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O livro "Indios no Acre - História e Organização" representa o trabalho contínuo
de professores de várias sociedades indígenas durante seus estudos no Centro
de Formação dos Povos da Floresta e em suas atividades de pesquisa nas, aldeias,
como parte do Projeto "Uma Experiência de Autoria'~ da Comissão Pró-Indio do
Acre e, mais recentemente, da Organização dos Professores Indígenas do Acre.
Em sua 2ª edição, revista e ampliada, o material foi primeiramente elaborado
e editado em tiragem experimental entre 1995 e 1996, composto por textos e
imagens produzidos pelos professores indígenas do Acre, especialmente na área
de Estudos Sociais, com foco na História.
O uso do livro nos últimos anos nas escolas indígenas da região representou
a principal obra de apoio para a reflexão e o estudo da História Indígena,
colaborando para a construção da p~oposta pedagógica nesta área. Por meio de
sua elaboração e de sua leitura, pode-se experimentar a definição de conteúdos
e de metodologias para o estudo e ensino da História, em sua relação com a
Geografia, as Línguas e demais áreas em que se organiza a proposta curricular
nas Escolas da Floresta.
Com a primeira edição esgotada, verificou-se a necessidade de reeditar o
material, aprofundando alguns dos temas ali tratados, em tiragem maior e com
melhor qualidade editorial. Além disso, os organizadores da obra acrescentaram
textos sobre outros povos indígenas do Brasil e de autores e estudiosos dos
povos indígenas da região. O objetivo foi o de apresentar e refletir sobre as
diversas formas de registro histórico, os olhares diversos sobre as populações
indígenas, as diversas interpretações e organizações do conhecimento histórico
da humanidade.
Nesse trabalho, em ambas as edições, os professores indígenas do Acre,
juntamente com seus alunos e assessores, procuram refletir sobre o conceito de
História, sua importância para os povos indígenas, os processos de pesquisa e
de construção do conhecimento histórico, o atual interesse pelo registro da história,
antes narrada e transmitida oralmente, as várias interpretações e versões da
história, o trabalho com a história em sala de aula, as relações entre a reflexão
histórica e a valorização e o fortalecimento das identidades indígenas, e a
contribuição dos povos indígenas para uma nova história regional e nacional.
Assim, durante a formação do professores do Acre, estes realizaram diversas
pesquisas numa perspectiva histórica em diversas fontes disponíveis - ensaios
de antropólogos, crônicas de viajantes e outros pesquisadores. Por outro lado, o
processo de elaboração do livro esteve fundado numa metodologia participativa
com apoio no diálogo entre a equipe de assessores, os professores indígenas e
suas comunidades, partindo do interesse, entendimento e conhecimento de cada
um sobre os diversos temas. Os temas foram discutidos, aprofundados,
questionados e levados para as aldeias. Roteiros, apontamentos e levantamentos

foram realizados. Possibilitou-se também que os professores levassem para as
aldeias uma seleção de textos relacionados aos temas históricos do seu interesse.
Porém, foram os relatos orais levantados e trazidos pelos professores das suas
aldeias que mais contribuíram para a construção do material: a maior parte das
informações relevantes selecionadas pelos professores são narradas a partir da
memória dos velhos e demais membros da comunidade. Dessa maneira, as
pesquisas realizadas pelos professores valorizaram a versão dos acontecimentos
contados pelos velhos e por outros membros das comunidades indígenas do
Acre, longe dos padrões traçados pela historiografia regional e nacional, com
seu foco deslocado para os heróis oficiais, as datas e eventos festivos. E foram
exatamente as vozes indígenas que, por meio das histórias de vidas, das histórias
das famílias, construíram o mosaico cultural e histórico do livro.
Se os relatos orais foram prioridade, e ainda são, para a construção da história
indígena, podemos considerar os textos não indígenas como uma outra etapa do
trabalho: a exploração e a leitura dos documentos escritos por não indígenas
tem sido imprescindível para iniciar o diálogo entre os diversas formas de
conhecimentos e de opiniões produzidas historicamente, além de disponibilizar
metodologias e técnicas para sua leitura significativa.
Os textos, imagens e reflexões apresentados neste o inicio de um novo século
e o Centenário da Revolução Acreana, privilegiando os olhares, as vozes e as
versões dos que estavam relegados ao passado e ao esquecimento. Por outro
lado, o processo de conceber e divulgar esta obra busca também contribuir para
reverter os impactos negativos da discriminação e do desrespeito com que a
história indígena é tratada na historiografia oficial, e as interferências de materiais
didáticos distribuídos pelos sistemas de ensino no país. Materiais que, em sua
maioria, apresentam-se descontextualizados e distantes do universo sócio-cultural
e lingüístico de alunos e professores indígenas e com perspectivas muitas vezes
nitidamente anti-indígenas.
Além disso, por meio do registro e da difusão de mais este livro dos professores
indígenas do Acre, narrado sob a perspectiva histórica de membros de sociedades
indígenas contemporâneas, pretende-se também informar à população em geral
sobre aspectos desconhecidos da História do Acre, do Brasil e da Amazônia
Indígena.

I NTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA -

UNIDADE 1

INTRODUÇAO AO ESTUDO DA HISTORIA
,

Nosso estudo começa com textos de professores indígenas
refletindo sobre o conceito de história, os processos de pesquisa
e construção do conhecimento histórico e a importância desse
saber para os diversos povos indígenas.

Capítulo 1
Construindo o conceito
- o que é História?
A História é isso
J

História é uma relembração do
tempo passado, de como os povos
viviam, do que acontecia em
diferentes épocas. s~_rve para
pensar muitas vezes e verificar
também o que está acontecendo
no tempo em que vivemos hoje,
quais as diferenças de antes, se
ocorreu alguma mudança ou não.
A história é isso: lembrar o
tempo passado e, hoje, pensar
COmO é que a gente está Vivendo
no tempo presente.
,

Mulher Jaminawa da comunidade Arroyo,
Peru - Desenho de Martine de Roech, 1987.

E também imaginar o tempo futuro, o que é que vai acontecer.
Jaime L/ul/u Manchineri
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UNIDADE I -

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA

História é passado, história é presente
A história vem de um tempo longo, médio, recente. De ontem,
hoje e amanhã.
História é passado, história é presente.
A, história é como o mundo, porque não tem fim.
E um caminho muito longo. Enquanto o tempo vai passando,
mais história vamos construindo.
História é passado, história é presente.
A história não é só do ser humano. Também é dos encantados,
dos animais, da floresta, dos rios e dos legumes.
História está em todo lugar do mundo.
Adalberto Domingos Maru Kaxinawá
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Um tempo que queremos ver chegar
A história é o que aconteceu, o que acontece e o que vai
acontecer
com uma pessoa, com uma família ou com uma nação.
,
E o estudo das brigas que existiram entre os diferentes governos
de várias nações, as mudanças de governo, a discriminação entre
as nações e as classes de pessoas.
A história estuda também as populações através do tempo e dos
diferentes lugares onde viveram. Explica as permanências e mudanças
no modo de viver, na política e na economia de um povo.
A história de antigamente e a história de hoje são importantes
para se construir o futuro, para construir um tempo que queremos
ver chegar.
Fernando Luiz Kateyuve Yawanawá
Geraldo Aiwá Apurinã
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I NTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA -

UNIDADE I

Capítulo 2
A história indígena

Indios Kaxinawá no rio Purus, 1952 - SCHULTZ & CHI ARA

A história indígena se divide em duas partes:
Na primeira parte estão os mitos, as histórias de antigamente.
cada povo explica de maneira diferente como foi que nasceram o
mundo e os homens, o sol e a lua, os nomes das coisas, os bichos, os
legumes, as festas, os remédios da mata, o cipó e todas as ciências.
A segunda parte explica o que aconteceu em diferentes
momentos da vida de cada nação indígena: as mudanças na
organização, no governo e na economia, os conflitos entre famílias,
as guerras com outras nações. Estuda o tempo em que nossos
povos não tinham cantata com os brancos. Conta como vivíamos
nas malocas, como eram os nossos costumes, a nossa cultura
tradicional: as festas, a medicina da mata, o artesanato, nossos
vestuários e nosso governo.
Também estuda o tempo em que sofremos as primeiras correrias,
o tempo em que trabalhamos para os patrões e o tempo em que
asseguramos as nossas terras, conquistamos nossos direitos e
passamos a viver libertos de novo.
Edson Medeiros Ixã Kaxinawá, Fernando Luiz Kateyuve Yawanawá,
Geraldo Aiwá Apurinã e Isaac Pianko Ashaninka
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UNIDADE 1 -

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA

Atividades
Leia os textos e converse em sala de aula sóbre os assuntos com o
professor, alunos e seus parentes. Depois responda no seu caderno:

1.
2.
3.
4.

O que é a História?
Por que a História está em todo lugar do mund·o?
Por que a Hi.stória não t~m fim?
Para que serve o estudo da História?

A História também é indígena
Nós, que somos chamados de índios, acompanhamos a nossa
tradição, e depois que conhecemos os nossos direitos, nós
mudamos também, mas a tradição ninguém mudou. O branco
acompanha a tradição dele, mas nós temos a nossa tradição.
Dentro das terras indígenas, com relação a história que nós
fazemos, a nossa própria cultura é uma tradição. Na aldeia, nós
temos a história da caça que a gente mata na floresta e traz para
dentro de casa, para sustentar a família. Tem também a pesca no
igarapé, a gente pesca um tipo de peixe que tem no rio, também
para sustento. Quando fazemos o roçado, já temos que saber
quando vai estar pronto para colhermos a roça. Além disso, nós
plantamos o legume.
Tudo é a nossa tradição que nós vivemos
,
no presente. E a nossa história.
Professores Indígenas do Acre

A importância da história indígena:
de pai para filho
A história indígena é contada pelos velhos para os mais novos,
de pai para filho, para não ser esquecida.
Agora, a história também pode ser escrita.
Antigamente, os índios não tinham escrita no papel. O nosso
povo sempre conheceu as tradições através das histó-rias dos antigos.
16
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Hoje, já sabemos escrever na nossa língua indígena e
no português.
,
E importante começar a
pesquisar, com nosso povo
mais antigo, as histórias de
antigamente e de hoje,
para deixar registradas no
papel e fazer liVrOS para a Velho Augusto Kaxinawá,
escola.
A cada tempo que passa são esquecidas muitas de nossas tradições
e de nossa história. As pessoas mais antigas vão morrendo e, assim,
vamos perdendo muitos conhecimentos.
Os mais novos; nossos filhos e netos, que vão ficar com a
responsabilidade do trabalho que estamos iniciando agora. Para que,
no futuro, não se perca a história da vida e a cultura de nosso povo.
Quando morre um velho é como se fosse queimada uma grande
biblioteca da história de nosso povo.
Edson Medeiros Ixã Kaxinawá
Isaac Pianko Ashaninka

I

Aprender com o passado, entender o presente,
p~nsar o futuro
A história ajuda a entender o presente. Conhecendo nosso
presente, podemos pensar no futuro. Para entender o presente,
é importante aprender com as tradições e com a história de tudo
que nosso povo passou. Desde o começo do mundo até os dias
de hoje.
Está chegando o tempo da gente aprender com os velhos que
ainda estão vivos, para poder repassar aos nossos filhos e netos,
para eles não esquecerem das nossas tradições.
Por isso é importante estudar, pesquisar e registrar o que se
passou com nossos povos.
Manoel Sabóia Ame Kaxinawá e Miguel Alves Costa Ruwê Kaxarari
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História de longe, notícia boa
,

,

E bom o mais velho contar a história para os mais novos. E
importante que os mais novos aprendam a história dos mais velhos.
O velho conta as histórias que ele aprendeu, a história dos pais
dele. Ele conta essa história para os mais novos também
aprenderem a contar a história direito. A história é importante
para que os conhecimentos dos mais velhos, sobre a nossa tradição
e nossa cultura, cheguem até os dias de hoje.
Pela história, a gente sabe da história de longe. Notícia boa.
Eva/do Carlos Mainawa Katukina
'

De um povo para outro
A história e a cultura, de um povo para outro apresenta,. diferenças
e, semelhanças. A cultura dos Jaminawá é muito diferente
. da nossa.
E por isso, que a nossa história é diferente da história deles. Eles
têm a história de quando a mulher se pintava com urucum e o
nosso povo não tem. Então, a história de cada povo é diferente.
Cada povo tem a sua cultura como os Kaxinawá. Eles não
usam kusma e nós usamos e, nisso, já somos parecidÇ>s com os
parentes, Ashaninka que também usam kusma. Então, a história
também pode ser semelhante.
Lucas Artur Manchineri

Atividades
Para responder no caderno:
1. Qual é a importância do estudo da História para os
povos indígenas?
2. Por que um "velho sabido" pode ser comparado a "uma
grande biblioteca"?
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Capítulo 3
Onde a História consegue a sua
informação - a pesquisa da História
As fontes da História
Que fontes podemos usar para estudar e registrar a história de
nosso povo indígena?
A tradição oral é o conhecimento dos mais velhos: as histórias
de antigamente e as notícias que vêm de outros tempos sobre
acontecimentos
importantes. Essa
história pas-sada faz
parte dos documentos
que os velhos trazem
gravados na memória.
Podemos também
pesquisar a história passada pelos sinais deixados pelos püVOS antigos, Pão de índio, comida de antigamente
nos lugares e nas aldeias
onde moraram no passado. Existem provas destes locais de moradia
nas capoeiras antigas e em lugares onde os velhos plantavam pupunha. Nesses locais, podemos encontrar pedaços de camburão de barro,
machados de pedra, pão de índio e manchas de terra preta.
Hoje, já aprendemos a ler e escrever. Podemos usar a escrita e
a leitura para aprender sobre a história do nosso povo, pesquisando
em vários tipos de documentos: livros, jornais antigos, relatos de
viajantes, cartas, relatórios, diários de classes, cartilhas, desenhos,
mapas, fotos, filmes, fitas gravadas. Esses documentos estão
guardados nas bibliotecas, nos museus e centros de documentação.
A história oral, os sinais e os documentos são fontes para fazer
a nossa história escrita.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá
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Nosso velho é nosso livro de História
Na aldeia, nosso livro
de história é o velho. Ele
nos ensina a história
que o pai dele ensinou
para ele.
Hoje, o trabalho de
pesquisa na aldeia deve
ser feito com os mais
., ~
::t!zrd'ft
velhos para aprender as
Professor Isaías lvã Kaxinawá pesquisando com o velho
histórias de antigamen- Agostinho Manduca Kaxinawá
te e os aconteci mentas
que, marcaram as suas vidas.
E muito importante aprender e estudar a história fazendo
pesquisa com nossos parentes índios: os velhos e as velhas, as
lideranças e outras pessoas mais sabidas.
Os professores e os pais de família têm que pesquisar com os
mais velhos da aldeia. Temos que prestar muita atenção. Assim,
vamos poder ensinar os nossos filhos e nossos alunos, para dar
continuação à nossa história, para que não esqueçam as cantigas,
as rezas, os mitos, os remédios da mata, o artesanato, as festas.
Depois, vamos continuar fazendo nossos próprios livros de
História, para os alunos aprenderem e para o resto do mundo
também ficar conhecendo a nossa luta.
Antonio Geronimo Ksajiru Manchinerí
Francisco Xavier Xima Jaminawa

A História no papel
No mundo dos brancos, quase todas as ciências estão
registradas por escrito em diferentes pesquisas que já foram feitas.
A história foi registrada em livros por pesquisadores, professores
e historiadores. Ela vem sendo ensinada nas escolas e passada
de geração em geração.
20

I NTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA -

UNIDADE 1

Cada historiador escreve as histórias que são importantes para
seu povo. Mas na História do Brasil que a gente lê nos livros, os
índios não são registrados como eles são, na sua convivência natural.
Por isso, é muito importante que nós, índios, continuemos a
pesquisar e a escrever sobre a nossa história.
Muitos de nós que não sabiam cantar, não sabiam a história,
poderão fazer, agora, através da escrita. E nós sintimos que, com
esse trabalho, não há mais como a língua morrer. Se só a oralidade
não foi suficiente, a educação que estamos levando a nossas
comunidades chegou para fortalecer isso.
Assim, as comunidades indígenas também estão deixando suas
marcas na História do Acre e do Brasil.
Isaac Pianko Ashaninka
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Atividades
1. Para responder no caderno:
a) Quais "fontes" podemos usar para conhecer a história de
um povo ou de um país?
b) Explique como é que os povos indígenas transmitem seus
conhecimentos sem usar a escrita?
c) Na sua aldeia, que pessoas podem ajudar a fazer a
pesquisa da história indígena?
d) Seus parentes estão interessados em pesquisar a história
através dos velhos? Por que?
e) Você tem conhecimento de vestígios encontrados na sua
terra indígena que sejam de aldeias antigas? Faça uma
lista destes vestígios e desenhe.
f) Por que são importantes os sinais de aldeias antigas
encontrados em Terras Indígenas?
2. Desenhe no caderno os objetos tradicionais de cozinha,
de caçada e de pescaria que seu povo ainda faz.
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Capítulo 4
O tempo e sua divisão
A contagem do tempo
No próximo item veremos o texto sobre o calendário do povo indígena
Kaxinawá, escrito pelo professor José Mateus ltsairu. Contudo, antes
explicaremos como é a contagem do tempo nos diversos povos no
mundo.
Quando estudamos um acontecimento, devemos saber onde e em
que época ele ocorreu. Por isso, é importante saber contar o tempo.
Os povos têm criado várias formas de contar o tempo. Elas variam
de uma época para outra, de um lugar para outro ou de um povo para
outro. Apesar das diferenças que existem, a maioria dos povos costuma
dividir o tempo em horas, dias, meses, anos etc.
Um dos instrumentos mais importantes
que o homem criou para
,
calcular o tempo foi o calendário. E ele que nos diz o dia, o mês, o ano
e o século em que estamos.
Um dos calendários mais usados, no mundo e no Brasil, é o calendário
que nós conhecemos. Além de dividir os dias da semana, o mês e o
ano, marca os feriados e "dias santos". Para o povo que inventou esse
calendário, o tempo é contado a partir do ano do nascimento de Jesus
Cristo, que é considerado o "ano um'~ por isso é conhecido como
calendário cristão. Os historiadores europeus e, de modo geral muitas
culturas do homem branco, usam esse calendário para calcular o tempo.
Para essas pessoas, os acontecimentos históricos se dividem entre os
que ocorreram antes de Cristo nascer (a.C) e os que ocorreram depois
do nascimento de Cristo (d.C).
Por exemplo, nós estamos vivendo no ano de 2002, depois do
nascimento de Jesus Cristo. Acontecimentos importantes, como o início
dos tempos dos direitos, marcaram a história de nossos povos. Mais ou
menos mil novecentos e setenta anos (depois de Cristo) quando os
índios dessa região começaram a ter seus direitos reconhecidos.
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Além do calendário cristão, existem outros que são utilizados.
Povos como os árabes, judeus, chineses, indígenas etc., contam
o tempo usando como referência um fato ou acontecimento
histórico que eles consideram importante.
A maioria dos povos usa instrumentos para calcular o tempo
como, por exemplo, o relógio e o calendário. Para os povos
indígenas, a natureza, com seus ciclos ou mudanças: os dias e as
noites; o tempo das chuvas e o tempo , seco, se repetindo todos os
anos, auxiliam na contagem do tempo.
E nesse ritmo que acontecem
,
as atividades dos povos indígenas. E o tempo que vai e volta.

Calendário geográfico Kaxinawá
Sabemos que o tempo muda e conhecemos estas mudanças
através de nossas matas, nossos animais, nossos rios. Conhecemos
o tempo de verão quandochove menos e o tempo de inverno, quando
temos chuva em abundância. O verão começa em maio e se estende
aos meses de junho, julho, agosto e setembro. O inverno vai de
outubro a abril.
Quando chega perto do tempo verão, observamos vários tipos
de "avisos" de bichos. Primeiro flora o pau que nós chamamos de
mutamba. Depois canta o bem-te-vi da mata, dizendo que a terra vai
ficar dura logo. Depois passa mais um bando de passarinhos de todas
as cores: vermelho, azul, amarelo, verde avisando ao pessoal que a
friagem já vem perto. Depois disso, canta o passarinho da noite que
nós, Kaxinawá, chamamos shetika. E, após três ou quatro dias, aparece
a friagem. São os primeiros sinais do verão.
Então os homens ficam animados
e já começam a trabalhar a
,
terra, que fica toda rachada. E tempo de começar a roçar, brocar,
derrubar, queimar, plantar banana, macaxeira, milho, arroz, tingui,
inhame, batata preta
etc. Depois limpar a praia para plantar mudubim,
,
melancia, milho. E também o tempo de começar a roçar as estradas
dos seringais para cortar, porque é tempo bom para extrair o leite
da seringueira.
Depois de plantar, é o tempo bom para caçar na mata, porque
23
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,

todos os animais ficam gordos. E o tempo dos bichos ficarem alegres,
de caça tomar banho no rio, de índio comer muita paca gorda.
Outros bichos começam
a desovar: tracajá, camaleão, tetel, calango,
,
jacaré, tartaruga. E também tempo do índio mariscar, tinguizar, flechar
muito peixe. Comer muito peixe.
Nessa época aparece também muito meruim, vaga-lume, tanajura.
,
E também tempo das festas tradicionais, de brincadeira, de tomar,
banho no rio, passear nas outras aldeias, porque é possível ir a pé. E
tempo de comer muito mel de abelha.,
Nesse tempo aparecem as praias. E mais calmo. Não tem chuva,
a terra fica seca, corre mais vento. De manhã, tem muita
cerração, a
,
gente quase não vê muito longe, fica tudo
molhado. E o tempo de
,
todos os rios, igapós e igarapés secarem. E difícil de andar de canoa.
A gente tem que descer e empurrar a canoa o tempo todo.
No verão, os dias são mais curtos, escurece um pouco mais cedo
que no inverno. Pode ser também impressão: no verão os dias
serem mais curto porque a gente passa o dia trabalhando, e no
inverno os dias parecem mais longos porque a gente trabalha pouco
devido à chuva.
O mês de setembro é um mês muito quente, seco. De dia faz
muito calor, o sol fica bem claro, bem vermelho e a lua fica também
bem clara, mesmo de dia. Os animais estão mais magros
e já começa
,
a trovejar, a relampejar, a chover um pouquinho. E sinal do inverno
começando.
,
,
'
Inverno e o tempo chuvoso, das aguas. As vezes passam dias e,
noites chovendo. Chove muito em dezembro, janeiro e fevereiro., E
o tempo da enchente. Chove todos os dias de cada semana. E o
tempo do repiquete. O rio enche e depois vem a vazante. A cheia
deixa muito pau, balseiro e os barrancos quebrando.
Nesse tempo que o índio trabalha menos, por causa das chuvas.
Quase não sai de casa, quando tem rancho. No inverno é assim: dia
tem comida, dia não tem comida. Cresce mato na plantação, aumenta
água dos rios e igarapés. Aparece muita lama nos caminhos da
mata. São dias e noites chovendo.
24
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Por isso, o inverno é o tempo que o índio tira férias. A chuva é
que dá férias, porque não se pode trabalhar muito. O pouco que se
trabalha é com a colheita do que se plantou no verão, principalmente
o milho. Bebe muita caiçuma de milho verde. Fica mais fácil caçar
anta, porco, veado, jabuti porque fica mais fácil rastrear. Fica mais
fácil andar no rio de canoa. E, se chove muito, fica mais fácil produzir
borracha na colocação. No inverno, é que dá mais leite de seringa.
Durante as chuvas e enchentes, não se sente muita quentura, por
isso, chamamos essa época , de inverno. Mas em algumas horas o
sol é bem quente mesmo. E um sinal que está dizendo que está
querendo chover. A mata fica verdinha, a floresta se desenvolve
melhor
com sua força própria, os peixes vão desovar na chuvadas.,
,
E um tempo bom para, caçar, porque a terra fica molhada, lisa. E
bom de rastejar a caça. E também tempo de todos os tipos de fruta:
coco, murmuru, açaí, cajá, jaci, manga, pitomba, laranja, tangerina
e goiaba. Tempo de cantoria de muitos pássaros adivinhando a
chuva. cantoria de toda qualidade de sapo na beira do rio à noite,
caçando para se alimentar. Já fevereiro, é o tempo de desastre
para
,
os animais de criação por
causa dos animais da floresta. E gavião e
,
onça pegando galinha. E cobra por todo lado, picando parente.
Mas, a força do inverno é no mês de março: chove muito todos
os dias, o rio enche, o igarapé fica alagado, os baixos todos alagados.
,
O caminho com muita lama. O rio com
, água barrenta e toldada. E o
tempo das terras moles, das lamas. E nas enchentes de março que
.
,..,
se anuncia o verao.
José Mateus Itsairu Kaxinawá

A medição do Tempo
Os Kaxinawá, como vimos, têm o seu próprio calendário, no
entanto, é necessário saber como os historiadores "brancos"
definem a medição do tempo e como no Brasil foi dividido também.
Além da divisão do tempo em dia, mês e ano, podemos utilizar
outras medidas para indicar "pedaços de tempo" ou épocas muito
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longas.
Maneiras de dividir o tempo:
• Milênio ( = mil anos).
• Século ( = cem anos).
• Década ( = dez anos).
• Ano ( = 12 meses).

Como o europeu divide os séculos
Século I - 1 a 100 a 1500

... Século XV - 1401 a 1500

Século II - 101 a 200
Século III - 201a300

Século XVI - 1501 a 1600
Século XVII - 1601a 1700

Século IV - 301 a 400
Século V - 401 a SOO

Século XVIII - 1701 a 1800
Século XIX - 1801 a 1900

Século VI - 501 a 600
Século VII - 601 a 700 ...

Século XX - 1901 a 2000
Século XXI - 2001 a 2100
(século atual)
,

Vimos no primeiro capítulo, como os Indios do Acre definem a
história. Agora é necessário comparar a História do Acre com as
outras Histórias (do Brasil e da Europa), observando como estão
divididas.

O tempo que não volta - a História que fica
Como vimos, para que se possa compreender melhor os
acontecimentos, os historiadores organizam, dividindo em períodos,
a história dos povos. Do mais antigo ao mais recente. cada um desses
períodos indica os vários momentos ou épocas da vida de um povo,
suas mudanças, costumes que permanecem, ou outro acontecimento.
A passagem de um período para outro é marcada por acontecimentos que representaram grande mudança na vida de um povo.
Como por exemplo, na história dos índios do Acre a passagem do
Tempo do cativeiro (do patrão seringa lista) para o Tempo dos Direitos,
indica a luta pela terra, o direito à educação e a saúde, marca uma
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nova vida na história dos povos indígenas da região.
Há bastante tempo, alguns historiadores que conheciam mais os
povos
da Europa e muito pouco dos povos indígenas da América e da
,
Africa, dividiram a história da humanidade (chamada também de
História Geral) em cinco períodos ou idades: Pré-História, Idade Antiga,
Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.

Como os europeus dividiram a História
Pré-História

• Na opinião deles, esse período começa com o surgimento do mundo
e vai até a invenção da escrita e o aparecimento
dos primeiros grandes
,
povos antigos localizados no Oriente, Africa e Europa.
História
• Idade Antiga ou Antigüidade - é o tempo dos grandes povos
antigos (egípcios, gregos, romanos etc);
• Idade Média - tem início com o desaparecimento dos povos antigos
e vai até a realização das grandes navegações que trouxeram os brancos
para a América;
• Idade Moderna
- começa com os "descobrimentos" e a exploração
,
dos povos da Africa e América termina quando os povos americanos
(principalmente brancos) dão início a suas lutas pela independência;
• Idade Contemporânea - a independência, alcançada por alguns
povos na Europa e na América, dá início a esses novos tempos que se
estendem até hoje.
Em outros lugares, a escrita apareceu muito tempo depois, como
exemplo, temos os índios do Brasil e principalmente do Acre e sudoeste
do Amazonas, que passaram a utilizar a escrita apenas no final dos
anos 70 e início de 1980, no século XX.
Para as populações indígenas, essa divisão não tem muita
importância. Foram outros acontecimentos que contaram no momento
de dividir a história desses povos.
A forma de pensar a história está mudando, preste atenção no
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texto abaixo:
Durante muito tempo, os historiadores consideraram como
tempos históricos somente aqueles em que os homens já tinham
inventado a escrita e, por conseguinte, eram capazes de deixar
testemunho escritos do seu passado. Daí a denominação de
pré-histórico ao período anterior à invenção da escrita.
Continuamos a utilizar essa expressão por hábito, pois, hoje em
dia, os historiadores sabem que, para conhecer e interpretar o
passado, todos os testemunhos ou vestígios são importantes e
que os homens antes da invenção da escrita também tiveram a
sua história.
Extraído do livro de TURAZZI & GABRIEL, intitulado: Tempo e História.p.48.

Além dessa divisão geral, cada país ou região costuma utilizar
também uma outra divisão ligada somente a sua história. Os períodos ou tempos têm seu início e fim marcados por acontecimentos
muito importantes.

A História do Brasil foi dividida nos seguintes períodos:
• . Período Antes do Contato - do aparecimento dos primeiros
povos indígenas
em terras hoje chamadas brasileiras, até a chegada
,
de Pedro Alvares Cabral ('descobrimento''), em 1500;
• Período Pré-Colonial - da chegada dos portugueses (1500) ao
início da colonização (1530); ou seja, quando os portugueses
começaram a morar em terras brasileiras;
• Brasil-Colônia - de 1530 até o ano em que o Brasil conseguiu sua
independência de Portugal, não sendo mais governado por esse outro
país (1822);
• Brasil-Império - de 1822 ao ano da expulsão do último rei do
Brasil, em 1889. A partir desse ano o país passou a ser governado por
presidentes;
• Brasil-República - de 1889 aos dias atuais.
A partir do final do século XIX, surgem os primeiros registros
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escritos da história dos índios do Acre e, em 1983, as primeiras idéias
de organização da história indígena dos povos do Acre e sudoeste do
Amazonas.
Os professores indígenas, a equipe da Comissão Pró,
Indio do Acre e outras pessoas envolvidas na educação escolar indígena
no início a organização das informações históricas produzidas nos
Cursos de Formação. Surgem desse trabalho, dois pontos de interesse:
o primeiro, ligado à revitalização e ao registro das línguas indígenas,
das histórias de antigamente e dos conhecimentos próprios a cada
povo indígena; o segundo, relacionado com a história do "branco'~
das cidades, do Estado do Acre, da Amazônia, do Brasil e de outros
países do mundo.
Os estudos desenvolvidos permitiram a divisão da história das
populações indígenas do Acre e sudoeste do Amazonas em cinco
tempos diferentes:
Tempo das Malocas - antes do contato com o nawá;
• nTempo das Correrias - chegada do nawá ou cariú, invasão de
territórios indígenas, época em que os índios se espalharam pelas
cabeceiras dos rios e muitos povos foram exterminados;
• Tempo do Cativeiro - época dos patrões seringa listas, quando os
índios trabalhavam como escravos nos seringais;
• Tempo dos Direitos - época da reorganização das aldeias, da luta
pela terra, do surgimento das cooperativas indígenas, das escolas da
floresta e etc;
,

• Tempo do Governo dos Indios (história presente) - tempo de terra
demarcada, organizações indígenas, professores, agentes de saúde e
agroflorestais, tempo de gestão das terras indígenas e etc.
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Tempo das Malocas

Tempo das Malocas

Pré-História

Chegada dos
primeiros habitantes
(índios) as regiões dos
rios Juruá e Purus.

Chegada dos
primeiros habitantes
(índios) do Brasil.

1 milhão de anos atrás:
Surgem no mundo os
parentes mais antigos
do Homem.

Idade Antiga ·

Período
Pré-Colonial

1500: Chegada dos
portugueses e outros
invasores. Início das
correrias para os
povos que estavam
no litoral brasileiro.

30

Idade Moderna
Grandes navegações
e conquista das
populações indígenas
da América e
africanos.
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Período do
Brasil Colônia

1530: Tem início a colonização do Brasil. Os
portugueses controlam
as terras que pouco a
pouco descobrem. Inicia-se a escravidão indígena e negros são trazidos para o país como
escravos.
Tempo das Correrias
Chegada do "nawá" ou
"cariú", invasão de territórios indígenas, época
em que os índios se espalharam pelas cabeceiras dos rios e muitos po..:·
vos foram extenninados;
Tempo do Cativeiro

Época dos patrões seringalistas, quando os
índios trabalhavam como escravos nos se.
.
nnga1s;

Período do
Idade Contemporânea
Brasil Império
Começa com a indepen1822: O Brasil torna-se dência alcançada por
livre do controle portu- alguns
povos na Europa
,
guês. A partir desse e America e se estende
período o país será até os dias de hoje.
governado por um
imperador.
Período do Brasil
República
,

,

1889: E expulso o ultimo imperador e o país
passa a ser governado
por presidentes.

Tempo dos Direitos
,

-

Epoca da reorganizaçao
das aldeias, da luta pela
terra, do surgimento das
cooperativas indígenas,
das escolas da fbesta etc.
Tempo do
, Governo
dos Indios

Tempo de terra demarcada, organizações indígenas, professores, agentes de saúde e agroflorestais etc
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Capítulo 5
A história das origens
As diferentes explicações
Durante as aulas de História (Miyu1), conhecemos algumas
explicações e teorias de como os brancos entendem o surgimento
do mundo, do homem, dos diferentes povos e da natureza. Essas
idéias foram registradas em livros por pesquisadores, historiadores
e arqueólogos. História dos Huni Kui" do continente americano,
Mexunawá do continente
africano, Hushunawá da Europa, e de
,
outros povos da Asia e Oceania. Todos os povos do mundo têm
sua história.
As ciências do branco explicam a origem do mundo, do homem.
Explicam também a questões como há quanto tempo os povos
de outros lugares chegaram aqui na América, ou se espalharam
por todos os continentes; em que tempo começaram a chegar na
Amazônia e no Acre.
Cada povo indígena também tem suas histórias de antigamente,
que explicam o começo do mundo, a geração da lua, dos animais
encantados, dos outros povos, da floresta, das plantas, dos bichos,
dos remédios, dos nossos costumes tradicionais. Sabe também
onde morava de primeiro e os lugares para onde foi se mudando
ao longo do tempo.
Norberto Safes Tene Kaxinawá

Agora veremos como alguns povos indígenas e não indígenas
explicam a sua origem e a do mundo.
Entre as explicações dadas por diferentes povos indígenas,
escolhemos as dos povos Katukina, Kulina e Terena.

A história da criação do povo katukina
Os Katukina vieram debaixo da terra. Logo que surgiram não
32
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havia mulheres, somente homens. Vieram caminhando e cantando
o mariri. Não tinha canto, era só hi, hi, hi. Vieram cantando na
beira do rio. Aí disseram:
- Pra onde nós vamos morar? Vamos procurar um lugar para
morar. Vamos embora procurar uma ponte para atravessar do
outro lado do rio.
Os Katukina não usavam
roupas, só usavam a tanga.
No caminho, encontraram
duas mulheres. Essas
mulheres carregavam um
paneiro. Só usavam tanga e
chapéu de pena de arara, de
taboca, pena de japó. Usava
um enfeite no nariz. Aí foi um
mês procuran-do para
atravessar o rio. Aí falaram:
- Vamos 'subir, aonde a
gente achar uma ponte a
gente atravessa pro outro
lado.

As diferentes explicações sobre as origens.

Todos falaram:
- Vamos embora. Seguindo e cantando hi, hi, hi.
Vieram debaixo e encontraram o Juruá. No Juruá encontraram
um jacaré muito grande. Ele afundava e subia. E era só mato nas
costas dele. Aí eles disseram:
- Será que esse jacaré serve de ponte para atravessarmos
para o outro lado?
Ali fizeram um tapiri para todo mundo. No outro dia de manhã
o jacaré falou:
- Como eu sou grande, vou dar passagem para vocês
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atravessarem para o outro lado. Mas se vocês querem passar
parar o outro lado, limpem as minhas costas.
Passaram três dias limpando as costas do jacaré. Ele mandou
as cabas, aranha, tucandeira e formigas picarem os pés do pessoal
para pararem de limpar. Mas mesmo assim limparam. Então, o
jacaré falou:
- Vou avisar vocês para comerem somente carne de macaco.
Não comam filhote de jacaré. Eu vou dar passagem, mas vou
olhar os dentes de todos vocês para ver se não comeram jacaré.
Agora eu vou avisar vocês que não tem nome, vocês prestem
atenção que eu vou dizer os nomes, cada qual vai teF seu nome:
Taramachê roapá, Taratecá roapa, Tàrawani roapa, Taramesi
roapa. Já que eu dei nome para vocês, eu vou atravessar vocês

do outro lado.

,

Assim, o pessoal começou a passar. O jacaré falou:
- Podem ir passando em cima das minhas costas. Se comerem
meu filhote, eu vou largar vocês.
Até que apareceu um homem que tinha no dente carne de
jacaré. Logo que o jacaré viu a carne dele ficou triste e abaixou
um pouco na água. Em seguida falou:
- Eu vou atravessar só os que estão nas minhas costas. Os
outros eu não vou atravessar mais não.
Esse homem que tinha comido jacaré estava no meio daqueles
que ainda poderiam atravessar. O jacaré foi então até o meio do rio
e virou. O pessoal que estava em cima do jacaré caiu no rio e as
piranhas comeram todos. Aí ficou dividido: metade em cada lado
do Juruá. Quem ficou do outro lado foram os Marubo. Estes que
passaram do outro lado começaram a perguntar o nome de todos.
Cada um dizia seu nome. O jacaré tinha dito para eles que era para
continuarem usando os nomes que tinha dado para cada um.
Os homens só usavam lança de pupunha para matar os bichos,
por isso eles não tinham nada. Não sabiam fabricar panelas, nem
roupas. Os Katukina tinham mulher, mas não sabiam fazer filhos.
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História da criação do povo Katukina

Não sabiam fazer relação com mulher. Faziam relação no joelho e
no sovaco da mulher. Até que um dia apareceu um macaco macho,
um cairara. Aí o macaco disse assim:
- Desse jeito vocês nunca vão ter filhos.
Eles deram uma mulher para esse macaco para ele fazer relação
sexual com essa mulher. O macaco falou:
- Vocês têm que ter relação com as mulheres de vocês. Assim
vocês nunca vão acabar, vai aumentar a população de vocês.
O macaco reuniu o pessoal, féflou para a mulher deitar no chão
e teve relação com ela. Toelo mundo ficou olhando para aprender.
Dali para frente os Katukina aprenderam a ter relações com as
mulheres, para ter filhos. Até hoje.
Narrado por Maurício da Silva Ni ' i Katukina traduzido por Baía Paixão Mae Katukina e
João Assis Me 'o Katukina

A história de quirá (povo kulina)
Antigamente não havia gente
Quirá e seu irmão Tamacô, foram os que criaram.
Os dois criavam um passarinho embaixo de suas redes.
Sempre que o passarinho sentia fome, piava, piava e piava.
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- Dá comida para o teu filho, falava um deles. Ele está com fome.
Depois de Ter comido, o pássaro se calava.
Espremendo as folhas da anilina, eles fizeram o sangue menstrual
da mulher. A anilina transformou-se em sangue de mulher.
Fizeram também a vagina.
Essa foi feita cortando o coco aricori, o coco açú e o coco jaci.
Guardavam os cocos entre as palhas da maloca.
Do coco açú eles fizeram as vaginas maiores. As vaginas
pequenas eles fizeram do coco aricori. As bem pequenininhas
eles fizeram de coco jaci.
Então, à noite, eles dormiram. Quirá acordou e falou para
Tamacô:
- Acorde Tamacô!
E Quando Tamacô acordou, viu que Quirá havia saído noite a
dentro.
/
Então Tamacô disse:
- Cuidado com onça!
E começou a ouvir a pisáda de onça nas folhas.
Então Tamacô abanou o fogo e, quando a labareda subiu, viu
uma onça que olhava para ele.
- Hei, companheiro! Uma onça.
Mas a onça falou:
- Sou eu (Quirá), fique quieto.
Dormiram mais uma noite. Quando amanheceu, quebraram o
JeJum.
- Vamos, companheiro, disse Quirá. Vamos buscar maribondos.
Quando encontraram os maribondos, começaram a chutar as
casas pelos varadouros da mata.
Num caminho jogaram trinta casas de maribondos. Noutro
caminho jogaram vinte, noutro jogaram dez, lá longe jogaram
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quatro e para acolá cinco.
Então dormiram outra noite.
De madrugada Quirá, falou:
- Embora, companheiro! Vamos p1n1car as mulheres que
surgiram de onde jogamos os maribondos.
Chegando perto, ouviram barulho de pés e machados que
cortavam fazendo ca! Ca! Ca!
Quirá agarrou uma pelo braço.
- Embora! Vamos pinicar.
Então Quirá pinicou primeiro. Pinicou, pinicou, pinicou e depois
de acabar, largou.
- Tamacô pinique você também!
Mas Tamacô começou a pinicar entre os dedos do pé da mulher.
- Aí não é a vagina. Você está pinicando no pé, Tamacô, disse
Quirá. A vagina é aqui.
- Ah, sim, companheiro, agora aprendi, falol1 Tamacô.
Passou-se outro dia.
Estavam os dois brincando com grãos de milho entre as palmas
da mão e Tamacô disse a Quirá:
- Faça agora com os olhos fechados!
Quando Quirá fechou os olhos, Tamacô puxou o beiço e Quirá,
cortou e jogou para o alto.
Mas o beiço voou e sentou em um galho cantano há! há! há!
Ele transformou-se no pássaro "barissite".
Acabou.
Contada por Naodsa dsomaji madija e presente no livro
Madijadenicca Ima: Histórias dos Kulina.p. 6-7
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A história da origem do povo Terena
Havia um homem chamado Oreka Yuvakae. Este homem
ninguém sabia da sua origem, não tinha pai e nem mãe, era um
homem que não era conhecido de ninguém. Ele andava
caminhando no mundo. Andando num caminho, ouviu grito de
passarinho olhando como que com medo para o chão. Este
passarinho era o bem-te-vi.
Este homem, por curiosidade, começou chegar perto. Viu um
feixe de capim, e embaixo era um buraco e nele havia uma
multidão, eram os povos terena. Estes homens não se
comunicavam e ficavam trêmulos. Aí Oreka Yuvakae, segurando
em suas mãos tirou eles todos do buraco.
Oreka Yuvakae, preocupado, queria comunicar-se com eles e
ele não conseguiu. Pensando, ele resolveu convocar vários animais
para tentar fazer essas pessoas falarem e ele não conseguia.
Finalmente ele convidou o sapo para fazer apresentação na
sua frente, o sapo teve sucesso pois todos esses povos deram
gargalhada, a partir daí eles começaram a se comunicar e falaram
para Oreka Yuvakae que estavam com muito frio.
Extraído do lívro de BITTENCOURT & LADEIRA, intitulado: A história do povo Terena.p.22-23

Escolhemos, também, duas outras histórias de antigamente,
pertencentes a povos de terras distantes. Tratam-se de africanos
e judeus. Apesar de existirem representantes desses povos no
Brasil, a maioria vive fora do país e da América.

