 

' 
todoo estavam envolvidos om plaooc durna o protoo. Urnn !nclia too 
b6n foi tratada do um corto prorundo no roca o na p&lpobrn,por~uo 
dinrlomonte A convidava para fazar curntivo. Iniciolrnonte ela t! 
nha coborto a f'orida com uma renina rrnbr;1nquiçtufo, o que pos e í vo1 

- ; t morrt o podoria ter causado uma inrocçi!\o. ifo uma vo l hn nr: tratnncn o 



MINlaTAllttO C>O INTmAIOIII 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 

rio TB. f\limontn-so deficiontomanto. 1'\cho quo o ou nr.l'l:,itlo dn nr1úcJu 
n;c 6 ban. tosoa om domnsia o cst6 muito mnora. ~Jartoi oro. r~ 
rio oobra o eatndo dn Índia. Ao crinnçno onhorn ~rtnnrl~o t,rinrnn 

no chuvn. 
Oo modir:ornentoe A n harq, i ·Ln 1 f 7 rir.no rr:i D i nr,nntJ.. 

no aio por conto da Min. Oo ram6dion,oncantrnn-~n nuMn ~non rla ÍQ 

dio, destinada n enfermaria, tendo oronDa um nr~~rln rlo rnndolrn 
paro gunrdar os rom6dioe~ n onfarmnrio ostnvn ocnrrn hnn limp~. O 
do ont o vai tomar o romád.to na onfermorla, r:tna v~rJnr.; vo z o n vi Ti - 
to dintribuir no.o casos comprim!doa úa vitor.iinn ou encontrar oo 
rom6dioa nns caane dos doontos. O mootro fal!cio 6 ~uc~ rnz noto 
tr~balha1r.ios na aua f"alto, t1i aubstitu!do polo r.opi.tno riuo f'oi 
t rr. t nnrio , ornbo r a nõo ti veuse froquontodo nenhum !:U r sn ne no c I o li zn - 
do , No o r6tuloo dça1 vidros de remédi.oo ontnvnm nn c r í t o n poro rruo 
dor:1,çn e nr v í am, I\ CVS nunca f'oi a a l de í.n , tluoror.: r;\rc n rtHIAt on -· 
vic un ntondonto de anfcrmagam e uma prafooaorn nnrn firnrnn ~nn 
o lnn , 

F'o rnm voei nodos cnnt r o onrnr.q,n, v c. r ( o 1 n n ,-ntn - ;1orn. f1 SUC/\M otua ·no áreo, pe r í od.í cnnerrt o . lltí rau í t:.1 hnr11tr1 r:,i(rdn 
n carnnguojairo paquono. Dizom qum na aldoin nntnrior rrn nLar 
i nc l ue í vc hnv í a mui ta ;:,u lga, devi do aos po r co o , T J vnr nn qu o rrurln r 
-ao nnra outro local: 

A liguo, apanhada no r.6rrtHJO, n 1. •.. rLuu t o o rln 
n l.rlo Ln , or:i cabagao, e ande conservada no Las ou cm prine Lnu , C: urao 
tgun l!mrida. Nio u5am o filtro quo pocauom. MtJlhnroo n crjnnono 
!;ua c nn 1!ious, rnromont e homem f az i ato, a nnrlo que• no r nn 1 nnnt o on - - 
chcr: um ::íri com várir.w cabuças p aquorine , Eai:.nc ~;.::li t:r1:1r·1r.irin no n 
í'alhn::. ou com r-anna dn e rbus t o e pnr n n5:1 rltYt'J"r'lr"':"lf' t: :1n1:n. 

Di f i o í lmento um~ ou lhor trn.i. DO;, i nhr- :in r:i o r n ·~t 1 
t ar a Lquna ativido.de, como por exemplo, np anhn r 6Q('ª' i r- n r oc n 
OLI colotnr a l í mont c , Ouondo uma ao ofo~tn dri rd.rlo.in1 .í no dí o t nnontc 
ao ou troe mulheras a seguem ou j6 s aorn juntno. O r:10::ir.ia n corrt e c n 
cnn ::10 criançno par.n ps:ioaarinhar, b r í ncn r , bnnhn r nu hun cn r liaun. 
[Dtns oc!das grupais ~a vazas aio domorodns, pois cn nfnotnrn lan 
!JO rlan .n.lda!a. Registrai car.to vez quo , p nr o colob,:r. frut.r-, silvoE_ 
trc cnbrita, oairam de manhi e voltaram h tarde, dnnorondn nnio 
dn:: hnrro. 
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H4 uma fossa rudimontnr do uno do ni~oion6rio, 
nsndo po~aivelmanto utilizada tamb6m poln comunirlcdo. Da dotritoo 
930 Jooodnn pr6ximo ea cnaaa. 

