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Introdução 

O Rio Xingu vem derramando suas águas a partir de seus 
formadores Kuluene, Ronuro e Batovi. Colhe, ainda próximo a sua 
nascente, as águas de seus afluentes Suiá-Miss6, Maritsauã-Missú, 
Uaiá-Missú, Auaiá-Missú e Jarina (Villas Boas, 1979). Ele aparec~ 
pela primeira vez em registros hist6ricos em 1569, com o nome de 
Aoripana, no mapa de Gerard Mercator. Em 1639, aparece com o nome 
de Paranaíba na obra ·ao Pe. Cristobal D' Acunha intitulada Novo 
Descobrimento do Rio Amazonas. Finalmente, em 1661, o Pe. João 
Felipe de Bettenford o chama de Xin$u, o primeiro não-indígena a 
utrapassar a chamada Grande Volta deste rio, onde hâ uma 
gigantesca queda de água, foi o jesuita Roque de Hunderfund 
(Umbuzeiro, 1990). Subindo mais o Xingu, há na margem esquerda 
seu maior afluente: o rio Iriri. É a partir da margem esquerda 
deste, quase na confluência com o Xingu, que os chamados Arai:·a 
(Karib) possuem seu atual espaço físico - isto é, os· Arara 
contatados em 1981, no Posto de. Vigilância 1 (PV 1), a altura do 
Kilômetro 120 da Tr,ansama~ônica, e os contatados em 1983, no 
igarapé Penetecaua, a altura do Kilômetro 80 da mesma rodovia. 

Os Arara mesmos se chamam de Uk or oãmo , ou .s e j a "nós" ou "a 
gente" ( Ukoro significa "nós dois;" -ijmo é sufixo de plural). n 
primeira impressão é que significasse "onça," porém esta é oko,:o. 

Os Arara contatados em 1986, no igarapé Cachoeira Seca, 
ainda estão com sua área por demarcar. Eles também se auto 
denominam de rJkorogmo e chamam os outros Arara, dos quais vimos 
falando, de Tarepkugama, por causa da lista escura permanente de 
cada lado do rosto usada por algumas pessoas destas comunidades, 
que vai da pa r t e inferior dos olhos até a mandíbula. A lista 
mesma (pintada com seringa, oet em Arara) é chamada de e r epk un , 
que é a raiz da palavra Tarepkugama (Aqui o sufixo -n , que gtier 
dizer ?Osse, desaparece; o prefixo ta- é um pronome reflexivo; 
gama ainda não foi determinado). 

Nosso trabalho até o momento tem sido com as duas primeiras 
comunidades contatadas. Por causa das constantes invasões de suas 
terras, optamos por acompanhar algumas familias no Posto de 
Vigilânica 1, de onde ficaria mais fâcil a proteção da ãrea. No 
~emento, há 23 Arara residindo neste local. 
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Nossas atividades no ano de 1991, foram as seguintes: 
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1·. Agricultura 

O ano que passou foi o segundo na colhei ta do projeto de 
pimenta-do-reino. Até dezembro, a comunidade estava esperando a 
subida de preço para poder comercializar o produto. 

Em 1990, haviamas trazido de Altamira umas 100 mudas de 
abacaxi. A pedido dos pr6prios Arara, em 1991, introduzimos 700. 
Seu pensamento inicial é de consumo interno, mas com pretensões a 
comercialização em momento oportunor 
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2. VigilânwB~ da Área Indigena 

Entre 22 e 27 de setembro, o'p Arara, a equipe do PVl, o 
servidor de transporte, Henrique Neto e nós estivemos fazendo 
trabalho de vigilância da parte norte da Área Indígena Arara, ao 
longo da rodovia Transamazônica. Em acertos com a Administração 
de Altamira (ADRA), na pessoa de C~rlos Vianei Torres da Silva, 
colaboramos com o combustível para a viatura, parte do rancho 
para a equipe e o pagamento de algumas diárias para o motorista. 
Segue anexa uma cópia de um r e l a t ó r Lo do próprio chefe de posto, 
Manuel Lucas Batista, a respeito de~sa expedição. 

Em ALEM em Hotícias, Ano X, matço de 1991, temos o seguinte 
sobre os Arara: 

POR UM "PAMTANGMÓº MAIS HUMANO 

Certo dia um jovem da comunidade ARARA, próximo a Altamira, 
no Pará, indagou-me, sobre quem havia criado os não-indígenas, 
pois estes agora "só vivem querendo tomar minha terra." Mais 
intrigado ainda estava ele sobre quem havia ensinado a estes 
elementos sua arte e tecnologia. 

Na cultura ARARA existe um her ô í. mi t í co chamado "Pamtangmó," 
que os ensinou como fabricar arco; flechas, etc, e a cantar e 
tocar seus instrumentos musicais. De repente, meu amigo me 
perguntou: "Quem é o Pamtangm6 do Karey?" (significando não 
indigena, na r\ngua ARARA). Diante da minha hesitação ele mesmo 
respondeu: "É a máquina! Ela faz tudo pro I\arey: a roupa, a 1 ata, 
o "imayeku" (combustivél), a espingarda ... o Karey é preguiçoso, 
não trabalha. A máquina é que trabalha pra ele." 