A criação do mundo na visão
de alguns povos africanos
No começo não existia o mundo. Existia só Olorum, o Deus
supremo. Por isso, os antigos imaginavam que ele era o céu azul.
Um dia Olorum teve a idéia de criar as Estrelas, o Sol, a Lua, a
Terra.
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Quando Olorum olhou para a Terra resolveu criar as plantas, a
água, o vento, o fogo, as pessoas.
Então ele precisou criar ajudantes para cada um tomar conta
de uma coisa criada: um Deus para cuidar da água doce, da água
salgada, dos trovões, dos remédios, das doenças, das
adivinhações ... Assim ele criou os Orixás.
Até hoje Olorum continua morando longe, sozinho. Quando os
homens querem fazer algum pedido para ele, precisam pedir aos
Orixás.
Depois de criar os orixás Olorum escolheu o mais forte, o mais
inteligente, bonito e esperto de todos: Oxalá.
O único defeito de Oxalá era ser teimoso.
Um dia Olorum chamou Oxalá e encarregou-o da missão de
criar o mundo. Ele disse:
- Para executar
esta tarefa você receberá dois poderes. Um é
,
o poder de ABA,
isto é, o poder de inventar as coisas. O segundo
,
poder é o AXE, isto é, a força para transformar em realidade tudo
" .
.
o que voce 1mag1nar.
Em seguida Olorum entregou a Oxalá uma coisa embrulhada
em um pano escuro. Era o saco da criação. Então Olorum falou
de novo com Oxalá:
- Escute bem, Oxalá, você será o deus da obrigações diante
dos outros orixás. Você deverá respeitar os outros orixás, atender
os pedidos deles. eu criei vocês para trabalharem juntos, sem
nenhum querer ser superior ao outro. Agora vá e crie o mundo.
Envaidecido com o seu trabalho Oxalá pegou seu paxorô (cajado)
e partiu. Quando ia passar pelo portão do lugar dos Orixás ele viu
um moleque sentado, tomando conta do portão. Era Exu.
Esse menino, quando tratado com pouco caso, sempre procurava se vingar.
Oxalá foi passando todo vaidoso, de nariz prá cima.
Quando o viu, Exu deu um salto em sua frente e disse:
- Ei, espere! Você não pode atravessar este portão sem antes
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fazer uma oferenda para mim. Eu quero um presente, me dê o
presente que depois eu deixo você passar.
Oxalá torceu o nariz e respondeu:
- Eu estou a serviço de Olorum, o grande Deus! Está pensando
que eu tenho que dar satisfações ou presente para um moleque
como você?
Então Oxalá ameaçou quebrar-lhe o paxorô na cabeça. E seguiu
uma terrível sede.
De tanta sede, Oxalá resolveu bater com o cajado num tronco
de um dendezeiro, de onde brotou um líquido refrescante: o vinho
de palmeira de dendê. Oxalá bebeu ... bebeu ... bebeu ... e acabou
adormecendo de bêbado.
Daí Exu foi correndo falar com Odudua, o segundo Orixá criado
por Olorum. Odudua era um guerreiro forte e corajoso, o maior
rival de Oxalá. O moleque Exu disse para Odudua:
- Odudua, eu vou ajudá-lo a criar o mundo, mas você tem que
me prometer que eu serei sempre o primeiro dos Orixás a receber
oferendas e presentes.
Odudua aceitou. Exu levou-o até Oxalá, adormecido perto do
dendezeiro.
- Veja Odudua, aí está Oxalá, dormindo como o saco da criação.
Vá até Olorum e conte para ele que você encontrou Oxalá bêbado.
Quando Odudua contou para Olorum ele ficou muito aborrecido
com a falta de responsabilidade de Oxalá. Ordenou que Odudua
criasse o mundo.
Odudua foi correndo até o portão encontrar Exu. Agradecido,
deu muitos presentes para ele.
Passado o portão dos Orixás só havia água, só água salgada.
Odudua nem podia caminhar, pois afundava. Então ele lembrou
do saco da criação e resolveu abri-lo.
De dentro do saco tirou uma coisa escura, que atirou um
punhado longe. Era a terra.
Admiradíssimo, Odudua continuava a atirar mais punhados e
a terra foi se extendendo.
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Odudua resolveu chamar a galinha, que começou a ciscar,
atirando a terra para longe. Foi assim que se formaram os
continentes.
Quando Oxalá despertou da bebedeira ficou louco da vida! Foi
correndo ao encontro de Olorum. Olorum foi logo dizendo:
- Você se embebedou com vinho de dendê. Agora você e os
seus descendentes ficarão proibidos de tomar esse vinho.
Oxalá ficou tão triste, que Olorum ficou com dó e falou:
- Eu vou dar um outro trabalho para você: você poderá moldar
no barro o corpo dos homens e das mulheres e eu vou soprar a
vida neles.
Assim Oxalá foi ajudar na criação das pessoas feitas de argila,
assim ele não ficou mais triste.
Extraído do livro intitulado: Brasil e África:
uma visão xinguana da formação do povo brasileiro. p. 63

A história da criação do mundo do povo judeu
I

Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era
deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo; o sopro de
Deus pairava na superfície das águas, e Deus disse: 'Que a luz
seja!' E a luz veio a ser. Deus viu que a luz era boa. Deus separou
a luz da treva, deus chamou a luz de 'dia' e à treva chamou
'noite'. Houve uma tarde, houve uma manhã: o primeiro dia.
Deus disse: 'Que haja um firmamento no meio das águas!'
Deus fez o firmamento e separou as águas inferiores do
firmamento das águas superiores. E assim aconteceu. Deus
chamou o firmamento de 'céu'. Houve uma tarde, houve uma
manhã: segundo dia.
Deus disse: 'Que as águas inferiores ao céu se juntem em um
só lugar e que apareça o continente!' Assim· aconteceu Deus
chamou o continente de 'terra'; chamou de 'mar' o conjunto das
águas. Deus viu que isto era bom.
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Deus disse: 'Que a terra se cubra de verdura, de erva que
produza a sua semente e de árvores frutíferas que, segundo a
sua espécie, produzam sobre a terra frutos contendo em si a sua
semente!' Assim aconteceu. A terra produziu verdura, erva que
produz a sua semente segundo a sua espécie, e árvores que
produzem frutos contendo em si a sua semente, segundo a sua
espécie, Deus viu que isto era bom. Houve uma tarde, houve
uma manhã; terceiro dia.
Deus disse: 'Que haja luminares no firmamento do céu para
separar o dia da noite, que eles sirvam de sinal tanto para as
festas como para os dias e os anos, e que sirvam de luminares no
firmamento do céu para iluminar a terra'. Assim aconteceu. Deus
fez dois grandes luminares, o grande luminar para presidir o dia,
o pequeno para presidir a noite, e as estrelas. Deus os estabeleceu
no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir o dia e
a noite e separar a luz da treva. Deus viu que isto era bom. Houve
uma tarde, houve uma manhã: quarto dia.
Deus disse: 'Que as águas pululem de enxames de seres vivos
e que o pássaro voe acima da terra em face do firmamento do
céu'. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os
pequenos seres vivos dos quais pululam as águas segundo a sua
espécie, e todo pássaro alado segundo a sua espécie. Deus viu
que esto era bom. Deus os abençoou dizendo: 'Sede fecundos e
prolíficos, enchei as águas dos mares, e que o pássaro prolifere
sobre a terra!' Houve uma .tarde, houve uma manhã: quinto dia.
Deus disse: 'Que a terra produza seres vivos segundo a sua
espécie; animais grandes, animais pequenos e animais selvagens
segundo a sua espécie'. Assim aconteceu. Deus fez os animais
selvagens segundo a sua espécie, os animais grandes segundo
sua espécie, todos os animais pequenos do solo segundo a sua
espécie. Deus viu que isto era bom.
Deus disse: 'Façamos o homem à nossa imagem, segundo a
nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os
pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os
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animais pequenos que rastejam sobre a terra!'
Deus criou o homem à sua imagem,
à imagem de Deus ele o criou;
criou-os macho e fêmea.
Deus os abençoou e lhes disse: 'Sede fecundos e prolíficos,
enchei a terra e dominai-a. Submetei os peixes do mar, os pássaros
do céu e todo animal que rasteja sobre a terra!'
Deus disse: 'Eu vos dou toda erva que produz a sua semente
sobre toda a superfície da terra e toda árvore cujo fruto produz a
sua semente; tal será o vosso alimento. A todo animal da terra, a
todo pássaro do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e que tem
sopro de vida, eu dou como alimento toda erva que amadurece.
Assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito. Eis que era
muito bom. Houve uma tarde, houve uma manhã: sexto dia.
O céu, a terra e todos os seus elementos foram terminados.
Deus terminou no sétimo dia a obra que havia feito.
Ele cessou no sétimo dia toda a obra que fazia.
Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, pois tinha cessado,
neste dia, toda a obra que ele, Deus, havia criado pela sua ação.
Este é o nascimento do céu e da terra quando da sua criação.
3

Extraído da TEB: TRADUÇÃO ECUMÉNICA DA BÍBLIA.

Atividades
1. Para responder no caderno:
a) Será que t9d.os os povos surgiram no mesmo lugar? Por que?
b) Para os Kaxinawá, a história do jacaré ·que serviu de ponte
explica a separação dos diferentes povos. Você conhece outra
história parecida?
2. Para pesquisar nos livros:
a) A história do branco conta que antigamente o mundo era um
só e depois se dividiu em 5 partes, que chamamos continentes.
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Quais são os nomes destes continentes?
3. Para pesquisar com os parentes:
a) Escreva no seu caderno uma história de antigamente que
conte a origem do mundo, de seu povo, dos bichos.
Desenhe também.
Muitos brancos costumam usar, para explicar a criação do mundo
e de todos os seres vivos, a história contada pelo povo judeu. Ela faz
parte das crenças religiosas de todos aqueles que se dizem cristãos.

A explicação dada pela ciência do homem branco
As ciências do homem branco explicam que o mundo teria
surgido há cerca de 3 bilhões de anos
e, que os parentes mais
,
antigos do homem apareceram, na Africa, por volta de 1 milhão
de anos. Elas explicam, também, que a humanidade passou por
mudanças no corpo até chegar a aparência atual. Pesquisas foram
realizadas em locais onde foram encontrados ossos humanos e
de animais, restos de ferramentas, pinturas antigas, etc.
Fala-se que as primeiras populações matavam caças grandes,
alimentavam-se com frutos da mata e outras batatas do mato.
Ainda não faziam roçados. Lutavam para ter o fogo.
No começo, a terra já existia e era só um mundo, todo ligado.
Depois chegou um tempo muito forte, de muita friagem, que
matou muitos seres vivos e mudou a terra, os bichos e as plantas.
A Terra dividiu-se em 5 partes, que são os continentes.
Norberto Safes Tene Kaxinawá
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Capítulo 6
povoamento da América
A chegada do homem na América
Durante as aulas de História, aprendemos que as primeiras
populações surgiram no continente africano. Através de pesquisas
e escavações realizadas, foram encontrados os vestígios mais
antigos do homem.
Com o passar de muito tempo, o homem antigo foi entendendo
mais sobre a natureza e foi desenvolvendo seus conhecimentos, o
jeito de fazer suas armas, suas casas, seus artesanatos e suas tintas.
O homem antigo começou a andar pelo mundo, procurando novos
alimentos e climas melhores para viver. Espalhou-se para outros lugares, por vários caminhos, para outros continentes. Nesses novos
locais foi criando novos costumes.

A chegada do homem na América

As populações que chegaram às, Américas não vieram por um
só caminho. Algumas saíram da Asia e atravessaram o Estreito
de Bering, andando por cima do gelo. Espalharam-se pe-la
América do Norte, Amé-rica Central, América do Sul. Depois
foram cami-nhando com grande dificul-dade, atravessando grandes
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,

florestas e chegando pelos rios. Por isso, as pessoas da Asia são
parecidas com os índios das Américas.
,
O continente americano foi ocupado há milhares de anos. E falso
quando falam que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em
1.500. Antes dos portugueses chegarem, os índios eram donos de
suas terras tradicionais. Eram muitas etnias que viviam em liberdade
em lugares diferentes, com suas próprias formas de organização.
Raimundo Nonato kaxinawá

... E o jacaré serviu de ponte
Estudando, a história dos primeiros povos do mundo, que
nasceram na Africa e chegaram ao norte da América atravessando
o Estreito de Bering, dá para lembrar a história de antigamente
do nosso povo Kaxinawá sobre "O jacaré que serviu de ponte".
Esta história do jacaré encantado conta que, de primeiro, os
homens moravam todos numa só aldeia. Depois de muito tempo,
alguns povos começaram a se espalhar para outras terras,
procurando presas de macacos, colares de miçanga e tintas para
pintar o corpo. Quando chegaram na beira de um igarapé bem
largo, encontraram um jacaré que se ofereceu para servir de ponte.
Eles pediram licença para atravessar nas suas costas para o norte
do continente americano. O jacaré aceitou atravessar a todos.
Somente queria carne para se alimentar. Disse que só não aceitava
comer carne de animais de sua família. Poucas pessoas passaram.
Outros povos mais apressados mataram um jacaré e deram
para ele como forma de pagamento pela travessia. O jacaré ficou
com muita raiva e afundou para sempre.
Por isso, os povos passaram a viver apartados em diferentes
lugares da Terra. Os que passaram para o outro lado são os povos
dos dentes de macaco e dos produtos da natureza. Os que não
passaram são os povos das miçangas, os grupos maiores.
Fazendo comparação dessa história contada pelos brancos com
o nosso mito Kaxinawá, o Estreito de Bering parece com o j acaré
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que serviu de ponte. Depois que o jacaré afundou,
nós passamos
,
a viver apartados dos nossos parentes da Asia. Os povos que
conseguiram passar são os índios das Américas.
Edson Medeiros Ixã Kaxinawá

Primeiros povoamentos da América do Sul,
Brasil e Região Amazônica
I

Depois de atravessar o Estreito de Bering e caminhar por toda a
América do Norte e a América Central, alguns povos conseguiram
chegar até a América do Sul.
·
Até o momento, os vestígios mais antigos destes povos na América
do Sul foram encontrados em países chamados Equador e Colômbia.
Outros povos desceram e foram devagarzinho ocupando as terras
que depois passaram a ser o Brasil. Alguns povos ficaram próximos
ao mar; outros ficaram morando em cavernas, no interior. Comiam
frutos do mar e da mata', caçavam animais pequenos e grandes.
Alguns já plantavam macaxeira, milho e comiam raízes e outras batatas.
Faziam adornos de ossos, pedras e conchas. Enterravam seus mortos
em potes de cerâmica. Faziam desenhos nas paredes de pedra. Eram
desenhos de animais, do sol, da lua, das estrelas, do fogo. Pintavam
com tintas tiradas da própria natureza, de cores vermelha, amarelo,
branco e preto.
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Suriname

Legenda

'

Caminho
Rio
Primeiros lndios

A chegada do homem na Amazônia ,

,

No Brasil, os vestígios mais antigos foram encontrados em São
Raimundo Nonato (PiauO e em Lagoa Santa (Minas Gerais). Nestes lugares
foram encontrados locais antigos de moradia, com vestígios de ossos
humanos, artefatos de pedras e pinturas em pedras.
As primeiras ferramentas eram feitas de pedra, de osso e de madeira.
Os materiais que eram feitos de madeira, de palha e de algodão não
são encontrados no solo onde há marcas de aldeias antigas. O tempo
comeu tudo. Somente os vestígios de pedra e cerâmica ficaram. Nos
dias de hoje esses vestígios ainda estão sendo encontrados e
pesquisados por arqueólogos.
Pesquisadores afirmam que, para chegar na Amazônia, esses povos
antigos saíram da Venezuela, passaram pelas Guianas até chegar ao
rio Amazonas. Depois se espalharam por outros caminhos e foram
entrando pela Amazônia.
Nos estados da Amazônia foram encontrados muitos vestígios. No
Pará (PA), na Ilha de Marajá, estão os vestígios mais antigos da
região: restos de comida, peixes e animais pequenos. No Amapá
(AP) foram achados artefatos de pedra e potes grandes de cerâmica,
onde eram enter-rados os mortos. Em Roraima (RR) foram
48

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA -

UNIDADE I

encontrados machados de pedras, além de desenhos e pinturas nas
rochas. No Acre (AC) têm machados de pedra e pedaços de cerâmica,
pratos e potes, com desenhos e caras de gente. Sabe-se também da
localização antiga de várias aldeias, que tinham forma de círculos.
Hoje, no Acre, existem vestígios e materiais
concretos nas Terras
,
Indígenas do Purús, Jordão, Amônia, Iaco, Agua Preta, Colônia 27 e
Rio Murú, como prova de aldeias antigas.
Manoel Sabóia Ame Kaxinawá
Raimundo Nonato kaxinawá

A seguir, veremos um texto dos professores indígenas do Acre
a respeito de outros povos americanos. Aqui é interessante
destacar o povo Inca, por ser o Acre fronteira com o Peru e por

Tikal, cidade do povo .M aia - Guatemala

causa da relação dos povos indígenas do Acre com os povos
andinos.
Esse texto mostra o conhecimento d·os professores sobre esses
outros povos indígenas existentes antes da chegada do europeu.

Outros povos indígenas
da América antes do contato
Os povos pré-colombianos foram os primeiros habitantes
da América. Já viviam no continente muito antes da chegada de
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Cristóvão Colombo e de outros europeus. Alguns desses povos
desapareceram, outros sobreviveram e estão espalhados pelo
continente, fazendo parte de muitos países.
Entre os índios pré-colombianos, os mais conhecidos foram
Maias, Astecas e Incas. Assim como os índios brasileiros, esses
povos também começaram a ter dificuldades na América quando
os europeus chegaram. Eles tinham suas próprias religiões, seus
próprios deuses e tinham seus alimentos muito variados. Tinham
também suas formas de economia.
A vida dos Maias, Astecas e Incas era um pouco diferente
daquela que outros povos indígenas tinham. Sabemos que eles
já possuíam muitos conhecimentos, que hoje ainda existem. Eles
sabiam construir prédios e cidades e também alguns já sabiam
ler e escrever.
O povo Inca se desenvolveu na América do Sul ao longo da
cordilheira dos Andes, em regiões do Peru, Equador, Bolívia. No
início, os Incas estavam concentrados na região do Peru. Com o
passar do tempo eles se espalharam conquistando povos de outras
.,..,
reg1oes.
Os Incas criavam animais, hoje já quase extintos, como vicunha,
alpaca e lhama. Deles usavam a carne para se alimentarem, a lã
para sua tecelagem e alguns serviam também como meio de
transporte. Eles plantavam milho, batata doce, abóbora, mandioca,
abacaxi etc.
Esse povo tinha sua tradição cultural. A língua geral mais falada
era o quíchua e o seu maior deus era o sol, do qual se
consideravam descendentes.
A/delícia Luiza da Silva Yawanawá
Alberto Rosa da Silva Katukina
Evilásio Sereno Kaxinawá
Francisco Carlito Costa de Lima Poyanawa
Francisco Devani Poyanawa
Maria José Shawãdawa
Valdenice Nukini
Vanúsia Maneiro de Oliveira Nukini
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O fim da autonomia dos povos pré-colombianos
A chegada dos europeus (principalmente espanhóis) a América,
representou o fim do governo de Astecas, Incas e centenas de
outros povos indígenas.
Populações inteiras foram dominadas e obrigadas a deixar suas
regiões de origem para trabalhar como escravos para os invasores.
Milhares de famílias indígenas foram destruídas, pais foram
separados de seus filhos, maridos de suas mulheres.
A violência física, promovida pelo europeu, foi acompanhada
de violência cultural. O conquistador branco impôs elementos
de sua cultura para o indígena como, por exemplo, a língua e a
religião etc.
Apesar das tentativas de por fim a esses outros povos, a riqueza
cultural deixada sobrevive em muitos de seus descendentes, que
formam a maioria da população de muitos países onde se
desenvolveram.
Na história desses países, a sobrevivência da língua indígena,
como forma de resistência, e outros costumes tradicionais como
música, dança, vestimentas e artesanato são conhecimentos que
ligam o passado e o presente desses povos.

Macchu Picchu, cidade do povo Inca - Peru
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Atividades
1. Leia o texto "A Chegada do Homem na América" e faça no
caderno a seguintes atividades:
a) Desenhe um mapa dos vários caminhos por onde o seu povo
já andou no passado.
2. Pesquise com seus parentes uma história que conte a
chegada dos primeiros povos nas florestas do Acre e sul
do Amazonas.
3. Desenhe o mapa da sua terra indígena e identifique os
locais onde foram encontrados vestígios de moradias ·
antigas.
4. Conforme está contado no texto, desenhe e colora no
mapa as Terras Indígenas do Acre onde são encontradas
provas de aldeias antigas.
5. Faça uma lista de costumes indígenas que fazem parte da
cultura do povo brasileiro hoje. . ·

Quando os portugueses e espanhóis chegaram no continente
americano, na região próxima do oceano Atlântico, encontraram
milhares de povos, a maioria falava a língua Tu pi - guarani (do
tronco Tupi). Muitos desapareceram no pri·meiro século por
causa da escravidão e doenças desconhecidas pelos índios.
No inicio as terras do Brasil foram dominadas por Espanha e
Portugal e os povos indígenas que aqui viviam eram violentados
e massacrados pelos espanhóis e portugueses.
Os espanhóis dominaram os índios através das missões
religiosas, principalmente na região do Paraná. Em 1610 e 1632
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os bandeirantes pau!istas, brasileiros que faz~am as "correrias"
entre os índios do· Brasil, destruíram essas missões, matando
muitos índios, que.m se salvou fugiu para o sul e muitos foram
levados para São Paulo como escravos.
Mesmo com 500 anos de contato é o maior grupo indígena
do Brasil, estimado em 30 mil pessoas, espalhadas pelos estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do' Sul.
Nos últimos séculos, muitos Guarani migraram .Para o Paraná,
saindo de reg'iões do·Mato grosso, Paraguai e Argentina. Essas
migrações estão' relacionadas a suas crenças religiosas e as
pressõe$ pelo contato com o branco. Nessas migrações saem
na procura da "Terra Sem Mal'~ considerado como lugar sagrado,
onde pessa.m con.seg.uir
a paz.
. . ..
'

Adaptado do livro: E. assim começou a história que já havia começado. ..APEART.p.15-16
'

.

A chegada dos portugueses
I

Dizem ílJUitos livros que o descobrimento do Brasil começou
com a chegada dos portugueses, em lSQO. Dizem também que,
neste tempo, havia cerca de cinco milhões de índios morando
aqui, nessas terras. Por causa de sua grande ambição por riquezas,
os portugueses foram tomando os territórios tradicionais indígenas.
Eles fizeram correrias e mataram muitos índios. Trouxeram
também muitas doenças·desconhecidas.
Desse tempo para cá, houve mudanças no mundo todo, no
Brasil e no Acre. Para alguns povos indígenas essas mudanças
foram boas. Mas, para muitos, custou a própria vida.
Os povos indígenas fazem parte da história do Brasil. Para
quem lembra a verdade do passado, os índios já estavam aqui,
neste território, antes de 1500. Hoje, muitos povos estão lutando
para conseguir o direito de morar na terra que já foi deles.
Os livros dizem que o cariú é o povo brasileiro. Mas,
antigamente, os índios não conheciam o povo brasileiro. Por isso
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é que se torna importante recuperar a nossa história indígena,
antes do contato com os caríús e depois que começamos a viver
no meio deles.
Jaime Llullu Manchineri

Os africanos no Brasil
Quando os portugueses começaram a instalar suas fazendas
no Brasil, deu-se início também a captura de índios para
trabalharem como escravos nas plantações de cana-de-açúcar.
Com o passar do tempo, juntaram-se, a esses indígenas, outros
escravos, trazidos de terras muito distantes, do outro lado do
Oceano, Atlântico. Essas pessoas viviam numa terra conhecida
como Africa.
Os povos africanos eram e são bem diferentes dos índios do
Brasil. Eles são diferentes, em seus costumes, creAças e na cor da·
pele. Os negros são povos africanos. Existem também diferenças
entre eles. Os africanos estão divididos em várias nações, que
possuem línguas e culturas diferentes. Por exemplo, entre os
africanos trazidos naquela época estavam aqueles conhecidos por
nomes genéricos como sudaneses (Yorubas, Gegês, FantiAshanti, Peuhis, Mandigas e Haussas) e bantos (Bakongo,
Mbundo, Ovimbundo, Bawoyo e Wili). Como acontece com os
índios, serem considerados como um só povo, também as etnias
africanas são vistas assim.
Apesar das várias tentativas realizadas pelos brancos
portugueses, que se consideravam superiores e com uma cultura
melhor, de impor sua língua, tradições e costumes aos índios e
africanos no Brasil, esses resistiram. Negros e indígenas mantém
ainda viva grande parte de sua cultura.
O texto abaixo nos fala sobre a resistência dos negros e sua
contribuição para a cultura do povo brasileiro:
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A resistência dos povos africanos
Os diversos povos africanos trouxeram consigo seus costumes,
crenças, línguas, danças, ritmos, instrumentos musicais, comidas
típicas para o continente americano.
Mesmo espalhados no Brasil mantiveram uma parte de sua cultura
original para conservar sua identidade de grupo dominado. Por
vezes, esta identidade constituiu
mesmo um fator importante para
,
resistir à escravização. E o exemplo dos Quilombos que eram aldeias
construídas por negros que haviam fugido do cativeiro. Entre os
muitos quilombos existentes no Brasil-Colônia o mais célebre foi o
de Palmares comandado por Zumbi.
Algumas formas de organização permaneceram ou pelo menos
conservaram
uma certa identidade com as suas raízes culturais
,
africanas. E o caso das religiões denominadas afro-brasileiras como
o Candomblé Nagô, Angola-Congo, Jeje-Mina. Por vezes,
misturavam com outras religiões como com o Kardecismo, no caso
da Umbanda. Mesmo quando grupos de escravos se converteram
ao Catolicismo e adotaram rituais de devoção a santos padroeiras
e protetores de negros como São Benedito, Santa Efigênia e Nossa
Senhora do Rosário, como nas congadas, moçambiques ou
cabindas, mantiveram danças, ritmos, tambores e outros símbolos
e mesmo uma certa dimensão do culto aos ancestrais.
Danças como o samba, o jongo, afoxés, o batuque, lutas rituais
como a capoeira, com seus ritmos musicais e corporais, seus
instrumentos como o berimbau, agogô, atabaques e marimbas
são manifestações que fazem a cultura popular brasileira com raízes
africanas. Este imaginário comum nas suas origens são aspectos
de uma história cultural a ser preservada e conhecida pelo presente.
Adaptado do livro intitulado:
África: culturas e sociedades - guia temático para professores.
Museu de Arqueologia e Etnologia/ USP. p 11.
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Pelo texto que acabamos de ler, assim como pelo que
aprenderemos em outras partes desse livro, percebe-se que a
cultura do povo brasileiro carrega costumes de diversas origens,
resultado do encontro das culturas e descendências (casamentos)
que ocorreram entre indígenas, africanos e europeus. Portanto,
podemos dizer que o povo brasileiro é parte índio, branco e
negro.

Capítulo 7

Os índios na amazônia
Em busca do passado
Antes da chegada dos portugueses, calcula-se que existiam,
no Brasil, aproximadamente cinco milhões de índios. Desses, cerca
de três milhões e setecentos mil habitavam a Amazônia há pelo
menos, quinze mil anos. Alguns pesquisadores afirmam que esses
números podem ser ainda maiores. Há também aqueles que
acreditam que a presença de povos antigos no Brasil data de
quarenta e oito mil anos atrás. Essas informações são sempre
aproximadas. Por se tratar de uma época muito distante no
passado, em que as populações indígenas ainda não possuíam
registros escritos, não é possível estabelecer com precisão a
quantidade de pessoas que habitavam a floresta amazônica.
Os cálculos atuais, que podem mudar com novas informações,
baseiam-se no estudo de materiais como: os relatos escritos
deixados pelos exploradores europeus da época, os vestígios
arqueológicos ou sinais encontrados e relatos dados por indígenas.
Como muitos dos primeiros exploradores eram estrangeiros,
grande parte de seus registros encontram-se fora do Brasil, o que
dificulta a utilização desses materiais. Podemos encontrá-los nas
bibliotecas, arquivos e museus de países como Portugal, Espanha,
França, Inglaterra e Holanda entre outros. Esse fato também ocorre
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com os vestígios arqueológicos achados. Além disso, ainda são
poucas as pesquisas desse tipo realizadas na Amazônia.
Atualmente, a utilização de relatos orais tem se mostrado de
grande utilidade na reconstituição da história. As histórias contadas
sobre as migrações ocorridas, os contatos estabelecidos com
outros povos e tantas outras experiências vividas pelas populações
tradicionais, têm fornecido respostas a muitas perguntas surgidas
a partir do início de pesquisas. Hoje, ao lado dos estudos realizados
por antropólogos, arqueólogos, historiadores. Existem também
os trabalhos de pesquisas realizados por professores e outros
profissionais indígenas. Esse livro que agora utilizamos é um
bom exemplo dos resultados obtidos com esse trabalho de
investigação.

Os primeiros contatos com os
brancos na amazônia
No século XVII, expedições portuguesas chegaram à foz do
Rio Amazonas. Elas foram organizadas com os objetivos de
defender a' região de invasões estrangeiras e explorar as riquezas
naturais conhecidas como drogas do sertão (cacau, guaraná,
castanha, cravo, pimenta etc.).
Em 1616, os portugueses fundaram, na boca do Rio Pará, um
posto militar chamado "Forte do Presépio", atual cidade de Belém,
capital do Pará. A instalação desse e de outros postos militares
deu início à conquista de vários povos indígenas em cada região.
Centenas de aldeias foram destruídas e seus habitantes usados
na extração das.drogas do sertão.
A invasão da Amazônia aconteceu com tanta violência que,
em pouco tempo, a população indígena diminuiu. Antes da
chegada dos portugueses, passaram pela Amazônia viajantes
europeus, que deixaram registros escritos falando de aldeias com
grande quantidade de pessoas. Eles tiveram notícias de tantos
povos diferentes que perderam as contas.
Em algumas partes da Amazônia, os primeiros brancos a
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chegarem foram missionários católicos. Esses padres, assim como
os colonos, utilizaram-se do trabalho escravo de várias populações
indígenas. Retiravam índios de suas comunidades levando-os para
suas fazendas, chamadas missões.
Os padres mudaram muito os costumes dos povos indígenas
que encontravam. Para esses missionários, o índio só poderia ter
uma mulher, não poderia andar nu, teria que esquecer seus pajés
e acreditar na nova religião que traziam, enfim, queriam que os
índios ficassem como os brancos.
No século XIX, a exploração de drogas do sertão chegou as
terras acreanas. Coletores e regatões andaram nas regiões dos
rios Juruá e Purus, negociando com índios esses produtos.

O surgimento de povoados e cidades
As aldeias deram origem a muitas cidades da Amazônia. Como
forma de apagar a lembrança de sua origem indígena, no século
XVII os nomes de algumas cidades foram trocados por nomes de
cidades portuguesas como Santarém, Barcelos, Bragança e outras.
Além das aldeias, alguns postos militares portugueses mais tarde
se transformaram também em cidades.
No século XX, como resultado das transformações econômicas
muitos seringais também deram lugar a cidades. Como exemplo,
pode-se destacar o seringai Empresa, fundado por Neutel Maia,
em 1882, que se transformou na atual cidade de Rio Branco, capital
do Acre.

A herança indígena está viva
Com os índios, os brancos aprenderam várias coisas. Muitas tradições
indígenas passaram a ser usadas pelo povo do Acre e do Brasil. A
herança indígena está viva no meio da sociedade branca. Muitas palavras
do português vêm de línguas indígenas. Dos índios também vêm os
costumes do banho diário, de dormir na rede e de comer certas
comidas: macaxeira cozida, milho assado na brasa, peixe muquinhado
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e pimenta. Os cantos e as músicas dos índios servem até hoje de
inspiração para os brancos. Os primeiros povos deixaram muitas idéias
e muitos conhecimentos para as gerações atuais, pois foram os antigos
que descobriram o fogo e que fizeram a primeira panela de barro e as
primeiras ferramentas.
Professores Indígenas do Acre e Sudoeste do Amazonas

Capítulo 8

As línguas indígenas
Língua, família e tronco
Os estudos desenvolvidos por lingüistas, afirmam que no "Tempo
das Malocas" dos índios da Amazônia eram faladas aproximadamente
718 línguas. Para alguns pesquisadores, esse número pode ser ainda
maior. Hoje, mais de 500 anos depois dos primeiros contatos entre
índios e brancos no Brasil, a população indígena do país ficou reduzida
a pouco mais de 500 mil pessoas, distribuídas em 218 etnias. A
maioria desses grupos vive na Amazônia, onde há, pelo menos, 156
línguas indígenas sendo faladas. Essas informações costumam ser
aproximadas e não dão conta, por exemplo, de povos que estão
"ressurgindo" e de línguas faladas por índios não contactados (isolados).
Uma maneira usada para classificar as línguas faladas pelos povos
(indígenas e não indígenas) é estudando as relações que elas têm
entre si. Esse estudo tem permitido entender as diferenças existentes
entre os povos.
Quando os lingüistas descobrem semelhanças entre línguas, elas
são colocadas dentro de uma mesma família. As famílias que
apresentam parentesco são reunidas num tronco comum.
Nos exemplos abaixo, podemos observar como estão classificadas
algumas línguas usando para isso os conceitos de família e tronco
lingüístico.
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Alguma línguas européias
do tronco indo-europeu

ESPAN HOL
PORTUGUÊS
FRANCÊS
I TALIANO
CATALÃO
ROMENO

-

BRETAO
IRLANDÊS
"
GAULES
ETC .

I NGLÊS
HOLAN DÊS
ALEMÃO
SUECO
NORUEGUÊS
ETC.

RUSSO
POLONÊS
TCHECO
ETC .

ETC.

Algumas línguas indígenas do tronco proto-tupi
,

NHEENGATÚ
GUARANI
KAMAYURÁ
ETC.

CI NTA LARGA
GAVI ÃO
MONOÉ
SURUÍ
ZORÓ
ETC.

Quando é necessário mostrar como estão distribuídas as línguas
e o parentesco existente entre elas é muito utilizada a idéia de
árvore. Como isso funciona?
Vamos imaginar uma árvore. Olhando ela a partir das folhas,
galhos até chegarmos ao tronco teríamos a seguinte comparação:
• as línguas são as folhas;
• as famílias, formadas por línguas semelhantes, são os galhos; e
• o tronco lingüistico, formado pelas famílias que são parentes,
é o tronco dessa árvore.
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Pegando como exemplo a língua portuguesa, podemos observar
que ela possui semelhanças com outras línguas como o espanhol,
francês, italiano etc. Isso significa que elas pertencem a uma
mesma família de línguas ou como no exemplo da árvore, elas
estariam no mesmo galho. Essa família lingüistica é o latim. Por
sua vez esse galho está ligado como tantos outros galhos a um
tronco, que nesse caso é chamado indo-europeu.
A semelhança que a língua portuguesa tem com outras línguas
latinas pode ser demonstrada comparando-se algumas palavras.
Espanhol
um
dois
três
campo
candeia
caro

r.

uno
dos
tres
campo
candeia
caro

.

•

uno
due
tre
campo
candeia
caro

un
deux
trais
champ
chandelle
cher

Encontramos também semelhanças ao compararmos as línguas
indígenas fa ladas no Acre. As semelhanças entre línguas permitem
agrupa-las numa família. O quadro abaixo mostra exemplos de
palavras semelhantes que aparecem em algumas línguas da família
Pano.

Algumas línguas da família pano
vari

bari

vari

vari

sol

ushe

ushe

ushe

ushe

lua

epa

epa

epa

epa

pai

txi

txi

txi

txi

fogo
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Famílias lingüísticas existentes
no Acre e em outros estados

Apurina
Asheninka
Manchinéri
Baré
Terena
Etc.

Kulina
Kanamanti
Pau ma ri
Jamamadi
Etc.

Yawanawá
Kaxinawá
Shawãdawa
Jamináwa
Katukina
Nukini
Poyanawa
Kaxarari
Marubo
Etc.

,
Acre linguístico
'.uo Ne<;1R>

Legenda
Arawá
50

o

50

10 0 Km

•

Aruak

•

Pano
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Os índios no Acre

Índios Kaxinawá no Purus, 1952 - SCHULTZ & CHIARA

A região, onde hoje está situado o Estado do Acre, já estava
ocupada muito antes da chegada de colonizadores, por índios
pertencentes a diversos grupos. Estima-se que antes do contato
com o branco existiam 50 povos indígenas. Atualmente, verificase a presença de apenas doze povos, conhecidos oficialmente e
em contato com a sociedade "branca", pertencentes às famílias
lingüísticas Aruak, Pano e Arawá.
Nestes últimos anos tivemos notícias de povos chamados
"emergentes" ou "ressurgidos". São os povos indígenas que por
muito tempo ficaram desconhecidos ou foram considerados
extintos. No Acre, a partir do ano 2000, o povo Naua vem lutando
para ser reconhecido pelo governo e pela sociedade em geral e,
mais recentemente, também o povo Apolima-Arara.
O Acre também é uma região com índios sem contato, conhecidos como "índios arredios", "isolados" ou "índios brabos".
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A história da origem dos nomes
dos povos indígenas
Antigamente os índios e os brancos não se conheciam. A
primeira vez que os brancos encontraram com um índio, este
estava sem roupa e brincava com um morcego que tinha achado
num oco de pau. Os brancos perguntaram ao índio quem era ele
e ele, que não entendia o português, respondeu na sua língua:
eu tô matando morcego.
O morcego a gente chama kaxi. Então o branco botou um
nome nele - sua tribo e você se chamam Kaxinawá
Os brancos seguiram seu caminho e, mais na frente,
encontraram outro índio que caçava no mato uma arara. A arara
nós chamamos de shawã. Os brancos então perguntaram ao índio
onde é que ele andava. O índio respondeu assim: eu matei só
arara.
Então os brancos disseram: Você e sua tribo são Shawãdawa.
Mais na frente os brancos encontraram outro índio com um
porquinho morto nas costas. Os brancos então perguntaram o
nome dele e ele, que não sabia seu nome, disse assim: - eu matei
,
so um porco.
Como nós chamamos porquinho yawa, os cariús disseram: você e sua tribo são Yawanawá.
Depois os brancos encontraram outro índio no caminho caçando
com seu cachorro. O índio tinha matado só uma cutia e o cariú
perguntou: O que você matou? O índio respondeu: eu matei só
cutia. Os brancos botaram então o nome dele e de sua tribo de
Marinawá, pois nós chamamos cutia de mari.
Mais tarde, os brancos encontraram outro índio trabalhando
no roçado para derrubar pau. O índio estava com um machado,
jami, e os brancos botaram nele o nome de Jaminawa.
Sálvio Barbosa Kister Kaxinawá - (Estórias de Hoje e Antigamente, 1984)
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Os tempos da História:
do começo do mundo aos dias de hoje
A história vem sendo contruída dos tempos antigos até os dias
de hoje. Do tempo presente, segue para outro tempo diferente, o
futuro. A cada tempo que se passou, aconteceram modificações
nas formas de cada povo indígena se organizar. Essas modificações
fazem os tempos diferentes da história de um povo.
Para entender a vida de cada povo indígena do Acre e do
sudoeste da Amazônia, vamos separar sua história em cinco tempos
diferentes:
1)
2)
3)
4)
5)

o tempo das malocas;
o tempo das correrias;
o tempo do cativeiro;
o tempo dos direitos;
o tempo da história presente.

Em cada um desses tempos, vamos ver diferentes formas de
organização do nosso povo, desde o começo do mundo até os
dias de hoje. Em cada tempo, vamos estudar o que foi ficando, o
que apareceu de novidade, o que foi deixado de lado e como
foram se transformando nossas formas de viver, de organizar nosso
governo e nossos trabalhos.
Edson Medeiros Ixã Kaxinawá
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Capítulo 9
O tempo das malocas
A vida antes do contato
O tempo das malocas é o tempo mais antigo para os índios do
Acre e do sudoeste do Amazonas.
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E um tempo muito longo, que vem desde o começo do mundo.
Tempo do nascimento do nosso povo indígena.
Tempo das histórias de antigamente, dos nossos mitos.
Da nossa cultura tradicional.
O tempo das malocas serve para contar a vida de cada povo
indígena antes dos cariús chegarem na nossa região para abrir os
.
.
sennga1s.
Norberto Safes Tene Kaxinawá

,

No tempo das ma/ocas era assim

Nossa maloca tradicional
De primeiro, o nosso povo vivia em grandes malocas. Na nossa
língua, dava-se o nome de shubuã. No português, depois ficou
conhecido por kupixawa.