O estndo de nutriçio rlo 9runo 6 ralntíun~~nto 
bom, pnr nca r.orantn de vi. temi na. Quento no EH3puct.o rf n ili CJ i nno doo 
objotan dom&sticos a no manoira~Í,roporor oo n11nentoo, nocoocit.n. 
rio do uma maior atençio por parte doe rnission6rloa o rln FUMAI.D 
intorior doa cosas, oo objetos utilit6rioo o no roup~n cnrocom 
da limpeza, o mesmo oc.-:ontacendo com o hig!ono rcr;aonl cio~ crio.u 
çno. ~o crianças e ae mulhereu quendo vio ao c6rrngo1 hnnhn~-eo, 
rano nao ceam anbonata ou aabio e vestom aa moomnc roupoo durnnto 
rH n c, ~ o nu i do e • 

Algumas mulheres coatun~m coltnhnr no rnr 11 - vr o , crab e í xo da puxti~!ce r.1o caea o, r nr nmnnt a , dontr-".l dn r.t'l{rn.f\ b.f! 
o o :1 li montnr do grupo r:onsti tui-so oosr.nc1 r., lr.rnnto c11 b e i ju , rnr,0. 
~ontn poixoDi n~çoa o ~voo, alguma fnvn (quo n~o ~ connurnlrln nn 
rirnrnrçõo ao que , plontado), bstotn rio c e , or,,r.!1t.:-: rrnnodn (orn png 
cn quantidndo), c~r~ e outros poquonnc Jnontnn n f'rutno nfJvoo - 
trn::.1. 

Da alimentos oão pr ope r arlce com"'ótoo e 0111 qucw 
do hn nt-i aldeia. Não utilizam pro.toe, mne cu ínn o rC:rnr.innta, nl 
ou6r:i tom talher, comomdo com ae mãos, f azundo p e qunno s ho lo o. 1' re.DJ 
t a , nnnc!i.oca, batata a cnr, o.ntso do aar cn 1 noor .b1oo or.Ío 001:-ii 9.fl 
lhadoo ou macerados com pau, depois com o moooa fazom uma bollnhn 
e n r.omom. Talvez esto proceeco do t:rP1nsformoçno utili7.t1c:lo por 
crionça o adolto, seja rasultanta da fnlto do grnndo nniorin doo 
dontao ou oetos ootão seriamente coriodno. 

Para·:t"azar baiju a t6cnico ut í U z o de nõo 
·ro muito daa demais deooritaa onteriormonta. A mnndioca monoo 
raspRda com tampa do lata .ou com faca, sobre o perna. nponos 
voz vi c·mandioca e o ~nlodor nerom lavodoo. ~a vozoo coloca~ 

rllf..Q. 
6 

urna 

mendioca doscaecada sobre~ peneiro. A mulher raln eontndn, tendo 
n ponto do ralo epoiadn num seteio da caan o oobra uma vooilha 
Tarnb6m olo pode ficar em p,, tendo urna extromidedo do ralador 
npoindn na o~tSmago a a base deste, no ch;o ou contra o oetolo~Aa 
noninco Ajudam n raspar e mandioca e n rol6-lo. O r~l~dor 6 u~ 



MINISTtlUO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F U N A l 

podnço de mndairn com um orif!cio retangular no contra, tendo ao - 
bro oln umo 1;mina do lota perfurada. Outro tipo 6 a nrmoçio de 
~adoirn, com a l~mina perfurado praon nn oxtrnnidndo cuporior. A 
mocli rln que a mendioca á r-alada, e mm.Hrn r.rd. nn VNJ i Lhn e o oxco,g_ 
oo 6 rotirndo com a mão embaixo dn lâminn. 

A rnnsoa da mandiocA é co Lo c nrtn numc r~u lo gra.!J. 
do, foz-se movimentos circularee com n maomn pnrn nrrndondnr n 
r.1a::H.H'l, dl.lpoio , colocndn no chio par-a ne cur , Quonda chovo os 11 b.e. 
10011 nEo cobertos. tetos podem eor conoumidon imodiatnnonte ou 
ap6n nlguns diou do oxposiç;ão ao aot. No primei r n rorr.111 hó nocotl2! 
cindo do oxtrnir o lfquirlo da maesa, e xp r emundo-ea num 11,rno o d,2 
rrni s nonn.ndo-a. 