De fato, a máquina é fria e insensível. Derruba as árvores, 
fere o sol o e espanta os animais. cava e remove o chão. E, na 
interpretação do Aki tô, ensinou os não-indígenas a invadir sua 
terra: "O Karey é assim porque foi a mãquina que ensinou ele. A 
máquina á o Pamtangm6 do Karey." 

Essas observações são tremendas·. Em primeiro lugar por serem 
de uma profunda imaginação e reflex§o. Em segundo lugar, por não 
trazerem em seu bojo aquele caráter punitivo comum daqueles que, 
discordando do modo de vida ARARA e dos outros grupos indígenas 
do país, querem lhes tomar a terra, por não serem eles 
agr.icul tores especializados e mecanizados. E, em último 1 ugar, 
são tremendas porque provocam em nós um desafio para revermos o 
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que pensamos e o que somos em nossa chamada sociedade nacional. 
Podemos até mesmo dizer que s6 os valentes tentam urna viagem 
introspectiva de forma critica. 

No "Pequeno Príncipe," Antoine de Saint-Exupery afirma que 
"É bem mais dificil julgar a si mes"lo que julgar os outros." Mas 
ai está o desafio. · 

"Examine-se, pois, o homem a si·rnesrno, e assim coma do pão e 
beba do cálice" (I Co.11:28). 

3. Lingüística 

3.1 Fonologia 

(Isaac Costa de Souza) 

Em nossa tese de mestrado, em 1,aa, havíamos proposto que na 
língua Arara havia apenas fonolo~icamente p, t e k. Suas 
correspondentes sonoras, b, d e g, seriam determinadas por regras 
de sonori z ação em certos ambientes. Contudo, durante uma aula de 
alfabetização, percebemos que havia uma palavra, wakat "jacaré,« 
que não se enquadrava nas regras prppostas. Assim, orientando a 
aula para a oposição destes pares, c~egamos ao quadro abaixo, que 
nos 1 eva a crer que além de p, t e k, também teremos que 
representar na escrita b, d e g. 

·p b 

ip!i: :i:b:i: 
e ará pedra 

tapore tabore 
desarmado asa aberta 

t 
ope obet . sai do meio! tua coxa 

t:tpoum ti-bom 
cupu-açu sp.peixe 

t d 

eta e da 
vai buscar! órgão biológico 

rni:ta mida 
macaco suim espera! 

kuto ido 
sp.sapo vai embora! 
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wakat 
jacaré 

waga 
sp.urubu 

akuli- 
ele sujou 

aguli 
ele comeu 

ako 
come! 

wago 
bicho preguiça 

3.2 Sintaxe 

Da mesma maneira que outras 1 ínguas Karib, o Arara também 
tem aspectos de E~gatividade. Deveremos aprofundar ~stes estudos 
em trabalhos posteriores. Contudb, a fim de i~ustrar esse 
fenômeno, apz es ent.a r emos abaixo alfuns exemplos usando apenas a 
lª Pessoa. Nesses dados, veremos que o sujeito agente em orações 
transitivas e intransitivas tem o· prefixo kut-; que o sujeito 
paciente de intransitiva e o objeto paciente de transitiva tem o 
prefixo uk-. 

(1) kut-emnob- u-li 
lsS-sorrir- -PAS. 

Nós sorrimos. 

(2) Pawi kut-wo 
mutum lªS-matar 

Vamos matar mutum! 

{3) kut-okpe- l:i: 
lªS-guardar-PAS 

N 6s o gua_rdamos . 

(4) uk-agde- l:i: 
lªS-cair-PAS 

E"u cai. 

(5) uk-a~de- l:i:- gmo 
H~S-cai r-pas-PL 

N6s caímos. 

(6) uk- eneg 
liO-v~r 

Olha para mim! 

(7) uk- u-goku -1± 
1ª0- -chamar-PAS 

Você me chamou. i 
~: ,/ 

4. Programa de Alfabetização 

Em nosso trabalho de 1987, intitulado ºEscola Arara," 
indá;ávarnos se aquela época era momento de iniciar-se qual quer 
projéto relacionado à alfabetização dos Arara. A contratação de 
v.ma profassora pela própria FUNAI para uma das aldeias indicava a 
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interpretação da ADRA. A possibi 1 idade de colaborarmos surgiu 
desde então, uma vez que já vinhamos pesquisando a lingua Arara. 
Desde que temos concentrado nossa presença no PVl, são os Arara 
desta 1 ocal iàade que estão participando do atual programa de 
alfabetização. 