Nossa maloca tradicional era uma moradia de teto alto, coberto
de palha. Esse teto vinha até perto do chão, mas não encostava.
Não tinha paredes. O chão era de terra batida. A maloca era
sempre construída perto da água e dos roçados, para facilitar os
trabalhos dos homens e das mulheres.
Dentro do kupixawa moravam muitas famílias. Cada família
tinha seu próprio canto para atar suas redes, fazer fogo para
cozinhar, guardar suas coisas e pendurar as sementes dos legumes.
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Cada kupixawatinha seu chefe, que mandava nos outros chefes
de família.
Francisco de Jesus Leonor Prado Dasu Kaxinawá

A moradia hoje
As casas da minha aldeia são diferentes daquelas onde viviam
nossos antepassados no tempo das malocas. As casas são de
piso de paxiúba e as paredes de paxiubinha e as madeiras são
extraídas da floresta: mulateiro, envireira e outros paus. As casas
são cobertas de palha e as palhas são amarradas de envira. O
nome da envira é piaca. O fogão que o índio faz é de barro, e a
lenha para queimar é de todos os paus. Antigamente, os índios
só moravam numa casa só. Hoje, cada índio tem sua casa separada
para morar.
J úlio Barbosa Kaxinawá - (Fábrica do Í ndio, 1985)

A econo1mia tradicional dos povos indígenas
~

No tempo das malocas, cada povo indígena tinha seu território.
Cada povo tinha sua própria organização, com seu governo, que
era representado pelo seu chefe. O chefe organizava os trabalhos
na agricultura, as pescarias, as caçadas, as festas, os passeios,
as correrias contra outros povos. Também aconselhava seu povo
para viver unido.
Cada povo tinha sua economia tradicional. O trabalho dos
homens era caçar, pescar, tirar lenha, derrubar, plantar e limpar
roçado. As mulheres faziam potes e camburões de barro, fiavam
o algodão para amarrar flecha, teciam o algodão para fazer redes,
tangas e pulseiras, preparavam as tintas para enfeitar as pessoas
e para pintar os tecidos, arrancavam os legumes do roçado. De
manhã, iam buscar água no igarapé para fazer a comida do quebra
j ejum. Quando os homens iam caçar um pouco longe, suas
mulheres ficavam cuidando da casa, das crianças e do terreiro. A
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mulher do chefe coordenava os trabalhos das outras mulheres:
preparar caiçuma, cozinhar banana, macaxeira e torrar milho.
cada povo tinha diferentes festas de sua tradição. Os homens
velhos faziam festas para ter muita produção no tempo dos roçados,
da banana madura, do milho verde, das caçadas e das pescarias.
Eram vários tipos de festa: katxa, txÍI ingané, hegina, haika,
xipuare. Havia os pajés para preparar cipó e fazer remédios da
mata para curar as doenças que existiam nesse tempo.
Assim, os povos indígenas trabalhavam com sua economia
tradicional, antes da chegada do cariú. Muitas dessas atividades
continuam sendo feitas até hoje, nas aldeias do Acre e do sul do
Amazonas.
Geraldo Aiwa Apurinã

Origem dos roçados Kaxinawá
Diz-se que antigamente, o roçado começou assim:
Não existia nada para comer. Os homens só comiam barro torrado. Um dia, os filhos e os netos de um homem velho, que eram
muitos, choraram para comer outra coisa. O velho pensou: o que
é que vou fazer com os meus filhos e netos?
Pensou, pensou, pensou até que convidou os filhos e os netos
e falou assim:
- Eu, estando vivo, não vou dar j eito na vontade de comer
que vocês têm. Se vocês têm coragem de amarrar o meu pescoço
e sair arrastando até eu morrer, depois vocês me atiram no canto
e me enterram.
Porém, seus fi lhos e netos não fizeram isto.
Um dia, o velho pelejou com os seus filhos e netos e falou
novamente:
- Se vocês querem uma solução para comer outra coisa eu,
vivo, não posso dar nenhum apoio. Mas, morto, eu posso dar
I
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apoio para voces.
Seus filhos e netos resolveram então amarrar o velho e arrastálo até que ele morreu. E enterraram o velho onde havia morrido.
Da maneira que o velho havia falado, seus filhos e netos,
fizeram: cavaram uma cova, desceram o corpo do velho no chão
e foram embora.
O velho tinha falado, antes de morrer para seus filhos e netos,
que voltassem depois de três meses para o local onde ele estava
enterrado. Três meses depois, filhos e netos voltaram para
sepultura do velho.
Ao chegarem no local onde haviam enterrado o velho, viram
que em cima da sepultura tinha nascido um roçado de banana
com todo os legumes: milho, macaxeira, amendoim, cará,
inhame ...
Resolveram experimentar e comer o que tinham encontrado
no roçado. Arrancaram macaxeira e levaram para casa, cozinharam
e começaram a comer.
Depois que conheceram os legumes do roçado, resolveram
começar a botar roçado todos os anos. Dizem que depois que
começaram a botar os roçados é que aumentaram os legumes. O
costume de plantar roçado, nós não tínhamos. Depois da morte
do velho, que virou legume, nós começamos a botar os roçados.
Foi aí que tudo começou.
AAFI Francisco Melo Ibã Kaxinawá - (Chegou o Tempo de Plantar as Frutas, 2000)

A história da origem da macaxeira
De primeiro, foi a cutia que começou a fazer o roçado.
O pessoal Huni KU1 estava morando perto do roçado da cutia.
Todas as vezes os Huni Kur passavam por perto do roçado que
a cutia estava fazendo, ela derrubava os paus e plantava a
macaxe1ra.
O pessoal pensava de tomar o machado da cutia.
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Era só a cutia que tinha o machado. O pessoal de antigamente
estava pensando de como fazer para tomar o machado da cutia.
Um índio combinou com o pessoal que, quando a cutia fosse
no roçado na parte da tarde para derrubar os paus e plantar a
macaxeira, eles iam tomar o machado dela.
O pessoal foi lá para tentar pegar o machado. Chegaram perto
do roçado e ficaram escondidos nas folhas da mata.
Quando a cutia terminou de derrubar o roçado, arrumou as
suas coisas e começou a ir embora.
O pessoal estava deitado bem escondido e a cutia vinha vindo
perto para poder passar.
A cutia assustou e perguntou:
- Quem são vocês?
,

O pessoal não falou nada.
Ela perguntou três vezes:
- Quem são vocês?

E nada.
A cutia pensou, então eu vou me embora.
Ela começou a correr, mas o pessoal pegou na canela dela.
Ela começou a gritar:
- Não mexa comigo, não mexa comigo!
O pessoal falou:
- Nós só vamos te deixar quando você entregar o seu machado!
- Eu não dou não, falou a cutia.
O pessoal falava:
- Se você entregar o machado, nós soltamos você.
A cutia pensou, então eu vou deixar o machado com eles.
Até que a cutia soltou o machado para o pessoal e depois ela
foi embora.
Os Huni Kur começaram pela primeira vez a fazer roçado.
Quando passou uma semana, a cutia foi até lá onde o pessoal
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estava fazendo o roçado, e perguntou pelo seu machado.
- Ei fulano, eu vim aqui pegar o meu machado!
- Não, eu não dou não, eu não entrego mais não.
A cutia falou assim:
- Se vocês não me entregarem o machado, todos os anos que
vocês botarem as roças, eu vou comer a macaxeira que vocês
plantarem.
Os Huni Kur disseram: pode comer, mas o machado a gente
não dá mais não.
Falam que foi assim, que antigamente, os Kaxinawá começaram
a plantar a macaxeira e a botar o roçado.
AAFI França Tu-

Pinheiro Kaxinawá - (Ecologia da Floresta,1996)

O governo dos índios no tempo das malocas
No tempo das malocas, cada povo tinha um chefe, que era seu
governo. O chefe era respeitado por todas as famílias de seu
povo. Era reconhecido quase como um pai. Cada povo chamava
seu chefe de maneira diferente. Em Kaxinawá e em Yawanawá,
chamava shane bu; em Jaminawa, era diyaiwu; em Katukina era
nuku ivoi honi; e em Kaxarari era matiki. Esses nomes são usados
ainda hoje nas aldeias.
Antigamente, o chefe tinha duas ou três mulheres. Mas, só
dava certo quando elas eram irmãs. Primeiro, ele se juntava com
a irmã mais velha. Depois que passava um ano, ou dois, ia se
j untar com a irmã mais nova. As mulheres do chefe organizavam
os trabalhos das outras mulheres da aldeia. O chefe mandava as
mulheres preparar caiçuma e muita comida para os dias de festa.
Ele tinha o poder de mandar no resto do povo. Quando iam
fazer serviço de caçada ou de pescaria com tingui, o chefe
combinava com o resto dos chefes de família. Assim que os
caçadores voltavam, davam as caças que tinham matado para o
chefe dividir. O chefe mandava distribuir pedaços de carne para
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todas as famílias do kupixawa. Depois, chamava todo mundo
para comer junto.
No tempo das malocas, o chefe trabalhava no roçado. Ele
organizava o trabalho para que seus filhos e os outros parentes
trabalhassem unidos. Faziam roçado grande, mas depois cada
família ficava com um pedaço. O chefe juntava sua turma para
conversar de manhã, de tarde, na hora da janta e do quebra
jejum. Assim combinava os trabalhos.
O chefe também trabalhava organizando as festas. Dançavam
a festa do mariri. O povo todo aprendia a contar os mitos da
cultura, a cantar na festa de mariri, no cipó, no batismo. O chefe
também chamava o pajé para participar. Recebia outros povos,
dava festas e também visitava outras malocas, acompanhado de
outras pessoas, com medo de ser atacado.
Edson Meirelles Kaparuá Jaminawa
Valdemir Mateus Shane Kaxinawá

Costumes antigos dos índios do Acre
Antes do contato com os brancos, a gente só conhecia a nossa
cultura. Muitos conhecimentos já faziam parte dela.
Hoje, usamos muitas coisas fabricadas pelo branco. Mas, muitos
de nossos costumes ainda permanecem nos dias de hoje.
O primeiro costume que permanece é a nossa língua. Depois
que acabou o cativeiro dos patrões, passamos a valorizar ainda
mais a nossa língua, para nunca mais correr o risco de perder
nossa cultura.
Hoje, praticamos nossos hábitos de higiene, as pescarias de
tingui, muitos de nossos cantos, nossa religião, a medicina da
mata, nossas histórias de antigamente e nossas rezas para chamar
os espíritos das plantações.
Brincamos em várias de nossas festas tradicionais, como o
katxa, txiri, buna, nixpu pima, nixi pae, xingane e sai iti. Usamos
algumas peças de nossas roupas tradicionais: chapéus, colares e
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pulseiras. Apreciamos nos pintar com jenipapo e urucum para
ficar bonitos nessas festas.
As populações indígenas nunca quiseram deixar sua comida.
Esse é um costume que
sempre ficou na memória e na prática de
,
cada nação indígena. Indio gosta de comer carne e peixe assado,
ou muquinhado. Gosta também de tomar caiçuma de macaxeira,
banana, milho e mudubim. No tempo certo, gostam de colher
frutas da mata: uricuri, pitomba, ingá, maparajuba, biorana, pama,
pupunha, côco, açaí, abacaba e patoá.
As mulheres trabalham em vários tipos de artesanatos tradicionais: redes, cerâmicas, cestas, peneiras, paneiros.
Estes são trabalhos antigos. Os índios continuam vivendo os
costumes do seu povo. Não querem viver de outra maneira. O
que esqueceram, estamos procurando trazer de volta.
Professores Indígenas do Acre

e Sudoeste do Amazonas

Apresentamos a seguir um trecho do texto escrito por Máximo
,
Linhares, na época, funcionário do Serviço de Proteção aos Indios/
SPI. No trecho, descreve as suas impressões sobre os roçados,
alimentação e maneira de receber dos índios Kaxinawá.
1

Do lugar Ceará (de propriedade do Coronel Carvalho) acompanhado do gerente do mesmo, Sr. Manoel Rodrigues da Cunha e
mais pessoas, segui a pé por um ligeiro pique para as cabeceiras
do igarapé Forquilha, seis léguas distantes do barracão Ceará, em
vista a uma importante maloca dos índios caxinauás e Araras,
chefiada pelo famoso tuchaua Tescon, da tribo dos Caxinauás,
caboclo valente e que fala regularmente o português, anda vestido,,
possui três rifles e tem pequeno comércio com os barracões. E
casado com duas mulheres, tem filhos, faz alguma borracha e
planta roçado com seus caboclos .
...Andamos mais uma hora na mesma direção sempre para as
cabeceiras do igarapé Forquilha e depois de subirmos outra terra
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firme muito alta, mandei dar outra descarga, que foi franca e
imediatamente respondida pelos índios, que já não estavam longe
e por espaço de uns 40 minutos, aproximadamente, sai com minha
expedição no aceiro de um grande roçado de 400 metros de
extensão por 400 de largura, cheio de mandioca, banana, milho,
mamão e abacaxi, muito bem plantado, a toda esta lavoura em
pleno viço e inteiramente limpo. Nesta mesma maloca vi um outro
um pouco menor. A atravessarmos este roçado encontramos
grandes paios de milho e logo adiante dos enormes barracões e
três barracas, onde moram os hospitaleiros e bons índios da tribo
dos Caxinauás e Araras, chefiados pelo tuchaua Tescon. Houve,
porém, grande algazarra, produzida por cerca de 50 cães e pelas
crianças que amedrontadas enfiaram-se pelas matas com suas
irmãs. Alguns índios receiosos e espantados nos receberam de
rifles nas mãos...
... Queixando-nos de fome, pois já eram 2 horas da tarde e
ainda não havíamos tomado nenhum alimento neste dia, um dos
índios nos trouxe uma bacia de agate de bom tamanho cheia de
carne de porco e de macaco, com grande quantidade de cabelo
(pois a caça é cozida com o couro e cabelo para não tirar o gosto
da carne, segundo me informou um deles). Uma índia nos trouxe
um prato de barro com sal, pois não é hábito deles comer com
este tempero, mas sabem que o mesmo não acontece com os
civilizados.
Colocamos a bacia no chão para almoçar, no meio do barracão
e imediatamente ficamos cercados de grandes número de índios,
índias, culumys e cachorros. Todos comiam com satisfação no
grande prato comum, inclusive eu, que estava morto de fome.
Depois desse banquete, me foi servida uma tigela de caissuma
(mingau de mandioca, milho ou banana).
Ahi estive alguns dias estudando os costumes da tribo e
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indagando de suas necessidades. Fiz o recenseamento e tomei
outros apontamentos importantes. Não encontrei o Tuchaua Tescon,
que andava em visita a parentes em malocas no Tarauacá e Gregório.
Fui entretanto hospedado por seus representantes e cunhados
em sua barraca de chefe, onde nada me faltou.
Recebi grandes quantidades de frutas, mamão, bananas,
mandiocas e mundubim. Ao despedir-me, distribui com eles grandes peças de roupas que levava para este fim, realejos, contas,
que eles receberam com grandes mostras de alegria.
Adaptado do texto "Os Índios do Território do Acre-Impressões de um auxiliar da Inspetoria do
Serviço de Protecção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionaes." publicado no
Jornal do Commércio, do Rio de Janeiro, 12/01/1913

A festa do bune

A festa do bune

O homem faz roçado grande para plantar a banana. Planta
dois mil filhos de banana. Quando as bananas botam cachos, o
75
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homem combina com a mulher para fazer a festa. Quando a
banana está "de vez", o homem vai avisar os outros homens do
outro lado da aldeia e a mulheres também para que venham
ajudar a tirar a banana. No dia de domingo, eles vêm todos para
a aldeia e o homem já está esperando. No outro dia eles, vão
colheras bananas e passam o dia todinho tirando, carregando e
cantando. Então, o chefe convida os outros homens para irem
caçar na cabeceira do Rio Jordão. Gastam seis dias de subida,
três dias de caçada e dois dias de baixada. Quando eles chegam
em casa, no outro dia, começa a festa. Seis horas da manhã o
chefe manda a rapaziada derrubar a banana do pendurado. As
mulheradas ajun-tando, os outros velhos cantando. Depois que
terminam de derrubar a banana, vão arrancar o amendoim. A
moçada debulha amendoim e as velhas cozinham as bananas
para fazer caiçuma misturada com amendoim ."' Depois de
aprontarem todas as comidas, começam a cantar e a dançar.
Comem carne de macaco e carne de veado, bebem a caiçuma de
banana, fazem isso a noite toda. Até antes que o dia amanheça, o
pessoal já comeu a comida todinha e bebeu a caiçuma também
todinha. Então, o chefe da outra aldeia marca o dia para irem
ajudar a turma dele a preparar outra festa do mariri da banana.
João Safes Tene Kaxinawá (Estórias de Hoje e Antigamente, 1984)

A história do cipó
O cipó é a ciência da religião da natureza do mundo. Porque,
no mundo, exitem todas as coisas para a gente ver. Quando nós
queremos tomar cipó, não é de brincadeira. Nós tomamos cipó
para ver coisas sérias. Quando nós, índios, queremos preparar
cipó, vamos no mato pro-curar cipó e folha. A folha a gente
chama kawa e o cipó a gente cha-ma nixi pae. Quando achamos
o cipó, a gente corta cada pedacinho com quatro palmos. Depois
que acabamos de cortar, trazemos o cipó junto com a folha. Ao
chegar em casa, agente deixa pra preparar no outro dia, porque
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já é tarde e não dá tempo
de preparar. No outro dia,
bem de manhãzinha, a gente
já vai preparar: bate o cipó
com pedaço de pau. Quando
termina de bater, bota na
panela com as folhas. Então,
bota a panela no fogo para
ferver o dia inteiro. Quem
prepara, fica cuidando bem
pertinho do fogo e, assim,
não derrama, porque se
derramar, a pressão
vai
,
embora todinha. E por isso
gue a gente fica cuidando. A história do cipó
As quatro horas, a gente tira
'
do fogo para esfriar. As sete
horas da noite, nós tomamos com nossos companheiros. Quem
gosta de tomar. Tomamos e ficamos deitados na rede, até a pressão
chegar no corpo da gente, então, nós cantamos. Cada um toma o
tanto que quer. Vai a noite inteira mirando, na pressão do cipó. O
cipó ensina muitas coisas para a gente. Depois nós fazemos dieta:
não comemos jabuti, nem macaco, nem comemos conservas, nem
carne de ,boi, porque a gente fica doido. Nós não podemos nem
namorar. E assim que a gente faz dieta para tomar cipó.
Osaír Safes Síã Kaxínawá - (Estórias de Hoje e Antigamente, 1984)

A invenção do tecido
Houve um tempo em que a nossa gente não conhecia a arte
de tecer. Então, Basne Puru, a rainha de seda, resolveu tomar
forma humana, viver entre nossos antepassados e ensinar a
fabricação dos tecidos de que tanto necessitaram.
Basne foi recebida com muitas atenções pelas mulheres. Cada
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uma vinha trazer seu algodão para a aranha tecer as redes.
Um dia, uma de nossas mulheres trouxe quatro paneiros cheios
de algodão, pedindo à aranha que fizesse uma saia e uma rede.
E nem três dias tinham passado, a mulher voltou à casa da
aranha para buscar sua encomenda. Mas ficou muito decepcionada: não só a rede e a saia não estavam ainda prontas, como
viu seu algodão todo destruído.
Ela ficou tão chateada com a aranha que saiu sem nem mesmo
ouvir sua explicação. depois, se queixou com todas as pessoas da
aldeia, reclamando da sua falsa amiga, que estragou o seu
algodão. Ela não sabia, porém, que a aranha tecia assim: jogando
fora uma parte do algodão e aproveitando outra.
Infelizmente, o que tinha de acontecer aconteceu: uma outra
fofoqueira da aldeia, que não tinha nada para fazer a não ser
contar estórias, foi dizer a Basne Puru as coisas que a mulher
andava dizendo dela.
A aranha ficou bastante triste e resolveu apressar seu trabalho.
No dia seguinte, ela mandou chamar a mulher.
- Mulher, toma aqui sua rede e sua saia e ainda um pouco de
algodão e linha que sobraram. Leve tudo isso e desapareça.
Contaram-me que você anda falando mal do meu trabalho por aí.
Em seguida, a aranha mandou chamar a outra mulher, a que
tinha feito fofoca para ela e disse:
- Estou cansada de viver entre vocês e suas fofocas. Vou
embora. Mas antes quero ensinar a você a fiar e tecer, pois não
vou mais trabalhar para a sua gente. Serão vocês mesmos que,
de agora em diante, farão suas redes e tecidos.
E quando a mulher aprendeu tudo de que necessitava, a aranha
voltou a sua forma animal.
Foi desde então que nossas mulheres aprenderam a fiar e tecer
as nossas redes, suas saias e outros tecidos.
(Estórias de Hoje e Antigamente, 1984)
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O machado de pedra e o de ferro
Eu só posso falar do que eu
conheço. A história do machado de
pedra, que os veteranos contavam,
não chegou por esse meu tempo
de conhecer machado.
O machado era o material dos
índios para a agricultura. De
primeiro, eles botavam roçado, mas
não tinham condições. O melhor
machado que conheciam, então,
era o de pedra. O segundo era feito
de casca de jabuti e de si ri.
Pregavam o machado com pedaço
de cera no cabo. Quando iam
derrubar roçado, COm apenas dois
minutos que estivessem batendo na

O machado de pedra encontrado na Terra
indígena do Rio Breu

árvore, o machado quebrava. Eles lutavam, levavam dois, três
machados e, se quebrasse, todos, eles começavam a chorar ali, sem
saber como é que iam fazer. Subiam, então, num galho e tentavam
quebrar uns galhos com terçado de pupunha, para der-rubar galhão
e ter ao menos som-bra para poder plantar.
Existem muitas árvores que são boas de fogo, pegam fogo logo:
mulateiro, cumaru de ferro, bálsamo, pau d'arco. Outras, que têm
muita água, não ha como fazer.
Onde havia machado de pe-dra, as vezes um, dois, três dias de
viagem, eles iam atrás. Depois encon-travam pedaços de machado
de ferro, lá para o lado dos peruanos caucheiros que deixavam.
Quem achasse um machado de ferro ia dar ao chefe, cacique
dele. Se alguém quisesse machado do Tuxaua, e ele sovinasse, não
quisesse arrumar, tinha índio que sabia de remédio do mato que
envenenava na hora e matava Tuxaua.
Se alguém soubesse o nome do cara que envenenou, começava
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a guerra entre os índios, por causa do machado de ferro.
Depois que terminavam de roçar, eles enterravam o machado de
ferro dentro de um olho d'água (água que não seca) para não
enferrujar, até o tempo em que precisariam de novo da ferramenta.
Agostinho Manduca Matheus Kaxinawá

Atividades
1. Pesquise no texto e responda as perguntas no caderno:
a) No tempo das malocas, que nome era dado ao chefe principal
do seu povo?
b) Que tipo de serviço o chefe fazia?
c) No tempo de hoje, que nome é dado ao chefe?
d) Hoje, que tipos de serviço o chefe faz?
e) O que fazia a mulher do chefe no tempo das malocas?
f) E no tempo de hoje?
g) Desenhe, no caderno, como eram as casas, as primeiras
ferramentas e os roçados dos povos antigos
2. Dê o nome das festas de seu povo que ainda são realizadas
hoje. Faça o desenho de uma dessas festas.
3. Para pesquisar com os parentes:
a) Em que região vivia o seu povo de primeiro?
b) Por que seu povo se mudou para outros lugares?
c) Quais os tipos de doença que os povos de antigamente tinham?
d) Faça uma lista das medicinas tradicionais do seu povo e
as doenças que elas curam.
e) Conte uma história sobre o batismo tradicional do seu
povo. Também desenhe.
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Tempo das malocas do povo Apurinã
Antes da chegada dos seringueiros e patrões vindos do Nordeste
do Brasil, a nação Apurinã da região de Boca do Acre vivia espalhada em três aldeias: uma, localizada onde hoje é o camicuã e outras
duas, onde hoje é a Terra Indígena do km 45. Essas três aldeias se
comunicavam através das festas de xipuare.
Os adornos dos Apurinã eram feitos de palha de buriti, couro de
onça, urucum e jenipapo. Eles furavam as orelhas e o nariz para
enfeitar com ossos. A mulher usava folhas como vestuário. O homem
apenas amarrava seu pênis para cima com cinta de envira.
As casas eram feitas de folhas de ubim. Faziam pescarias de
tingui, outras pescarias com flechas e também faziam caçadas.
Seus alimentos eram peixe muquinhado e cozido, que comiam
com beiju e macaxeira. Faziam vinhos de banana, pupunha e
macaxe1ra.
Os Apurinã tinham uma vida saudável, sem doenças. Tinham
seus pajés para curá-los de alguns males, que não eram doenças
contagiosas, trazidas da cidade.
Geraldo Aiwa Apurinã

História Manchineri antes do contato
Esta é parte da pesquisa, que iniciei junto com os velhos
Manchineri mais antigos, sobre a história de meu povo, há mais de
100 anos atrás, no tempo das malocas, logo antes da chegada dos
cariús, aqui, no Acre.
Uma parte de nossa história conta que, antigamente, existiam
correrias entre os próprios índios. Existiam povos que faziam guerras
e se matavam a flechadas e bordunadas. De primeiro, os Manchineri pensavam que só eles existiam. Quando se encontravam
com gente de fala e de costumes diferentes, faziam guerra. Por
isso, mudavam de um canto para outro, procurando lugar tranqüilo
para morar, caçar, pescar e plantar.
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Nesses tempos antigos, os Manchineri tinham malocas nos
igarapés Pakshaha (Mutum), Ppholokhala (Monteza) e Katsuksuha
(Abismo). Era nesses lugares onde os Manchineri moravam.
Também tinha outros parentes que habitavam no rio Purus. Tinha
uma varação pela qual caminhavam 4 ou 5 dias até chegar nesses
outros rios. Havia também varação pelo rio Tahuamanu, que fica na
Bolívia. Assim, sempre estavam andando de um lugar para outro.
Um dia, os Manchineri toparam com o povo Katiana. Os Manchineri
não entendiam os Katiana, porque falavam outra língua. Nessa época,
os Katiana já tinham contato com os peruanos, que tinham lhes dado
terçados, machados, facas, panelas e até cachorros. No dia em que os
Manchineri e os Katiana se toparam, não houve correrias. Os Katiana
não eram um povo valente ou de guerra. Os Manchineri tampouco
eram um povo de briga.
Dizem que, nesse tempo, os Katiana não sabiam fazer artesanato.
As mulheres Manchineri faziam artesanato, plantavam e fiavam algodão
para tecer panos e redes. Os Katiana viram esses tecidos e ficaram
interessados de usar. As mulheres Manchineri teciam pano para que
seus maridos trocassem com os Katiana por terçados velhos, machados
e facas.
Tempos depois, começaram a chegar os cariús, fazendo correria e
matando muitos índios. Os Katiana se acabaram no Acre. Os Manchineri
ficaram nas cabeceiras do rio Iaco e começaram a viver no cativeiro
dos patrões dos seringais. ·
Jaime Lul/u Manchineri - Pesquisa feita com velhos Manchineri

Horas tradicionais dos Huni kut
Antigamente, nosso povo Kaxinawá não conhecia as horas com os
números que estamos vendo agora. Eles somente baseavam-se pelo
sol, pelos cantos dos bichos e por alguns sinais durante o dia e a
noite. Algumas dessas indicações de hora, usamos até hoje.
O Miguel Macario Maru conhece um pouco dessa história. Ele disse:
Hutima

de manhã.
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Manhã

________ -nlncacto am ~
Kebu tikiri iki
Shubu napenai
7: 00 Bari txipeshei
8: 00 Nibi tsusiar

Quando o jacú canta.
Quando clareia dentro da casa.
Quando sai o sol.
Quando enxuga o sereno da
madrugada.
Quando o sol começa esquentar.
Quando pia o gavião branco
rodando no céu.
Quando o sol está alto.
Meio dia ou metade do dia.

9:00 Bari tsã iki
1o:00 Kuku biush iki
11: 00 Bari mananãbi daka
12:00 Shaba hatishu bukus

1: 00
2: 00
3:00
4: 00

Bari tãkeshkãtani
Bari tãputxibi dakatani
Bari mutsi tani
Bari nimamakirakatani

Quando o sol está inclinado.
Quando o sol começa a descer.
Quando o sol esfria.
Quando o sol está em cima da
,
arvore.
Quando os Marakanas vão
dormir.
Quando cantam os nambus
galinha.

5: 00 Ma txaya ushaíbui
6:00 Kuma shukuru iki
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7:00 Pupu teararã iki

Quando canta o caboré
adivinhador.

8:00 Kumarabe keui

Quando cantam os dois nambus
juntos.

9:00 Benu dush iki

Quando canta o parapapa.
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Horà Hãtxakur
10:00 Kate tekei

Quando canta a coruja
adivinhadora.

11 :00 Nea tikiri iki

Quando esturra o jacamim.

12:00 Yame napu

Quando noite ou metade da noite.

Pu ika yuxibu nTkai

Quando o pa ika yuxibu está
acordado.
Quando chega muito frio.
Quando engrossa o sereno de
madrugada.
Quando roncam os capelães.

2:00 Matsi matsi iki
3: 00 Nibi tutusu iki
4:00 Du duku iki

Norberto Safes Tene Kaxinawá

Bariri- - -- -- - -- - - de dia.
8 arikaya
de tarde.
Yame
de noite

A História da chuva do povo laminawa
De primeiro não havia chuva, não havia trovão, não havia relâmpago. Os índios só viviam mudando de um lugar para o outro,
morando aqui, morando acolá. Mas acontece que um dia, quando
estavam de mudança de um lugar para o outro, encontraram, no
meio do caminho, um menininho pequenininho, de mais ou menos
uns cinco anos de idade. Ele estava num pocinho, dentro d'água.
Então, um índio que estava passando por ele perguntou:

-Menino, o que você faz aí dentro da água? Quem é você, garoto?
- Eu sou filho do trovão, do relâmpago e da chuva! - respondeu
o menino.
- Espera aí, que eu vou arriar meu paneiro e vou te perguntar
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bem perguntadinho se tu é mesmo filho do relâmpago, da chuva
e do trovão.
Aí, desceu seu paneiro das costas e se aproximou do garoto:
- Tu é filho de quem mesmo?
- Eu sou filho da chuva, do relâmpago e do trovão - ele
respondeu novamente o menino.
Então, o índio pegou o menino e disse:
- Tu lá é filho da chuva, do relâmpago e do trovão!
Então, começou a mergulhar o menino, para ver se conseguia
matar ele. Mas, o garoto era mesmo filho da chuva, do relâmpago
e do trovão, já estava dentro da água e por isso mesmo não morreu.
O menino começou a gritar pelo trovão, gritava pelo relâmpago.
Foi então que o índio viu que o garoto não ia morrer, empurrou-o
no meio do pocinho onde estava, e disse para a mulher dele:
- Vamos embora mulher, que esse garoto não quer morrer.
Quando foi colocar o paneiro nas costas de novo, o tempo
fechou. Nunca as pessoas tinham visto chuva, relâmpago e vento.
Os parentes não tinham casa naquele tempo ainda porque não
chovia, não tinha vento, não tinha nada, o tempo era liberto
mesmo. Mas, nesse dia, quando deixaram o garoto, o tempo se
fechou, o relâmpago e o trovão estrondavam. Então, começou a
cair a chuva.
Os outros índios que haviam passado na frente pensaram: foi
bem aquele homem que mexeu com o garoto. Por isso agora está
chovendo, relampejando bastante. O pessoal quase não suporta
tanta chuva e tanto vento. E o rio começa a encher bastante.
Essa é a história da chuva, do povo Jaminawa.
Aría/do Correia Jamínawa
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Organização tradicional e organização
atual do povo Ashaninka
Nós, Ashaninka há muitos anos atrás, tínhamos nossa forma
de organização, mesmo sem saber ler e escrever. A comunidade
era administrada pelo pajé e pelo cacique ( Oshipio) que diziam
para os outros quando o trabalho estava certo e o que tinha que
ser feito. O Oshipio era quem ordenava para os outros resolver
algum problema com outra comunidade.
O pajé tinha a função de aconselhar para o bem e organizar a
cura. Muitas vezes era excluído pela população ou pelo Oshipio
por algum erro na cura. Mas, ainda hoje, ele é sempre uma das
pessoas mais respeitadas no mundo Ashaninka, por ter o poder
de fazer o bem e de castigar o povo com uma cantiga, usando
seu poder de se transformar em um fenômeno da natureza e
destruir quem lhe condenou. Era assim que os líderes se
organizavam antigamente e até hoje existe esse espírito em todos
os Ashaninka.
Enquanto esses líderes até hoje existem nas nossas
comunidades, já tem outros líderes que são: o presidente da
associação, os representantes políticos, os professores, os agentes
de saúde, agente agroflorestal e a população também participa
nas decisões da organização do trabalho. Quando vamos tomar
uma decisão, fazemos uma reunião onde todos falam, dando sua
. .,..,
op1n1ao.
A cooperativa também foi criada para assegurar o controle da
entrada do marreteiro na comunidade, para evitar a exploração e
educar o nosso povo a comprar só o que é do uso da nossa
população. Também foi criada uma associação para ter um
representante jurídico da comunidade para os brancos. E ela é
um ponto de referencia para nos representar como um grupo
organizado e com força política de organização.
Valdete Pianko Ashaninka
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A seguir, apresentamos parte de um texto escrito por Felizardo
Cerqueira, que foi patrão de várias famílias Kaxinawá em seringais
do Alto Taraucá e Jordão. Descreve as suas impressões sobre os
índios e como realizou os primeiros contatos.
Em 1905, a 25 de agosto, era Felizardo Cerqueira, extrativista
de borracha elástica, (seringueira) na margem do rio Tarauacá,
afluente de Juruá, tinha como companheiro de barraca,
Francisco Gomes. Na mencionada data, haveria falta de farinha
para nosso sustento, o companheiro propôs que eu fosse buscar
farinha no barracão enquanto ele (Gomes), ficava para de
manhã ir cortar estrada. Quando amanheceu, ele saiu para a
estrada e eu saí para o barracão, como o cargueiro não havia
chegado, dormi no barracão, e bem cedo estava levando a
farinha. Bem se pode calcular a surpresa que tive ao encontrar
meu companheiro com o peito esquerdo varado por uma flecha
que atingi,u o braço, pois a mesma o feriu somente as carnes
do tórax ..., diante esse acontecimento tivemos que voltar para
o barracão. Ali chegando, houve muitos comentários relativos
aos índios agressores. Visto que ali nunca haveria registros
"
desses casos, o patrão senhor Angelo
Ferreira da Silva, que na
localidade fazia as vezes de operador improvisado, teve que
lançar mão de uma navalha para alargar o ferimento que desse
passagem a flecha, de ida ou de volta, cujo instrumento
mortífero estava dentro da ferida, a flecha havia de dar
diretamente atravessando o peito, mas como o rapaz estava
em movimento, em vez de atingir de frente, atingiu do lado
do peito, pegando a maçã do peito e o músculo do braço
esquerdo. Francisco Gomes teve a rara felicidade de não haver
infeccionado, antes de um mês estava cicatrizado.
Gomes conta o episódio da seguinte forma: ele chegando
da estrada, ascende o fogo e faz café, bota a comida no fogo e
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foi· defumar sem nada a desconfiar. Depois de tudo feito foi
tomar banho, comer, tomar café novamente e estava a minha
espera. Julgando que eu havia de chegar nem que fosse com a
noite. Quando já desenganado que eu não chegava, foi, desceu
o terreiro para urinar, foi nesta ocasião ao voltar, que recebeu
a taquarada.
Não houve dúvidas, os projetos foram de morte contra nós, por
respeito, julgam-se senhores absolutos de suas terras. As
conspirações foram grosseiras para determinar os índios em
"correrias". Eu, que por diversas vezes ouvi contar historias
relativamente às "correrias dos índios~ por tropas de peruanos ou
mesmo brasileiros, que em tremendas lutas de correrias mataram
índios e traziam mulheres e crianças, e diziam às mulheres que os
índios ficaram mortos. Eu, não me sentia bem em~ ouvir contar
tremendas cenas desumanas. Sentia dentro de mím mesmo uma
repugnância horrorosa das historias que me contavam. Eu sentia
dentro de mim, não sei o que, uma compaixão dos prisioneiros
das ditas correrias e pelos pobres prisioneiros que foram criados
com tanta liberdade e de súbito ser tomado como cativo para gozo
de alguém, esta gente que longe estava de sentir o peso das
obrigações do senhor que impunham, serviços e trabalhos duros
dos mais brutais endurecimentos dos patrões. Depois de grande
relutância contra os desejosos que afirmavam que só pelo extermínio
do índio ficariam todos satisfeitos, visto o crime, Gomes que por
todo custo queriam que se tornasse a vingança. Eu, Felizardo
Cerqueira, com risco de ser responsabilizado pela defesa que fazia
constituir-se defensor dos índios alegando que eram uns ignorantes,
até que em fim cederam ao meu apelo de experimentar se eu era
capaz de entrar em contato com aquela gente silvícola. Em fim, eu
Felizardo, para afastar e acalmar os ânimos daquele povo, propus
me a entrar em contato direto com os agressores, foi um protesto
geral, não acreditavam que houvesse um só homem capaz de
orientar a morte, antes os perigos que oferecia ao audacioso que
88

,
I N01os NO A cRE - O s TEMPOS HISTÓRICOS -

UNIDADE li

tentasse penetrar a floresta virgem em busca da pior fera conhecida
por todos os
habitantes do vale amazônico.
Eu Felizardo, afastando de mim todos os temores de morte,
que apontavam, disse então: meus senhores amigos, eu sei que
não sei, sei que tenho que morrer uma só vez, ignoro por
tanto o dia e a hora e depois que morrer não voltarei a eclamar
a minha triste sorte. Porém segredo uma voz de compaixão em
meu íntimo, a fazer algo em prol de uma gente que também sente
o amor pelos seus filhos e mulheres.
O patrão diante da minha resolução disse: você vai só? Respondi:
se eu não encontrar uns dois companheiros que queiram
acompanhar-me nesta tarefa, irei só mesmo. Estavam uma multidão
de gente, dentre eles responderam três, que estavam dispostos
também capaz de enfrentar a morte, disseram-me: menino se tu
és capaz de ir atrás dos índios, nós estamos prontos para te ajudar
no que for necessário. Eram eles, Raimundo Nonato, Francisco
Codó e Pedro Santana, que pela aparência eram homens resolutos.
,,,

No dia 28 de Setembro de 1905, iniciamos a viagem, sem rumo. Procurando pelo centro da mata, indícios de índios, que nos
desce direção. Com dois dias de caminhada na margem de um
igarapé, nos sentamos para comer algo que levávamos, quando
de repente ouvimos gritos de um macaco que pela aparência estava
sendo atacado, por fera ou índio que lhe havia flechado, o dito
macaco. Não perdemos tempo, fomos apressadamente com muito
cuidado subindo a ladeira, no topo da ladeira, o macaco ainda
continuava no mesmo choro, e ouvimos também por de-baixo de
umas árvores frondosas, barulho de gente, vimos um índio muito
entretido, olhando para cima em direção do macaco, que não
sentiu a nossa aproximação, num dado momento de descuido,
não foi difícil fazer a máxima aproximação, pois, toda a atenção
estava voltada para o macaco ferido pela flechada, nesse momento,
avancei e pegamos e o amarramos; ele o índio ficou extasiado pela
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surpresa, o que aproveitei para laçá-lo com a corda que levamos
sobre o pescoço. Nessa ocasião punha as mãos sobre os olhos e
fazia um gargarejado; que não com-preendíamos, só muito tempo
depois é que vim compreender o que significava os seus gestos e
sua linguagem.
No Prelo

Atividade
Para pesquisar e responder no caderno:
1. Antigamente o seu povo tinha çonhecimento de outros
povos indígenas? Quais eram estes povos?
2. Faça uma relação dos alimentos tradicionais preparados
no tempo das malocas:
11

3. Que tipos de artesanatos desapareceram da cultura de
seu povo nos dias de hoje e que tipos de artesanato
permaneceram
4. Escreva no caderno os artesanatos que são de uso dentro
da aldeia e os que são para comércio

Capítulo 10
O tempo das correrias
Neste capítulo os professores indígenas explicam o Tempo das
Correrias, a implantação e o funcionamento dos seringais. Porém,
antes veremos porque e como aconteceram as invasões em
territórios indígenas pelos seringalistas, no final do século XIX.

A descoberta da utilização da borracha
Os grupos indígenas já conheciam e utilizavam, há muitos
séculos, a borracha produzida com o látex extraído da seringueira.
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Alguns exploradores estrangeiros, em viagens pela Amazônia,
foram os primeiros a chamar a atenção dos cientistas europeus
para as possibilidades de utilização da borracha nas indústrias. Esses
viajantes, durante o século XVIII, estudaram a árvore da seringueira
e seu leite, chamada mais tarde de "hevea brasiliensis".
No século XIX a Amazônia começou a fazer parte da economia
mundial por causa da produção da borracha. A industria de
automóveis e outras indústrias que utilizavam esse produto só
podiam funcionar se comprassem a borracha da Amazônia, que
era a única região no mundo onde havia seringueira.
Entre 1840 e 1850 cresceu a procura da borracha na Amazônia.
Isso trouxe a rápida ocupação dos territórios indígenas pelos
seringueiros nordestinos e como conseqüência, a população
indígena diminuiu e muitos povos foram extintos.
Essas invasões mudaram os modos de produção e organização social indígena, fazendo com que muitos se dispersassem
pelas cabeceiras dos rios.
Muitas expedições foram organizadas pelas casas aviadoras,
companhias de navegação e por donos de terras, muitas vezes com
apoio dos governos das províncias do Amazonas e do Grão Pará.
Foram organizadas expedições comerciais que penetraram na
região acreana pelos rios Purus e Juruá, interessadas nas riquezas
existentes nessas terras. As expedições abriram caminho para a
exploração da borracha acreana. A ocupação da região, que hoje
conhecemos como Acre, foi bastante intensa pelos seringalistas,
principalmente depois da metade do século XIX.