Oe "bo Ina" eacoe r Lcarn jogador. no ao lo, ou 0.9;. 
bra jirous ou zincoe. Extornamonto paonuon unn cnnorlo rlo impurozn 
qun , no r ocnsiõo de suo preparação, nõo 6 r e t t r nrln . Porl~~os dd1 b_q, 
J.011 r o r-o ,no osfarelndos ontre os mõno s n fnri.nhn é i,or-;t:1 nurio 
cu i r , I\ i'11rinhn 6 co Lccade aoe poucos no bo r rn Iho , nr-cv í nnorrt o 
li:'1r,o do brasas e cinzas,!: compr Lmí dc ficando cn formo c í r cu l r.r , 
do diroranteo tamanhos o de espoesuro fino. Cobrc-oo o bolJu com 
cinzno o brasas ( e àa vezes com lenho ocooso) ficnndo o fooo no 
Lnrlo , l\s:sa om mais ou menos 15 mi nutoo. l\s br.aor..o oõo rnt ir c dno 
de c5~n do boijn com uma vara. Com o moamo lnetrunonto. au e ~~o 
ou o abartí co , bato no bei.fu para retirar na c Lnz aa .• ! comido quu.u 
to. 

Tsmb6m o boiju pode sor nnondo numn pannln1 f! 
cnndo com uma •apeeeura delgada. Ap6s colocor n fnrinhn nn v"a! 
lho, 6 comprimida com a mio. Depois da osonr um lado do bmiju, 6 
virn~a com o cabo da cnlher, aoltanclo primolrnnorito no bnirrdAo. 
íla oogunda virada, o boiju, assado muita ropidnrncntc. OuRndo o . 
boiju eot, frio• oat~, aomigalhado numa cuin corn 6guo e comida 
co~ ns mãoo. Normalmente são crianças 
decorrer do dia, quando sentem fome. 

On mandioca d'igu~ 

quo uoam osto oistemo no 

fozom trôa o$p6cies do eh! 
chn, usnndo o moema proceseo J& doecrito. ! colocndo um pou~o d' 
, d ,.. ~gua no ~assa e mandioca e aspremidn neo MDOD ou nnsondo na p~ 
noirn. Logo ap6s m m~sen & Jogadm rorn a a lfqui<lo rtrn nlgum 
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tempo porndo para que o borra daeoa no fundo dn vn~ilhn. O celdo & 
cozida durante 7.t45 horas e ingerido nuorrt o , ,Junto no f n qo , f\ hoI. 
ra ó nocA ao sol virando povilho de mnndior.o. [ot;o rforn o 6 oefur.1 
lado com eo mãos e tostado no fundo do pnnolo corno ao rnoao beiju. 
[ coaido quente a ao vazaa & servido com chicho. 

O segundo processo dn confecçõo da chicho 
chn chnma-ae espuma ("oscums") de chicho: o cnldo dn rnondioca 

chi - ao 
forvar, produz excossivemante uma quantidada do sarumn mnrrom que 
i5 r f? t l roda orn outra pane la. Esta é f e r v ido ncvnnon to 1. o onda r.ontl 
nuonnnto moxida. r bebida quanto, ocomnnnhode rlo "blju" ou" bolo 
ri C1 '.1 O Vi I h o 11 • 

O torcolro modo do confocç;o d~ chi~hn reaumo 
nr~a n cnldo da mooec de mandto~n co%inhnr> ncrnnGontn-oo t,m 
do novilho do mnndioca e cozinho-se novnrnontc. r bohirln qum .... rouc~ 

tn. 

NÕo observei ninguém tomor Ógun, mAa chicho, hi 
dronol (h6 muito ebelho bojuí) e garapa (água e ou~o do ~nnn), toa 
to r!t1 r.innhÃ cndo como durante todo o dl a. 

Como complemento da nlimantaç~o di6ria ~ornom 
lnrva rio cupim de &rvore, crua, As vszos miaturadn com farlnhn de 
~nndJoco. Esta foi coletade por um homem e diotrlbuÍdA pnlo nldai~ 
Tn~h6~ comem cor6 (lagarta) de buriti, ~ru, o~ompnnh"rlo rln l1etju. 

r ... "' "s. W't ,, 

Morrle-cn primeiro o meio da larvo e, por fim, ~one o~tempo no 
dun::; nxtromidades, inclusive o cnboçt.i. 1: oprocior10 um in!'.'lnto ~om,.q 
lhnnto ao escaravelho, que, assado no borralho. no criençao colo - tar.i n nosnm no borralho rato do cerrado, sondo riuo inicialmente OO,l 

viu do brinquedo. 