O horário, por decisão dos próprios Arara, foi estabelecido 
no periodo que eles acham que o sol mais está quente (as aulas 
seriam um trabalho na sombra): de 12-15h, incluindo, em geral, 
sãbados e domingos. A caça, a pesca, a coleta e a colhei ta são 
consideradas parte do programa. Ou dito de outra forma, essa 
programação de alfabetização tem sido dirigida a fazer parte de 
suas atividades. Dai o calendãri~ poder incluir sábados e 
domingos mas ao mesmo tempo também poder excluir qualquer dia da 
semana, dependendo das necessidades.: 

O local de aulas sugerido pelo~ Arara, por ser um lugar bem 
ventilado, foi uma casa construida bomo nossa residência a 300m 
da aldeia. Contudo, a "metade desses: encontros dão-se ao lado da 
casa comunal indígena, debaixo de árvores. 

O material usado foi apresentado resumidamente em nosso 
último relatório. Continuamos na mesma linha pedagógica, usando 
principalmente cartazes, apesar de fazermos uso de quadro-de-giz. 
Pretendemos utilizar quadrinhos de madeira como 91caderno." 

Em termos de Geografia, estamos aproveitando as viagens de 
vigilância (veja 2. acima) e os mapas da Área Indígena Arara para 
dialogarmos; em termos de História, trocamos idéias a respeito de 
sua mitologia e contàtos com outros povos indígenas e com os não 
indigenas (Em geral isso ocorre fora do horário "oficial II de 
aula.); em termos de D~reito, estamos iniciando'diálogos sobre o 
"Estatuto do fndio." 

5. Vestuário 

No final de 1982, quando tivemos nosso primeiro contato com 
os Arara no PVl, o vestuário feminimo consistia na postura do 
andar, do sentar, do posicionar-se corporalmente quando em 
diálogo; o vestuário masculino consistia de uma embira em volta 
do pênis. As roupas de pano que haviam adquiridos, via FUNAI, 
serviam apenas como ornamento. Daí, às vezes, ver-se um homem com 
duas camisas e sem ca 1 çã o , Assim, apesar de bastante diferente,· o 
vestuãrio Arara podia ser imediatamente percebido. É 
significativo, inclusive, notar que a nominação que viriam dar ao 
calção era a mesma que davam à embira peniana (enben men)! Isto 
é, eles possuiam seu calção. De março de 1983 a novembro de 1986 
fie amos impossibi 1 i tados de retornar à área Arara. Quando 1 ft 
voltamos em dezembro de 8 6, percebemos que homens e mulheres 
usavam roupas de pano não mais como ornamento, mas como 
vestuário. Mais ou menos a trajetória percorrida pelos Poturu, 
sendo que os atores, no caso dos Arara, não envolviam 
missionários (Talvez por isso mesmo nunca se buscou culpados). 
Uma 1/GU cristalizada essa situação, nos vimos compulsoriamente 
envolvi dos por ela. Os Arat"a, em nosso retorno, nos viam como 
f ofittã de vestuário. E em vão nos esforçamos para reverter o 
quadro (Se o tivéssemos conseguido upareceriam ditos jocosos de 
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moralistas corno: ''missionários despem indios"). De gualguer 
forma, o antropólogo do Museu Nacional, Mãrnio Teixeira Pinto, 
afirmou que não via problemas na transferência de vestuário por 
parte dos Arara - e dos Poturu? (informação pessoal na Aldeia do 
Laranjal, em 1987}. 

Entre idas e vindas, em 91 nos deparamos com s us peãt as de 
que os Arara estavam com uma dermatose generalizada ( impingem} 
por causa de roupas trocadas conpsco. Basicamente porque as 
roupas não seriam novas. Nossos com~ntários são os seguintes: 

(1) Não somos os únicos a trocar roupas com os Arara; 

(2) Em nossas trocas, há roupas novas e roupas usadas; 

(3) As roupas usadas são todas lavadas em Brasília antes de 
serem levadas para ·a aldeia, exatamente com o fim de evitar 
dermatoses e comentários do gênero; 

( 4) A origem da roupa usada está em profissionais sérios, 
que são membros de igrzjas mantenedoras de nosso trabalho; 

( 5) O chefe do PVl sempre acompanhou a qual idade dessas 
roupas; 

(6) O surto de impingem surgiu muitos meses depois da troca 
de roupas que fizemos no ano de 1990; 

(7) Todo o tratamento do problema foi feito com remédios 
doados por nós, através da ADRA; às comunidades Arara afetadas; 

( 8) Em 91, veri f icarnos dois Arara no PVl com impingem no 
rosto e no pescoço (aos quais imediatamente iniciamos 
tratamento), sem que ho'uvêssemos introduzido qualquer vestuário; 

(9) As atuais roupas rasgadas .usadas pelós Arara, devem-se 
ao tempo de uti I i zação. Em Brasí 1 ia mesmo separamos todas as 
roupas descosturadas (não-rasgadas) para doarmos aos colonos que 
podem recuperáTlas e usá-las. Esse mesmo espaço temporal já fez 
desaparecer todas as roupas e redes introduzidas pela FUNAI na 
época do contato, que apenas passa de 10 anos. 

Nossas atividades sempre têm sido e continuarão sendo 
visando o bem estar das comunidades Arara. 
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