Nessas terras antes de ser Brasil
Nosso povo, tempos atrás, vivia nessas terras, antes dela
receber o nome Brasil, antes de ser Acre. Todos libertos,
tranqüilos. Nossa função era só trabalhar na agricultura, na caça,
na pesca, na coleta de frutas e festejar a vida.
Mas, em meados do século XIX, começou a invasão dos
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territórios dos povos indígenas pelos nordestinos, que vieram
com o destino de extrair borracha das seringueiras nativas da
região e pelos caucheiros peruanos, que vinham para extrair o
caucho.
O motivo da chegada de grande número de "nawa"
era o fato de
,
nossas terras serem ricas em seringa e caucho. Arvores que davam
leite para fazer borracha para as primeiras fábricas de carros e botas
nos Estados Unidos, Inglaterra e em outros países que tinham o dinheiro.
Os caucheiros peruanos andavam pelas matas em busca de caucho
e os nordestinos subiam os rios em busca de seringa.
Com essas duas frentes de invasão, a situação das nações indígenas piorou bastante. Quando os índios tentavam fugir de uma
invasão, davam de cara com outra. Os invasores vinham à procura
de seus interesses: a riqueza do caucho e da borracha.
Quando encontravam os grupos indígenas, não deixavam passar
em branco: matavam ou pegavam os índios para trabalhar em seus
serviços mais pesados.
Os índios não conseguiam mais permanecer em suas terras onde
queriam morar: ficavam sem direção. Se os nordestinos atacavam,
os índios corriam para as cabeceiras dos rios. Quando chegavam
nas cabeceiras dos rios, os caucheiros peruanos atacavam e os índios
corriam, corriam, para outra direção. A esse "corre corre" dos
índios,perseguidos pelos caucheiros e nordestinos, deram, na história
do Acre, o nome de "correrias".
Os "nawa': quando encontravam as malocas, metiam logo fogo e
bala para matar os caciques e os homens da aldeia e ficavam com
suas mulheres e filhos mais novos. Tudo era destruído, até os roçados
eram queimados para os índios não terem o que comer. Vendo isso,
as nações indígenas começaram a se revoltar contra os invasores e
começaram a guerrear. E a situação complicava cada vez mais. Os
índios não venciam a guerra, por haver muitos invasores com armas
superiores à dos indígenas.
Por esse motivo, as nações indígenas foram se acabando e se
integrando a esses invasores nordestinos e peruanos.
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Quando passaram a ser dominados por eles, foram escravizados
e passaram a levar um modo de vida muito diferente e triste.
Trabalhavam num trabalho com o qual não sabiam lidar: cortar
seringa, tirar leite de caucho e tirar tora de aguano. Além de tudo
isso, as suas mulheres e filhas eram invadidas pelos "patrões"
caucheiros e seringalistas, que diziam ser os "chefes" das nações.
Com essa chefia dos "patrões", os índios, pouco a pouco foram
perdendo os seus costumes como as línguas, as pinturas, as
cerâmicas, as tecelagens, os modos de tratamento familiar. Isto
significava perder a identidade étnica e suas próprias terras.
Daí pra frente, nós, índios, não tínhamos mais canto para escapar
e correr. E assim, agüentamos por muitos anos o cativeiro. Esta
guerra durou muito tempo.
Toda esta história foi resultado dos ideais dos "patrões" de
dominarem as nações indígenas que habitavam no Acre e no Brasil.
Por isso, nesse início do século XXI, ainda temos de enfrentar
certos políticos com os mesmos ideais de extermínio com relação as
poucas nações indígenas que ainda tentam resistir no Brasil.
Professores indígenas do Acre e sudoeste do Amazonas

A chegada dos caucheiros e dos seringueiros
O segundo povoamento do Acre foi feito pelos homens
brancos que chegaram há mais de cem anos. Foi quando os
caucheiros peruanos e os seringalistas brasileiros começaram a
invadir as terras, onde muitas nações indígenas moravam desde
antigamente. Esses cariús vieram para explorar recursos e
riquezas da mata, principalmente a seringa e o caucho.
Os brasileiros chegaram de vários estados do Brasil: Ceará,
Paraíba, Maranhão e Rio Grande do Norte. Nesse tempo, grandes
embarcações começaram a subir o rio Purus e o rio Juruá. Os
cariús foram entrando devagar pelos principais afluentes: os
rios Acre, Iaco, Envira, Tarauacá, Gregório e Riozinho da
Liberdade. Nessa época, foram iniciados os primeiros conflitos
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A chegada dos caucheiros e seringueiros

pela terra. Os patrões queriam que os índios abandonassem
seus territórios tradicionais de moradia. Os brancos queriam
ficar donos da floresta para abrir os seringais e colocar seus
fregueses para produzir borracha. Cada vez vinha mais gente.
Os caucheiros peruanos chegaram ao Acre varando pelas
cabeceiras dos rios, à procura do caucho, de peles de fantasia e
de madeiras-de-lei. Mataram muitos índios e escravizaram outro
bocado para trabalhar no caucho. Os peruanos ficaram pouco
tempo. Logo voltaram ao Peru.
Com a chegada dos seringalistas e do~ caucheiros, os índios
deixaram de viver sossegados. Começaram a andar de um lado para
outro, escapando das correrias. Morreu muito índio nesse tempo.
Alguns povos se acabaram. Outros povos foram expulsos de suas
terras e correram para as cabeceiras dos principais rios da região:
Acre, Iaco, Purus, Envira, Muru, Tarauacá e Juruá. Muitos índios foram
pegos e obrigados a trabalhar no cativeiro dos seringais. O patrão
entregava as índias novas para o seringueira cariú construir família.
Nesse tempo, chegaram também muitas doenças que os índios não
conheciam. Morreu muita gente de gripe, coqueluche, tuberculose,
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pneumonia e sarampo. Essas doenças estão fazendo a gente sofrer
até os dias de hoje.
No tempo das correrias e da chegada do cariú, a borracha era
muito valorizada no mundo todo. Servia para fabricar muitos objetos
que eram vendidos na cidade.
Benjamim Chere Katukina
Vafdir Ferreira Tui Kaxinawá

As correrias no rio Tarauacá
Eu nasci em 1936. Meu pai me dizia que meu avô era do
tempo quando Kaxinawá ainda era "brabo", morava em kupixawa
nas terras firmes. Meu avô viveu nu, só com um cordãozinho
para amarrar o pênis para cima na cintura. Nesse tempo, a mulher
usava só uma saia feita de tecido de algodão.
Meu pai dizia que, quando começou a lutar, a trabalhar, não
existia negócio de mercadoria. Ferramenta era muito difícil.
Vestuário, do mesmo jeito. Nesse tempo, seringai ainda não existia.
Antes da chegada dos cariús, os Kaxinawá já conheciam o caucho.
Cortavam a árvore de caucho e aparava o leite. Com aquelas tiras
de caucho, fazia a lamparina, a luz, para alumiar o kupixawa,
para andar e caçar à noite.
Nesse tempo, quando meu pai começou a trabalhar, ele me
contava história que ele vivia muito preocupado devido às correrias.
Tanto caucheiro peruano como patrão cariú maltratavam muitos
os índios: matavam, invadiam, tratavam índio que nem bicho da
mata. Peruano atacava, matava gente e tocava fogo no kupixawa.
Jogavam meninos pequenos para o alto e aparavam em ponta da
faca. Finada minha avó contava isso pra mim. Matavam os homem
todos e amarravam as mulheres para levar. Arrasavam os
kupixawas dos moradores, tocavam fogo. Meu vovô me contava.
Os índios entravam em buraco do tatu canastra para poder escapar,
salvar a vida. Quando iam embora deixavam para trás uma grande
quantidade de índio morto, de bala e furado de faca.
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Morreu muito velho, muito homem feito. Com isso, os pou-cos
índios que restavam eram obrigados a fugir para o centro da mata e
para as cabeceiras dos rios. Assim lutou meu pai no tempo das
correrias. Meu pai contava essas histórias para mim.
Jorge Lemes Ferreira I bã Kaxinawá - Depoimento dado em março de 1994

Por que nosso povo Jaminawa vive todo espalhado
Nos tempos antigos, os Jaminawa viviam em suas malocas,
que formavam aldeias. Cada aldeia era dirigida por um chefe, que
era chamado de kuraka. Naquela época, a aldeia ficava longe da
beira do rio, porque os brancos estavàm começando a massacrar
os índios para tomar suas terras e abrir os seringais.
Neste tempo, os Jaminawa viviam sem se preocupar
com a
,
terra. Faziam suas mudanças para qualquer lugar e,onde andavam
tudo era gratuito. Com a chegada dos seringalistas e dos seringueiros cariús, a vida dos Jaminawa mudou muito. Não podiam
mais caçar e nem pescar libertos, porque por onde andavam as
terras já estavam ocupadas por seringueiros nordestinos.
Os Jaminawa tiveram que se dividir em famílias quando
passaram a sofrer as correrias dos peruanos e brasileiros. Alguns
procuraram fugir para as cabeceiras dos rios e outros passaram a
trabalhar para os patrões dos seringais.
Por isso, hoje são encontradas famílias de Jaminawa morando
em aldeias do Peru, Bolívia e Brasil. No Acre, existem terras indígenas Jaminawa no rio Iaco e nas cabeceiras do rio Acre.
Júlio Raimundo Isudawa Jaminawa
Francisco Xavier Xima Jaminawa

As correrias entre os Apurinã
No fim do século XIX, os peruanos entraram nas florestas onde
viviam os Apurinã em busca da extração do caucho. Comandados
pelos seus chefes, os caucheiros começaram as correrias contra
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os Apurinã. Os peruanos, além de extrair o caucho, iam em busca
das mulheres e filhos dos Apurinã, porque os caucheiros vinham
sem mulher. Para tomar as mulheres, os peruanos atacavam as
casas no início da noite e durante o dia, quando os homens
saíam para caçar. Nesses conflitos entre os caucheiros e os Apurinã,
houve muitas mortes de índios e de peruanos. Muitos homens
Apurinã conseguiram fugir levando suas mulheres e seus filhos.
Outros morreram e os peruanos ficaram com as mulheres e filhos
deles. Muitos peruanos também perderam sua vida e suas armas.
Durante as correrias, os índios Apurinã sofriam de fome, porque
não tinham tempo de caçar nem de pescar. Não tinham banana
nem macaxeira, porque não tinham tempo de colocar roçado. Os
índios dormiam na mata, sem cobertura para se proteger da chuva.
Os peruanos abandonaram a perseguição quando perceberam
que a luta estava sendo dominada pelos índios. Eles já tinham
perdido muitos de seus companheiros. Nesse tempo, não estavam
conseguindo levar as mulheres Apurinã.
Geraldo Aiwa Apurinã - Depoimento de Maria Francisca, 65 anos
f

O médo dos índios e o medo dos brancos
Os Kaxinawá sofreram as mesmas correrias que os outros povos
indígenas do Acre. As correrias feitas pelos seringalistas e pelos
caucheiros peruanos obrigaram os Kaxinawá a abandonar suas
terras tradicionais e fugir para as cabeceiras de vários rios, como
o Purus, Envira, Murú, Tarauacá, Jordão e Breu. Quando chegaram
os nawá, os Kaxinawá se espalharam, por causa das correrias, da
invasão das aldeias e das doenças.
Como os brancos mataram muitos índios, quando o seringueiro
saía para cortar, os índios invadiam a casa e carregavam tudo que
viam dentro. Muitas vezes, ainda queimavam a casa. Quando o
seringueira chegava da estrada, não encontrava mais nada. Para
não perder o pouco que tinha, o seringueiro ia atrás dos índios.
Pedia ajuda ao patrão, que organizava uma turma para fazer
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correria. Quando encontravam os kupixawas, matavam os
homens, carregavam as mulheres e os meninos e recuperavam
as suas coisas. Os patrões faziam as correrias para dar segurança
aos seringueiros que cortavam nos centros, caso não fizessem
isso os fregueses seringueiros ficavam com medo dos "brabos" e
não produziam mais borracha.
Os índios tinham medo dos seringueiros brancos, porque não
não possuíam armas de fogo. As armas dos índios eram o arco,
as flechas e as bordunas. Alguns índios tinham armas de fogo,
porque matavam e tomavam as armas dos caucheiros peruanos
e dos seringueiros brasileiros. Aconteceu até dos índios invadirem
o barracão, matarem o patrão e carregarem as mercadorias.
Os brancos não tinham ·muito conhecimento da mata como os
índios. Por isso, também tinham medo dos índios. Quando
encontravam uma turma de índios andando na mata, botavam
cachorro para correr até pegá-los. Pegavam mulheres para casar
e meninos mais novos para criar.
Com o passar do tempo, os índios foram tendo mais cantata e
mais conhecimento com os brancos. Os patrões ofereciam
mercadorias para os índios trabalharem no seringai. Assim foi
que começou o cativeiro dos índios Kaxinawá.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá
Francisco de Jesus Leonor Prado Dasu Kaxinawá

O contato do povo Huni KUi com os Nawá
O senhor Hermídio Ibã Kaxinawá conta uma história sobre o
povo Huni kUI. Para fazer uma cerimônia espiritual, a festa mais
prolongada, eles saíam para um lugar onde os nawá não podiam
incomodar e nem saber o que eles estavam fazendo. Só assim que
conseguiam fazer todas as suas festas tradicionais.
Enquanto isso, os peruanos mandavam procurar por eles, com
ordem de matar se não quisessem mais voltar. Houve muitas mortes
e muitos deles não queriam mais voltar para perto do nawá, porque
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sabiam o sofrimento que passavam na mão deles. Os que não
queriam voltar, saíam para procurar outro rio mas, nesse outro rio
também já havia os daku nawa, peruanos ou brasileiros.
Os Huni Kurse acumulavam num lugar que gostavam, mas sempre
ficavam de orelha em pé. Enquanto a maioria trabalhava, alguns já
eram contratados para sondar ou fiscalizar. E esses sondadores saíam
para o rio, não muito distante, e ouviam tiros de espingarda. E esses
que atiravam muito, davam o nome de ta ika nawá. Ta ika era o
barulho do tiro, daku era as roupas que vestiam. Por isso davam o
nome de daku nawa, "o povo enrolado ou vestido".
Com o passar do tempo, os tu ika nawá percebiam que por ali
vivia o povo Huni Kur, e que o esquema dele era preparar armadilha.
Como alguns desses índios sabiam dessas armadilhas, o povo que
já havia usado alguns materiais de trabalho, que já estavam se
acabando, decidiam fazer novo cantata, e juntavam um bocado de
família, iam buscar as coisas da armadilha. Os outros chegavam nas
casas do nawá, tentando falar com ele, querendo chamar ele de
papai, só produzia o som "papai" e fazia aceno para ele, colocando a
mão nos peitos e balançando a cabeça, com aceno de sim.
Era dessa forma que o nosso Huni Kurvinham tentando o cantata
com os daku nawa. Os povos Huni Kur, não estavam sabendo que
esse cantata iria trazer muitos problemas para a vida do seu povo,
futuramente.
Os presentes que os índios recebiam dos nawá, davam muita
alegria para as pessoas naquele momento. Ninguém percebia que a
tristeza vinha depois. Logo que os costumes começaram a satisfazer
muitas famílias, apareceram as malditas doenças: bexiga, sarampo,
catapora, coqueluche, gripe, pneumonia etc.
Diante dessas mortes que aconteciam, o povo Huni Kur já se
sentia muito triste, por causa de alguns impedimentos, já não podia
fazer as belas festas que aconteciam quando uma pessoa morria.
O impedimento era por duas razões: a primeira era que o daku
nawa não queria que fizesse a tradição mortal: comer o corpo e ficar
uma semana relembrando o passado dele chorando, a segunda era
99

UNIDADE II - ÍNDIOS NO Ac RE - Os TEMPOS HISTÓRICOS

porque os corpos não tinham condições de comer, e nem muita
gente agüentava festejar, porque todos estavam de cama pelas
doenças desconhecidas.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Atividades
'

1. Para ler no texto e responder no caderno:
a) Os primeiros habitantes 'dó Açre
foram os índios. Quem fez o
.
segundo povoamento desta região?
b) De quais estados do Brasil vieram QS carius que povoaram a
região há mais de cem anos àttas?
·,
c) Quais os dois rios principais do,Acre ppr onde muita embarcação grande subiu?
..
d) Por que muitos índios foram o.brigados . a abandonar seus
territórios tradicionais?
e) O que procuravam os .caucheiros peruanos?
f) Depois da chegada · dos seringalistas e caucheiros, que
mudanças aconteceram na vida do seu povo?
g) Faça um desenho mostrando a,chegada dos primeiros patrões
e caucheiros no Acre.
h) Por que os índios tinham medo do branco?
i) Por que os brancos tinham medo dos índios?
j) Por que o índio também tem nome de branco?
·.:

2. Pesquise com o professor e parentes:
a) Qual o rio e município que ·sua comunidade mora hoje em
dia?
b) O seu povo está hoje e5palhado por diferentes regiões do
estado? Dê o nome dessas"' outras regiões.
e) Os índios "brabos" atacam na sua terra indígena? Conte uma
história de índios brabos.
d) Nas cabeceiras de que rios estão localizados os.índios brabos?
;!
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Apresentamos a seguir, um trecho do artigo escrito por Luis
Sombra publicado no início de 1913 em jornal do Rio de Janeiro,
relatando a ocorrência de correrias na região do Alto Tarauacá.
Ele descreve o encontro com os índios Kaxinawá e a situação que
eles e muitos outros povos se encontravam na época.

Achava-me em fevereiro de 1905 servindo no Alto Juruá à
disposição do Sr. Coronel Thaumaturgo de Azevedo, hoje general
e então poderoso e infatigável prefeito daquele Departamento do
Acre, quando fui um dia surpreendido com ordem de seguir no
caráter de seu delegado para o Alto Tarauacá, região ainda pouco
conhecida daquela prefeitura e cuja administração local foi-me
assim confiada.
Pelas instruções anexas à portaria de minha nomeação eramme conferidas entre outros plenos poderes para a repressão das
correrias de índios que se faziam naquele rio e que ainda lá se
fazem, não só lá como em todo o Amazonas, onde constituem o
esporte predileto de muitos seringueiros durante os lazeres da safra.
A essa incumbência dei o mais cabal e eficaz desempenho,
embora com isso arriscasse a vida, sacrificasse a saúde e
acarretasse a animosidade de alguns dos muitos potentados que
dominam naquelas afastadas pragas cujos habitantes em sua
maioria nutrem o feroz preconceito de que " não é crime nem
pecado matar índios, porque eles são pagãos; ou infidelis", como
dizem os peruanos, seus matadores profissionais e com quem ·
muitas vezes os brasileiros contractam a expulsão ou extermínio
dos índios existentes nos seringais que exploram a trôco da
devastação gratuita dos cauchos por parte daqueles.
Durante o exercício dessa tão árdua ou perigosa comissão,
tive ensejo de ficar conhecendo algumas tribos de índios até então
nunca referidas nas mentes que dantes lêra sobre aquelas regiões
do Alto Amazonas, entre os vinte e tantas tribos de que lá tive
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informações, ou que pessoalmente conheci a mais notável é a
dos cachinauás, que se distingue das demais não só por sua
índole laboriosa e pacífica, como também por ser a mais numerosa
de quantas ainda povoam a vasta bacia do caudaloso e dilatado
Juruá.
O doutor Thaumaturgo e alguns outros pediram para lhes dar
por escrito num papel os nomes e apelidos dos índios que
encontrasse-mos, o que fizemos lavrando uma espécie de certidão
de batismo para cada um. Ao receberem esses papéis, os índios
cachinauás ficaram muito satisfeitos, guardando-os cuidadosamente,
pois entre eles um papel escrito é considerado uma coisa muito
preciosa, talvez por notarem o cuidado com que os seringueiros
guardam as contas que recebem de seus patrões.
O maior desejo que tem os cachinauás ou quaisquer outros
índios, desde que entram em relações amistosas com os cariuas é
o de ser batizados, pois observam logo que os seringueiros só
matam os que não são; embora esses já sejam amigos ou mansos,
como dizem aqueles, que não tem o menor escrúpulo de atirarem
num índio pagão, embora manso, só pelo prazer de verificar a boa
pontaria de seu rifle.
Infelismente os padres que por lá andam só batizam por dinheiro
e muito caro, 40 e tantos mil reis cada um de sorte que alguns
patrões se esquivam por isso, a mandar batizar os índios mansos de
seus seringais. O índio batizado identifica-se logo com os seringueiros,
julga-se um outro homem, um carina ou civilizado, e não admite que
o chamem mais de índio, nome que reputa injurioso, tal como os
nossos pretos, que não gostam que se lhes chamem de negros.
Um meio de atenuar o morticínio de índios que se faz constantemente no Amazonas, e talvez, o único remédio eficaz contra o
arraigado e feroz preconceito que nutrem os seringueiros de não
ser crime nem pecado matar um índio pagão, seria o seu batismo
em larga escala, tornando-os, assim, mais respeitados.
Adaptado do texto "Os Cachinauas - ligeiras notas sobre seus costumes'; publicado
no: Separata do Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13/01/1913,p. 3-7.
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Capítulo 11
O tempo do cativeiro

O cativeiro

I

O cativeiro do índio seringueiro
No tempo do cativeiro, os índios trabalharam muito para os
patrões dos seringais. Alguns trabalharam como seringueiros.
Outros trabalharam na diária, fazendo vários serviços: transportar
borracha e mercadorias, varejar balsas de borracha, reabrir ramais,
varadouros e estradas de seringa, colocar roçado para o patrão,
caçar e pescar para abastecer o barracão.
Depois das correrias, os índios aprenderam a cortar seringa.
Na sua colocação, o índio seringueira vivia com muito cuidado
para não ser expulso pelo patrão. Se fizesse como o patrão
mandava, tinha direito de continuar ocupando sua colocação,
cortar as estradas e comprar suas necessidades no barracão. Se
não fizesse como o patrão queria, o freguês era mandado embora
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sem receber indenização pelas suas benfeitorias.
O índio seringueira era obrigado a pagar renda pelas estradas
de seringa. Pagava até 35 quilos por ano de renda por cada estrada.
O patrão proibia seu freguês de vender a borracha e de comprar a
mercadoria em outro canto que não fosse no barracão. Se vendesse
borracha para fora, o patrão desentigelava as estradas e mandava
o freguês desocupar a colocação.
No seu barracão, o patrão vendia as mercadorias muito mais
caras do que na cidade. Ele também pagava menos pelo quilo da
borracha. E ainda enganava os índios no peso da balança. Os
índios sempre saíam enganados pelo patrão, porque não sabiam
ler, nem escrever. Assim, viviam sempre endividados. Por causa
desses débitos, não podiam deixar o seringai para procurar um
bom patrão.
No tempo do cativeiro, o índio não vivia liberto. Era conhecido
por caboclo e vivia cativo dos débitos no barracão do seu patrão.
Custou muito sofrimento até a FUNAI chegar ao Acre e informar
aos índios que eles tinham direito de ter suas terras indígenas
demarcadas. Com muita luta e com a ajuda
de várias entidades,
,
como a própria FUNAI, a Comissão Pró-lndio e o CIMI, os índios
organizaram suas cooperativas, conquistaram suas terras e
acabaram com o cativeiro dos patrões.
Edson Medeiros Ixã Kaxinawá
!saias Safes Ibã Kaxinawá

Como funcionava o seringai
O seringai era o local de produção da borracha, pertencia ao
patrão e era formado por um barracão e por colocações de seringa.
O barracão, localizado nas margens dos rios, era a sede do
seringai, onde morava o seringalista com seus empregados e o
guarda-livros, que anotava o peso da borracha colhida pelo
seringueira e a mercadoria que ele comprava no barracão.
A colocação era o local onde morava o seringueira que cortava
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a árvore de várias estradas de seringa. Na colocação, a casa era
coberta de palha e fechada de paxiúba (como ainda se faz hoje em
dia) e era chamada de tapiri. Ao lado do tapiri ficava o "defumador'~
onde o seringueira transformava o látex tirado da seringueira em
pé/as de borracha. Havia as estradas em que o seringueira fazia o
caminho de ida e de volta, chamada de "espigão". E também o
caminho principal, que ligava o barracão às colocações. Eram os
varadouros, por onde percorriam os comboios carregados com
pélas de borracha produzidas pelos seringueiros.
O seringalista não deixava o seringueira fazer o seu roçado:
eram obrigados a consumirem os produtos comprados no barracão.
Durante a exploração, os seringueiros preferiam vender sua
produção para o "regatão". O seringalista não permitia a permanência .do regatão em seus seringais e, se o seringueira vendesse
sua produção para fora, o seringalista ia brigar com o seringueira,
pois queria que a produção fosse vendida só para ele.
Os seringais foram instalados às margens dos rios, porque o
transporte era feito somente pelo rio. A borracha era transportada
em canoas pelos rios Acre, Juruá, Purus e outros. Depois, por via
fluvial, em gaiolas e em balsas, até Belém ou Manaus.
Edson Medeiros Ixã kaxinawá

O barracão do patrão e o governo dos índios
No tempo do cativeiro, o patrão mandava no seu barracão.
Tinha muito patrão que não queria ver seus fregueses plantar
roçado, caçar ou pescar. Só tinha interesse de ver o freguês
cortando seringa e comprando no seu barracão.
Mas, os índios sempre trabalhavam no seu roçado, para não
deixar seu trabalho parado. Eles tinham família. Cada uma dessas
famílias tinha um chefe que governava na sua colocação. Esse
chefe mandava o pessoal dele fazer todo tipo de serviço. Mandava
trabalhar todos juntos para pagar as contas e poder comprar
querosene, sabão, sal, munição, tecido e outras mercadorias.
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Depois juntava a produção e vendia para o patrão do seringai.
Em alguns povos indígenas, continuou existindo o chefe, que
era respeitado pelas diferentes famílias. Esse chefe pedia para
seus parentes não descuidar de pescar, caçar, colocar roçado,
plantar macaxeira e banana. Quando os seringueiros de cada
família acabavam suas produções de borracha, entregavam ao
chefe do povo. Após juntar todas essas produções, o chefe saía
para trocar essa borracha pelas mercadorias que cada seringueira
tinha encomendado.
O patrão enganava muito nosso chefe, porque nesse tempo
ninguém tinha o conhecimento dos brancos. O patrão não queria
que nenhum filho dos índios aprendesse a ler e escrever. Se o
índio aprendesse a ler, ele não ia mais conseguir enganar nas
contas. A intenção do patrão era ficar roubando os índios para
continuar com eles sempre no cativeiro. Ele roubava no peso da
borracha, na diária e no preço das mercadorias.
No tempo do barracão, o patrão queria ver o índio sempre no
cativeiro, cortando seringa, sempre endividado. Mas, o índio continuou sendo o governo da sua própria casa e de sua família. Ele
nunca descuidou de seus .trabalhos na agricultura, das caçadas e
das pescarias. Era por isso que o branco chamava o índio de caboclo preguiçoso, porque a produção de borracha dele era sempre
menor que a do seringueira cariú, que não podia plantar nada.
Antonio O/avo Eukutsy Apurinã

As contas do barracão
O patrão dizia para seus seringueiros, que era o dono das
colocações e das estradas de seringa. Eles que recebiam a
produção dos fregueses. No barracão, as mercadorias eram
caríssimas, os seringueiros compravam sua necessidade: sabão,
açúcar, café pagando até 100°/o mais caro. Por isso, dificilmente
tiravam saldo no barracão e podiam pagar suas dívidas. Só os
seringalistas que negociavam e vendiam a produção da borracha
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nas Casas Aviadoras de Belém e Manaus. Os coitados dos
seringueiros nordestinos não tinham condições de enriquecer no
Acre. Por isso milhares de pessoas não conseguiram retornar ao
nordeste, morrendo longe de suas terras e de suas famílias. Todos
os filhos dos patrões cobravam a renda das estradas e todos os
anos os seringueiros entregavam 35kg de borracha por cada
parelha de estradas. E se os seringueiros não pagassem sua renda
das estradas, não tinham mais condições de trabalhar nesta
colocação, pois o patrão era muito exigente.
Rufino Safes Maya Kaxinawá

Os primeiros patrões dos Huni Kur
Antigamente, pouco antes de 1900, aconteceu história que meu
pai me contava. Ele dizia do tempo que os Kaxinawá trabalhavam
com Angelo Ferreira, no rio Tarauacá, lá perto do seringai Universo.
Angelo era o tio do Felizardo Cerqueira. Eles trabalhavam com um
bocado de índios. Fora os Kaxinawá, tinha Jaminawa, Yawanawá,
Katukina e Kulina. E outras nações de índios que hoje nem existem
mais. Angelo Ferreira era patrão bom, porque gostava de viver
como nós. Não deixava caucheiro e outro patrão fazer correria e
matar os índios. Respeitava os nossos chefes. Agradava os índios,
arrumava mercadoria. Os índios faziam todo tipo de serviço para
Angelo: trabalhavam no campo, abriam colocação, estrada de
seringa, empicavam ramal, estrada de rodagem, varadouro,
colocavam roçado, caçavam, pescavam, faziam transporte de
mercadoria e de borracha. Os índios abriram também uma picada
que ia da sede do seringai Cocameira, na beira do Tarauacá, até
Cruzeiro do Sul. Eles trabalhavam muito, mas trabalhavam
satisfeitos. Os índios nunca tinham visto aquelas mercadorias que
o Angelo arrumava. Tratava bem o índio. Não empatava de colocar
roçado, de pescar, de caçar, de fazer nossas festas.
Angelo Ferreira e Felizardo Cerqueira não faziam correria pra
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matar índio brabo. Faziam
correria, como eles diziam, para
"amansar" os brabos e botar
para trabalhar. Os índios
gostavam do Angelo Ferreira e
do Felizardo Cerqueira. Felizardo
deixou até filhos no meio dos
Kaxinawá. Ele dizia que tinha
para mais de oitenta filhos com
as caboclas. Eu mesmo, ele
ajudou a fazer. Mas, o meu pai
verdadeiro foi Chico Curumim,
índio Kaxinawá.
Felizardo "amansava" caboclo
e depois botava a marca FC para
os outros patrões saberem que
aquele caboclo era dele, que ele
que tinha amansado. Nicolau
Costa, Regino, Chico Curumim,
Romão Sales, Valdemar
Damião, esses caboclos Kaxi
mais velhos, ainda carregam
essa marca do Felizardo no
braço. Picava o braço com
quatro agulhas e passava tinta,

Sueiro Sales Kaxinawá, importante
liderança na luta pela terra

•

ÍndioKaxinawácomasiniciaisFC(Felizardo Cerqueira) gravadas em seu braço

que era jenipapo misturado com pólvora e tisna preta de sernambi.
Quando outro patrão mandou matar Angelo Ferreira à traição,
na tocaia do varadouro, muitos índios foram embora com medo
de morrer também. Mataram o patrão e podiam matar o resto
também. Debandaram muitos índios para aqui e para acolá. Até
hoje, nossos parentes estão todos espalhados. Uns fugiram para
as cabeceiras do Purus e foram viver no rio Curanja, ao lado do
Peru. Outros foram para os rios Jordão, Envira e Alto Tarauacá.
Outros ainda foram para as cabeceiras do rio Gregório ou foram
108

,
lNDios No A c RE -

Os TEMPOS HISTóR1cos - UNIDADE II

para o Bananal e para o Paranã. Mas, de primeiro, quase todos
eles viviam ali no Apuanã, no Tarauacá e no Primavera, onde
tinha kupixawas antigos e grandes.
Sueiro Safes Cerqueira Bane Kaxinawá - Depoimento em fevereiro de 1994

Shubuã do rio Jordão
O último shubuã que o velho Alfredo Sueiro Bane Sales alcançou
foi na cabeceira do rio Tarauacá, no igarapé Tuaya (Formoso),
perto das cabeceiras do rio Jordão. Essa maloca existiu depois da
chegada dos seringueiros nordestinos. O patrão deles era o José
Maia, o primeiro dono do seringai Revisão. O nome desse lugar
onde ficava a maloca era karãka ou maituku mae. Tinha um
kupixawa grande onde viviam mais de 60 famílias. Os chefes
desta comunidade eram: o Tene Chico Curumim, pai do Sueiro
Sales; Tene Pereira e Tur Raimundo Costa, pai do Nicolau Costa.
Naquele período, eles trabalhavam somente na agricultura.
Fizeram muitos roçados grandes, onde cultivavam vários tipos de
plantação: mandioca, milho, cará, mamão, banana, tingui, algodão,
cana de açúcar, todos os tipos de batata, pimenta, taioba, etc.
Estes legumes eram só para eles mesmos comerem. Não tinha
onde vender. Quando os _legumes estavam maduros, no tempo
que o milho verde estava no ponto de fazer caiçuma, para não
estragar, o chefe combinava com a sua comunidade para fazer
grandes festas. Eles faziam vários tipos de festa: mariri (katxa),
festa do líder (txia1), batismo (nixpu pima ou uma txan1), festa da
banana (buna), festa de caçada (hai ika) .
Naquele período, o nosso povo não usava roupa. Só as mulheres
idosas usavam tãka. Não se usava panela de alumínio, só panela
de barro ou cerâmica. Maioria das pessoas usava as flechas. Só
algumas pessoas usavam rifles. Aqueles que trabalhavam como
diaristas dos-patrões usavam algumas roupinhas (calção e camisa)
e instrumentos de trabalho feitos de metal (terçados, machados
e facas). Nesse tempo também não havia fósforos suficientes.
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Tinha o xukiti, um pedaço de pau de urucum que, esfregado,
dava o fogo.
Naquele tempo, a caça era muito mansa e tinha fartura: macaco
preto (isu kUT), macaco tucuxi ou barrigudo (xinu kUT), cairara
(abu xinu), macaco guariba (du), macaco paruacu (dukawã), anta
(awa), veado (txashu), porquinho do mato ou caititú (hunu yawa),
queixada (yawa kUT), tatu (yaix), paca (anu), cutia (mar1), jabuti
(shawe), tracajá (neshu), jacaré (kape) e todos os tipos de peixe
(baka). Nesse tempo, o povo caçava com muita facilidade.
Os Huni KUT também faziam coleta de frutas da mata, quando
chegava o tempo certo. As frutas que eles coletavam eram sapata,
pitomba, maparajuba, pamã, pracuba, ingá, patoá, bacaba etc.
Eles colhiam vários tipos de mel também.
Depois desse tempo, o primeiro patrão dos Huni Kur foi o José
Maia, que gerenciava o barracão do seringai Revisão, último
seringai das cabeceiras do rio Jordão, atual aldeia Novo Segredo.
Pesquisa do professor Norberto Safes Kaxinawá com Alfredo Sueiro Safes Kaxinawá

Fortaleza, seringai kaxinawá no rio Jordão
Antes do txai Terri chegar com a FUNAI no rio Jordão, nós, Huni
KUT, sofríamos muito com o cativeiro dos patrões seringalistas. Até
1978, a gente pagava renda das estradas de seringa. Era roubado
no preço da borracha e das mercadorias. E era expulso da colocação
sem receber nenhuma indenização pelas nossas benfeitorias.
Mesmo no tempo do cativeiro, os Huni Kur do rio Jordão tinham
seu próprio chefe, que era o meu pai, Alfredo Sueiro Sales
Cerqueira, Bane, na nossa língua hãtxakUT. Quando meu pai era
menino, virou afilhado de fogueira da Marcolina, uma negra que
tinha vindo do Piauí. Marcolina era do~a de um pequeno seringai
no Jordão, por nome de Fortaleza. Meu pai gostava muito dela.
Ele cortava seringa e, junto com seus parentes,- fazia muita
borracha. Ele caçava veado, porco, queixada, anta, jabuti e dava
para ela comer. Colocava roçado para ela.
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Como era um rapaz muito esperto e trabalhador, Sueiro juntava
muita borracha. Assim, começou a comprar a mercadoria em
grosso: saco de sal, caixa de sabão, barril de pólvora, chumbo,
peças de tecido, instrumentos de trabalho e os utensílios da
seringa. Combinava com seus parentes, irmãos, primos, cunhados
e sobrinhos para trabalhar com ele. Com a borracha que produziam,
o chefe Sueiro conseguia comprar mercadorias do patrão e dos
marreteiros. Ele tinha conhecimento, pois sabia falar bem o
português, só não sabia escrever, e era bom de matemática.
Quando Marcolina adoeceu, falou com o seu afilhado Sueiro:
- Olha, meu filho. Eu gosto muito de você e você também
gosta de mim. Quando eu morrer, não saia de nosso lugar. Fique
aqui trabalhando com seus parentes.
Quando sua madrinha morreu, meu pai continuou trabalhando
com seus parentes no seringai Fortaleza. Nesse tempo, meu pai
comprava com os seguintes patrões e marreteiros: Irineu, Nabor,
Salomão e Zé Sobralino.
Foi com esse seringai Fortaleza que nós começamos a lutar
para conquistar os seis seringais da Terra Indígena Kaxinawá do
Rio Jordão. Depois, mudamos o nome do seringai Fortaleza e
demos o nome de Três Fazendas. Ali existem 3 colocações no
centro e 1 na margem do rio Jordão, com 12 estradas de seringa.
Até eu, Tene, nasci no Fortaleza.
Norberto Sales Tene Kaxinawá
•

Outros serviços dos Huni KUI do Jordão
O primeiro patrão com quem José Paulino trabalhou foi o
Francisco Roseno (Chicossana). Com 14 anos de idade, trabalhou
tirando aguano. Ele derrubava a árvore de aguano com machado
e rolava com roladeira. Fazia o caminho de três metros e tangia
junto com outras quatro pessoas. Colocava no igarapé Paranã,
Bernor e Fortaleza, no seringai Revisão, rio Jordão. Passava dois,
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três meses na mata sem mulher. Por mês, eles tiravam 25 ou 35
toras. Ele contou assim sobre o seu trabalho: "Dava muito
trabalho. Tinha que roçar bem o caminho debaixo de chuva. Era
muito frio. Quando colocava as toras no igarapé e tinha que
amarrar o cabo de aço, era muito pesado. Quando enganchava a
tora no balseiro e tinha que cortar todos os paus para tirar, sentia
muita dor no corpo. Quando trabalhava nesse serviço, ganhou
rede, espingarda, munição, terçado, machado, enxada e roupa".
O patrão vendia essas toras em Tarauacá, para a firma Leal Maia.
Pesquisa realizada pelo prof. José Mateus Itsairu Kaxinawá com José Paulino, 70 anos

O trabalho do povo Manchineri com o Caucho
Os igarapés mais habitados pelos Manchineri foram: igarapé
Mutum, igarapé Monteza e o igarapé Abismo. Esses três igarapés
o povo Manchineri habitou, desde o início.
Os peruanos levavam os índios até o rio Tawamanu carregando
nas costas as bolas de caucho e de lá eles traziam mercadoria
também nas costas. Dizem que quando os peruanos queriam ir
para a cidade os índios varejavam até chegar na varação para
outro rio chamado Tawamanu.
Os patrões iam sentados dentro da canoa. Quando chegavam
na varação, os índios puxavam a canoa e os patrões, dentro da
canoa com sua família, até chegarem no outro rio. Eles puxavam
dias e dias para que chegassem no rio. De volta, era a mesma
coisa. Foi quando o índio Manchineri começou o seu cativeiro.
E assim, foram muitos anos trabalhando com os peruanos.
Também dizem, que outros patrões peruanos eram conscientes,
mandavam trabalhar sem apresar a pessoa, mas dizem também
tinham outros que eram maus, eles mandavam trabalhar os índios
bem cedinho até tarde, sem ter boa alimentação.
O patrão açoitava o índio, o índio fugia e o patrão açoitava os
outros.
'
As vezes fugiam muitas pessoas, se vingavam pelo que o patrão
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fez com eles. Com o tempo, os índios procuravam o patrão para
matá-lo.
Alguns patrões também foram mortos desse jeito pelos índios.
Jaime Llu/lu Manchineri

A chegada do patrão Moisés Avelino
Quando deram conta o povo Manchineri tinha sq um grupo e
poucas pessoas. Só o grupo que habitava o igarapé Mutum. Os
outros grupos que moravam em outros igarapés foram mortos.
Um dia esse grupo, o resto do povo Manchineri, estava
sossegado na maloca deles e viu uma coisa muito estranha, que
nunca tinham visto: era uma baleeira com muita gente. Eram os
brasileiros que vinham comandados por um patrão chamado
Doutor Moisés Avelino Chaves de Souza. Umas 30 pessoas.
Os índios velhos disseram para os mais novos: homens,
mulheres e crianças, para se esconderem e ficarem na expectativa
dos tiroteios.
Ficaram só os velhos, homens e mulheres. Eles pensaram que
não tinham mais jeito de escapar da morte, porque seriam
perseguidos até serem exterminados.
Os velhos estavam cozinhando carne de anta com uma panela
de cerâmica, os outros índios estavam sentados ao redor do fogo.
A baleeira encostou no porto e o patrão foi dizendo:
~

- Oh, meus caboclos, tudo bem?
O patrão foi diretamente pegar a mão do velho que era o
chefe. Depois de cumprimentar abriu a tampa da panela que era
folha de sororoca, pegou um pedaço de carne e colocou na boca
para comer, mas a comida era sem sal, toda insossa. Dizem que
os índios Manchineri não entendiam absolutamente nada, era a
primeira vez que eles tinham escutado a língua portuguesa. Dizem
também que o patrão falava muito.
- Pessoal! tragam sal para temperar esta comida.
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Os tripulantes saíram da baleeira trazendo sal e farinha,
começaram colocar sal dentro da panela e comeram tudo que
tinha ali, até macaco na brasa, tudo comeram.
Depois de comerem tudo, o patrão mandou que pessoal dele
tirasse sacos de sal, açúcar, paneiros de farinhas, para o
pagamento dos índios.
Cada família recebia um tação cheio. Os índios começaram a
provar que gosto tinha cada um desses alimentos que receberam: ·
sal e farinha, disseram que tinha um gosto muito ruim, agora,
açúcar disseram que era muito .gostoso. Dizem que uma velha
pegou o tação de farinha e derramou no chão. Só os cachorros
aproveitaram.
Jaime Llullu Manchineri

O sofrimento de um velho seringueiro Manchineri
Nós, Manchineri, não tínhamos nosso governo próprio no
tempo do cativeiro. Nós tínhamos patrão. Meu pai trabalhou muito
nas mãos dos patrões brancos, cortando seringa e pagando renda
da colocação.
Um dia desses, perguntei a meu avô sobre a vida dele, como
era que a gente vivia de primeiro, como tinha sido o sofrimento
dos índios no cativeiro dos patrões. Ele me respondeu:
- Olha, meu neto, de primeiro, eu trabalhei muito. Não ganhei
nada com a seringa nem com o trabalho na diária. Eu já cortei
muita seringa. Fui caçador. Já tirei borracha no igarapé. Fui muito
enganado pelos patrões. Só conheci foi muita fome.
Antonio Gerônimo Ksajiru Manchineri

O povo Jaminawa
O povo Jaminawa, os mais velhos, tiravam caucho para o
patrão peruano chamado Esteban. Eles trocavam pelas
mercadorias: panelas, roupas, redes, etc.
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As velhas teciam rede de algodão, pulseira de algodão e dente
de macaco. Faziam também cerâmica de barro e esteira.
As casas eram diferentes, agora. Eram cobertas de palha, do
chão até em cima e não tinha assoalho, só chão.
Também não tinham cobertor, só a rede, o cobertor era o
fogo. Quando fazia friagem, tiravam muita lenha e se esquentavam
na beira do fogo. Quando eu era pequena, eu lembro que os
parentes sempre se pintavam de urucum, mas hoje em dia é
muito difícil se pintarem.
Depois mudaram para o rio chamado de Cocama. Por lá,
começaram a trabalhar com o patrão chamado Alexandre, só que
não trabalhavam mais com caucho, trabalhavam no roçado. No
rio Cocama, ficaram pouco tempo, por lá aconteceu uma briga
com os Sharanawá e resolveram mudar para o rio Iaco, no seringai
chamado Extrema.
No Iaco, os velhos começaram a tirar caucho para vender ao
patrão chamado Zé Badeco, ou trocar pelas mercadorias. Cortavam
muito caucho para vender a esse patrão, que roubou muito. Nosso
povo também trabalhava batendo campo, muitos foram
empregados do patrão.
Um dia, o patrão foi buscar mercadoria em Sena Madureira,
onde ele pegou uma doença e morreu. O povo Jaminawa então,
saiu do seringai Extrema.
O povo Jaminawa andava muito pelas cabeceiras dos rios.
Agora, não andamos mais pelas cabeceiras, nós temos aldeia,
temos a terra para morar, para criar nossos filhos.
Pesquisa realizada pelo prof. Júlio Raimundo Isudawa Jaminawa com Helena Jaminawa

Os patrões do rio Gregório
No rio Gregório, o povo Yawanawá sempre morou. Nosso pai
Antônio Luís foi um grande chefe do nosso povo. Ele mandava
numa aldeia grande. Ali, o povo morava, plantava, fazia festa
tradicional, usava pintura no rosto e tomava cipó.
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Um bocado de tempo depois, a família Carioca começou a
tomar conta de vários seringais do rio Gregório. O patrão, chamado
Antônio Carioca, que passou a movimentar o seringai Kaxinauá,
convidou meu pai para morar perto dele. Meu pai aceitou o convite
e todos os Yawanawá se mudaram para perto do barracão desse
patrão branco.
Meu pai não falava a língua portuguesa, mas ele trabalhava
com o patrão branco. Cortava seringa, fazia muita borracha,
plantava muito, fazia doce, mel, gramixó e farinha. Todos esses
produtos, ele entregava para o patrão branco, que enganava muito
os índios. Os Yawanawá não tinham direito a nada, viviam no
cativeiro do patrão.
Depois chegaram os representantes da PARANACRE, uma empresa
do sul do país. Esses paulistas chegaram dizendo que tinham
comprado todo o rio Gregório do Altevir Leal, com" nós, índios,
dentro. A PARANACRE fez lei igual à do barracão do patrão
seringalista. Ficou tudo no mesmo cativeiro velho. Os índios
continuaram vivendo ali. Batiam campo para a firma colocar seu
gado. Cortavam seringa e faziam muita borracha. Pagavam renda.
Ninguém podia vender um quilo de borracha para fora. Se um índio
levava uma pela de borracha, ameaçavam mandá-lo embora da sua
colocação.
O povo Yawanawá foi perdendo a sua cultura, as festas e brincadeiras. Os pajés não rezavam mais. Os pajés sabiam de tudo que
estava acontecendo ali. Tudo eles sabiam e guardavam dentro
deles. Quando os Yawanawá falavam na língua indígena, os brancos
ficavam mangando e diziam para nós:
- Olha, os caboclos cortando gíria!
Por isso, hoje, só os velhos falam a nossa língua Yawanawá.
Mas, agora muitos jovens já começaram a aprender a falar nossa
língua e a dar valor a nossa cultura e às nossas festas tradicionais.
Francisco Luís Panahaí Yawanawa
Fernando Luíz Kateyuve Yawanawá
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Para concluir o capítulo sobre o Tempo do Cativeiro dos índios
do Acre, veremos as mudanças que ocorreram com a implantação
da frente agropecuária, que substituiu a empresa seringalista.
Com a decadência do preço da borracha, a partir dos anos 50,
vários seringais foram vendidos. Os novos donos começaram a
transformar antigos seringais em grandes fazendas de gado, com
ajuda do governo estadual e federal. Os fazendeiros tornam-se os
novos invasores das terras indígenas. Iniciou-se o desmatamento
da floresta e os grandes conflitos sociais pela posse das terras no
Acre.
Para entendermos melhor o assunto, escolhemos o texto
abaixo, do antropólogo Terri Vale de Aquino, o Txai Terri, que
teve um importante papel no processo de regularização das Terras
In-dígenas no Acre.
·

Atividade
Pesquise com os mais velhos e com seus parentes para responder no caderno:
1. Quem foram os primeiros patrões de seu povo?
2. Em que seringais o seu povo vivia no tempo do cativeiro
dos patrões seringalistas?
2. Como funcionava o barracão do patrão?
3. Como esses patrões tratavam seus parentes?
4. Escreva uma história sobre o patrão.
5. Quem era o chefe do seu povo nesse tempo?
4. Que serviços eram feitos pelos seringueiros índios para o
patrão? Faça uma lista destes serviços.
5. Por que o patrão não deixava o índio vender borracha
para outros comerciantes e para os marreteiros?
6. O que era a renda que oíndio pagava para o patrão?
7. Por que o patrão enganava o freguês no peso da borracha
e no preço das mercadorias?
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8. O seu povo tinha chefe no tempo do patrão branco?
Quem era esse chefe? Quais eram os trabalhos desse
chefe?
9. Escreva as principais diferenças que você descobriu
estudando o Tempo das Malocas e o Tempo do cativeiro.