Parece que nos Ho16•t6oú ntJncn urnn escola fUJl 
clonou sistematicamente. Da 1972 a 1973 a proroooorn Lourdinha, de 
OPnN, loeio~ou para criangae & adultos. Segundo o Proc. n0?~9G/73, 
havin cinoo poseoae eendo alFebetitndao. Em 107~ vaio A profeoooro 
Noali, tamb,m da OPAN. QUa Ficou dois m~soa. Locionnv~m numn cnaa 
grnncie. As cartairaa a o quedro-negro forarn dovalvido3 ~ Utiariti. 
~uncn tiverem um pr~dlo escolar. Raclamnram qua c6 elos n;o tinham 
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profeoaora e enfermeira na aldeia, como é hnbituril om outr-og gr.,y, 
pos, o daeejem que a íUNnI proancha oota dcficl~ncin fnzonrto com 
quo a profcoaora ensina oo c~ianças do dia o oo odulton, n noite. 
TArnb&m querem quo & escola ssja instalndn muito crn breve. 

Na 6poce em que havia aula, lnpis, cadernos a 

livroo ornm doados pela MIA e pelo MOBRAL. Minoa~ do fub6 ora dia. 
tribuído oos nlunoa do diurno e do noturnot aando rorn~cido polo 

runnro. 
Dizam que na aldeiu, nponos ninco hnrnono o umn 

A 
nulh~r anbam ler em portugues. Um homom sobo lor raguJnrmonte o nl - 
oun~~ crinnono conhocom os letr~s do nlrnbntn. Dovirlo no pn~uano 
grr,u de bilinguismo do grupo, acho que o ans Lno cíovn o o r b í l í nquo ," 
Tn rlon no a Lde í a s6 fclem a 'língua ne t Lvo . O SIL nu nc a o e t nve n~ 
tiro:-:,· e ou !ndioa não querem que eptuec;om por 16. 

----!--- 
Umr.1 dos finalida.den da viiagom oro nvnlior a tr,1 

balho da Summar, nn nldoie Sorra Azul. No din ~o/no, om aoroneva 
,do ~IL, romoo pera esta aldeia, partindo dn Utloritt. O tompo de 
vbn foi dG 45 minutos. Em S~rra Azul n;n onnontrnnoa non fnrlion o 
nsb linguistas. Sobrevoamos. o PI. Sorrn nzul rnrn nvin~r dn nooo~ 
chcandn, ospernrnos algum tempo e ningud~ aporocau. Sequlmas nnrA 
Cuinb6 cm duas hora~ de vSo. O Delegado dn ~o nrt informou que oo 
linguistas a Coordenador do Projeto Nonbi~uarn nc oncontrnvam em 
Cuiuuá; que os !ndioa tinham ea mudodo para a roç~; quo o choro de 
Ponto oat•va ern r,riaa e quo a EVS mncontraun-oa rorcorrendo a 
sorva Nnmbiquara com o restante do peosonl do Pootn. 

No ald,ia Hal6•t~a6 on !ndloo tace~nm nlguna co - 
mant~riob sobra o etuaç;o doo linouiatno, raiton por ooua pnrontoo 
do Sorrn Azul. Contam quo o linguiota Monno Kroakor oot6 n 1~ onoo 
na moonn aldola. Proibiu os !ndlos do rumaram o de ronlizaram aeua 
ri t ua Ls . O chofe de Posto, Ari.ovaldn, cH:rnu aon !nrHon rnr.n contl. 
nuo r on .~ realizar aeua rituais e an o U.nguiota r.ocl:imnrrna, o av.!,.. 
zo~som. Retornarem a exacutar suas fastos. Os l!nguistna fnzn~ cul 
to oh~ um templo nQ aldeia. Os Ha!ó•tóoú oo ohodoci~m, ·moe agora 
então sa rebelando contra aau co~portnnonto. Cobra os 16pis, os e~ 
dornoo,os rom6dios o as latas vazias quo oa !ndioa podam.Eotno nio 
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o;o trnnoportado1 em seu carro particulor. Sogurldn oe rooiotroa no 
Setor da D0cumenta9io do OGPC, o caeal Kroaker oncontrn-cB entre 
oe Nnmhinunro desdo 1961 e eatio no ~-6 n!vol do prrnnrlizngam da 
l.ÍntJUl"'I. 