Aprofundando o estudo
A Chegada dos Fazendeiros e o Desmatamento da Floresta
A partir do início da década de 70, uma nova frente de expansão
atinge a região em que vivem os Kaxinawá. Trata-se de uma
agropecuária composta de grandes grupos econômicos do sul do
país e, sobretudo, de especulação e de grileiros de terras, que
compraram os seringais de proprietários totalmente endividados
com o Banco da Amazônia S/A (BASA), aproveitando-se do baixo
preço das terras na região do Purus/Juruá/
Os seringais foram vendidos com índios e seringueiros acreanos
dentro deles,
e que exerciam atividades produtivas de roçados e
,
de seringa. Indios e seringueiros, transformados em posseiros com
a desarticulação dos seringais, passaram a ser ameaçados pelos
novos donos de suas terras e matas. Estes novos proprietários
sulistas são conhecidos no Acre pela identidade de "paulista".
De fato uma vez comprados os "seringais'~ a grande preocupação destes "compradores de terra" ou "paulistas" era de limpar a
área", procurando retirar pela persuasão, oferecendo irrisórias
indenizações ou, na maioria das vezes, usando de métodos violentos
para com as famílias que lá tinham permanecido apesar do já
longo processo de decadência da empresa seringalista da região.
De fato, a venda dos seringais não levou em conta a existência
daqueles posseiros, índios e civilizados, originando daí uma série
de conflitos, que se traduzia em queima de barracos, prisões,
ameaças de morte etc ... os novos donos dos seringais dispunham
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de pistoleiros profissionais e contavam como apoio da polícia local
para tornar mais eficiente as suas ações de expulsão destas famílias.
Adaptado do livro escrito por Terri Vale de Aquino intitulado: Índios caxinauá: de seringueira
caboclo a peão acreano.1982,p. 99-100.

Capítulo 12
O tempo dos direitos
Para entender porque os índios chamam esse período de Tempo
dos Direitos é interessante recuperar outras informações.

A chegada da FUNAI no Acre
A instalação da Ajundância da FUNAI no Acre, ocorreu em 1976,
num período marcado por conflitos entre posseiros e fazendeiros.
Além desses conflitos, outros envolvendo índios e brancos eram cada
vez mais freqüentes. Isso representou o início do processo de
regularização de terras indígenas no estado, devido, em grande medida,
à pressão dos índios e da opinião pública nacional e internacional.
Até a chegada da FUNAI, não houve qualquer atuação concreta do
governo federal ou estadual voltada a atender os direitos das
populações indígenas acreanas. Os órgãos governamentais e grande
parte da sociedade acreana, até aquele momento, não queriam
reconhecer a existência de povos indígenas no estado. Muito disso se
devia ao fato de considerarem essas populações não como indígenas,
mas como caboclas.
Entre 1976 e 1979, estudos realizados pela FUNAI identificaram
18 áreas indígenas no estado, sendo 4 no Vale do Alto Purus e 14 no
Vale do Alto Juruá.

O surgimento das entidades de apoio aos índios
Na década de 70, surgiram vários movimentos em defesa de mudanças no país. Não só desejavam o fim dos governos militares,
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mais também uma
sociedade mais justa,
aberta a participação de
todos. Em meio a isso,
sur-gem entidades de
apo-io ao índio. A
Igreja Católica, voltada
para a defesa dos
direitos humanos, cria
em 1972 o Conselho Placa de identificação da Terra indígena Kaxinawá do
Indigen ista Missio- Seringai Indep endência
nário (CIMI). Mais tarde, são criados em vári<;>s estados grupos de
apoio como a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), o Centro de
Trabalho Indigenista (CTI), a Comissão pela Criação do Parque
,
Indígena Yanomami (CCPY), o Conselho de Missão entre Indios
(COMIN), entre outros. Essas entidades tiveram papel importante
na luta pela preservação dos territórios indígenas, denunciando
invasões e agressões realizadas contra os índios e assessorando em
questões de educação e saúde.

A defesa dos territórios e o nascimento do
movimento indígena no Brasil
Os grupos indígenas brasileiros, ao longo desses 500 anos,
buscaram diversas formas de resistência à dominação realizada
pelo branco. Quando os portugueses chegaram, muitos índios
resistiram à colonização, e foram mortos ou escravizados. Outros
fugiram para regiões menos ocupadas, onde tempos depois,
seriam incomodados pela presença de colonos.
Alguns povos indígenas deixaram-se dominar pelo branco.
Porém, outros usaram a força para defender suas terras. Alguns
desses povos, consegu.iram afastar os invasores.
A partir da década de 70, alguns índios apoiados por entidades
indigenistas buscaram, através da organização política, uma outra
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forma de resistência. Surgira, então, diversos movimentos e
organizações indígenas reivindicando seus direitos, denunciando
abusos cometidos por brancos e exigindo a regularização de suas
terras e a expulsão dos invasores nelas estabelecidos.
Com as organizações indígenas, surgiram também importantes
lideranças como Marçal de Souza (assassinado em 1983), Raoni,
Paulo Paiacã, Davi Ianomâmi, Jorge Terena e Megaron. Alguns
"
foram eleitos vereadores como Angelo Kretã, índio Kaigang
(assassinado em 1980 no Paraná) e Daniel Matenho Cabixi. No
Acre, destacaram-se as lideranças Sueiro Sales Bane Kaxinawá,
Pancho Lopes Kaxinawá, Mário Domingos Kaxinawá, José Miranda
Apurinã, Antonio Luiz Yawanawá, entre outros.
Esse processo de organização resultou, em 1980, na criação da
União das Nações Indígenas (UNI), que procurava unir todos os
povos indígenas do Brasil na luta pelos seus direitos. Outra grande
conquista foi a eleição do Xavante Mário Juruna para deputado federal,
em 1982, o primeiro índio a participar do Congresso Nacional.

O Primeiro direito a terra
Os índios começaram a lutar pelas suas terras com a ajuda de
setores da própria FUNAI do Acre, da CPI- Acre e do CIMI.
Antigamente, os índios não sabiam se tinham direito à sua terra.
Com a ajuda da FUNAI e dessas entidades, os índios reconheceram
que tinham direito de brigar com os nawá pelas suas terras. Os
índios mais velhos de cada região e de cada nação começaram a
pensar juntos com suas comunidades. Assim nasceram as
lideranças. Cada nação passou a ser representada em Rio Branco
e em Brasília. O chefe de cada povo indígena começou a brigar
pela demarcação de uma terra indígena para seu povo. Com
muita luta, cada nação indígena conseguiu conquistar sua terra.
Dentro das terras indígenas, temos direito de ter nossa própria
escola, nosso posto de saúde e nossa cooperativa.
Assim, sabemos agora que todas as nações indígenas têm o
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direito de ter suas terras para morar até o final dos tempos.
Valdemir Mateus Shane Kaxinawa

As primeiras lutas do povo kaxarari
No período em que os Kaxarari começaram a lutar pelos direitos,
eu era pequeno. Tinha idade de 8 anos. Naquele tempo, meu pai
começou a brigar pelo direito de ter nossa terra. Os próprios parentes
vendiam a colocação para o patrão. Eles estavam devendo muito e
o patrão tinha que receber a produção deles. O patrão ficava em
cima deles para receber. Ameaçava de tiro. Os índios entregavam a
colocação. O branco matava os índios e os índios matavam o branco.
Quando soubemos que os índios tinham direitos a um pedaço
de terra, meu pai, Antônio Caibu, como os brancos chamavam,
começou a ser liderança do nosso povo.
Um dia, o patrão chegou na casa dele, querendo comprar o
local. O branco falou assim para meu pai:
- Antônio, você quer me vender este seu local?
Nesse tempo, meu pai já estava sabendo um pouco. Por isso,
respondeu para o patrão:
- Não. Eu tenho filhos, netos e netas que precisam morar
aqui. Não vendo.
O branco voltou para a casa dele.
Depois, nós fomos à FUNAI para procurar nossos direitos.
,
Pedimos à FUNAI que fizesse a demarcação de nossa Area
Indígena, para não precisar mais do branco.
A nossa liderança brigou muito pelos nossos direitos.
Miguel Alves Costa Ruwe Kaxarari

Assim os Katukina começaram a lutar pela terra
Para tirar o patrão de dentro de nossa terra indígena, fizemos uma
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grande reunião para escolher a pessoa que tinha mais coragem. Assim,
os Katukina escolheram uma liderança para tirar o patrão. No outro
dia, chegou um funcionário da FUNAI para nos ajudar. Esse homem
da FUNAI passou o resto do dia para reunir todo o nosso pessoal:
homens, mulheres, crianças e velhos. No outro dia, fomos tirar o
patrão, armados com flechas. Alguns homens usaram até espingardas.
O funcionário da FUNAI foi na frente e os índios foram atrás. O nome
desse patrão era Correia. Ele trabalhava para a PARANACRE. Ele
ficou com medo e foi embora com todos os seringueiros dele.
Foi assim que nós, índios Katukina, tiramos o patrão de dentro de
nossa terra. O primeiro nosso governo foi Antonio Barbosa Katukina.
Este homem foi que começou a brigar pela terra. Ele brigava muito
com a FUNAI e com as entidades para fazer a demarcação da nossa
terra. Depois que mandamos os brancos embora, nossa liderança
pediu para a FUNAI demarcar a nossa terra. Depois de muito tempo
que o nosso governo vinha lutando com o governo brasileiro, a nossa
terra foi demarcada. A nossa terra indígena foi a primeira a ser
demarcada em todo o Estado do Acre. Isso foi em 1984. Hoje, a
gente divide a nossa terra com os Yawanawá.
Eva/do Carlos Mainawa Katukina

Nascimento da terra indígena da Praia do carapanã
Os índios Kaxinawá da Praia do Carapanã lutaram muito para se
organizar. Para ter direito, os índios precisavam primeiro de algum
conhecimento. Assim, começamos a lutar pelo direito de ter nossa
terra liberta para nossas famílias poderem plantar nas suas
colocações, para ter nossas escolas e nossos agentes de saúde.
Para conseguir esses direitos, foi preciso a liderança brigar
muito. Foi muita luta e muita briga. A liderança foi várias vezes a
Rio Branco e a Brasília. Foi conversar com a FUNAI para encontrar
o direito do nosso povo morar na nossa própria terra, onde já
morava desde antigamente.
A nossa liderança, Jorge Lemes Ferreira Ibã, começou lutando
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sozinho. Agora têm os agentes de saúde e os professores para
brigar junto. Assim, hoje todos nós temos direito de morar na nossa
terra.
Na Praia do Carapanã, só em 1994 a FUNAI identificou a nossa
terra indígena. Agora chegou o tempo de tirar a PARANACRE
para os Kaxinawá termos o direito que nos falta. A PARANACRE
comprou a nossa terra com todos os índios Kaxinawá dentro.
Nós levamos sete anos lutando com nosso cacique, para ter a
identificação da nossa terra. Assim foi a nossa luta. Sofremos
muito na mão dos brancos. Brigamos muito até que a FUNAI
tomou conhecimento que nós tínhamos direito à terra. Começamos
a lutar com 52 pessoas. Agora, nós somos 230 pessoas morando
na Terra Indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã. Nossa terra
tem 61.307 hectares e fica no Município de Tarauacá.
,.
Manoel Francisco Dário Makari Kaxinawá

A cooperativa dos índios e o barracão do
patrão

•

A primeira vez que as lideranças Kaxinawá do Jordão foram a
Brasília, no ano de 1980,. fomos falar com o Presidente da FUNAI,
atrás do direito de tirar os seringalistas da terra indí-gena que a
FUNAI já tinha delimitado para nós. A segunda vez que fomos, a
FUNAI já tinha outro Presidente. Dessa vez, fomos atrás da
demarcação da nossa terra e de uma ajuda de projeto para continuar
nossa luta, organizar melhor a nossa cooperativa.
O Presidente da FUNAI perguntou qual era a diferença entre
cooperativa e o barracão do patrão seringalista. A primeira
diferença que mostramos é que a gente tinha acabado com o
pagamento da renda das estradas de seringa. Os patrões
costumavam cobrar 70 quilos de renda por uma parelha de
estradas. Eu falei que o patrão, quando comprava mercadoria na
cidade, vendia para o seringueira com um aumento de 50, 80 ou
100°/o. Na cooperativa, a merca-doria ficava muito mais em conta
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para o seringueira. As porcentagens que a gente estava fazendo
eram de 15 ou 20°/o, para poder pagar os custos de transporte
das mercadorias e da produção. A cooperativa pagava o preço da
borracha que estava correndo na rua e não roubava no peso da
balança. O patrão pagava menor preço pelo quilo da borracha e
descontava tara, dizendo que a borracha ia ficar mais leve quando
perdesse água.
Outra diferença é que o patrão só ficava atrás do balcão,
mandando os fregueses trabalhar, roubando para poder educar seus
filhos e ter casa na cidade. E com a cooperativa das comunidades,
tinha se acabado patrão. O cantineiro ajudava a organizar o trabalho
do seringueira e despachava mercadoria para todos trabalhar em
animados. Estas mercadorias ajudam todas as populações trabalhar
mais libertas e sair do cativeiro da mãos dos seringalistas.
Agostinho Manduca Mateus Muru Kaxinawá - Depoimento em 11 de fevereiro de 1992

O índio seringueiro no tempo da
economia da borracha
Nas
comunidades
indígenas, o primeiro
dinheiro da floresta é a
seringa, a borracha, depois
vem a castanha. Essas são
.
,..,
nossas riquezas, que sao
como dinheiro. Temos
também nosso artesanato;
,..,
mas sao poucas as
comunidades indígenas
que já têm O artesanato

Indígenas Kaxinawá reunidos em sua cooperativa
na aldeia Paroá, 1984

desenvolvido como comércio. Nossas outras riquezas são consumidas na nossa aldeia mesmo: nosso roçado, nossa caça, nossa pesca.
Nossa economia é administrada por nossas cooperativas, que
são um tipo de organização de produção da comunidade. A coope125
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rativa fica numa casa da aldeia chamada cantina. Dentro dessa
cantina trabalha
uma pessoa que é chamada cantineiro ou gerente
,
comunitário. E ele que recebe toda a produção da comunidade:
borracha, sernambir, artesanato, farinha etc. Quando junta toda
a produção, o cacique reúne todos os produtores para discutir,
combinar e planejar junto. Depois o cacique vai para a cidade para
vender toda a produção e comprar mercadorias que os produtores
necessitam: ferra-mentas, sal, quero-sene, sabão, munição, fósforo
e outras coi-sas. O produtor com-pra a mercadoria. As-sim a
cooperativa fun-ciona.
Vamos falar dos nossos principais tra-balhos na aldeia: o índio
seringueira, cas-tanheiro e agricultor.
O índio seringueira aprende com o pai, que começa a ensinar o
filho a trabalhar na seringa com 10 anos. O pai ensina o filho a
cortar seringa fina, ensina como embutir tigela, colher no balde,
como raspar a seringa. Ensina como empauzar e como fazer dente.
Como escolher pau mais forte, amarrar o leite no saco com piçouco.
Ensina como roçar a estrada de seringa, como defumar, medir no
litro. Como aquecer com a casca de malva. Ensina como fazer
defumador. Como fazer a fornalha. Quando completa 15 anos, o
filho já sabe como trabalhar na seringa. Durante estes 5 anos, o
pai vai comprando material de seringa: tigela, balança de cabo de
manília, bacia de defumar, pé de faca, lâmina de faca, cinto, facão,
boné, saco de leite, estopa e espingarda. Então, deixa o filho cortar
seringa sozinho, numa estrada com 100 seringas, e vê que ele já
tem coragem de andar sozinho na estrada e de fazer tudo o que foi
ensinado a ele. Assim ele pode produzir 36 quilos de borracha em
"
um mes.
Edson Ixã Kaxínawá

A organização da terra demarcada
No ano de 1978, meu povo começou a lutar contra os patrões
seringalistas pelo direito à terra. No mesmo ano, os patrões
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começaram a sair
devagarzinho dos
lugares. Em 1979, o
meu
povo
fez
,.,
.
.
reun1oes gerais e
escolheu
cada
liderança das seis
comunidades e um
cacique geral.
Em 1980, os 1íderes
começaram
a
desenvolver seus
projetos, trabalhando
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o índio seringueira

em suas cooperativas no rio Jordão. Houve muitos seringueiros
cortando seringa e fazendo sua produção de borracha para pagar as
dívidas do que foi comprado. Nessa época, conseguimos motor e
batelão grande. No ano, de 1983, vieram 12 pessoas para fazer
curso da Comissão Pró-Indio: 6 professores e 6 agentes de saúde
de cada comunidade. Daí em diante, as coisas foram ficando melhores.
A partir de 1985, começaram as demarcações de nossas terras
indígenas. E daí em relação ao tempo anterior, a mudança foi boa
demais. Nós empenhamos muitos esforços para o desenvolvimento
dos povos indígenas do Acre.
Nosso povo lutou muito pela conquista da nossa terra. Depois
que ela ficou demarcada, melhorou a organização, aumentando
a população, produção de artesanato das mulheres. Foram criadas
várias equipes como a dos professores, as lideranças, os agentes
de saúde e os agentes agroflorestais.
José Paulo Alfredo Maná Kaxinawá

O direito à escola e à saúde
No começo da nossa luta pelos direitos, a gente conseguiu
organizar a nossa cooperativa. Assim, tiramos os cariús das nossas
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terras. Depois, começamos a procurar a FUNAI, a CPI e o CIMI
para tentar conseguir educação e saúde nas nossas aldeias. O
seringalista escravizava muito o índio porque ninguém sabia ler e
nem escrever. Para trabalhar na nossa cooperativa, os próprios
índios tinham que fazer a contabilidade do movimento de
mercadorias e de borracha. Por isso, os índios precisavam ter escolas
nas aldeias.
Lutamos também para ter agentes de saúde, indígenas,
treinados para tratar das principais doenças que atacavam as
aldeias. Antes de ter contato com os brancos, o nosso povo só
conhecia nossas próprias doen-ças. Os próprios dou-tores da
floresta trata-vam essas doenças com remédios da ma-ta. Nesse
tempo nenhuma doença vinha do branco. De-pois do contato e
das correrias, vieram mui-tos tipos de doença: sarampo,
tuberculose, coqueluche, pneumonia, gripe. Essas doen-ças
mataram muita gente no começo e continuaram maltratando os
índios.
Nesse tempo, o Presidente da FUNAI queria mandar os empregados dele para lecionar na aldeia e para tratar dos doentes. As
lideranças não concordaram. Queriam que os próprios índios fossem treinados para serem professores e agentes de saúde. As
lideranças falaram assim:
- Se o senhor mandar alguém da FUNAI de Brasília, ele vai
passar pouco tempo na nossa aldeia. Logo ele vai querer voltar
para a terra dele. Assim, nós vamos ficar de novo sem professor.
Quem não aprendeu, fica sem aprender. Quem aprendeu alguma
coisa, aprendeu bem pouquinho. Agora, se fosse como em certas
aldeias tudo bem. Tem povo que perdeu até a sua própria língua
por causa dos massacres. Só fala português. Lá no Acre é muita
diferença. Nós vivemos no fim do mundo. Muita gente se criou lá
mesmo na aldeia, nunca saiu, e não fala português. Outros falam
muito ruim. Era bom se a FUNAI e as entidades ajudassem a
preparar os próprios índios para lecionar e para fazer atendimento
de saúde. Assim eles vão falar na nossa própria língua e traduzir
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para o resto do povo
entender.

O Presidente da
FUNAI e as entidades
concordaram com isso,
acharam
muito
importante. Foi a partir
daí que começaram os
.
.
pnmelíOS CUrSOS para
professores e para

Professora Francisca Arara e seus alunos na Terra
Indígena Arara do Rio Cruzeiro do Vale

agentes de saúde
indígenas.
Francisco Pancho Lopes Kaxinawá

Com o processo de identificação de terras indígenas, aos poucos
desapareceu a situação de dominação realizada pelo patrão.
Chegam ao fim o barracão e a renda. Em seu lugar surgem as
coopera-tivas e as lideranças que passam a administrar a produção

Atividades
Para responder no caderno:
1. Quando começou o Tempo dos Direitos para os índios do
Acre?
2. Que entidades e pessoas apoiaram seu povo na criação
da sua Terra Indígena?
3. Como foram escolhidas as lideranças para representar as
comunidades nas lutas pelos direitos?
4. Que pessoas de seu povo foram importantes durante o
Tempo dos Direitos?
,
5. Quais são as diferenças da cooperativa dos índios para o
barracão do patrão seringa lista?
129
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6. Por que as lideranças gt.Jeriam que os próprios índios fossem
treinados para serem professores e agentes de saúde?
7. Em sua opinião qual a impprtâricia
dqs trabalhos
da liderançç,
.
.
.
.
do professor, agente de saµae e do agente agroflorestal?
~

8~

.

~

.

Para pesquisar com seus parentes e responder no caderno:
a) Quando foi a identificação ou a demarcação da sua Terra
Indígena?
b) Houve confusão ou conflito para tirar o patrão e conquistar
a terra? Conte uma história sobre alguma dessas
confusões.
e) Pergunte as antigas lideranças como foi criada a cooperativa
do seu povo? Depois escreva uma história desse tempo.

Aprofundando o estudo
O Movimento de Cooperativa Kaxinawá
Fomos convidados pelas lideranças Alfredo Suero e Getúlio
Sales do rio Jordão e Vicente Sabóia do rio Humaitá para
elaborarmos conjuntamente um Projeto de Desenvolvimento
Comunitário com a finalidade de reunir os índios Kaxinawá que
viviam dispersos, sem terras e totalmente subjugados pelos
patrões seringalistas, nestas duas áreas já delimitadas pela FUNAI,
no município de Tarauacá, assegurando-lhes a posse de fato dos
seringais existentes dentro dessas duas reservas: e
desenvolvermos um projeto de cooperativa de produção e
consumo, libertando-os da dependência do "barracão" de seus
antigos "patrões".
Mesmo sem contar com a ajuda oficial da FUNAI esses líderes
Kaxinawá contaram como devido apoio de entidades e pessoas
verdadeiramente interessadas em "dar uma força" e em defender
as suas reivindicações e interesses próprios.
Assim, em abril de
,
1978, após a realização da Semana do Indio em Rio Branco, com
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a participação de suas lideranças, os Kaxinawá, através do Jornal
Varadouro e da
Secretaria do Fomento Econômico (nas pessoas
,
do jornalista Elson Martins da Silveira, editor do Jornal das Selvas
e do Dr. Francisco Rego, então secretário, hoje vice-governador
do Estado), conseguiram uma doação no valor aproximado de
cem mil cruzeiros e com a qual adquiriram os instrumentos de
trabalho, remédio e bens de consumo como sal, querosene,
munição, sabão etc... Receberam de 9HP do amigo e comerciante
Abrahim Farah, que foi de fundamental importância para garantir
os meios de transporte necessários e implantação do projeto.
Consegui-se, logo depois, que alguns comerciantes de Tarauacá
aviassem as mercadorias necessárias à vida nos seringais da região,
que seriam pagas cm a produção de borracha dos próprios índios,
independentes dos "gerentes aviados" e falsos arrendatários das
referidas áreas indígenas. E assim, as cooperativas Kaxinawá iam
funcionando muito bem, inclusive com a dedicação das professoras
Concita Maia, Djacira Oliveira e Keilah Diniz, que se dispuseram a
morar entre os Kaxinawá do Jordão e Humaitá durante os seis
primeiros meses de implantação do Projeto.
Adaptado do livro escrito por Terri Vale de Aquino
intitulado: Índios Caxinauá: de seringueira caboclo a peão acreano.1982,p. 140-141.

Capítulo 13
O tempo do governo dos índios
(o tempo presente)
O governo dos índios no tempo presente
O tempo presente dos índios do Acre é resultado das várias
situações conquistadas pelas comunidades, ao longo dos últimos
20 anos.
Nós, povos indígenas do Acre, com muita luta e dificuldade,
estamos tentando mostrar quem somos. Já faz mais de SOO anos
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Terras indígenas no Acre
Rio lpll Unll

21
28 ""'"""'

\,

\\
01. Nukini

02. Poyanawa
03. campinas/Katukina
04. Jaminawa do Igarapé
Preto

os. Katukina Kaxinawa
06. Kaxinawa Colônia 27
07. Kaxinawa Igarapé do
caucho

08. Rio Gregório
09. Kaxinawa da Praia do
carapanã
10. Arara do Igarapé Humaitá
11. Kampa do Igarapé
Primavera
12. Jaminawa/Arara do Rio
Bagé
13. Kaxinawa do Rio Humaitá

14. Kaxinawa Nova Olinda
15. Alto Rio Purus
16. Kampa do Rio Amônea
17. Kulina do Igarapé do Pau
18. Kaxinawa do Baixo Rio Jordão
19. Kaxinawa do Rio Jordão
20. Jaminaua/Envira
21. Kaxinawa Seringai Independência
22. Kulina do Rio Envira

23. Alto Tarauacá
24. Kaxinawa Ashaninka do Rio
Breu
25. Kampa e Isolados do Rio
Envira
26. Xiname
27. Mamoadate
28. cabeceira do Rio Acre

da invasão das terras que nossos parentes habitavam, na costa
da terra que hoje é Brasil. No Acre, há 25 anos os índios .estão
lutando para recuperar seu patrimônio territorial como primeiros
habitantes desta floresta.
Após 25 anos de luta pelos seus direitos, os índios do Acre já
conquistaram 28 terras indígenas. Dessas conquistadas terras,
13 estão regularizadas, 4 registradas, 6 demarcadas, 1 declarada,
1 identificada, 1 em identificação e 2 estão interditadas (precisando
ainda ser identificadas). Estas 28 terras estão distribuídas em 11
municípios do Acre e ocupam 2.092.570 hectares. Vivem hoje,
em nosso estado, mais ou menos 10.000 índios, pertencentes a
12 povos indígenas e 3 famílias lingüísticas diferentes (pano,
aruak e arawá). Nos últimos anos os povos Naua e Apolima Arara
vem lutando pelo seu reconhecimento.
Essés 12 povos estão organizados de várias maneiras, em busca
de melhorar suas condições de vida. Levantamento feito pela
132
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Comissão Pró-Indio, em 2000, mostrava a existência de 85 escolas
e 137 professores indígenas, que foram ou estão sendo formados
pela CPI, CIMI, COMIN e SEE. Foi nos cursos de formação de
professores que tivemos a visão de começar a fundar o movimento
indígena, as associações e as nossas próprias organizações locais,
de acordo com a realidade de cada povo. Essas novas formas de
organização vêm procurando abrir novas alternativas econômicas
para o desenvolvimento de comunidades que sempre foram
dominadas pelos patrões dos seringais.
Essas organizações têm mostrado para os povos indígenas do
Acre, do Brasil e do mundo inteiro como podemos nos livrar da
violência e da discriminação e como acabar com o analfabetismo
e com as doenças, que sempre trouxeram o sofrimento para
nosso povo. Através de nossas próprias organizações,
continuaremos conquistando nossos desejos, principalmente o
de sermos povos indígenas sem sofrer discriminação.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá
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Situação das Terras Indígenas no Acre
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Situação das Terras Indígenas no Acre
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Areas em processo de identificação
Muniápio

Terra Indígena

Marechal Thaumaturgo

Arara do Alto Juruá

Apolima Arara

Feijó

Curralinho

Kaxinawá

Mâncio Lima

Naua

Naua

Povo

A organização dos Apurinã
De primeiro, nosso chefe não tinha saber para organizar nosso
povo. Depois que começou a ter agente de saúde, professor e
cantineiro, começamos a juntar as nossas produções. Reunimos
as três aldeias, sentamos e começamos a discutir para nos
organizar melhor. Um mês depois, juntamos uma produção de
600 quilos de borracha e vendemos para um marreteiro. Trocamos
essa produção por mer~adorias. Foi assim que começamos a
trabalhar unidos e a nos organizar.
Hoje, vendemos para quem nós queremos. Ficamos sabendo
que a terra é nossa. O agente de saúde ajuda muito e o professor
também. Depois que a nossa liderança teve mais conhecimento,
melhorou a nossa organização. Ainda tem muita coisa que falta
melhorar ainda mais para o povo Apurinã, do Município de Pauini.
Antonio O/avo Eukutsy Apurinã
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As autoridades da aldeia Nova Aliança
No rio Purus, a organização da aldeia Nova Aliança é assim.
Nós temos a liderança de Manoel Sampaio, o agente de saúde
Abel Nascimento, o professor Valdemar Pinheiro, o professor
José Paulo Sampaio, o professor Evaristo Gomes da Silva, o
capataz Alberto Salomão, o cantineiro Marciano Sampaio, o capitão
de jogos França Pinheiro, o pastor da igreja Elias Lopes, o técnico
de plantios José Lopes e liderança das mulheres Maria Sampaio.
Nós temos 10 pessoas que são as autoridades da aldeia Nova
Aliança. Somos 38 famílias, 190 pessoas e 60 alunos.
No ano de 1995, a FUNAI demarcou a nossa Terra Indígena
Alto Purus com 263.129 hectares. Hoje em dia tem 21 aldeias no
rio Purus, entre Kaxinawá, Kulina e Jaminawa. Nós brigamos muito
com a FUNAI para demarcar a nossa terra. Dentro das aldeias, já
não tem mais branco. Só tem índio mesmo. Nós fazemos festa
da nossa cultura: Shenipabu. Katxanawa.
Valdemar Pinheiro Ibã Kaxinawá

As lideranças do povo Kaxinawá do rio Humaitá
Hoje em dia, existem três aldeias Kaxinawá no rio Humaitá:
São Vicente, São Luiz e Boa Vista. Na nossa terra indígena, estamos
organizando os nossos trabalhos através de reuniões. Quando
queremos fazer um trabalho na aldeia e achamos que é muita
luta para fazer com pouca gente, a liderança da aldeia participa
para as lideranças das outras duas aldeias, convidando-as para
ajudar com as turmas deles. Assim, marcamos o dia para fazer o
nosso trabalho.
Para resolver alguns problemas que acontecem, as três
lideranças se reúnem com os professores, os agentes de saúde e
também com os chefes das outras famílias. Assim, agimos para
resolver qualquer problema que esteja acontecendo dentro da
terra indígena.
Essa é a nossa organização nos dias de hoje. Antes não havia
136

ÍN01os No AcRE - Os TEMPOS HisróRicos - UNIDADE II

essa combinação, porque só existia uma pessoa para organizar
as três aldeias.
Valdemir Mateus Shane Kaxinawá

A ECONOMIA NA FLORESTA
da Nossa floresta aproveitamos muita coisa
Na nossa floresta exitem muitas qualidades de árvores: tem
gameleira, jaracatiá, samaúma, uricuri, pupunha, jatobá, manixi,
envira, aguano, jacateúba, cumaru, cumaru de cheiro, pau d'arco,
cajuzinho.
Da nossa floresta, nós aproveitamos muitas coisas: seringa,
castanha, côco, frutas, remédios, madeira, palha etc.
,
A seringa e a castanheira são bastante importantes para nós. E
o nosso dinheiro, pois somos índios seringueiros e castanheiros.
Para colher o leite da seringa, precisamos fazer uma estrada
na colocação, que pode ter um mínimo de 60 a 100 seringas.
Então a gente corta, colhe e faz borracha para vender e manter a
sobrevivência da família.
A castanha é uma árvore que tem frutos, que servem para
alimentar e vender. A castanha, a seringa são muito importantes
na economia da floresta.
O que tiramos da nossa floresta, mas não comercializamos, é
a madeira: cedro, envira, mulateiro, mutamba, maçaranduba e
outras que usamos na construção de nossas casas, escolas,
cantinas, posto de saúde, casa de farinha. Usamos a madeira
também na construção de nossos objetos: arco e flecha, pilão,
banquinhos, colher de pau, mesa, canoa, remo, prensa para
macaxeira e borracha, engenhoca, cabo para machado etc. Usamos
também a madeira para fazer fogo, com o qual cozinhamos a
nossa comida e queimamos a nossa cerâmica. Na floresta,
aproveitamos como alimento muitas frutas: côco, cupuaçu da
mata, cacau, pama, ingá, açaí, sapota, jarina, bacuri etc.
Na nossa mata existem muitas palmeiras das quais
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aproveitamos o côco, que serve para comer, as palhas, para
cobertura das casas e a paxiúba que serve para fazer o assoalho
das casas.
Temos também os remédios da mata que são importantes
para curar nossas doenças. Temos mel de abelha. Temos cipó.
Temos as caças, que servem de alimento para os índios.
Conhecemos três tipos de mata: mata cerrada, mata limpa,
mata de terra firme ou alta.
Mata cerrada é aquela da parte baixa na beira do rio, onde fica
tudo muito fechado, com muito cipó e ninguém pode passar.
Tem também, na beira do rio, o sororocal.
A mata limpa é onde a gente caminha, fica mais para o centro.
Onde tem muito côco chamamos de "palheira!".
A mata de terra firme ou alta é onde tem muito cedro, pau
brasil, castanhola, violeta, manixi, cocão, copaíba, guariba, inibu ...
Professores Indígenas do Acre e sudoeste do Amazonas

O índio castanheiro
As castanheiras são encontradas nas terras firmes, onde as
matas são limpas. Elas variam de um pé para outro entre 30, 40,
60, 100 a 200 metros de distância e chegam a altura de 30
metros ou até mais alto. Se a castanheira for plantada em um
lugar que recebe sol, na capoeira nova, ela demora mais ou menos
de 7 a 8 anos para dar a primeira carga de fruta. Mas, se for
plantada dentro da mata demora de 20 a 25 anos, por causa da
sombra. As castanheiras grandes têm mais de 200 anos. Elas
dão flores do mês de dezembro até janeiro. Só então dão o fruto.
Para cair a castanha, é necessária a chuva. Por isso a colheita da
castanha só começa nas chuvas de janeiro.
Para colher, o castanheiro faz a colocação e as picadas de um pé
para outro. Então ele faz várias picadas, sendo que cada uma
pode ter 30, 50 a 60 castanheiras. Um pé de castanha pode produzir
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de 3 a 10 latas de castanha, que pesam, cada uma 13 quilos. A
produção pode variar muito de ano para ano: enquanto há anos
que a castanheira produz muito, há outros em que não representa
30°/o da produção normal.
Geraldo Aiwa Apurinã

O índio agricultor
A primeira coisa
que o índio agricultor
faz para ter uma boa
agricultura é corrigir a
mata. Boa é a mata
que não é muito
cerrada. Quando o
índio encontra a mata
limpa, ele diz que ela
é boa para o roçado.
Nós começam os a

Roçado de macaxeira no seringaljapinim

"

brocar a mata no
começo do mês de junho. Se for um roçado pequeno, levamos
de 10 a 15 dias. Quando chega o mês de junho, nós, índio
começamos a derrubar os paus. Após terminar a derruba,
esperamos mais ou menos um mês para a mata secar. No dia da
queimada, os índios vão para o roçado to-car fogo. Depois a
queimada, o índio passa cinco dias para plantar o milho. Ele
precisa debulhar e colocar o milho em uma vasilha, para ser
plantado no dia seguinte. Então convida o pessoal dele para fazer
o plantio do milho. Depois de plantar, nós esperamos o milho
crescer um palmo para plantar os outros legumes, como maniva,
banana, batata, pimenta, mamão, tingui, mudubim, algodão,
jerimum, cana etc. O milho começa a amadurecer 3 meses depois
do plantio.

139

UNIDADE li - I' Noms NO A cRE -

Os TEMPOS HISTóR1cos

Cada grupo indígena tem os seus principais produtos que são
plantados. Alguns plantam muito arroz, outros plantam muito
feijão, outros muita taioba, outros muita banana, mas os principais
produtos que todos índios plantam é o milho e a macaxeira, da
qual nós fazemos a farinha para comer e vender.
Alguns produtos nós vendemos e quando não temos
comprador, ficamos com a prudução para alimentação e para
. "'
cnaçao.
Assis Masha Kaxinawá
Jaime Llullu Manchineri

Cultura, produção, qualidade- de vida e mercado
A questão da produção, o que significa isso?
Uma comunidade pode produzir e consumir de 80°/o a 100 ºlo,
ela mesma, até estar bem. Dos 100º/o ela pode até tirar 20°/o, só
para comprar alguma mercadoria por fora. O mais importante é
a comunidade estar bem. A gente tem que saber que produção é
também produzir um alimento básico, ter uma organização para
cuidar do produto, tirar uma partilha para trocar por alguma
coisa, e, do resto, a comunidade se mantém, com uma qualidade
que dê condições de sobreviver mesmo.
Outra coisa é a questão da cultura, que também é um produto
que o Acre tem, que as comunidades indígenas têm e que não
estão ainda sabendo usar. Isso é uma mercadoria fina que nós
temos, assim como temos muitas outras coisas guardadas.
Francisco Pianko Ashaninka (Revista CPI 22 anos, 2001)

Artesanato de algodão
Um dos produtos que o índio tem fabricado na aldeia é o
artesanato de algodão. Artesanato de algodão é um dos artigos
feitos pelas mulheres índias. Só que existe um pouco de diferença
do tecido de cada nação.
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O algodão é uma planta do
roçado que, para o índio, tem um
grande valor. Além da roça da
banana e de várias sementes que o
índio planta no roçado dele, o
algodão para nós, índios, tem o
maior valor, porque, com ele, se faz
7 tipos de artesanatos, com vários
nomes, feitos pelas índias.
Na língua indígena nos
chamamos rede de "disi". Esse
produto é o mais importante, pois
toda comunidade usa a rede, nós
dormimos em redes.
0 segundo nome de artesanato Mulher Kaxinawá tecendo
é a tanga, que era o vestido das
índias antes de termos contato com os brancos. Os homens usavam
" shãpanã" que era o calção deles. Mas, quando os índios usavam
esses vestuários, não sabiam que existia branco.
Outro artigo do artesanato principal, também para ser usado
para tecer todos os artesanatos, é o "txitê '~ O txitê é um tecido
que elas tecem, com mais ou menos um metro de compri-mento,
com quatro
dedos de largura. O punho é o mesmo tipo do punho
,
da rede. E um artigo que as índias usam na nádega, para poder
tecer outros tipos de artesanato.
Hashkãti é a mochila dos índios.
Mêbi é a pulseira dos índios.
Há ainda a bandoleira para fazer alça do jamaxim e da mochila.
Até 1975, os brancos não valorizavam o artesanato dos índios.
Agostinho Manduca Kaxinawá (Fábrica do Índio, 1985)

O direito das mulheres kaxinawá
Eu vou contar um pouco da minha história sobre os nossos
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direitos indígenas: nós, mulheres índias estamos batalhando para
ver se melhoramos a nossa organização, como nós chamamos
"os direitos das mulheres".
Nós, mulheres índias do Rio Humaitá, estamos pensando na
nossa vida no futuro para que possamos melhorar a nossa
situação. Antes, nós, mulheres Kaxinawá, não pensávamos em
fazer artesanato. Mas, de hoje em diante, estamos pensando em
melhorar essa situação. Fizemos algumas reuniões nas quais nós,
que somos mulheres alfabetizadas, explicamos para as pessoas
que não entendiam o que estamos tentando organizar.
Agora nós estamos tentando organizar o nosso artesanato:
como fazer rede, capanga, pulseira, chapéu. Tudo isso estamos
praticando para tentar organizar a nossa aldeia para produzir
esses artesanatos. Existem também alguns homens tentando fazer
flechas para vender.
,
Assim, estamos tentando organizar as coisas com a ajuda da
nossa associação, a ASPIH.
Eu estou tentando aprender a fazer algum artesanato. Estou
aprendendo a tecer capanga, a fazer pulseira e também chapéu. Quem
está me ensinando um pouco dessa prática de artesanato é uma
senhora que mora numa outra aldeia, chamada de Novo Futuro.
Estamos também usando a nossa cultura como as comidas, nossas
danças, nossa medicina e todos os nossos costumes. Para isso, estamos
pesquisando com as pessoas mais velhas para aprender sobre os
nossos ante-passados, sobre como era que esses nossos parentes
v1v1am.
Estamos usando a nossa pintura corporal e também, na nossa
aldeia São Vicente, queremos nos organizar de uma maneira
diferente. Nós, que somos alunos na escola São José I, fizemos
uma pesquisa na outra escola da terra indígena, que se chama
São Francisco II. Eu achei isso muito legal, essa escola fica na
outra aldeia chamada Novo Futuro.
Fátima Domingos Kaxinawá
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Sustentabilidade da comunidade
Nós temos várias maneiras de sustentar a nossa comunidade
para comprar alguns materiais que tem que trazer de fora como
sal, munição, terçado, machado e outras coisas. A gente trabalha
com artesanato e com sementes.
Trabalhar com o plantio de feijão e milho não deu certo, a gente
parou e passou para o artesanato. O artesanato não ficou parado
totalmente, foi por causa de mudança da nossa aldeia antiga para
esta daqui. Nessas mudanças, pessoas tiveram que construir as
suas casas para poder se instalar e trabalhar no artesanato.
Quando fizemos a mudança de lá pra cá, nós já estávamos
trabalhando com os dois produtos, o artesanato, as sementes e a
pesquisa dessas sementes. Nos primeiros anos após nossa mudança
trabalhamos só com a semente, o artesanato ficou de lado porque
as pessoas precisavam ficar acomodados nas suas casas.
Como todo mundo tinha galinha, todo mundo trouxe, e,
mesmo morando no tapiri, a galinha foi aumentando. Em 1995 e
1996 começamos a trabalhar bastante com as sementes, mas
com o artesanato, muito pouco.
Hoje, a gente parou de colher sementes para regularizar a
documentação e continuar trabalhando.
Este ano ninguém produziu artesanato, pois ficamos sem
recurso para comprar mercadorias. Para resolver o problema das
compras de alguns produtos que a comunidade está precisando,
as galinhas foram muito úteis.
Fizemos a reunião e discutimos a falta de mercadoria. Como
todo mundo decidiu trabalhar no artesanato daqui pra frente,
cada um deu a sua galinha para vender e comprar o que estava
necessitando e continuou trabalhando no artesanato. Quando
acabar as mercadorias que foram compradas com a venda das
galinhas, já teremos artesanato para comercializar e vamos poder
solucionar o problema da falta de mercadoria na cooperativa.
Uma coisa que nunca aconteceu foi encalhar, ou ficar
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armazenado ou estragar. Todo o artesanato que a gente faz, vende.
Quando a gente trabalhava com o artesanato na associação, nunca
faltou 6 ou 5 mil na conta. O artesanato é um produto bom para
nosso povo comercializar, é uma economia forte, mais que a
semente, porque a semente é limitada apenas a uma época do
ano e o artesanato não.
Isaac Pianko Ashaninka

Atividades
1

Para pesquisar e responder no caderno:
1.
2.
3.
4.

Quantas pessoas vivem hoje na sua Terra Indígena?
Quantas famílias moram.na sua aldeia?
Quantas pessoas moram na sua aldeia?
,,,.
Quantos funcionários da floresta existem atualmente na
sua comunidade?
'
5. Qual é o trabalho da liderança de sua aldeia?
6. Faça uma comparação entre o chefe de antigamente e a
liderança de hoje na organização dos trabalhos da
comunidade.
7. Por que é importante ter uma escola indígena na sua
aldeia?
8. Você acha importante o trabalho do professor na sua
aldeia? Por que?
9. Que entidades e instituições de governo trabalham atualmente na sua aldeia?
10. Que projetos estão trabalhando junto com a comuniéJade?
11. Que opinião você tem sobre o trabalho que estas
entidades e instituições realrzam?
12. Como estes trabqlhos podiam ser melhorados?
13. Quais os principais problemas que seu povo enfrenta
hoje?
14. Como a comunidade póde resolver estes problemas?
x

.;.
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15. Faça um mapa da organização da sua aldeia (rio, casas
das famílias, escola, posto de saúde, roçados, estradas,
piques de caça etc)
16. Sua comunidade tem Associação? Na sua opinião, qual
o trabalho que está sendo realizado?

A conquista da territorialidade:
processo que não se esgota
Terra indígena não é o horizonte da territorialidade de um
povo. Este horizonte muitas vezes não está nem presente,
consciente, mas é um processo construído de conquista.
As populações das aldeias estão crescendo, obrigando as
comunidades e lideranças indígenas tomarem novas decisões em
relação às suas terras. Os Kaxinawá do Jordão, por exemplo, além
de ampliarem a sua terra que já estava regularizada, criando
uma nova terra indígena, compraram dois seringais n rio Tarauacá,
com extensão de aproximadamente 15.000 hectares. Estes dois
seringais estão interligados às duas terras Kaxinawá, formando,
assim, uma territorialidade maior.
Imagina uma terra indígena toda regularizada e de repente os
índios querem ampliar seu território. Às vezes, essas novas terras
não são nada mais do que a ampliação de territórios que não foram
conseguidos nas primeiras negociações dessas mesmas terras.
De repente, os índios estão comprando terra e a Funai, perplexa,
não sabe como lidar com essa nova situação. Está, por exemplo,
sendo demarcada uma determinada área e metade daquela
população sai, vai para a cidade. Então, como é que vai fazer, vai
,
comprar a terra onde eles agora estão? Mas, quem compra? E a
Funai, o governo do estado, os próprios índios, o movimento
indígena organizado? São estas novidades que já estão aparecendo
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com alguns exemplos e ainda vão aparecer outros. E um processo
que não se esgota: conquistar espaços para uma população que
está aí e que veio para ficar, que não vai desaparecer. Muito pelo
contrário, está se renovando, crescendo demograficamente e
estabelecendo alianças novas. E mais importante, ainda, estão
ampliando suas conquistas territoriais.
Texto escrito por Terri Vale de Aquino,
Extraído da Revista Comissão Pró-Índio - 22 Anos .2001,p. 69.

Capitulo 14
Os índios e a política

- articulação e participação
O movimento índígena no Acre
A falta de continuidade no processo de regularização das terras
indígenas, permitiu que elas permanecessem sendo ocupadas por
não-índios C'paulistas", seringalistas, seringueiros e colonos). Como
conseqüência, aumentaram os conflitos e ameaças de expulsão
de famílias indígenas.
Diante
dessa
situação, no início dos
anos 80, lideranças indígenas passaram a vir
para Rio Branco para
reivindicar da FUNAI a
demarcação e retirada
dos invasores das áreas
já reconhecidas. As
entidades indigenistas
Lideranças indígenas do Acre, Sueiro Safes Kaxinawá e · então criadas em Rio
Sales Yowanawá reunídos em Brasília com o líder
Branco, como Conselho
indígena Marcos Terena e o indigenista Terry Aquino
Indigenista Missionário146
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Amazônia Ocidental (CIMI) e a Comissão Pró-Índio do Acre (CPlAcre) deram apoio a essas lide-ranças, divulgando suas
reivindicações e contribuindo para orga-nização do movimento
indígena que nascia no Acre.
A partir de 1983, as lideranças indígenas passaram a realizar
assembléias anuais em Rio Branco. Nesses encontros, um dos
temas discutidos era a criação de uma entidade de re-presentação
política dos índios do Acre e Sul do Amazonas. Em 1986,
representantes dos po-vos Kaxinawá, Yawana-wá, Katukina,
Jamina-wa, Kulina, Kampa, Nu-kini, Poyanawa, Manchi-neri, Arara,
Apurinã e Kaxarari, participantes da 3ª Assembléia Indígena do
Acre/Sul do Amazonas decidiram criar a União das Nações
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas - UNI.
A criação da UNI representou um passo importante no
movimento indígena. A partir desse momento, as populações
indígenas locais tiveram sua própria representação frente ao
governo e a sociedade. A UNI passou a cobrar da FUNAI e de
outros órgãos governamentais a execução de programas para a
demarcação de terras indígenas, bem como ações voltadas a
economia, educação e saúde.

Associações indígenas
A criação da UNI fortaleceu o movimento indígena e estimulou
o surgimento de outras organizações de representação política.
Em 1988, surge a Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira
(OPIRE), seguida mais tarde pela Organização dos Povos
Indígenas de Tarauacá e Jordão (OPITARJ) e da Organização dos
Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ). Algumas dessas
organizações, através de projetos, passaram a conseguir dinheiro
para realização de atividades econômicas nas comunidades que
representavam.
A partir de 1988, também surgiram associações indígenas que
não só passaram a representar politicamente suas comunidades,
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mas também negociam diretamente com órgãos governamentais
e entidades não-governamentais a obtenção de recursos e
conhecimentos necessários para execução de projetos econômicos
e outros, nas áreas de saúde e educação. Na tabela abaixo, veremos
algumas associações surgidas a partir dessa época.
Sigla

Nome da Organização

Ano

UNI
ASKARJ
OPIRE
AAPBI
APIWTXA
AKARIB
OAEYRG

União das Nacões Indígenas do Acre eSul do Amazonas
Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão
Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira
Associacão Aqro-Extrativista Povanawa do Barão eIpiranqa
Associação Ashaninka do Rio Amônia
Associação dos Kaxinawá do Rio Breu Organização de Agricultores e
Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório
Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá
,,
Organização dos Povos Indígenas do
I
Rio Tarauacá e Rio Jordão
Movimento dos Estudantes Indígenas do Acre
e Sul do Amazonas
Associação do Povo Arara do Igarapé Humait:á
Associação dos Seringueiros e Agricultores
da Terra Indígena Arara

19B
19B

OPIRJ
OPITARJ
MEIACSAM
APAIH
ASIATA
ACOSMO
APAMINKTAJ
APROKAP
OPITAR
AIN
AKAC
ASKPA

Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova
Associação das Produtoras de Artesanatos
das Mulheres Indígenas Kaxinawá de Tarauacá e Jordão
Associação dos Produtores Kaxinawá da Aldeia Paroá
Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá
Associação do Povo Indígena Nukini da República
Associação Katukina do Campinas
As.5ociação dos Criadores e Produtores Kaxinawá
da Praia do Carapanã
Associação Agro-Extrativista Kaxinawá
Terra Indígena Humaitá
Associação dos Produtores eAgro-Extrativista
Huni KUI do Caucho
Associação Katukina do Sete Estrelas
Organização dos Professores Indígenas do Acre

1988
19B

1993

m
1993
1995
1996
1996
1913

1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000

~

AAKATIH
APAHC
ASKERG
OPIAC
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Assembléia indígena no município de tarauacá
Em
15
de
dezembro de 1995,
participamos
da
Segunda Assembléia
da Organização dos
Povos Indígenas de
Tarauacá (OPITAR),
junto com as lideranças, agentes de
S a Úde e t O d OS OS
professores e apo-

Agentes Agroflorestais durante uma assembléia
na terra indígena Kaxinawá do Rio Jordão

sentados. Chegamos
no dia 18 de dezembro em Tarauacá, a Assembléia já tinha iniciado.
Discutimos durante 3 dias, com todas as lideranças, agentes
de saúde, professores e funcionários da OPITAR, UNI e demais
participantes indígenas da região de Tarauacá.
Discutimos vários assuntos muito importantes sobre saúde,
educação e economia. Colocamos uma nova coordenação na
OPITAR: coordenador, João Carlos da Silva; vice-coordenador,
Francisco Sabino; secretário Chagas Reinaldo e Assis Gomes, como
tesoureiro. Todos eles elegemos para trabalhar na OPITAR.
Ligamos também com a Associação dos Seringueiros Kaxinawá
do rio Jordão (ASKARJ). Então, ficou sendo OPITARJ, que ficou
ligada à União das Nações Indígenas do Acre - UNI.
A UNI garantiu um futuro muito importante para nós, no
trabalho com a saúde, educação e economia. Foi eleito o
coordenador de saúde e de educação para acompanhar os
trabalhos de todas as escolas e postos de saúde indígenas da
floresta.
José Mateus Itsairu Kaxinawá
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A organização dos professores indígenas do Acre
Em meados dos anos 90, a necessidade de criação de uma
entidade de representação política dos professores índios do Acre
começou a ser discutida pelos professores participantes do projeto
de educação. Assim, em 1997, esses professores criaram uma
comissão para representar a política de Educação Escolar Indígena
junto as entidades de apoio governamentais e não governamentais
e em 2000, é criada a Organização dos Professores Indígenas do
Acre (OPIAC), que tem por objetivos:
- Promover a educação escolar indígena específica e diferenciada, de acordo com os interesses de ~cada etnia e divulgar junto
às pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas e organizações
não-governamentais, nacionais e internacionais;
- Defender, perante os órgãos públicos, a implementação e
melhoria de políticas educacionais e da legislação voltadas para a
educação indígena específica e diferenciada;
- Desenvolver ações com vistas a possibilitar condições
adequadas à educação escolar indígena diferenciada nas aldeias;
- Preservar, registrar e divulgar as formas de manifestação
cultural, de conhecimentos e as histórias próprias de cada povo
indígena;
- Representar e defender, judicial e extra-judicialmente os
interesses das comunidades e dos professores indígenas
associados, quanto as questões relacionadas ao direito a educação
escolar indígena específica e diferenciada, bem como às questões
culturais dos povos indígenas do Estado do Acre.
A participação indígena na política partidária tem mostrado,
nas duas ultimas eleições, a mobilização e negociação entre as
aldeias e representantes de partidos políticos para indicar e apoiar
candidatos do movimento indígena. São processos sociais e
políticos iniciados na organização para a desvinculação com o
patrão, na conquista da terra, o início do tempo dos direitos.
150
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As eleições municipais de 1996
Em outubro de 1996, aconteceram as eleições nas quais se
teve o maior número de índios candidatos e eleitores no Estado
do Acre. Houve 14 candidatos a vereador em diferentes municípios
e 1 candidato a prefeito no Município de Jordão. Foram eleitos 5
vereadores no nosso estado: 3 Kaxinawá em Santa Rosa, 1
Kaxinawá no Jordão e 1 Arara em Porto Valter. No Brasil, foram
eleitos em 9 Estados, um total de 46 índios (2 prefeitos, 4 viceprefeitos e 40 vereadores).

Índios votando nas eleições municipais de 1996

Esses parentes iniciam agora uma nova caminhada em busca
da conquista do espaço indígena nos
poderes locais, começando
,
pelos seus próprios municípios. E bom lembrar o quanto é
importante os nossos parentes votarem em suas próprias
lideranças e representantes, dando-lhes uma oportunidade para
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conhecer como funciona a organização dos brancos e do Brasil,
para melhor poder defender os interesses dos índios.
A todos companheiros eleitos, desejamos um bom trabalho e
que, dessa experiência nova, possam tirar bons proveitos para
servir a seus respectivos povos. Aos nossos amigos que não
conseguiram se eleger, que essa rápida experiência também possa
ser pensada e bem trabalhada para render frutos no futuro.
Joaquim Luíz Tashkã Peshaho Yawanawá

,

Indios eleitos nas eleições municipais de 1996 Brasil
Nome

cargo/ Partido

Cidade/Estado

João Neve; da Silva
Moisés Pctiauara
Thiago M. Cardoso
Orlando Justino
Marial.uiza
Manuel Oliveira

Prefeito/PSB
Prefeito/PPB
VrePrefeito/PSDB
Vice-Prefeito
Vice-Prefeita
Vice-Prefeito/PSDB

Oiar:xxiue/AP
Baia da Traição/PE
São Gabriel/AM

l\brrardia/RR
Pcraraima/RR
S.Josédos
Mi~

Lauro Bartn;a
NelinoGalé
José Franco Miguel
McisésTraiano Raml5
Jonas Marrolino
Antooio Pereira
Luc:iere Kambiwá
(Xlnjrxn; Bcroro

Batista deOliveira

Flaviano de Oliveira
~IJUlli l~

JoséQ)mesde Oliveira
Valdemar X. dos Santa>
Miquel da Silva
Coarad Maciel Gabriel

Vere.ador
VEreador/PT
Vaeérlx
Vereador/PIB
Vereador
Vereador/PSB
Verectb"/PV
Vereador/PMDB
Vereador/PMDB

Uiramutã/RR

l\brrardia/RR
l'bmardia/RR
l\bmardº:ü'"'
./DD
Pcraraima/RR
Pesqueira/PE
Ibimirim/PE
General Cameiro/MT
S31jarrm
C.onstmt/RS
R)

Vereador/PMDB/
Vereador/PIB
Vereador/PDT
Vere.ador/PSDB
Vere.ador/PL
Vere.ador/PSB
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Povo
~G.Maruorno

Piratapuya
Pirat:apuya
MaaJXi
MaaJXi

Xaklioo
MaaJXi
Maruxi
MaaJXi
Waoixana
Maruxi
Xucuru
KarIDNá
Bcroro
Kainqanq
KaingarVJ
Kai1u:i11Ci

G. dos Lourenros/RS
SJ. das Missões/MG
SJ. das Missões/MG

Xakriaoo
Xakriaoo

Ca111~MG

Pataxó

Oiapoque/AP

G. Maruorno
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Povo

Nome

Cargo/Partido

Cidade/ Estado

Rarncs da5 Santa>
Ofir Miamoo

Vere.ador/PSB
Vereador/PST

Oia~ue/AP
.... . .

Karipuna

Constant/AM
Tabatinga/AM
TabatirX]a/AM
Tabatinga/AM
S. Gabriel/AM
S. Gabriel/AM
S. Paulo de
Olivença/AM
S. Paulo de
Oliver iG3/AM
S. Paulo de

Truna
TIClJna
T1C1Jna
TICUna

Vaanir fv1a"'des
Darcy Muratu

Rarutb
Flávio Carvalho
.AJberto Barrosa
Ouintino Marques

~1a111m

VereacbVaeacbr
Vaeacbr
Vereador/PT
Vereador/PFL
Vaeacbr

I9rOO

Vereacb-

Oziel Cannelino Bibiano

Vaeacbr

or

Paulino
Mair Faustino Marvieiro
Satumino da Silva
Mjquel Ela:>tério
I
Bi
,
Evaristo
MOOa5 Batista
c.ea1io Moura

HansKatá
Reteto Krixi
NobErto Sales
Denis Augusto
Francisco Pand1o
Américo Kaxinawá
José Nogueira da Cruz

ry;i/AM
S. Paulo de
Olivença/AM
.Amaturá/AM
S. Antonio do Içá/AM
S. Antonio do Icá/AM
S. Antonio do Icá/AM
Amaturá/AM
Barreirinha/AM
/lJ.Jraze:,/AM
Plarelango/PA
Placelango/PA
kJrcfu/AC
Sta. Rosa do Purus/AC
Sta Rosa do Purus/AC
Sta. Rosa do Purus/AC
Porto Walrer/AC

Vereador
Vaeacbr
Vaeacbr/PMDB
Vereador/PFL
Vere.ador/PPB
Vereaclor/PPB
Vere.ador/PPB
Vere.ador
Vere.ador
Vere.ador
Vere.ador/PV
Vereador/PFL
Vereador/PFL
Vereador/PFL
Vere.ador/PMDB

Quadro: Instituto Socioambiental {ISA.); e.omissão Pró-Índio do Pae
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Tariano
Tlruna
Tlruna

TICUna
Tlruna
Truna
Truna
Tlama
Tlruna
Tlruna

Sata'é-Mawé
Mua
Munduruku
Munduruku

Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Arara
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Avanços políticos: o professor vereador
Eu fui professor desde 1983. Em 1996, a comunidade me
escolheu para, porque, antigamente, não sabíamos como era a
política do nawá. Sempre na hora de eleição querem ajudar,
querem o voto e, prometem fazer alguma coisa. Como a nossa
comunidade entende pouco dessa política, trocam voto por alguma
camisa, dois quilos de carne, ou cinco reais. Mas, quando o nawá
ganha eleição, esquece daquelas pessoas e cuida só dele mesmo.
Por isso combinamos eleger uma pessoa e ver esse trabalho no
município, na
cidade, descobrir como é que o recurso chega no
,
município. E por isso que eles me escolheram, e estou achando
muito difícil essa política dos brancos, mas, assim mesmo, estou
trabalhando. Da minha parte, faço projetos de lei, requerimentos
e indicações. Antes de fazer projeto, combino com a comunidade:
se a comunidade quer, faço aquele projeto e apresento na Câmara.
Norberto Safes Tene Kaxinawá

O professor e ex-vereador do Município de Jordão, Norberto Safes Tene Kaxinawá
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Indios Eleitos nas Eleições Municipais de 2002
.

Candidato Eleito

Povo

Município

Votos Partido/Estado

cargo

Virgulino Rodrigues Sales
João Sa les da Rosa
Silvado Barbosa Sereno
Gérson Barbosa da Silva
Antonio Gilberto
Manoel Sampaio Silva
Roberto Feitosa
do Nascimento
Francisco Lopes
Protásio

Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá
Kaxinawá

Jordão
Jordão
Jordão
Feijó
Santa Rosa
Santa Rosa
Santa Rosa

106
65
127
380
44
32
32

PT/AC
PT/AC
PT/AC
PT/AC
PC do B/AC
PT do B/AC
PT do B/AC

Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador

Kaxinawá
Tukano

PC do B/AC
PSL/AM

Vice-prefeito
Vereador

Domingo S. Camice

Baniwa

Santa Rosa ?
São Gabriel 206
da cachoeira
São Gabriel 242
da Cachoeira

PTB/AM

Vereador

ANaRa;a

Tukaoo

PIB/AM

ve-exm-

PMDB/AM

Vereador

PSL/AM

Vereador

PSDB/ AM

Ailton Galvão

I

Baré

Robenilson Otero

Baré

Cecílio Correia

Mura

Adir Suzano Bastos

Tikuna

Ofir Manoelino Aiambo

Tikuna

Davi Félix

Tikuna

Darcy Duarth Comapa

Marubo

Maria Raimunda da Cruz Kambeba
Miguel Arcanjo Barbosa Tikuna
de Araújo
h1o laJrenzo OtJz
likuna

São Gabriel

da Cachoeira
São Gabriel 304
da Cacheei ra
São Gabriel 308
da Cachoeira
Autazes
215
Benjamim
Constant
Benjamim
Constant
Benjamim
Constant
Atalaia
do Norte
Alvarães
S. Antonio
do Iça
Tabatinga
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248

PSDB/AM

Vereador
Reeleito
Vereador

190

PFL/AM

Vereador

356

PTB/AM

Vereador

68

PC do B/AM

Vereador

91
274

PTB/AM
PSDC/AM

Vereador
Vereador

3B

PMDB/AM

V~

'

UNIDADE II - l Noms NO AcRE - O s

TEMPOS HISTÓRICOS

Candidato Eleito

Povo

Município

Votos Partido/ Estado

cargo

Darcy Bibiano Muratu
Manoel Nery
Iranildo Nóbrega de
Melo
Zildo Palikur
Carlos Alberto Malaquias

Tabatinga
Tabatinga
Parintins

323
173

vere:m-

956

PMDB/AM
PL/AM
PFL/AM

Oiapoque
Oiapoque

183
140

PSB/AM
PSB/AM

Vereador
Vereador

Ramos dos Santos

likuna
Tikuna
Sateré
Mawé
Palikur
Galibi
Marworno
Karipuna

Oiapoque

143

PSB/AP

Estácio dos Santos

Karipuna

Oiapoque

202

PSB/AP

Vereador
Reeleito
Vereador

Vereador
Vereador

Quadro: Instituto Socioambiental (ISA), 2000

Capítulo 15
A saúde e as populações indígenas
I

Os cuidados com a saúde antigamente
Antigamente, não havia remédio de branco, existia só remédio
de índio, porque antes do contato com os brancos, os índios viviam
só na mata e não existiam doenças como sarampo, gripe, meningite,
tuberculose, hepatite, câncer, AIDS etc. Os índios não tinham essas
doenças, e por isso não tomavam os remédios dos brancos. Os
remédios que eles tomavam eram só as folhas da mata.
Paulo Maná Kaxinawá

Os remédios da mata
Há um tipo de remédio que esse é o chefe de todos os outros
remédios da mata. Com esse remédio a gente pode fazer qualquer
coisa.
Podemos fazer remédio para matar muitas caças
para ser trabalhador,
para não pegar doença,
156
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para ficar bem feliz da vida.
Existe remédio que serve para não ser furado por espinho,
Existe remédio para golpe,
Existe remédio para a gente não errar os tiros,
Existe remédio para atrair mulher,
Existe também remédio para a picada de cobras,
Existe remédio para dor de dente,
Existe remédio para mulher ter filhos,
Existe remédio para queimadura,
Existe remédio para mulher não ter mais filhos,
Existe remédio para a ferrada de arraia,
Existe remédio para ferrada de escorpião.
Sálvio Barbosa Kister (Estórias de Hoje e Antigamente, 1984)

História da origem dos remédios da mata
Os índios de antigamente, com
pouco tempo que apareceram no
mundo, pensaram e discutiram
juntos sobre a vida deles dali para
frente:
- Como será quando as pessoas
adoecerem? Como vamos fazer
para curar os doentes?
- Um bocado de nós vai morrer
para surgir como remédio da mata.
Os outros poderão viver usando
estes remédios em que vamos nos
transformar.
Yushã Kuru, uma mulher o velho Luiz Yawanawá
chamada Fêmea Roxa, falou assim: conhecedor da medicina
tradicional na aldeia Nova
Esperança

- Eu acho muito importante a
idéia de vocês. Melhor é virar remédio. Vocês poderão. Eu vou
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ensinar a vocês. Vou ensinar aos nossos parentes.
Os outros concordaram com essa idéia:
- Isso é verdade. Se você conhece bem, você vai nos ensinar. Vai
ensinar para nossos filhos e nossos netos.
- Yushã Kuru, a Fêmea Roxa, deu muitos conselhos e surgiram
os remédios. Uns eram venenos para matar: olho forte, Beru Paepa,
mijo amargo, Isa Muka. Outro para coceira, NUI. A velha Fêmea
Roxa observava bem as folhas e os pés das árvores:
- Esse mato não é remédio forte.
E assim foi. Surgiram muitos remédios, todos os remédios que
existem na mata. Remédio bom que cura as pessoas. Bom para
picada de cobra, picada de escorpião, aranha, reumatismo e fígado.
A Fêmea Roxa, Yusha Kuru, conhecia bem todas as folhas desses
remédios. Depois não ensinava para mais ninguém. Usava todos
esses remédios sempre escondidos de todo mundo. Até que um
dia, a velha Fêmea começou a ensinar para o neto dela, o filho de
sua filha. Ensinava a ele todos os reméd ios da mata que sabia.
Ensinava também como preparar estes remédios. Também ensinava
o remédio forte e venenoso para colocar feitiço no outro. E
experimentava com ele para saber se ele tinha aprendido tudo que
sua avó sabia. Aprendeu a preparar o veneno para botar feitiço no
outro. E, às vezes, com mato venenoso, a tirar o espírito da pessoa.
Quando a mulher moça ou o homem rapaz crescia bonito, ela
botava feitiço. Quando o homem era trabalhador, a mulher fazia
artesanato e quando esculhambava com a velha Fêmea Roxa ela
também botava feitiço para essas pessoas morrerem. Na aldeia, o
povo não sabia o que a Fêmea Roxa fazia. Passou muito tempo sem
ninguém perceber a situação.
Um dia, o genro da velha Yusha Kuru foi caçar na mata. Quando
saiu da caçada, resolveu ir pegar barro para fazer panela e tigela. O
lugar onde pegavam barro para fazer cerâmica era o mesmo da
caçada.
Lá, o genro encontrou a velha Yushã Kuru e fez amor com ela. O
genro veio escondido para pegar a velha sem avisar e fez serviço
158
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com ela, que gritava:
- Me solta. Quem é que faz esse mal comigo?
Quando o genro acabou, botou a velha Fêmea dentro do buraco
onde tiravam o barro e correu pela mata. Yushã Kuru ficou lutando
para sair. Até que conseguiu. Nessa hora, ela viu as costas do genro
e falou assim:
,

- E homem morro aquele que me fez mal.
Voltou para sua casa chorando. E pegou o mato venenoso no
caminho para matar o genro. Quando chegou em casa, foi pescar
no igarapé, pegou piaba e mandim mole, temperou com o veneno e
embrulhou na palha de sororoca para muquinhar.
Quando o genro chegou da caçada, ela deu o peixe para ele
comer. No dia seguinte, ele morreu. Todo mundo chorava de dó.
Até que o filho dele, neto dela, descobriu e disse assim:
- Olha, meu pai morreu porque minha avó envenenou ele. O
nosso pai está morrendo por causa da minha avó. Ela é que sabe
botar feitiço no outro.
O neto for pegar o cesto da avó. O cesto estava cheio de coração,
tudo em fileirinha. Quando a velha Fêmea pegava o coração para
botar feitiço e veneno, a pessoa morria. Ela colocava dentro do
cesto arrumado em carreirinha. Cada um tinha um nome: um era
aquele do homem trabalhador, outro da moça bem bonita. Tinha
muita carreira no cesto grande da velha Fêmea, Yushã Kuru.
O neto descobriu todos os segredos da velha e contou para o
povo, que ficou todo assustado.
-Ah, essa velha feiticeira! Desse jeito, não presta para viver com
nosso povo. Se ela mesmo não morrer, vai acabar com nosso povo.
Então, resolveram matar Yushã Kuru. Muitos homens ajeitaram
suas armas. Quando a velha Fêmea soube dessa conversa, fugiu
para a mata. Eles caçaram, caçaram e nada de Yushã Kuru. Falaram
com outro rapaz chamado de grilo zarolho, Tawa Xini Bexta, e
convidaram para ajudar na caçada da velha. Este rapaz era muito
159

'

UNIDADE II - lNoros NO A CRE -

Os TEMPOS HISTÓRICOS

danado. Ele enxergava até muito distante.
O rapaz grilo pulou no terreiro, olhou e falou:
.

,..,

- Lá está a velha Yushã sentada. Vocês podem 1r, que vao
encontrar com ela.
As pessoas foram procurando, até que encontraram. Ela estava
bem escondida, sentada. Falaram com ela. Ela acreditou na
conversa, desistiu de fugir e acompanhou as pessoas no rumo da
sua casa. Quando já estavam perto de sua casa, a velha Fêmea
Roxa falou assim:
- Eu vou no mato cagar.
E fugiu de novo. As pessoas caçaram e procuraram novamente.
Não acharam. Então, voltaram para casa.
De novo, convidaram o rapaz grilo para dar informação sobre
a velha. O rapaz sempre dizia onde ela estava. As pessoas foram
buscar a velha muitas vezes e ela fugiu muitas vezes.
Até que combinaram de enganar essa velha. O outro genro dela
resolveu enganar. Quando encontrou a velha novamente, falou assim:
- Olha, minha tia, eu vim buscar a senhora, porque eu vou
batizar seus netos e netas e queria que cantasse as nossas músicas
para eles.
A velha Yushã Kuru animou-se. Aceitou o convite do seu genro
e voltou para casa. Quando estava chegando em casa, bem na
chegada, o pessoal, que já estava esperando, matou a velha Fêmea
Roxa. Dizem que foi assim.
Professores Indígenas do Acre - (Shenipabu Miyui, 2000)

O pajé e o cipó
Quando o pajé vai tomar cipó, ele chama todo mundo, homens
e mulheres, e começa a tomar dois copos de cipó. Então ele
começa a cantar. Quando termina de cantar, vai para o mato falar
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com o caboclo dele. Antes de sair, ele fala para todo mundo:
- Quando eu chegar do mato, vocês ficam cantando mariri na
minha frente, porque isso é muito importante para nós e todo
mundo.
Então ele vai saber se tem alguém doente. Ele manda mulher
do cara que tem doença fazer caiçuma. Quando ela termina de
fazer, ele manda a mulher botar caiçuma dentro do pote para
curar. Quando a caiçuma está bem curada, ele dá para o cara
beber.
O pajé toma rapé. Ele diz que sem rapé não pode curar.
Ele não quer que ninguém deite na rede dele, só sua mulher. E
passa a noite cantando cantiga do cipó.
Ele diz que as coisas que vê, só ele pode ver quando toma
. ,
c1po.
E quando ele toma cipó, ele vê todas as doenças.
Orlando Assis Katukína - (Estórías de Hoj e e Antigamente)

A força do pajé com o cipó
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Os cuidados com a saúde hoje
Agora, os índios estão se organizando como os brancos e
participando de treinamentos de saúde. Existe privada em cada
casa e agentes de saúde em cada aldeia. Os agentes de saúde
pegam os remédios, botam no posto de saúde da aldeia para
atender as pessoas doentes e orientam na prevenção e no
saneamento básico.
Cláudio Lopes Augusto Maná Kaxinawá

Os agentes de saúde na
Terra Indígena d-o Purus

Agentes de saúde na terra indígena realizando trabalho de vacínaçl'io da comunidade

Em 1984, surgiram dois agentes de saúde, um na aldeia Nova
Fronteira e outro na aldeia Cana Recreio. Francisco Oliveira
Kaxinawá chegou do Peru e começou a trabalhar como agente de
saúde na comunidade Nova Fronteira. Na aldeia Cana Recreio,
chegou Abel Nascimento Kaxinawá, também para ser agente de
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saúde da comunidade. Eles começaram a trabalhar com a saúde
dos nossos próprios parentes. Esse era o interesse de nossa
liderança da aldeia.
A população das comunidades indígenas está crescendo cada
vez mais e continuam surgindo novos agéntes de saúde. Esses
agentes são escolhidos pela comunidade interessada.
No ano de 1999, existiam oito agentes de saúde Kaxinawá do
Purus. Esses agentes não conhecem os remédios da mata, porém,
nós, professores indígenas, estamos lutando e aprendendo a usar
o remédio tradicional de nossos antepassados.
Na década de 80, quando a população da aldeia começou a
crescer, eu só via tratamentos com os remédios da mata. Até
1992 ainda existiam os velhos que conheciam esses remédios.
Naquele tempo, quase não existiam agentes de saúde que
conheciam os remédios da fábrica.
Hoje em dia, como nós, índios, não temos mais o nosso médico
indígena, temos os agentes de saúde, que conhecem outros
remédios.
I

Fátima Domingos Kaxinawá

,

Situação da saúde na aldeia APIWTXA
Na aldeia dificilmente aparece doenças graves. Porém,
tempos atrás houve casos de
malária, hepatite e cólera
seguidos de morte. Isso
aconteceu quando o tráfego de
pessoas que vinham do Peru
era grande. Muitas pessoas que
vieram de lá pararam na área
e morreram. O que acontece
mais na comunidade é a gripe,
diarréia. O sarampo é mais

A agente de saúde Dora Ashaninka estudando
material didático, aldeia Apiwtxa
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difícil.
Apesar das pessoas dificil-mente ficarem doentes, sentimos
necessidade de pessoas que trabalhem e cuidem da saúde.
Precisamos de uma pessoa que entenda de saúde, falamos assim
porque ainda não aconteceu na área, de todo mundo adoecer.
Mas, se acontecer, vai ser difícil de controlar, vai ser difícil sair
daqui até o município de Marechal
Thaumaturgo, que é o local
,
para onde os doentes vão. E uma dificuldade quando, no
município, não há como tratar o doente e ele precisa ir para
Cruzeiro do Sul. Já houve caso de criança morrer de gripe: começa
a roncar o peito, dá ataque e a criança morre. Tudo isso por falta
de uma pessoa que oriente, que cuide de uma criança quando ela
está com gripe. Se contarmos todos os casos que já aconteceram
em nossa comunidade, já morreram mais de 5 crianças desse
jeito.
Quando há um agrupamento maior de pessoas, começam a
surgir mais doenças, é uma preocupação que nós, como lideranças,
temos tentado resolver. Conseguir uma pessoa, uma entidade
que trabalha e com a saúde dos povos indígenas. Se alguém
olhar para nós, vai entender como é importante ter uma pes.soa
que possa cuidar da saúde da nossa aldeia. Um agente de saúde
que entenda do assunto, que cuide dos doentes. A nossa vida ia
melhorar muito. A gente está bem não tem muita doença, mas
se tiver um agente de saúde, é melhor.
Isaac Pianko Ashaninka

Os cuidados com a água e a limpeza
Antes não fazíamos tratamento na água. Havia um tipo de
tratamento, mas ele não era feito todos os dias, as pessoas faziam
mais a limpeza de suas casas, onde morava gente. Isso é um
costume do índio, alguns cuidam dentro da sua casa, outros não.
O tratamento da água, começou a preocupar a gente há pouco
tempo porque houve um caso de doença que se pega através da
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água. Pedimos apoio ao posto de saúde de Marechal
Thaumaturgo. Conseguimos cloro para tratar a água, e
continuamos recebendo o remédio para o tratamento da água.
Quando falta o cloro, usamos água sanitária, minha mãe tem
orientado muito.
Na escola aumentou o número de alunos. Há dois anos que
eles começaram a entender um pouco deste trabalho,
principalmente, aqueles que estão sendo alfabetizados. Comecei a
ensinar para eles como a gente se previne das doenças. A gente
gosta de caiçuma e tem que ter um certo cuidado para não fazer
com sujeira, tem que lavar bem a macaxeira, lavar bem o vaso de
ca1çuma.
Comecei a ver isso na escola, orientar os alunos, explicar sobre
como se prevenir. A partir disso eles estão repassando para seus
pais. O grupo que estuda comigo, que são os alfabetizados,
percebi que começou a mudar, as pessoas limpam a casa, que
antes era suja de poeira. Já estão passando vassoura, pano, lavam
os pratos, na hora de comer, bebem água tratada. Isso, acho que
faz parte da escola ensinar para eles.
Isaac Pianko Ashaninka

Os cuidados com a limpeza dos terreiros
O Ashaninka sempre foi assim, nunca gostou de terreiro sujo, o
terreiro do Ashaninka sempre foi grande e todo dia está zelado. A
comida é assim, os ossos têm um lugar certo para jogar, não são
jogado em qualquer lugar. Nunca alguém vai ver Ashaninka jogando
osso em qualquer lugar, ele arruma um espaço para jogar resto de
comida, porque para essas coisas já tem um lugar certo. Isso faz
parte da cultura, jogar num canto para ninguém mexer, ninguém
cagar lá, e reserva outro lugar para mijar. Nem passar perto porque
dá doença nos pés, por isso que a gente gosta de ter caminho para
esses locais.
Isaac Pianko Ashaninka
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A formação dos agentes de saúde indígenas
A formação de agentes de saúde indígenas e seringueiros vinha
sendo realizada pela CPI/AC, desde 1988, duas vezes ao ano,
tendo uma média de 20 alunos por curso. Como objetivo principal
estava a diminuição da mortalidade e da incidência de doenças
nas a!deias, abordando temas como imunização, infecções,
respiratórias agudas, diarréia, malária, leishmaniose, tuberculose
pulmonar, doenças de pele e pequenos traumatismos. A partir de
1997 foi introduzido o tema DST/AIDS, que enfocou os modos
de transmissão, tratamento, prevenção e conduta diante de um
caso suspeito, capacitando 41 agentes de saúde.
Como parte da formação estava o acompanhamento dos agentes
de saúde em suas comunidades e o monitoramento de suas ações,
identificando dificuldades e problemas. São realizados nessas
assessorias os levantamentos de população, mortalidade,
morbidade, higiene e saneamento, além do cadastro das aldeias,
realização de vacinações, atendimento primário de saúde e
suprimento de medicamentos.

Os órgãos oficiais e o trabalho
da saúde nos últimos tempos
Até 1991 a assistência à saúde em terras
indígenas era da
,
competência da Fundação Nacional do Indio (FUNAI). Depois
passou a ser responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde
(FNS).
Em 1999, a criação de dois Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI) no Estado do Acre representou uma importante
ação do governo federal para melhoria da assistência à saúde nas
comunidades indígenas. Foram criados os DSEis do Alto Purus e
Alto Juruá, a partir de convênio assinado entre FNS e União das
Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas.
No DSEI do Alto Purus estão os municípios de Santa Rosa,
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Sena Madureira, Manuel Urbano e Assis Brasil. Em Rondônia, o
município de Extrema; e no sul do Amazonas, os municípios de
Boca do Acre e Pauini. Com sede em Rio Branco, este Distrito
tem como municípios de referência (pólos base) Sena Madureira,
Boca do Acre e Pauini.
Quanto ao DSEI do Alto Juruá, fazem parte os municípios de
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter,
Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó. A sede desse
distrito está localizada no município de Cruzeiro do Sul e seus
pólos base são: Tarauacá e Feijó.
Os dois distritos ficaram sob coordenação da UNI. Foram
estabelecidos alguns objetivos, como a construção de postos de
saúde, a compra de barcos e motores, a capacitação dos agentes
de saúde indígenas e o pagamento desses agentes. Como parte
das ações previstas, está a construção de casas de apoio,
localizadas nos municípios de referência de cada distrito, que
estarão prontas para receber, tratar e encaminhar os pacientes
vindos das aldeias.

Capítulo 16
As terras indígenas
e a gestão ambiental
Os povos indígenas e os recursos naturais
Durante sua permanência no planeta terra, os povos indígenas
sempre foram mudando de um local para outro, usando os recursos
naturais para sua sobrevivência. Destes recursos tiram a
alimentação, as plantas medicinais, materiais para construir suas
moradias e transportes fluviais. Na alimentação, têm legumes, caça,
pesca e coleta de frutas. Na medicinas, várias plantas medicinais,
óleo de copaíba, urucum, côco de palmeira e mel de abelha. Nas
construções de casas, utilizam diversos paus, palheiras, cipós. Para
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transporte, as ubás e balsas. Cocho e pilão para pilar os grãos.
Terra para fazer o vaso, panela, pote e tação.
Machado de pedra e terçado de pupunha são exemplos de
ferramentas que não se usam mais. O fogo era técnica própria
transformada de um pedaço de pau de urucum.
Muitos destes recursos ainda usamos. De alguns temos pouco
conhecimento. Outros já passaram a ser industrializados pelas
grandes explorações e massacres que recebemos durante 500
anos. Não só os índios, mais também os animais da floresta, o
solo e até o ar estão diferentes. Isto tudo porque os recursos
naturais passaram a ser comercializados. Agora estamos passando
por uma situação crítica da vida no planeta terra.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Educação e meio ambiente

,

Em 1996, foi iniciado pela CPI/AC o projeto "Implantação e Manejo
dos Recursos Agroflorestais em Terras Indígenas'~ que deu origem a
formação dos Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFis). Esse projeto
nasceu da necessidade apresentada pelas comunidades indígenas de
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pensar e desenvolver a gestão ambiental de seus territórios. Aliada
também à presença cada vez maior de temáticas socioambientais nas
ações de educação, dá-se início ao desenvolvimento de cursos anuais
para formação dessa nova categoria profissional.
Os cursos de formação de Agentes Agroflorestais Indígenas são
oferecidos a jovens e adultos de diferentes etnias e comunidades
indígenas do estado do Acre, para que possam refletir, intervir e pensar
alternativas para os vários problemas socioambientais existentes em
suas Terras. Como importante elemento do trabalho técnico e político
desses profissionais está o estudo do plano de uso e manejo dos
recursos naturais, a vigilância e a fiscalização das Terras Indígenas,
assim como o conhecimento das leis de cri-mes ambientais para que
possam intervir nas políticas locais, no sentido assegurado
constitucionalmente. Até o ano de 2002, foram realizados oito cursos
no Centro de Formação dos Povos da Floresta e oito cursos em Terras
Indígenas. Esses cursos proporcionaram a formação de 66 indígenas,
que hoje formam uma nova categoria social e profissional em algumas
aldeias.