Na G~ Aaaembléie do Chofos Inrl(aonnn (r~g. 11), 
roolizndn om 197G, no c6rre90 T!racatingn, o nnrnhiquor~ Kunguin~ 
declnrou o que pensava aobre oo linguiatassl 5~ Glinanr nnao tnl do 
omoricuno. Quando chegar americano, au fi~uol prnrnoaor rloa lin - 
guiDto.o. P:ri~eiro tem esse emoricano • Pnrantn ', ouc povo unt~ 
goatando. Dopais ele proibiu; !ndio ficar nborrncirlo. foi indo,nt6 
acartar". Dopoie chagar antrop6logo Oovi Prico o rnrguntar. "~un 
'Pnronto• f'az7" "Eu falei. E:le faz assim, oouim .• F.lo quorln urtefA 

I' to do !ndio. 1ndio ficer p* da vida. 
Neete ocasião tembdm o nemb Lquo r a l\rnildná com 

plonantou o com0nt&rlo anterior (p6g. 17-0). "O Rrnnrfcnno, equelo 
'Pa:rontc•, proibia. ralou: não pode f'umar, cant ar , cinn,;~r, tocnr 
flautn, usar colar, , pecado. •Parente• fnlai Our..inrlo voço, do no,!. 
to, c:intnr, Deus co.otigol Eduardo Meni•Ot outro ornor.ir.l'.lno. Uma lnt.r.i ...... 
da lai to Ninho ( vazia) pra colocar fdnforo, amar i cnno c ob r a t1 cr.Y. 
zoiroo. Eu pagar com meu dinheiro. Cinco rlnutao lovnr pro ola, me 
d6 umn lnta de Nasceu vazia. Para levor na estronn cobra ~O cruzo! 

. - 
roo. Meu filho eet4 doante mal,ria, eu padlr ro~6dlo, moe (alo mo 
diooe) índio de noita cantar, castigo dom&nio. Meu lr~;o Benjamim 
nabo curar. A·eericano nõo gosta da Índio. íluondo ,1oltor meu po!o, 
nande nraaidente Jogar bomba atamical Mulhor br!gor com ola. N6a 
dnn~nr. Ele saiu (fors)t nio ralar n~do". 5a~undn os fnrlioo Hn16• 
t
, , 
00U, O ttParonta" não se encontra mais nn nroa ílr>nbiriunrn. 

r lastim,vel n;o tor tido ncroi~a do vnrlfl~ar 
i n 112::..Q ostns reclamaçõos, mas o cho f e do Ponto rios t.n órrrn, un tá.E, 
nico QübrJri todo, tom condição de r enponde r artnnur- dnr.1nnt o o "ílotoi - 
ro d~ ílvnlieçio do Miss3oo R~ligiooae s Surnmcr Inotitutc af Liil 
guisti~n (SIL), que o DGPC enviou ro~ento~anto, pnrn proonchor.No~ 
rolatdrios coneultadoa sobre o ProJnto Narnbiqunrn, nio h6 rsgiotro 
da intorvonçio doa linguistea na cultura triholt nronno que, on lG 

onon nn ,rea, oindo nio haviam produzirlo umn nrtnsrafia pr6tico. 
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7) M,od1:,dQ!! d!} A_.gÜ.,q 

) ,,. - n Colebrn~ convenio com a MIA par o no duo s Inr1tltuit;no t.rrnbjl 
Lhar am om conjunto na implontoç?ío do 1.1r.i Pro Jota do Dononvoj, 
vimonto Comunit!rio, aproveitando o Prajmto J6 axiotentaJ 

b) Domarcor com brovidade a reservo propootn roloo {ndiao; 
e) Incromontar a cooperativa J' exiotonto; 
rl) O t6cn1co agrícola da sa DR dovoria dor noniot;ncio e 

tn9Õo om todeo oa aldeias do Min; 
o) Motivar o crioçio de porcos o o oxtrnç~a db borrn~hn; 
r) /\q1.,i i~i9io polo Art!ndia do ortooonnto do grorrn; 
g) Incentivar a promoçio de reuniio indígnnc do ~mbitn nn~ionnl, 

com a participoçõa da técnicoa do fUNAIJ 

orion - 

h) Incluir visitas psriddicna da CVS n nldoin, anfotiznndo 
poeta de higienos 

i) n nldoio deveria contar com um otondanta rlo onfarmagam o 
pr6faseor bilingue, parmenontomentoJ 

.J) Se li e í tar aos chefes de Poetas da rl'.lsorvn ffombiquoro uma tWR, 

llo9io cuidadooa sobre a atuaçio do~ lin~ulotno do SIL.- 

o ::is - 
um 
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bouillh• a V. Sth • relat•ri• re•ul 
tute •.• ranruvL ,,a1 ••. BuoUtiTa •• 17/77 - ooro e •• 

' - 
l1o1t• qUe • ••••• ••~• e~ami•hate l ~aittaoia, ae ••ma 

~ ' .J ia DiYi•••• '• DCJPO • a ASPLAB, para ••ah•o1Mat• •, eu PI!. 
• T14enotu. 