.. "Somos parte da educação"
Para trabalharmos na gestão ambiental, estamos nos conscientizando
dos problemas ambientais. Queremos prevenir esses problemas,
vigiando, fiscalizando, cuidando e controlando os nossos territórios.
A profissão do agente agroflorestal
não é só plantar as frutíferas,
,
palmeiras e outras árvores na aldeia. Etambém orientar a comunidade
para o cuidado com o nosso meio ambiente, para a conservação e o
manejo dos nossos recursos naturais florestais. Somos também parte
da educação e parte da saúde: na parte da saúde, trabalhamos na
produção de alimentos, as verduras e as frutas do sistema agroflorestal
- SAF. Também discutimos e orientamos sobre os problemas do lixo,
a contaminação das nossas águas e a conservação do nosso meio
ambiente limpo e sadio. Dentro da aldeia, somos os representantes
da educação ambiental indígena. Fazemos parte da escola, ensinando
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as pessoas da comunidade e outras pessoas fora da comunidade.
Somos os educadores ambientais indígenas. Como educadores
ambientais, estamos lutando, na floresta, para conservar as nossas
riquezas naturais dentro de nossas terras demarcadas.
Agentes Agroflorestais Indígenas

Agentes Agroflorestais do Acre
Povo

Terra Indígena

Kaxinawá Rio Jordão

Baixo Rio Jordão

Seringai
Independência
Alto Rio Purus

Aldeia

Nome

Nº

Fortaleza
Belo Monte
Una numa
Novo Segredo
Boa Vista
Boa Esperança
Chico Curumim
Natal
Cana Vista
Fotaleza
Bela Vista
Nova Extrema
Nova Aliança
Bom Jardim
Sacado
Morada Nova
Boa Vista
Nova Empresa
Nova Extrema

Antonio Domingos
Arlindo Maia Tene
Lucivaldo Barbosa
Fco. Rosenir Sabino Txanu
Abel Paulino
,,
Josias Pereira Mana
Mansueto Sales Yasã
Raimundo Paula Ixã
Josima Sereno
Adelson Biló Dorico
Mariano Carlos
João Pereira
Adenir Paulino Pinheiro
Francisco Domingos Sales
Ivanildo Paulino
Vanderlon P. Damião Shane
Manoel Costa da Silva Shane
Jaime Maia Metu
João Pereira

1
2
3

Independência
Altamira
Novo Lugar
Nova Aliança
Morada Nova
Novo Recreio
Novo Moema
Novo Moema
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José Edson Madeiros Txanu
Josimar Pinheiros Sales Txuã
Pedro Rubinho Melo
David Kaxinawá
Pedro Lauriano
Armando Salomão
Fco. Pereira Aguiar Bina
Pedro Calixto

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
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Povo

Terra Indígena
Alto Rio Purus

Aldeia
Dois Irmão
Porto Rico
Novo Marinho
Nova Fronteira
Rio Breu
Cruzeirinho
Vida Nova
Japinim
Jacobina I
Buriti
Humaita
S.Vicente
S. Luís
Boa Vista
Porto Brasil
Igarapé do Caucho 18 Praias
Caucho
Tamandaré
Praia do Carapanã Mucuripi
Carapanã
Praia do Carapanã Goiânia
Água Viva
Morada Nova
Cocameira
Colônia 27
Pinuya
Yawanawá Rio Gregório
N. Esperança
Escondido
Katukina
Campinas
Campinas
Martins
Samaúma
Bananal
Manchineri Mamoadate
Extrema
Peri
Lago Novo
Jatobá
Sta Cruz
Laranjeira
Ashenika
Rio Amônia
Apiwtxa
Shãwadawá Igarapé Humaita
Boca do Nilo
Raimundo do Vale
,
Apurinã
Agua Preta
Mi pi ri
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Nome
Adalberto Pereira
Tomás Ferreira
Aurilecio Kaxinawá
Jorge Domingos
Acelino Sales Tui
Aldemir Mateus
José Dede Carlos
Flaviáno Madeiros
Vandete Sereno Ibã
José Nilson Saboia Tuwe
Antonio Ferreira
Algenor Macambira
Paulo Macambira
Raimundo Ferreira Yube
Fernando Araújo Isaka
José Fco. Shane
José de Lima Yube
João Perez Meka
Antonio Alberto R. Buse
Fco. Edmilson Ferreira Muru
Erivaldo Sergio Bina
Orlando Perez
Fco. Melo Macário Ibã
Gilberto Luis
Idilino Brasil da Silva
Petrônio Rosa da Silva
Marcelino R. Metsa
Edílson Rosa Katukina
Idelson Barbosa Katukina
Fco. Benjamim Txashu
Pelegrino Brasil
Zezinho Moreno Tsolya
Evanildo Brasil Katshishi
Ronaldo Fernandes Salomão
Cléudo Salomão
Benki Pianko
Fco. Timbu Shãwa
Edimar Pereira
Valdemir Santos da Silva

Nº
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

'
UNIDADE II - INoios
No ACRE - Os TEMPOS HISTÓRICOS

Agentes Agroflorestal Indígenas que vem recebendo Formação da SEATER

Povo
Jaminawá

Katukina

Kaxinawá

Terra Indígena
Mamoadate

Aldeia
Boca do Mamoada
Cojubim
Kaiapuká
São Paulino
Guajará
Guajará
Cab. do Rio Acre São Lourenço
Caeté
Extrema
Bueno Aires
Katukina/Kaxinawá Paroá
Belo Monte
Pupunha
Pupunha
Paredão
Nova Olinda
Curralino
Boca da Grota
Nova Olinda
Nova Olinda
Formoso

Nome
Paixão Lorival
Davi Meireles Jaminawá
Fco. Martins Janinawá
José Paschoal Jaminawá
Ronaldo Rodolfo Jaminawá
Agostinho Clementino Jaminawá
Arimar Correira da Silva
Roberto Julio Jaminawá
José Guilherme Nunes Ferreira
Cleison Damaceno de Aguiar
Fco. Das Chagas Pereira da Silva
Valquimar Sergio Kaxinawá
José Alberto Pereira
Antonio de Souza Gomes
Valmar P. de Aguiar
José Célio Barbosa da Silva
Manoel Barbosa da Silva

N'

1
2
3
4

5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Total de AAFI hoje no estado: 84

O trabalho dos agentes agroflorestais e a escola
Hoje a gente trabalhou
co m o s alun os so bre
sistema agroftorestal. Cada
aluno falou do trabalh o
realizado com o agente
agroflorestal: fize r am
coroam e nto, cobertura
morta, fizeram as covas e
p lantaram di retamente.
Então, d epois da au la
prática, nós discutimos
sobre as palavras que na
língua Man chineri não

Professor Jaime Lhulhu
J\.1anchineri, aldeia Jatobá
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existem. Para nós é diferente dizer sistema agroflorestal e
precisamos discutir para pôr uma palavra com este significado.
Depois, estávamos falando das vantagens de ter um sistema
agroflorestal. Essa palavra "vantagens" também na nossa língua
não existe e foi discutida também para os alunos conseguirem
entender seu significado.
Depoimento do prof. Jaime L/ullu Manchineri - Assessoria à TI Mamoadate, novembro de 2001

As novas alternativas
Estamos lutando para aprender novas alternativas para que
possamos chegar em nossas comunidades com um novo plano
de trabalho que envolva mais a comunidade e que traga melhoria
para todos nós, índios, que vivemos há muitos e muitos anos
nessa terra chamada Brasil.
Trabalhamos na reciclagem de madeira, transformamos os
troncos de madeira em esculturas, pedaços de tábuas em bancos,
vendemos esses produtos para muitos lugares do Acre e do Brasil.
Estamos mostrando
com o nosso trabalho um novo produto da
,
floresta, uma nova alternativa econômica: vender os nossos
recursos naturais transformados em peças utilitárias. Estamos
conseguindo um bom preço por esses produtos, mostrando, com
o nosso trabalho, que é possível não derrubar as florestas.
Agentes Agroflorestais Indígenas

"Somos funcionários da floresta"
Nós queremos que a nossa profissão seja reconhecida dentro
do estado, porque nós somos os funcionários da floresta.
Queremos que o estado reconheça a nossa profissão e que o
governo da floresta ajude para acontecerem mais cursos aqui, no
Centro de Formação dos Povos da Floresta. Nós precisamos de
mais força, para unir as nações indígenas.
Nós precisamos de ajuda, de compromisso e compreensão
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para que reconheçam a nossa profissão como agente fiscalizador.
Somos os guardas de nossas terras e de nossas florestas.
Protegemos nossas terras das invasões dos caçadores, pescadores
profissionais, madeireiros, e de outras pessoas que têm interesse
nos nossos recursos naturais.
Estamos plantando várias árvores de frutíferas, madeiras de
lei, palheiras e outras árvores de utilidade para o nosso povo,
para a nossa sociedade.
Trabalhamos para orientar a nossa comunidade no manejo
das caças, das pescas, das palhas, no enriquecimento das capoeiras.
Estamos buscando melhorar a nossa vida na Terra Indígena,
tentando evitar e defendernos das invasões. Prestamos serviços
à comunidade, como o professor e o agente de saúde vêm
prestando também.
Agentes Agroflorestais Indígenas

Carta enviada ao Governador do Estado do Acre
Nós, Agentes Agroflorestais Indígenas, estamos, através desse
documento, trazendo algumas informações dos nossos trabalhos
em nossas Terras Indígenas. Somos as pessoas que estão discutindo,
junto da comunidade, a necessidade do manejo de nossos recursos
naturais em nossas Terras e estamos recebendo formação para
fiscalizar nossos territórios.
Sempre plantamos durante toda a nossa vida, usando nosso
conhecimento tradicional, conhecimento da natureza. Porém, hoje,
estamos também conhecendo novas técnicas para melhor
desenvolver nosso trabalho: construção de viveiros; produção de
mudas; plantios de frutíferas, madeira de lei e palmeiras nos roçados
e capoeiras; manejo de palha para cobertura; construção de móveis
com madeiras de roçados e paus velhos caídos na mata, reciclando
a madeira.
Estamos há cinco anos recebendo curso de formação no Centro
de Formação dos Povos da Floresta - CPI/AC para aprendermos
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os novos conhecimentos para ter mais idéias de saber usar como
sempre usamos os nossos recursos naturais sem prejudicar a
natureza. Esse estudo é muito importante para nós aprendermos a
defender o meio ambiente, nossa Terra, o lugar onde nós vivemos.
Estamos fazendo planos de manejo para não acabarem algumas
espécies de madeiras que hoje temos dificuldades de encontrar.
Estamos plantando junto com a comunidade para aumentar essas
espécies. Estamos também manejando a caça e os peixes para
nunca faltar e sim aumentar.
As maiores dificuldades que estamos enfrentando são: falta de
radiofonia para ter comunicação com nossos assessores, não
reconhecimento de nosso trabalho como pessoa que defende e
fiscaliza os recursos naturais em nossas Terras Indígenas (área de
proteção ambiental). Gostaríamos que o novo governo pensasse
na possibilidade de reconhecer nossa profissão como qualquer
outra e de ser remunerada pelo Estado. Sentimos, em alguns
municípios, a dificuldade de conseguir mudas de frutíferas e outras
espécies para enriquecimento de nossos sistemas de plantação e
desenvolvimento da aldeia.
Esse trabalho que nós, agentes agroftorestais, estamos fazendo,
é para cada vez mais fortalecer os povos e segurar os nossos
recursos naturais que estão sendo trabalhados; aprender a escrita
para os brancos nos respeitarem e também aprendermos os direitos
ambientais para defendermos as nossas Terras e nossos povos.
Lutamos para fortalecer nossa tradição para cada vez mais manter
nossa cultura. E é para isso que nós estamos aprendendo. Não
estamos pensando só no dia de hoje. Mais também no futuro de
nossos filhos e das novas gerações, para que elas cresçam com
saúde. E aprendam conosco um caminho onde é possível viver em
harmonia com a floresta, defendendo o meio ambiente limpo e
sem destruição.
Nós, agentes agroftorestais, estamos felizes por estar recebendo
formação e assessoria para o nosso trabalho caminhar com mais
facilidade. E é para isso que nós estamos trabalhando e lutando.
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Porque é da floresta que nós respiramos, comemos, bebemos e
vivemos.
Agentes Agroflorestais Indígenas, 1999

Nós índios temos um cuidado diferente
com o nosso meio ambiente
Os recursos naturais que nós temos na floresta são: mel de abelha,
óleo de copaíba, casca de imburana que serve para remédio, açaí,
patoá, abacaba, buriti, cacau, cajá, bacuri, jataúba, araçá ...
Também temos as nossas medicinas naturais para curar os nossos
parentes doentes. Os animais da floresta também são recursos naturais,
como as caças, os peixes. As madeiras também fazem parte dos
recursos naturais das Terras Indígenas.
,
Nós, índios, temos um cuidado diferente com o nosso meio
ambiente.
A nossa história mostra que estamos no final do século e nossas
matas estão ainda de pé.
Se nós não tivermos cuidado com o que é nosso ninguém vai ter
cuidado para nós. Nossos recursos naturais podem ser destruídos
pelos fazendeiros, políticos, madeireiros e grandes empresários.
Por isso nós, povos indígenas do Brasil, temos que continuar
preservando o nosso meio ambiente, para não espantar as caças para
longe.
Para termos uma alternativa econômica precisamos trabalhar. Para
termos os legumes, as frutas, os animais, para podermos vender e
comer com as nossas famílias.
Por isso temos que olhar para frente, pensar em nos organizar
para enfrentar o que está para chegar. Só assim teremos uma nova
alternativa para o dia de hoje, plantando e produzindo as frutas e os
animais domésticos para o consumo do nosso povo e para
comercializar.
Francisco Mário Araújo Kaxinawá
(Chegou o Tempo de Plantar Frutas, 2000)
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Autodemarcação no seringai Independência

Agente agroflorestal indígena desenhando Kene
em árvore que fazem a delimitação do território

Eu vou falar um pouco sobre a autodemarcação do Seringai
Independência. Foi um trabalho realizado junto com os meus
companheiros, todos AAFI. Antes, fizemos quatro reuniões com
o Txai Macedo, Txai Terri e com outras pessoas. Fizemos reunião
sobre a autodemarcação e planejamos o trabalho.
Trabalhamos durante dez dias e fizemos a demarcação juntos.
Eram dezessete agentes agroflorestais e eles ajudaram na
autodemarcação do Seringai Independência. Eu ajudei a organizar
esse trabalho com os companheiros. Nós trabalhamos em grupos:
um grupo de cozinheiro, outro grupo de caçadores, os
" bombeiros", aqueles que carregam água para pessoas. Nós
trabalhamos muito e também outro grupo que trabalhou no outro
lado da terra indígena. No total eram 24 pessoas trabalhando
num lado e 29 trabalhando no outro lado da reserva. O trabalho
contou com a participação dos agentes agroflorestais, de agente
de saúde e de professor também.
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Eu acho muito importante nós demarcarmos nossa terra e
fiquei muito contente, porque estou pensando no futuro para
gente trabalhar dentro da comunidade e para os nossos filhos
viverem e trabalharem também. Os nawá não podem mais invadir
a nossa terra, pois agora temos a segurança de que nós já
demarcamos e é isso que estou achando importante, cada vez
faço a plantação.
No final do trabalho houve uma festa que foi boa também. Foi
a festa do "nawá" e a festa da energia, o "nixipã": duas festas
sobre a valorização da nossa terra que nós demarcamos. Nós
comemoramos também com dois "Mariri". Foi assim que nós
comemoramos na nossa terra. E tinha muita gente presente, o
Terri, a Gilse, o Antonio Pereira Neto, o Toinho Alves, o Julinho,
a Magali, o Aitor também, o Txai João e muitas outras pessoas
que participaram da autodemarcação.
AAFI Josimar Txuã Kaxinawá - Aldeia Altamira - TI Seringai Independência

Ainda falando do trabalho dos agentes agroflorestais indígenas
do Acre, apresentamos um texto mostrando uma das recentes
ações desses profissionais. Ele expõe o papel político e o alcance
que novas conquistas sociais podem ter para as populações
indígenas desse e de outros estados.

Marcos vivos e autodemarcação
Durante o mês de novembro de 2001, os Kaxinawá das Terras
Indígenas do Rio Jordão, Baixo Rio Jordão e Seringai
Independência iniciaram uma ação política e agroflorestal até então
inédita na história da Amazônia Ocidental brasileira: 24 agentes
agroflorestais Kaxinawá, e assessores abriram picadas
demarcatórias estreitas ao longo do perímetro de suas terras,
buscando o mínimo de impacto pela derrubada de árvores. O
trabalho ocorreu durante a IV Oficina Itinerante, com recursos da
Associação Kaxinawá do Rio Jordão, ASKARJ, e apoio técnico da
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equipe da CPI/ AC, por meio do PDA, e de uma emenda
parlamentar - Projeto Gestão Ambiental em Terras Indígenas do
Acre. Nestas picadas e em clareiras já existentes próximas ao
limite demarcado, plantou-se castanha (Bertoletia excelsa) e açaí
touceira (Euterpe oileraceae), usando-se marcas de identificação
com padrões geométricos pintados nas árvores de ciclo longo
situadas no perímetro de suas terras.
"A estrada tem aproximadamente 5 km de extensão.
Participaram 29 pessoas no trabalho e este dia foram pintadas 17
árvores com o símbolo Kaxinawá (kene) de 3 tipos: Mae Musha"espinho de esperai", Txeheberu- "olho de curica" e Kape Hina
"rabo de jacaré". (Professor Adalberto Maru Kaxinawá, 2001)
E esta é uma prática que, uma vez consolidada e difundida
para outras terras indígenas, terá um caráter de enriquecimento
florestal de grandes dimensões.
As sementes deste projeto estão lançadas, como as mudas de
castanha e de açaí touceira plantadas nos limites da TI do Seringai
Independência.
Relatório de viagem CPI/AC - 2001

Atividades
Para responder no caderno

1. Faça uma lista dos recursos naturais mais usados na sua
Terra Indígena (animais, plantas, árvores, rios etc).
2. Escreva sobre a situação dos recursos naturais que estão
se acabando na sua Terra Indígena (animais, plantas,
árvores, rios etc).
3. Que tipos de instrumento de trabalho são usados ainda
hoje por seu povo e de que material são preparados?
4. Faça uma lista dos costumes tradicionais que ficaram até
hoje e dos costumes que mudaram.
5. Porque é importante a preservação dos recursos naturais?
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A EDUCAÇAO
Capítulo 17
A educação escolar indígena
Comunicação tradicional e oralidade
Antigamente, os parentes Kax inawá se comunicavam,
principalmente por meio oral e por meio de sinais, já que eles
não conheciam a escrita. Os sinais eram usados para mandar
recados, através de outras pessoas, para os parentes.
Como no tempo
antigo não havia
escrita, eles usavam
o rabo de tatu, que
queria dizer que eles
estavam convidando
as pessoas para fazer
algumas brincadeiras
de mariri, para um
Ca Sa me n t O
p a r a Alunos dançando o Katxa Nawa na Terra Indígena do Rjo Breu
/
tomar caiçuma ou para tomar cipó. Antes de fazer a festa do
mariri, os parentes convidavam as pessoas para participar.
Outro modo de se comunicar era fazendo buzina, usado quando
'
o pessoal ia caçar na mata. As vezes, eles faziam sinal cortando
folha de jarina e fazendo ponteiro. Outro tipo de aviso usado era
assoprar e dar um golpe no pau.
Os povos, nos tempos antigos, se comunicavam oralmente
porque, antigamente, os indígenas não conheciam a leitura, a
escrita e também não entendiam as coisas que os brancos falavam
para eles. Os povos antigos não sabiam se comunicar usando
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letras. O que eles falavam era só na Língua porque não entendiam
nada de Português, só o que os parentes falavam.
Cláudio Lopes Kaxinawá
Paulo Lopes Siã Kaxinawá
A/cernir Barbosa Kaxinawá

A escrita como meio de comunicação
A escrita é usada, hoje, para estudar, para educar os nossos
parentes, filhos, sobrinhos, e também para mandar carta para
nossos parentes e para fazer alguns documentos que são mandados
para as autoridades (deputado, governador, senador, prefeito e

Professor Norberto Safes Tene Kaxinawá fazendo o roteiro para sua pesquisa

vereadores) na capital.
A escrita também serve para contar a história de antigamente,
as coisas que aconteceram no período de 1903. Essa história
existe muito na escrita. No futuro, eu acho que vai ser escrito
muito sobre a nossa história de hoje e de antigamente. Cada vez
mais vai aumentar o nosso conhecimento, através da escrita,
sobre os nossos antepassados.
Paulo Lopes Siã Kaxinawá
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A conquista da escrita
Até o fim do século passado, a cultura indígena era transmitida
oralmente e através de certos registros como a pintura corporal e
o artesanato. A partir dos contatos com as frentes de trabalho
extrativista é que os indígenas passaram a ter um primeiro contato
com a escrita alfabética. Porém, por não terem o domínio dessa
escrita, os índios eram subordinados a dívidas impagáveis aos
patrões dos seringais, que os enganavam nos preços e pesos dos
produtos do comércio.
A escrita passa a ser desejada como um instrumento de
independência frente ao controle que comerciantes e seringueiros
exerciam sobre as técnicas de cálculo e medições usados. Reforçando
essa atitude, estava a conquista do direito a terra, levando ao
desaparecimento dos patrões dos seringais e ao estabelécimento de
novas relações com a sociedade regional e nacional.
Algumas experiências de alfabetização tiveram lugar nas
aldeias, como o antigo Mobral, algumas escolas dos patrões
seringalistas, escolas missionárias em língua materna e escolas
oficiais de alguns municípios próximos às terras indígenas.
Visando a melhoria das condições de vida e a construção de
sua própria história, surgiu a proposta de construção da escola
indígena no Acre, através de pedidos de lideranças indígenas
junto a entidades de proteção e assessoria aos grupos étnicoslingüísticos da região (CPI/AC, CIMI e COMIN).
Essas entidades indigenistas foram as únicas a realizar ações
educacionais diferenciadas para as populações indígenas do Estado,
seja promovendo cursos de formação de professores índios e
realizando viagens de supervisão e assessoria às escolas, seja
elaborando propostas curriculares e materiais didáticos bilíngües.
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O projeto de educação escolar indígena
O projeto iniciou-se de forma autônoma e comunitária, através
de experiências de organizações civis, sem contar com recursos
ou financiamento externos. Nos primeiros cursos as lideranças
das aldeias escolhiam os professores e financiavam suas próprias
viagens com a produção agrícola e extrativista das comunidades.
Desde 1983, a CPI/Acre desenvolve cursos de formação de
professores indígenas. O projeto, chamado "Uma Experiência de
Autoria", teve início com vinte e um participantes pertencentes
aos grupos Manchineri, Jaminawa, Kaxinawá, Katukina, Apurinã
e Yawanawá.

Professores indígenas em atividade durante o XXII Curso de Formação de Professores
I ndígenas, em Rio Branco

Os objetivos dos primeiros cursos foram pensados a partir das
próprias expectativas dos índios: alfabetização em língua
portuguesa e indígena e noções básicas de matemática, para se
tornarem administradores de suas cooperativas e, segundo eles,
não serem mais enganados pelos patrões e marreteiros. Dessa
forma, estariam garantindo a posse e o gerenciamento dos seus
territórios através do controle da produção que não estava mais
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nas mãos dos patrões seringalistas. Com isso, poderiam conseguir
meios de melhorar as condições de vida de suas comunidades,
reforçando a língua materna, os costumes, as tradições do povo
e mantendo sua cultura extrativista, sem envolver prejuízos ao
meio ambiente.
Outra expectativa importante foi que os professores pudessem
transmitir esses conhecimentos para seus parentes nas aldeias. O
professor indígena seria um elo de ligação entre o conhecimento
tradicional de seu povo e o conhecimento não-indígena, cheio de
novos saberes e novas experiências.

O centro de formação dos povos da floresta
História do Centro
1

Para contar o histórico do centro, vamos voltar para o início
da
formação dos professores, parte da história da Comissão Pró,
Indio do Acre.
Em 1983, aconteceu o primeiro curso de formação dos
professores indígenas e agentes de saúde. Esses cursos aconteciam
no já extinto Centro de Treinamento da Fundação Cultural, que
era um espaço bem apertado, alugado para a realização dos
cursos. Quando os cursos aconteciam no Centro de Treinamento,
havia dificuldades de hospedagem, os índios reclamavam, dormiase em beliche e sempre o ar condicionado não funcionava, não
podia arrumar por que era muito caro, os cursos tinham um
custo muito alto.
Mais tarde, quando a CPI/AC começou a trabalhar com a
importância da alimentação, foram realizados plantios nas
comunidades, a partir de um projeto realizado pelo setor de saúde.
Alguns professores participaram dos cursos de produção de
mudas.
No ano de 1994, a CPI saiu da Fundação Cultural, porque era
necessário procurar um novo espaço, era necessário discutir sobre
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plantios nas aulas de geografia. Durante os cursos, alguns
professores viajaram para São Paulo, a fim de fazer o treinamento
no Centro de Difusão de Tecnologias Alternativas Ecológicas e
Auto-sustentáveis - CAPIDE. Também durante os cursos, os
professores iam para a EMBRAPA, FUNTAC e IBAMA, para
conhecer novas técnicas de plantios.
Com esse trabalho, a CPI começou a pensar em conseguir um
espaço prático para fazer os cursos, onde as pessoas pudessem
ficar hospedadas, com a alimentação sendo feita no local, de
forma que seria mais barato que no Centro de Treinamento.
O Centro de Formação dos Povos da Floresta foi comprado por
quinze mil reais (R$ 15.000,00), com recursos de doações de
pessoas que colaboram com a instituição. Os professores
começaram a fazer cursos no Centro de Formação, a partir de
1995.
O mais importante, naquele momento, era o Lago que existe
no terreno, porque, pensou-se na compra desse espaço, como
espaço de pesquisa e sistemas demonstrativos que pudessem ser
viáveis nas aldeias.
Depoimento de Renato Gavazzi-2001 - Coord. Setor de Meio Ambiente

A Escola de professores
O Centro de Formação dos Povos da Floresta, espaço
institucional onde são realizados os cursos dos programas de
educação e meio ambiente, é regularizado pela Secretaria Estadual
de Educação do Acre como Escola de Formação de Professores.
Registrado como a primeira Escola de Magistério Indígena do
Estado e do país pelo CORINES - Coordenadoria de Registro e
Inspeção Escolar (livro n.03, cadastro 035/97, folha n.35).
O local é uma propriedade da entidade desde 1994 e se situa
em uma área rural de 26 hectares. Nos últimos anos se constituiu
como um espaço educacional e curricular novo para a formação
de agentes multiplicadores indígenas, devido à sua natureza
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demonstrativa para o manejo de recursos agroflorestais. Os cursos
para professores, agentes de saúde e agentes agroflorestais
desencadeiam ações de extensão ao longo de todo o ano,
permitindo a contextualização de novos e antigos saberes e técnicas
relativos ao manejo de recursos naturais, com aplicação e difusão
nas terras indígenas.
O Centro de Formação dos Povos da Floresta vem implantando
vários sistemas agroflorestais, que são manejados pelos estudantes
indígenas como parte de seus processos de formação e
capacitação. Entre eles estão o enriquecimento e recuperação de
áreas degradadas, manejo de palha, plantio e manejo de espécies
frutíferas e de horta orgânica, reciclagem de madeiras para a
confecção de bancos e esculturas, técnicas de construção de
viveiros e piscicultura em açudes.
,

Uma educação diferenciada
Aprendemos por
um sistema que
trabalha o nosso
conhecimento e a
nossa necessidade, é
por isso que faz da
nossa formação uma
educação diferenciada.
E com os nossos
,
,..,
alunos, nos nao
Professor Rufino e sua turma durante aula
usamos um sistema
de língua indígena
decorativo, no qual, no
final do mês ou no final do ano, eles sejam avaliados para serem
aprovados, lá não acontece isso. Assim como a nossa formação
foi diferente, os nossos alunos também estão tendo esse
conhecimento diferente. E classificamos nossos alunos por faixa
de idade: os mais velhos, outros mais novos. Os alunos mais
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adultos, que vêm para a escola, por mais que eles precisem
aprender a ler e a escrever, já trazem um conhecimento e isso
nós temos que considerar, não é a criança que está chegando
com sete, oito anos.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

Uma educação de qualidade
Antes, não tinha escola, não tinha nada e eu vejo que as pessoas
ainda não se familiarizaram com a escrita. Nosso ponto de vista é
mais a organização, a conversa, o diálogo e a orientação. Se só a
escrita resolvesse o problema, não existiria milhares de pessoas,
nas grandes cidades, sabendo ler e escrever morrendo de fome.
Eu sempre falo na sala de aula: não é só saber ler e escrever
que vai resolver nossos problemas. Nós estamos aprendendo a
escrita, é o
ler e escrever, mas a coisa mais importante, além da
,
respeito que a gente tem que ter com a pessoa. E saber nosso
trabalho, como nós vivíamos antes, como vivemos hoje, quem
são os mais velhos, quem são as pessoas que podem nos ajudar,
e que têm o conhecimento do mundo Ashaninka.
As crianças
mais
estão
envolvidas com
a escrita. Eu
veJo que as
pessoas hoje
não estão muito
interessadas
neste momento
da escrita, até
Isaac Pianko Ashaninka na Escola Samuel
mesmo os adul- Professor
Piyanko, aldeia Apwtxa
tos. Ainda não
existe uma preocupação, nem interesse mesmo, de se desenvolver
nesse mundo da escrita. Até porque essa não é mesmo a
necessidade aqui da comunidade. A necessidade da população
-=--~~~~~~~~----i
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aqui é outra. Tem que ter uma pessoa que saiba ler, escrever,
para que represente o nosso mundo lá fora.
Acho que, em uma educação escolar para um povo, não há
como não trabalhar com a sua própria realidade, buscando dentro
do passado. Você estudando sua vida, sua história, a história de
todo o povo e trazendo tudo isso para sala de aula, fazendo o
aluno refletir sobre todo esse passado, pode diferenciar o que está
nesse passado, o que está mais perto do presente, também o que
está no presente, para você se planejar para o futuro. Se você
começa a trazer um conhecimento lá de fora, antes de passar para
as crianças o conhecimento do seu próprio mundo, elas estarão
perdidas.
Eu desenho muito. Eu vejo que as pessoas conversam através,
é como se estivessem produzindo um texto. Toda vez que eu
peço para algum aluno desenhar, eu peço também para ele
escrever um texto sobre aquele desenho. Eu não lembro mais
como o branco dá aula, eu já estudei em escola de branco durante
um ano, mas não lembro de quase nada, só sei que é muito
diferente.
Então, eu acho que a educação tem que ser voltada para nossa
realidade, isso é educação de qualidade: cada povo estudar o
,
que e seu.
Isaac Pianko Ashaninka

Histórico das conquistas na
educação escolar indígena
1978/79 - Luta das lideranças; demarcação das terras indígenas;
cooperativas; surgimento da Administração Regional da FUNAI;
surgimento das entidades de apoio CPI/AC, CIMI, COMIN.

1983 - 1° Curso de Formação de Professores pela CPI/AC e
lideranças indígenas.

1984 - Edição das primeiras cartilhas para as escolas indígenas
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(Piaba e Histórias de Hoje e Antigamente).

1985- 1° convênio FUNAI/CPI/SEE, para a contratação de
monitores indígenas bilíngües.

1988 - A Constituição Federal dá o direito dos índios trabalharem
utilizando a sua língua materna; efetivação dos professores índios
pela SEE/AC; criação dos Núcleos de Educação Indígena - NEI
nos estados.
,

1990 - E apresentado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP) o projeto para organização da proposta
curricular do Projeto de Educação da CPI. Nesse ano, ocorreu a
elaboração de currículos pelos professores das escolas indígenas
e assessores da CPI/AC.

1991 - O Ministério da Educação e do Desporto assume a
coordenação das ações de educação indígena com o compromisso
de estabelecer uma política educacional para as escolas das
comunidades indígenas (Decreto Presidencial n° 26). A EEI passa
a ser responsabilidade do MEC e SEE.

1992 -1° Concurso diferenciado no Acre.
1993 - Aprovada a primeira proposta curricular para as Escolas
Indígenas do Estado do Acre e sudoeste do Amazonas, pelo
Conselho Estadual de Educação/ CEE Parecer - 171/93

1995 - Ampliação das ações da CPI/AC; implantação do setor
de Agricultura e Meio Ambiente.

1996 - Criação da nova LDB que regulamenta algumas importantes
conquistas para a EEI, art. 78/79. As propostas curriculares
diferenciadas para as Escolas e para a formação do Magistério
Indígena Bilíngüe e Intercultural obtiveram regulamentação junto
ao Conselho Estadual de Educação do Acre. Resolução - 05/96
Professores passam a ter direito a plano de carreira na profissão
de docente (título de magistério - nível médio).
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Início do projeto "Implantação e Manejo dos Recursos
Agroflorestais em Terras Indígenas", dando origem aos primeiros
cursos de formação de Agentes Agroflorestais.
1997 - O Centro de Formação dos Povos da Floresta passa a ser
reconhecido pela Secretaria Estadual
de Educação como Escola
,
de Formação de Professores Indios do Estado do Acre. Decreto
governamental autoriza seu funcionamento.
Surge a Comissão de Professores Indígenas do Acre (COPIAC).
1998 - Aprovação do CEE/AC da Proposta Curricular para o
Magistério Indígena, lançamento do RCNEI. As práticas
desenvolvidas ao longo dos anos influenciaram a formulação do
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas do MEC.

Aluna Ashaninka da escola Samuel Piyanko, aldeia Apiwtxa

1999 - O CEE debate a Resolução 031 com os professores
indígenas. Aprovado no Conselho Estadual de Educação a
regulamentação para as Escolas Indígenas, que define as diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Escolar Indígena.
O Governo do Estado do Acre assume as ações voltadas para
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ampliação da formação dos professores índios e dos técnicos das
secretarias municipal e estadual que trabalhem com Educação Escolar
Indígena. Apoiadas também a construção e reforma de Escolas
Indígenas, contratação de professores através de concursos específicos
e organização de inspetorias e atendimentos diferenciados.

2000 - Em fevereiro, uma turma de 26 professores concluiu o
Magistério Indígena (nível fundamental e médio). Formatura do
1o grupo de professores em magistério indígena, I Curso de
Formação e Capacitação de Técnicos, através de uma parceria
entre SEE e CPI/ AC.
(A COPIAC se transforma em Organização dos Professores
Indígenas do Acre, OPIAC).
(Elaboração da Proposta Curricular para a Formação dos Agentes
Agroflorestais Indígenas).

2001 - Em março, a OPIAC ganha seu reconhecimento jurídico.
Semanas depois (em abril) os agentes agroflorestais indígenas
têm sua categoria reconhecida pelo Governo do Estado do Acre.

,

Capítulo 18
A História na escola
A História na escola e na aldeia
O trabalho da história na escola e na aldeia pode se dividir em
várias partes, dependendo também do melhor jeito de cada professor
trabalhar. A história também varia para cada nação indígena, porque
cada povo tem sua história diferente dos outros povos. Por isso, o
trabalho com história em cada aldeia vai ser diferente.
Geraldo Aiwa Apurinã

A comunidade e a história
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O importante do trabalho da história na escola e na aldeia é ele
ser reconhecido pelos mais velhos,
pelos chefes das famílias, pelos
,
mais novos e pelas crianças. E para todos saberem a importância
que a história tem para nosso povo da aldeia.
Quando eu chegar na minha aldeia, vou fazer uma reunião com
os povos da minha comunidade e vou conversar com eles, explicando
que, agora, vou trabalhar a parte de história na escola, junto com os
alunos. Vou pedir para cada velho que sabe contar alguma história
para nos ajudar a estudar diferentes acontecimentos da vida de
nosso povo. Pode também lembrar nossas músicas, nossas danças,
nossas festas e nossas medicinas.
Na escola, vou explicar para os alunos como é o estudo da história.
Existem várias atividades para estudar e trabalhar com a história. O
professor pode perguntar para os alunos se alguns deles já sabem
histórias. Pode orientar para, na boca da noite, pedir para o pai,
mãe, o avô ou a avó contar uma história para ele ouvir antes de
dormir. No outro dia, o aluno vai para a escola e já tem alguma
história dentro da própria cabeça. O professor pode pedir para o
aluno contar a história que ele aprendeu para os seus colegas
ouvirem. Dessa maneira, o professor vai incentivando os alunos
dele.
Dentro da sala de aula, o professor pode fazer teatro com os
alunos. Com aqueles mais sabidos, o professor pode mandar
escrevam um texto e pedir que leiam os textos de seus colegas.
Depois pode pedir para o aluno desenhar sobre o texto que
escreveu ou sobre um texto que gostou do colega.
Na aldeia, o professor deve procurar conversar com os mais
velhos da comunidade, perguntar se eles sabem algumas histórias
de antigamente, sobre como era
a vida nesses tempos antigos,
,
se era melhor ou se era pior. E muito importante fazer pesquisa
com os mais velhos que sabem muitas das histórias de
antigamente, do tempo das malocas. Diz que tinha pássaros que
adivinhavam coisas que iam acontecer. Essa é uma das ciências
do nosso povo de antigamente. Será que ainda existe, ou não?
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Contação de histórias tradicionais na aldeia Japinin, rio Breu

Essas coisas da nossa cultura, a gente não pode se esquecer,
deixar perder.
Para os nossos pais, podemos perguntar como foi a vida deles,
como eles vêm trabalhando desde que eram meninos até os dias
de hoje. Como passaram pelo cativeiro dos patrões seringalistas
e como começaram a lutar pelos direitos de ter uma terra para
morar libertos.
Depois de conversar com os mais velhos, o professor pode
convidá-los para ir à escola dar aula para as crianças. Fazendo
esse tipo de trabalho, junto com os alunos e os velhos, o professor
vai incentivar mais os seus alunos. Assim, eles podem entender
o que é o estudo da história, de antigamente até os dias de hoje.
Valdir Ferreira Tui Kaxinawá

A História na sala de aula
Para trabalhar com a história na sala de aula da minha escola,
eu tenho que descobrir atividades para fazer meus alunos
entenderem o que é história.
1 - Primeiro, o professor registra pequenas histórias sobre
diferentes acontecimentos da aldeia.
2 - Também o aluno pode contar um pedaço de história de caçada,
um dia que tiver andado com seu pai. Os outros podem escrever
ou desenhar sobre essa história. Se o aluno não sabe, o

Contação de histórias tradicionais na aldeia Japinin, rio Breu
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professor pode ajudar.
3 - Cada dia de aula de história o professor pode trabalhar com
histórias diferentes de cada aluno. O aluno conta e o professor
escreve no quadro. Os alunos podem copiar no caderno para
guardar o que o outro aluno contou. Podem escrever no
caderno e desenhar cada história.
4 - O professor pergunta se os alunos acharam bonito. Por quê?
5 - Depois que o aluno está entendendo mais ou menos, o professor
pode trazer uma pessoa mais velha na escola para ela contar
uma história mais longa e mais antiga. O velho vai então contar
histórias para os alunos. Nessa hora, o professor também tem
que ser aluno do velho. Deve fazer mais perguntas ao velho
para que as crianças entendam qual foi o assunto mais
importante daquela história. Em outra aula, o professor pode
perguntar a cada aluno se dá para contar para os seus colegas,
pelo menos parte do que escutou o velho contando. Eles podem
discutir sobre isso, sobre como entenderam. O professor pode
ser observador da classe. Assim, os alunos vão se alfabetizando.
Os alunos que são alfabetizados,
como os da 2ª e 3ª séries, podem
estudar sobre as histórias que
ouviram junto com o professor.
Eles podem pesquisar com o velho.
O aluno pode ser o escritor. Um
exemplo: o aluno escuta a história
à noite e, na hora da aula, comenta
sobre essa história. Depois, o aluno
escreve a opinião dele e o professor
faz outro texto com sua própria
opinião. Depois faz a correção
junto com o aluno, para ajudá-lo
a melhorar a escrita. O professor,
pode ainda, dividir o grupo em
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Velho cantador e contador de histórias,
João Nonato Kaxjnawá, durante uma
aula na Escola Moema, Terra indígena
do Purus

duas partes, pedir para os meninos de um grupo escrever o texto
e os meninos do outro grupo desenhar, ilustrar as histórias
escritas.
O professor sempre pode inventar outra atividade no seu plano
de aula para aplicar na próxima aula.
Manoel Sabóia Aime Kaxinawá

Trabalhando a História na sala de aula
Vou tentar escrever, como eu posso trabalhar a história junto com
meus alunos na minha aldeia.
Com as crianças em alfabetização:
1. Vou fazer uma pergunta par elas, sobre um assunto estudado na
aula passada, se ainda lembram o que significa história;
2. Vou contar uma pequena história de antigamente e a história de
minha vida;
3. Vou pedir para elas desenharem o que elas entenderam da minha
história; . ,
4. Vou pedir para elas contarem a história de ontem, como elas
passaram ou seus parentes, amigos, irmão, irmã, seu pai ou mãe;
5. Vou pedir para elas, na sua casa, à noite ou em um dia de chuva,
pedir para o seu pai ou mãe, irmão mais velho, ou avô contar
alguma história de antigamente e a história de sua vida: onde elas
nasceram, em que lugar e com qual idade se juntaram o pai com a
,..,
mae·,
6. Contar a história de seus parentes, desenhar e dramatizar (teatro);
7. Como eu sou professor deles, vou contar uma história que eu sei,
uma história da minha cabeça, escrita no primeiro livro de história
que fizemos no primeiro curso;
8. Vou convidar o velho ou a velha que mora próximo a escola, pelo
menos uma vez por semana, para contar a história que eles
conhecem para os alunos ouvirem. História de antigamente com a
música e história que eles viram durante a sua vida;
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9. Vou pedir para elas quando encontrarem algumas estivas ou ossos,
caco velho, juntar, levar na escola para perguntar ao velho.
Trabalhar na escola com meus alunos adultos, como eles conhecem a
palavra história:
1. Vou fazer perguntas para eles: O que é história?
2. Pedir para eles escreverem o texto: O que é história?
3. Vou contar uma história de antigamente e pequena história da
minha vida.
4. Vou pedir para eles escreverem a história do dia anterior: como
eles passaram, o que fizeram. Vou pedir que, depois de escrita a
história, eles desenhem ou ilustrem a história criada.
5. Vou pedir para eles contarem a história de sua vida e ilustrarem a
história contada.
6. Contar a história de antigamente na frente de todos os colegas,
depois desenhar e dramatizar junto com seus colegas da escola.
7. Vou pedir para cada um dos alunos pesquisarem o que nós
trabalhamos e produzimos durante o ano. Tantos quilos de borracha,
tantas covas de manivas plantamos, tantos roçados, todas as praias
ou canteiros de amendoim plantados, colhidos e amarrados. No
final do ano arganizar todos esses textos e escrever a história para
outros alunos lerem.
8. Vou pedir para eles trabalharem ou fazerem os materiais que o
nosso povo usava antigamente, como: borduna, lança, terçados
de pupunha, machado de pedra e ossos, pilar etc. Depois perguntar
aos velhos como usavam esse material e mostrar aos alunos e às
crianças também.
9. Vou tentar fazer pequeno Shubuã junto com eles, para colocar os
nossos materiais.
Assim, vou continuar trabalhando aulas de história com meus alunos.
Norberto Safes Tené Kaxinawá
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Atividades
1. No seu pensamento, como o professor pode realizar o
trabalho de História na escola?
2. E como pode ser feito o trabalho de pesquisa junto aos
mais velhos da comunidade?
3. Como você pode ajudar neste trabalho?
4. Dê a sua opinião se esse livro pode animar os alunos
para estudar a história do seu povo?

Capítulo 19
As pesquisas
Construindo nossa história
As pesquisas do professor e dos alunos
Em casa, cada criança aprende parte da história da sua família e
de seu povo. Essa história é contada pelos seus pais e pelos seus
parentes. A escola também é um lugar importante para aprender e
zelar a história. Na escola, os alunos podem conseguir mais
conhecimento sobre essa história. Por isso, o trabalho do professor
é importante. Para conhecer melhor a história do seu povo e ensinar
na escola, o professor vai ter que conversar e pesquisar com as
pessoas, com os mais velhos, com as lideranças, com os chefes das
famílias antigas. Cada uma dessas pessoas conhece uma parte
importante da história do seu povo. O professor vai escrever e
desenhar essas histórias no Caderno de História. Assim, vai fazendo
o estudo dele mesmo, que vai servir também para planejar o trabalho
e as aulas na escola.
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá
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Refletindo sobre a pesquisa
Para quem vamos fazer as pesquisas
,

,

E para nos, para
eu mesmo e para as
outras pessoas que
querem conhecer os
nossos trabalhos,
sabendo
como
fazemos os nossos
trabalhos, como
Manoel Sabóia Kaxinawá entrevistandoa
pensamos e como Professor
velha Francisca Mateus, na aldeia São Vicente
trabalhamos, de que
maneira trabalhamos.
A pesquisa é para divulgar o nosso trabalho lá fora, mostrar
para outras pessoas, também para ter valor como documento,
registrar o nosso trabalho, ou seja, as pesquisas de história, línguas
e toda a nossa sabedoria, garantem que a nossa história não
acabe se perdendo.
Onde buscar as informações

Vamos buscar informações através dos velhos e das velhas que
conhecem muita coisa, porque vivem há muito tempo. Por isso eles
conhecem mais que os jovens ou as crianças. Por outro lado, também
a gente recebe ou aprende as informações na aldeia e fora da aldeia
também, através de especialistas e pessoas profissionais.
Porque fazer as pesquisas

Porque somos nós que temos que fazer as pesquisas de nossa
origem, sabedoria e conhecimentos do nosso povo, para
registrarmos, colocar no papel e fazer um tipo de documento.
Assim, nunca vamos esquecer os nossos conhecimentos ou perder
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Alunos Manchineri fazendo pesquisa sobre plantas medicinais
na aldeia Jatobá

,

o que e nosso.
Por isso, é muito importante registrar o que é nosso e dos
antepassados para poder repassar para nossas crianças
aprenderem através da escola.

Porque as pesquisas são importantes
São importantes para mostrar para outras pessoas como:
dirigentes, técn icos, profissionais, também pessoas políticas. As
pesquisas mostram desde o desenho, a escrita, outros locais e
povos e também ajudam a mostrar e divulgar lá fora, ajudam a
nos capacitar e formar, reforçar o nosso estudo, ganhar formação
como profissionais.

Porque os velhos e as velhas sabem muitas histórias
Porque os velhos e as velhas vivem há muito tempo e já viram
muita gente contar as histórias ou sabem contar as histórias. Por
isso, eles sabem e aprendemos com eles. Além disso, os velhos
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andam muito em vários cantos, por isso conhecem, sabem e
aprendem muitas histórias, sabem muito, têm muito
conhecimento.
Komãyari Ashanínka

A pesquisa
A minha pesquisa comecei no mês de fevereiro do ano de
2000. Este trabalho foi para mim uma grande experiência. A
pesquisa trouxe uma grande reflexão na minha vida. Eu pude
perceber que, na vida, acontecem muitas coisas e a gente acaba
não percebendo nada.
O trabalho de pesquisa sobre a educação indígena diferenciada
serviu como um grande espelho na minha frente. eude dar uma
parada e começar a pensar e a me olhar. O que estoú fazendo na
minha vida, o que estou fazendo na escola, o que·significa uma
educação diferenciada.
Os pontos que mais me chamaram a atenção foram as formas
de aprender, formas de ensinar, o respeito entre as pessoas da
comunidade, as contribuições dos pais dos alunos colocando as
suas verdadeiras idéias. sobre como gostariam que seus filhos
fossem ensinados. Outro ponto importante foi repassar, para os
pais dos alunos e para os alunos, que a educação diferenciada
está inserida na convivência do dia-a-dia do povo, referindo-se à
tradição, aos costumes, e às crenças de cada etnia.
Para mim foi um começo de trabalho, vou continuar fazendo
as minhas pesquisas quando for preciso.
Todos sabemos que há mais de um século, nossa educação
era tradicional. Até mais ou menos 1930 a nossa educação veio
recebendo influências, de uma forma ou de outra.
Os resultados esperados poderão servir como referência aos
professores indígenas do Acre, sobre o que entendem por
educação diferenciada.
Temos certeza de que é viável ampliar o conhecimento das pessoas
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que trabalham nas inspetarias dos municípios, respeitando a
educação de cada povo indígena, de acordo com suas culturas e
tradições.
Quando entrei na pesquisa, o projeto já tinha sido elaborado,
então, comecei a participar a partir de 2000. Voltando para a
aldeia, fiz coletas de dados, como diários de classe, observação de
sala de aula de outro professor da mesma etnia, as formas de
ensinar do professor pesquisador, as formas de aprender do aluno,
a interação do professor e aluno, a interação de aluno - aluno, a
educação tradicional do povo Yawanawá, a educação tradicional e
a escola.
No ano de 2001, comecei a análise dos dados, levantei
informação sobre os oitos itens das perguntas da pesquisa.
Cheguei a um ponto de ficar tão preocupado com a perda dos
nossos costumes, que foi feita uma proposta para um velho
conhecedor de todos os processos de pajelança, para que ele fizesse
uma espécie de curso, ou seja, uma prova para as pessoas
interessadas. Eu fui escolhido, junto com o Biraci Brasil e o Paulo
Luiz para esse teste. Passamos três meses e doze dias fazendo
uma dieta muito rigorosa, cheguei a perder quatorze quilos, mas o
que não gostei foi não poder beber água, nem comer com sal.
Todo esse sofrimento valeu a pena, aprendi muito sobre a tradição
Yawanawá.
Fernando Luiz Yawanawá

Como iniciar uma pesquisa
Podemos pensar e escolher um assunto ou tema para pesquisar
na comunidade e, através de um roteiro, escrever o que queremos
conhecer ou entender sobre o assunto. Vejamos o roteiro escrito
pela professora Raimundinha Yawanawá durante o curso de
formação de janeiro de 2002.
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Roteiro de Pesquisa
Tema: Pintura Corporal

Objetivo da pesquisa: Registrar e organizar as nossas verdadeiras
pinturas para trabalhar na escola e para contribuir na minha
formação como professora e pesquisadora do meu povo.
Data da informação:
Nome do informante:
Idade do informante:
Local da pesquisa:
Perguntas sobre as tintas ou pinturas

,

Onde e com quem aprendeu a fazer as pinturas?
Como aprendeu?
Quais os tipos de pintura que conhece?
Qual é o significado de cada uma delas?
Como deve ser usado?
Quando ou em que ocasião deve ser usada?
Como é o preparo de cada uma delas?
Que recursos da natureza são usados (animal, planta, barro, etc)?
Como e com que é preparada a cor preta?
Como e com que é preparada a cor vermelha?
Perguntas sobre os desenhos

Quantos tipos de desenho o povo conhece?
Qual o significado de cada desenho?
Quando pode usar determinado tipo de desenho?
Os desenhos são usados para decorar algum artesanato?
Por que usa determinado tipo de desenho, em determinada
ocasião?
Conhece alguma história de antigamente sobre a origem das tintas?
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Conhece alguma história sobre a origem dos desenhos?
Fontes: onde procurar as informações
Meu pai - Raimundo Luis
Os pajés - Tata e Vicente
Mulheres velhas e outras pessoas que conhecem sobre a pintura
do povo Yawanawá.
Pesquisadora: Raimundinha Yawanawá

As pesquisas em andamento
A seguir, apresentamos trechos selecionados de algumas
pesquisas que estão sendo realizadas pelos professores nos últimos
anos. Elas representam processos variados de coleta, organização
e sistematização das informações. Também podemos observar a
opinião e reflexão ou pensamento sobre os diversos assuntos
pesquisados. Pesquisas voltadas para o conhecimento tradicional,
processos históricos de um povo a uma história mais recente.
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A escola Ashaninka
Isaac Pianko Ashaninka

Esta pesquisa foi iniciada durante os cursos de formação da CPI/
AC, no módulo de Iniciação à Pesquisa. Os professores escolheram o
tema e, juntos, elaboraram o projeto de pesquisa dentro dos padrões
formais. cada um partiu individualmente para a coleta dos dados. Os
mesmos foram organizados e discutidos também durante os cursos.
Apresentamos, logo a seguir, alguns dados levantados e reflexões
sobre o trabalho realizado.
Na minha escola, Samuel Piyãko, a aula funciona quatro dias por
semana: segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Os dias
de quarta-feira, sábado e domingo ficam para os filhos acompanharem
os pais nas caçadas, nas pescarias, nas coletas de frutas, nos plantios
de roçados e nas festas culturais do nosso povo Ashaninka.
Os meses que a escola funciona são março, abril, maio, junho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
O mês de julho até 15 de agosto são férias, para os alunos
acompanharem os seus pais, acampando nas praias para comer peixe
e coletar ovos de tracajá. Os meses de janeiro e fevereiro o professor
faz curso em Rio Branco.
Nos dias da semana, os alunos acompanham seus pais para
aprender os conhecimentos do nosso mundo, o costume, que só é
repassado na oralidade e na prática. Dessa maneira, os nossos
conhecimentos, vêm sendo repassados de geração em geração, sem
a escrita, só guardando na memória. Usava-se também sinais para se
comunicar e esses sinais não guardavam conhecimento, só serviam
para dar aviso.
Os meses de férias, são os meses mais apreciados por nós,
Ashaninka. Esse é o momento que todos saem para acampar nas
praias do rio e é o momento em que mais a criança aprende sobre a
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nossa relação com a natureza: floresta, água e animais, porque os
pais contam muitas histórias sobre fatos acontecidos e ensinam quais
são os cuidados que os filhos têm que ter, os tipos de alimentos que
podem comer, por onde têm que caminhar para não serem pegas
por um animal ou inseto, ensinam as medicinas e como fazer um
tapiri para dormir.

Menino Asheninka e suas flechas - Aldeia Apiwtxa.

Também nessa época são praticadas outras atividades culturais, e
todas elas são consideradas por nós, professores educadores, por
isso falamos que é "ensino diferenciado".
Nas aulas, são ensinadas algumas matérias, como matemática,
ciência, geografia, arte, história, língua indígena e língua portuguesa.
A matéria mais importante é a língua indígena e as mais ensinadas
são matemática e ciências. Todos os conteúdos são do mundo
Ashaninka, mesmo a aula sendo em língua portuguesa.
A língua indígena é a mais importante, porque é com ela que nos
comunicamos sempre, é através dela que repassamos nossos
conhecimentos, é ela que hoje identifica e dá origem ao povo
Ashaninka com sua maneira de viver.
Todas as matérias são ensinadas em duas línguas, menos a língua
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indígena, que é a língua Ashaninka. Quando estamos aprendendo,
falamos só em Ashaninka. Na escola, são faladas duas línguas e, em
alguns momentos são três: português, Ashaninka e espanhol. Elas
são faladas pelos professor e alunos. As três aparecem mais nas
atividades orais ou comentários.
Quando a aula é em língua portuguesa e o aluno não está
entendendo a explicação, para ele entender melhor a explicação é
feita na língua materna do aluno. Isso vale tanto para o português
como para o Ashaninka, mas costuma ser feito mais em Ashaninka.
Na sala de aula, o professor sempre fica andando de carteira em
carteira, olhando o que cada aluno está fazendo. Os alunos também
deixam seu lugar e vêm até o professor mostrar se o que fizeram
está certo. Quando o professor corrige e diz que está certo esse
aluno já começa ajudar o professor, passando nas carteiras dos
colegas e ensinando como tem que fazer. Muitas vezes o professor
impede o aluno de fazer isso, porque alguns alunos têm preguiça e
ficam só esperando o amigo ou o professor fazer para copiar. Mas
há alunos que precisam de ajuda para desenvolver.
Os alunos, na sala de aula, sempre se juntam por família ou por
sexo. Eles mesmos é que fazem essa separação. De acordo com a
idade e o tamanho eles também formam grupos.
Os alunos passam por três fases importantes e algumas delas
representam dificuldade para o aluno desenvolver-se no mundo da
escrita. Quando está na idade de cinco até nove anos o aluno pergunta
muito e tem dificuldade de entender um assunto do professor, mas,
dos nove até quinze e dezesseis anos os alunos estão passando por
uma fase de querer entender o mundo de uma pessoa adulta e
muitos deles são ainda crianças querendo ser adultos. Isso prejudica
o entendimento da escrita.
Esse assunto é muito cultural do nosso povo, o jovem se acha
adulto e diz: - eu não vou mais à escola porque já sou homem, e
dentro da escola diz: -eu não vou fazer pergunta senão meu amigo
vai dizer que não sou adulto porque não sei de nada e estou fazendo
pergunta.
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Quando passam por todas essas fases, eles começam a ser mais
criativos e participativos, criando idéias com os amigos, fazendo
comentários e comparações com que eles já sabem e viram acontecer.
Quando o professor conversa na sala só com os alunos que têm
um relacionamento com o professor e é amigo e que dura mais se
olhar muito pouco, a maioria conversa com outra pessoa, mas
olhando para outra direção. Quando duas pessoas velhas estão
conversando fora da sala de aula, elas nunca olham nos olhos uma
da outra. Sempre ficam só ouvindo e conversando, mas olhando
para outra direção. Isso é bem tradicional, sempre ficar um olhando
para cada lado.
Na sala de aula o professor Ashaninka,
a primeira atividade é dar
,
bom dia aos alunos que vão chegando. E uma maneira bem tradicional
quem está na casa cumprimentar quem vem chegando.

Educação tradicional entre os Yawanawá
Fernando Luiz Yawanawá

Breve Histórico
Em 1973, quando eu tinha nove anos de idade, passou o Txaí
Terri na nossa aldeia no seringai Kaxinawá onde viviam o povo
Yawanawá de um lado do rio Gregório e os patrões seringalistas
do outro lado.
Nessa passagem do Txaí Terri pela nossa aldeia, ele falou que
nós, povos indígenas tínhamos direito a nossa terra sem
intervenção de ninguém. Antes de 1973, os Yawanawá viviam
trabalhando limpando ramais, brocando roçados, trabalhando por
diárias, cortando seringa para o patrão branco, sendo enganado
de uma forma ou de outra, sendo massacrado, sendo proibido
de falar a língua e realizar as culturas tradicionais.
A partir da passagem do Terri, algumas pessoas daquela aldeia
começaram a lutar pelos direitos que tinham.
Naquela época, éramos pequenos, mas já acompanhávamos
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os nossos pais também. O chefe era Raimundo Luiz, João Luiz,
finado Henrique, finado Arnaldo, velho Luiz, Chicó, velho Alderico,
essas pessoas eram os testa-de-ferro da aldeia. Entre 1980 a
1982, junto a representantes da FUNAI, CIMI, CPI/Ac resolvemos
fazer a demarcação da nossa terra indígena do rio Gregório.
A partir daí precisávamos tomar conta de tudo, sem ajuda de
mais ninguém. A primeira coisa que os Yawanawá fizeram foi
tomar as suas borrachas do patrão. Só isso bastou para o patrão
e seus fregueses brancos perceberem que os índios não iam mais
dar certo com eles. Aproveitando esse momento já fomos dizendo
para os não-indígenas que não podiam morar naquela terra,
porque agora ela era nossa, e que eles procurassem outro lugar
para morar.
A partir daí aumentou a necessidade de termos professores,
agentes de saúde e de tocarmos a nossa vida. Houve, então o
/
primeiro curso de formação, em 1983.
Na minha aldeia foi escolhida a primeira professora indígena,
Maria Luiza Nãi Weni Yawanawá. Porém, em 1986, a comunidade
precisou ter alguém que cuidasse da saúde, que aprendesse a
lidar com remédio, e ela passou a cuidar da saúde. O chefe
Raimundo Luiz escolheu-me para ser o professor da aldeia, e eu
comecei a participar dos cursos da CPI, nos quais pude descobrir
o valor que um grupo indígena tem.
A partir de 1997, com a volta do Aldayso como professor na
aldeia, passamos a trabalhar juntos, todos os professores, pois já
existiam muitos alunos e, juntos, faremos o melhor para a
comunidade Yawanawá.
A educação do povo Yawanawá

Dá-se de três maneiras:
1ª A primeira educação começa pelos pais. As duas horas da
madrugada o pai acorda o seu filho e começa ~contar história do
passado, dando vários exemplos de história dos antepassados.
1
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Por exemplo, a história de jovens que não obedeceram a seus
pais; a história de jovens preguiçosos; a história de pais que não
dão conselhos aos seus filhos homens.
2ª A educação das meninas fica sob a responsabilidade das mães.

Na hora em que o pai sai para trabalhar ou caçar, ou fazer qualquer
trabalho fora de casa. A mãe, em casa, começa a trabalhar com
qualquer atividade: fazendo paneiro de cipó, fazendo abano,
fazendo cerâmica,, fazendo caiçuma, cozinhando macaxeira ou
fazendo comida. E nessa hora que a mãe ensina como a menina
tem que se comportar diante da sociedade e com uma menina
deve ser para conseguir ser cobiçada pelos jovens Yawanawá.
Muitos conseguem, outros não ·conseguem.
3ª A educação realizada pelo chefe é mais dura e feita para a

população, sem segredo, em espaço aberto, com todo mundo
junto. O chefe chama a pessoa que tem muita experiência e que
sabe contar história para tirar o resultado da história contada e
para fazer uma avaliação, para ver se terá um resultado positivo
e ajudar a resolver o problema.
A educação tradicional e a escola
A educação tradicional e a escola são dois amigos que sempre
estão juntos, um aprende com o outro, sem prejudicar os
ensinamentos de cada um. Os velhos são a escola viva que fala
todo dia e toda hora sem parar, são os arquivos de história, são
os geógrafos, são os cientistas dentro do seu mundo de
conhecimento.
A escola precisa dessa parceria de trabalho para ter o que
ensinar. A educação tradicional diz à escola que é importante
manter os costumes tradicionais, como a língua, as festas, os
rituais, as crenças e as cantorias do povo.
A escola veio para dizer que tudo que a educação tradicional
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oferece é verdadeiro para a identidade de um povo, para esse
povo continuar vivendo onde estiver. A escola veio também, para
ajudar a registrar, na escrita, a língua para a futura geração. A
escola garante que o povo Yawanawá vai continuar vivendo como
índio, sem perder de vista que a sociedade do povo branco é
diferente da nossa.
No meu modo de entender, existem muitas diferenças. Cada
nação indígena no mundo tem a sua forma de viver, tanto no
Brasil, como em outros países, cada nação indígena tem as formas
de aprender e ensinar.
As línguas são diferentes, os modos de falar também. Na escola,
são ensinadas e faladas as duas línguas. Quero dizer que, no
nosso caso, falamos a língua portuguesa e a língua da nossa
própria etnia, que é o Yawanawá.
Educação diferenciada nas escolas indígenas significa mostrar
os dois mundos, deixar claro que um não é igual ao outro.
A escola diferenciada nas aldeias indígenas significa o
fortalecimento das nossas tradições e costumes para continuarmos
com vida, sem destruir as belezas que a natureza nos oferece.
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Os Huni Kur do Alto Tarauacá - o seringai Xapuri
Joaquim Paulo Maná Kaxinawá

O seringai Xapuri
Aqui estão algumas informações sobre os grupos familiares
que moraram nesse seringai, de 1930 a 1977.
Depois de vários tempos que se passaram, como o tempo das
malocas, das correrias e o tempo do cativeiro, os Huni KUT vieram
para seus antigos territórios, abandonados nos períodos anteriores.
O seringai Xapuri era propriedade do senhor Oscar Suares e
da mulher Lucina Suares, que vieram de Belém e eram conhecidos
como cearenses. Eram um casal daqueles que vieram nas
"expedições", à procura dos seringais, no tempo da "empresa
seringalista". Esse é o tempo que nomeamos o tempo da correria
ou tempo da matança e invasão.Talvez eles tenham vindo na
mesma expedição que veio Mâncio Lima e Auton Furtado.
"

A lembrança da morte de Angelo Ferreira
"
A morte do patrão Angelo
Ferreira, no seringai Universo, em
meados da década de 20, fez com que, a maioria dos povos
indígenas que trabalhavam com ele, se dispersassem por todos
os rios da bacia do Juruá. Isso é lembrado até hoje.

A família de José Domingos Kaxinawá
A família Kaxinawá, José Domingos Kaxinawá Kupi e sua mulher
Vitória Kaxinawá Dani estava, com os outros, na cabeceira do rio
Muru, por motivo da morte de Angelo Ferreira .
Nessa época, era o tempo do cativeiro ("tempo de amansar índio'').
Outras famílias passaram a trabalhar para os patrões para adquirir
alguns materiais de trabalho (terçado, machado, tecido, panela etc.),
em troca desse trabalho.
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' procura de um novo patrao
A

Por esses motivos o José Domingos Kaxinawá e sua mulher Vitória
Kaxinawá saíram da cabeceira do rio Muru, na direção da cabeceira
do rio Tarauacá. Isso com a intenção de fazer novos contatos com
os patrões e outros familiares que já moravam no cativeiro dos
seringalistas da firma "Farias & Melo".
Com vários dias de caminhada, o José Domingos chegou no
seringai São Paulo, o último seringai do rio Tarauacá, onde encontrou
vários familiares que já trabalhavam para os Farias, na atividade
produtiva agrícola (empregado diarista).
Essas famílias que ali trabalhavam eram famílias próximas: tios,
primos e cunhados.
O Alfredo Paulo Kaxinawá Maná, que trabalhava nesse seringai,
era o cunhado do José Domingos. O velho Sampaio Kaxinawá, que
veio a.falecer na Terra Indígena do Purus, na décadá de 80, sogro
da liderança Francisco Pancho, era seu primo da segunda geração e
também seu Xarapim (shuta) Kupi.
Com esse conforto familiar, o José Domingos Kaxinawá passou a
trabalhar com os outros, nas mesmas atividades. Lá ele gerou três
filhos: Luiz Domingos, Maria Domingos e João Domingos.
A saída do seringai São Paulo do João Domingos

O João Domingos, filho do José Domingos, se orgulha de ter
nascido no seringai São Paulo. Enquanto os brancos nasceram na
cidade de São Paulo, ele nasceu no seringai, bem na cabeceira do
rio Tarauacá, onde poucos visitantes podem chegar.
Depois do José Domingos morar alguns anos nesse seringai São
Paulo, uma de suas mulheres faleceu. Isso trouxe bastante desgosto
para ele, no local em que ele trabalhava, por isso, teve que procurar
um local bem distante.
Como é a tradição Kaxinawá, após uma morte deve-se ir para
outro rio ou para outro lugar distante. Foi o que ele fez. Saiu à
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procura de um patrão bom.
Andando pelos seringais do rio Tarauacá
Segundo o João Domingos, o José Domingos saiu experimentando cada patrão novo. Ele saiu descendo o rio Tarauacá e trabalhando
em cada seringai que o agradava, trabalhando de uma semana a
quinze dias em cada barracão. Por fim, deparou com um patrão
"bom", o Oscar Soares. O Oscar Soares estava tendo muito trabalho
de roçado e não conseguia dar conta dos fregueses no centro. Ele
estava precisando de gente e já havia mandado alguns recados
para as aldeias próximas do Jordão.
Só que, nesse tempo, em matéria de trabalho, os índios tinham
o seu "dono". Eles só poderiam sair de um lugar para o outro, se
pagassem ao seu patrão, que se achava o dono dos "caboclos".
O patrão Oscar Soares
Para o José Domingos, o Oscar Soares foi o melhor patrão
para quem já tinha trabalhado, desde a sua baixada no rio à
procura de patrão "bom". O José Domingos foi logo "aviado" de
mercadoria pelo Oscar. Isso era para que ele se endividasse e
ficasse para sempre trabalhando da maneira como ele mandasse.
Por causa dessa característica do Oscar Soares, o José
Domingos, foi logo mandando recado para outras famílias. As
famílias estavam à espera de um "recado" positivo. E foi a partir
desse contato e conquista do José Domingos, que começaram a
chegar mais famílias nesse seringai.
As famílias que chegaram para formar uma comunidade no
seringai Xapuri:
1
2
3
4

-

José Domingos Kaxinawá
Alfredo Paulo Kaxinawá
Antônio Pinheiro Kaxinawá
Vandiqui Kaxinawá
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5 - José Marcelino Kaxinawá
6 - Salvino Kaxinawá
Então foram esses chefes de famílias que vieram parar nesse
seringai. Veja alguns trechos do relatório de identificação do GTPP
nº 1204/93
(Convênio FUNAI, Embaixada da Suíça e Comissão
,
Pró Indio do Acre):
"

Gradualmente Angelo Ferreira logrou reunir grupos
familiares extensos das populações Kaxinawá, Yawanawá,
Katukina, Kulina, Iskunawá e Kapanawá. Estes índios o
consideravam bom patrão pois protegia-os de correrias
encabeçados por caucheiros e outros patrões e permitialhes Ter acesso a bens industrializados que vieram a facilitar
significativamente o desempenho de suas tradicionais
atividades produtivas (agricultura, caçada e pescarias) Alem
"
de trabalhar nas atividades produtivas dos seringais de Angelo
Ferreira, algumas dessas populações indígenas foram
utilizados para dar segurança aos seringueiros nordestinos
que trabalhando em colocação de centro ainda sofriam com
ataques e saques de outras populações ainda sem contato
sistemático
com a vida nos seringais.
,..
Angelo ferreira foi assassinado em 1909, no Paranã
Apuanã tendo sido enterrado na colocação Sanango de Cima.
Segundo relatos coletados junto a velhos Kaxinawa e exseringueiros regionais, sua morte teria sido por capangas
"
do coronel Auton Furtado, com o qual Angelo disputava o
controle das redes comerciais dos seringais situados neste
trecho do rio Tarauacá e de seus principais afluentes (Apuanã
e Lupuna). A morte de Angelo Ferreira resultou na dispersão
da maior parte do contingente populacional indígena que
estava concentrado em seus seringais, o qual se espalhou
elas cabeceiras do Gregório e Tarauacá e por vários afluentes
e tributários deste último, os rios Acuráua, Envira, Muru,
Ibuassú, Humaitá e Jordão.
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Então foram essas as razões para que os índios passassem a
trabalhar nos seringais como diaristas, ou seja, como "peões"
dos patrões de cada seringai. Veja um dos trechos extraído do
livro, Kaxinawá do Rio Jordão (página 10), um livro que o Txai
Terri e o Marcelo publicaram, em 1992:
Neste período, felizardo Cerqueira sobrinho e antigo
empregado de Angelo Ferreira levou bom número de
Kaxinawá que vinham trabalhando nesses locais para o rio
"Ibuaçú", local onde tradicionalmente existiam grandes e
populosas malocas daqueles índios.
Alguns Kaxinawá preferiram permanecer nas imediações
dos rios Murú, Ibuaçú Tarauacá e Jordão. Bom número de
kaxinawá acompanhou Felizardo Cerqueira até o alto rio
Envira, onde passaram a extrair caucho. No ano de 1919,
Felizardo e esses kaxinawá encontravam-se nas margens
do igarapé Aliança, afluente da margem direita do alto Envira,
onde existiam varadouros usados por caucheiros peruanos
vindos dos afluentes do Ucayalli.
Assim começou a ser
criada uma aldeia
indígena nesse trecho
dos dois seringais
(Xapuri e Massapé),
onde muitas famílias do
Jordão trabalharam
temporariamente para
adquirir alguma coisa
que precisavam de bens

Profesor Tui em sua pesquisa

industrializados. Alí era uma ponte de parada dos Kaxinawá, que
viajavam para seus patrões, transportando borracha e
mercadorias, de barcos a "varejão", no verão e no inverno.
Dessa forma, os Kaxinawá eram informados e visitados por
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outros parentes que moravam em outros seringais no trecho do
rio Tarauacá. Assim, eles eram sempre informados das
"ocorrências" boas ou ruins, que aconteciam por causa dos patrões
seringalistas para quem os "caboclos" trabalhavam.
E assim, muitos familiares acabavam ficando, para visitar os
parentes e trabalhar por um tempo a fim de adquir algum bem
para sua necessidade.

A morte do patrão Oscar Soares
O "patrão bom" Osc~r Soares, depois de manter os índios ao
longo dos anos no cativeiro e de ser 19adrinho de muitos índios,
veio a falecer no dia 20 de outubro de 1964, por motivo de uma
parada cardíaca. Segundo alguns comentários, os índios dizem
que ele morreu intoxicado, ou seja, envenenado.
Falam que ele tinha uma empregada muito bohita e que ele
teria tido um caso com ela. Mas a menina não aceitava ser a sua
segunda esposa e falou para ele que iria fugir com um rapaz
chamado Raimundo Marim. O Oscar Soares se revoltou com isso
e sentiu uma forte dor de cabeça. Ele tomou quatro tipos de
remédios (comprimidos) de uma só vez, no mesmo dia. Então o
velho "bateu as botas" (faleceu), como se diz na expressão
regional.

O destino do seringai Xapuri
A partir daí, o seringai Xapuri ficou sob o domínio da viúva
Lucina e dos filhos. Como a viúva era uma mulher regional, não
tinha o domínio da escrita, quem passou a administrar foi o
primeiro genro, o Alfredo Cruz, casado com a Tereza Soares.
Alguns anos depois, a viúva faleceu por causa de um câncer
no seio. Foi quando os filhos tiveram a idéia de dividir a herança,
ou seja, o seringai.
O seringai tinha aproximadamente 15 colocações, que foram
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divididas pelos filhos.Cada um deles ficou com as estradas de
seringa de cada colocação.
Na
sede
do ·
seringai, ficou a filha ~
Rufina Soares, que é
casada com o Albanir
Gomes. Hoje, ele é
vereador do Jordão.
Ele tentou controlar o
seringai junto com os
cunhados, mas não
foi possível. Ele Professor Ixã no trabalho de campo
ainda andou aviando
pelo finado Moisezão, que era o dono do seringai América.
Na administração deles houve a total falência do seringai. Eles,
então, começaram a vender ou arrendar partes, para o gerente
dos seringais Massapê e Jaminoá.
Para finalizar a história, eles venderam tudo para o cunhado
deles, o Alfredo Cruz. Como o Alfredo era um comerciante forte,
nesse tempo, ele comprou as colocações e manteve os cunhados
nos mesmos locais onde viveram, até a década de 80. Nessa
mesma data, o Alfredo vendeu não se sabe pra quem. Foi quando
o grupo familiar dos Soares tomou, cada um, seu rumo. Eles
foram para Tarauacá e Rio Branco.
Enquanto o "patrão bom" morreu os grupos familiares Kaxinawá
permaneceram trabalhando nos dois seringais. O José Domingos
era conhecido e considerado chefe e pajé desses grupos familiares
da região.
Com essa característica, o José Domingos sempre teve mais
de uma mulher no seu domínio. Elas eram sempre as mulheres
novinhas, as que ele mais gostava. No início da década de 60, a
Maria Amélia, que é a minha mãe, foi a mulher nova do José
Domingos. Em 1961, o meu pai, Francisco Reginaldo Paulo, se
ajuntou com a minha mãe. Após um ano e uns meses tiveram o
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primeiro filho, tendo ele nascido no dia 11 de janeiro de 1963.
Eu nasci no seringai Xapuri, na colocação da margem
denominada "Boca do Japão". Esse era o segundo local que o
grupo familiar do José Domingos abriu, no tempo do Cativeiro.
Por isso, esse seringai é a minha terra natal, onde nasci e me
criei até a idade de 10 anos.
Alguns grupos familiares saíam para trabalhar em outros
seringais, mas, após algum tempo, eles sempre voltavam para
esses dois seringais (Xapuri e Massapê). Eles sempre gostaram
desses locais. Um dos motivos era a pescaria de bicheiro no
verão, por ser uma fonte de renda para adquirir alguns materiais
industrializados. Esses materiais eram trocados à custo de carne
de peixe de couro Uundiá, jaú).
Veja algumas alegações que o Severo Paulo e o Antônio Paulo
fizeram, quando o Terri passou por lá em 1975. Naquela época,
foram recenseadas 60 pessoas no seringai Massapê.
Eles falaram que se eles não tivessem saído, o seringai Xapuri
seria hoje uma terra indígena. Isso porque existem outras áreas que
tinham pouca população e que hoje são áreas identificadas, como a
Praia do Carapanã e o Igarapé Primavera (que só tem 29 pessoas).
Eles lembram que a última família que saiu foi a do Luiz
Pinheiro. O Luiz Pinheiro teria falado que não iria para o Jordão.
Ele já tinha vindo de lá e preferia ficar com os filhos. Os filhos
também não estavam com vontade de ir para lá.
Entre o ano de 1977 a 1978, o filho do Luiz Pinheiro deu uma
furada, durante uma festa, num rapaz da região. Por esse motivo,
o Luiz Pinheiro teve vontade de sair, ou seja, por causa da ameaça
da família do rapaz. Nessa mesma ocasião, o velho Sueiro Sales
e o Terri iam passando e convidaram-no para ir para o Jordão.
Se ele não tivesse saído, as pessoas que foram embora para o
Jordão teriam voltado quando aconteceu os problemas com os
"brabos".
Isso foi o que os dois falaram a respeito do seringai Xapuri.
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Aqueles que morreram no seringai Xapuri
no tempo do cativeiro
Durante o tempo em que permaneceram nesse seringai, o
Reginaldo e o Severo lembram, primeiro, da morte da mãe.
1 - A dona Ester Domingos Ibatsai morreu de desinteria e
resguardo "quebrado". Ela estava perto de ganhar o bebê,
quando pegou uma forte desinteria. Já estava desidratada
quando ganhou o nenê. Após uma semana, ela foi descer a
escada, uma tábua estava solta e ela acabou caindo. Depois
dessa queda, ela não ficou mais boa, morreu na mesma
semana.
2 - Estevão Nunes Buku, morreu de "paludismo'. Ele pegou uma
febre que durou mais de mês. Comeu pato, num aniversário,
e morreu dois dias depois.
3 - Luiz Domingos morreu debaixo d'água. Ele andava pescando
de mergulho no verão, junto com os outros. Ele mergulhou
e não boiou mais. O Luiz Pinheiro que foi atrás dele, no
fundo d'água, voltou quase morto, colocando sang.ue pela
boca e quase doido do sentido. Os mais velhos tiver~m uma
hipótese de que teria sido um puraquê (peixe elétrico).
4 - Ant9nio Pinheiro Bane morreu de "feitiço". Ele comentava
para os filhos e sobrinhos, que teria pegado uma doença
estranha, durante a viagem que eles faziam com o Bil Amadeus
para o Humaitá, com o regatão.
Ele mesmo jurava que era um feitiço que veio matá-lo. O pai
Reginaldo fala que ele morreu duas vezes: a primeira vez retornou
e falou para os filhos que ele não tinha morrido e que quefTl tinha
morrido era o posseiro dele. Uma semana depois, ele morreu de
verdade para nunca mais voltar. Na hora da morte, falou para os
filhos que ele ia virar santo, sa_nto Antônio. Ele disse que podiam
valer d~le qüando precisassem.
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5 - Maria Salete Txira morreu de "ramo", que é como se denomina,
na região, a paralisia. Falam que foi uma morte rápida, que
ela adoeceu num dia e no outro já morreu só por uma simples
febre.
6 - Almir Durico morreu de feitiço. Ele veio do Jordão doente,
atrás de tratamento. Alguns meses depois da chegada no
Xapuri, acabou morrendo, muito magro. Ele se queixava de
um feitiço que tinham colocado nele por uma desavença
com outras famílias, por motivo de namoro com mulheres
casadas.
7 - Mariano Paulo Maná morreu com bucho d'água. Começou a
crescer o bucho dele e ele começou a ficar amarelo e muito
magro. Falam que ele gostava de cheirar a fumaça das folhas
da mata seca e, após uns anos, não resistiu.
8 - Galdino Paulino morreu de tiro casual. Ele foi morto por um
irmão chamado Antônio Paulino, que disparou uma
espingarda sem querer.
9 - Nonato Pinheiro Yube morreu com uma doença não
identificada. Ele não defecava mais.
10 - Nazaré morreu de paludismo. Ela teria ficado uns meses
tendo febre sem parar e ficou muito magra.
11 - China Nonato morreu de uma doença não conhecida. Ela
tinha sofrido uma paralisia e não movia uma banda do corpo,
desde muitos anos antes.
12 - Zilda Paulo Txira, morreu de uma doença desconhecida.
Mesmo o informante Reginaldo, não viu a morte da irmã,
pois estava no seringai Cachoeira, no Alto Rio Tarauacá. Por
isso, não sabe de que ela morreu. E ele também não
perguntou aos outros que assistiram a morte.
Foram essas as pessoas que morreram nesse seringai Xapuri. Todas
essas pessoas mais velhas, tinham vindo do Muru (Ibuaçu), vararam
para o Alto Tarauacá, trabalharam em todos os seringais nas cabeceiras
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dos rios (São Paulo, Cachoeira, Nova, Minas, Douro etc.).
A situação dos nomes em língua portuguesa

· O meu nome é Joaquim. Foi o nome que o amigo e vizinho do
papai escolheu, pois ele achava bonito e gostava que o meu
nome fosse Joaquim. Com esse nome me batizaram, quando o
padre José foi fazer a " desobriga", em 1964.
Por essas duas situações de nomes escolhidos por não índios,
percebe-se que, quem dava os nomes das crianças indígenas não
eram os próprios pais ou suas famílias, mas sim os "brancos" da
região e os que freqüentavam as aldeias. O nossos nomes em
Huni Kür são escolhidos pela avó ou avô, paterno ou materno,
quando a mãe está grávida.
Veja um trecho de um texto do "caderno de Estudo Dirigido e
Pesquisa de História", (Sombra Luiz):
"O maior desejo que tem os Kaxinawá ou quaisquer outros
índios, desde que entram em relações amistosas com os cariús
é o de ser batizados, pois observam logo que os seringueiros
só matam os que não são, embora esses já sejam amigos ou
mansos, como dizem aqueles que não tem o menor escrúpulos
de atirarem num índio pagão, embora manso só pelo prazer
de verificar a boa pontaria de seu rifle.
Infelizmente os padres que por lá andam só batizam por
dinheiro e muito caro, 40 e tantos mil reis cada um, de
sorte que alguns patrões se esquivam por isso, a mandar
batizar os índios mansos de seus seringais.
O índio batizado identifica-se logo com os seringueiros,
julga-se um outro homem, um "carua" ou civilizado, e não
admite que o chamem mais de índio, nome que reputa
injurioso, tal como os nossos pretos, que não gostam que
se lhes chamem de negros.
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Um meio de atenuar o morticínio de índio que se faz
constantemente no Amazonas, e talvez, o ún.ico remédio
eficaz contra o arraigado e feroz preconteito que nutrem os
seringueiros de não ser crime nem pecado matar um índio
pagão, seria o seu batismo em larga escala, tornando-os,
assim mais respeitados."
Foram essas situações que o povo Huni Kur viveu. Eles sofreram
por causa dos contatos que tiveram ao longo dos 100 anos de
invasão das terras acreanas. Não só os nomes, mas também as
religiões, que os povos hoje seguem, são um problema difícil, já
que os povos não conseguem nem mesmo saber o que significa,
para que servem ou mesmo se servem para alguma coisa.
Hoje, todas as etnias têm o orgulho de dizer que o cris~ianismo
é sua religião. A mesma coisa acontece com os nomes que acham
bonito. Hoje, 80°/o das escolas indígenas são denominadas com
nomes de santos (São Francisco, São José, Nossa Senhora de Fátima
etc.)
Os povos ou nações foram denominados "índios" pelos invasores
da América. Esses invasores colocaram esse nome por ignorância,
como se essas nações habitassem no continente asiático.
Da mesma forma que cada país tem uma denominação
diferente, cada povo também tem suas próprias maneira de se
auto-denominar, entre elas: Huni KLII, Yura, Madija, Ashaninka,
etc. Mas esses povos também receberam nomes diferentes dados
pelos "invasores", como: Kaxinawá, Kampa, Kulina, Katukina,
Yawanawá, etc. Todos esses povos, de vários troncos lingüísticos
- pano, aruak, jé, karib - têm suas próprias identificações e autodenominações.
Com isso estou terminando as primeiras listagens das
informações e alucinações que tive nas horas que sentei para
escrever estas frases sobre a minha pesquisa .
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O povo
,Manchineri - história e organização
. ..
.

'

....

.

Jaime Lhu/hu Manchineri

Origem da vida do povo Manchineri
Segundo a minha
.
.
pesquisa com os mais
velhos da aldeia, não
há uma historia de
.
. .
como surgiu o primeiro
homem Manchineri.
Dizem que tinha um casal morando nesta
terra. Este casal tinha O professor Jaime Manchineri com seu filho, usando
duas fi 1has so 1te iras I vestimentas tradicionais Piro.
elas não podiam se casar porque não havia outras pessoas ou
outro povo.
cada vez que o pai procurava alimento todas iam junto. Um dia,
o velho foi mariscar rio acima, ia flechando todo tipo de peixe.
Chegaram num lugar distante, as meninas vinham atrás, brincando
na praia como de costume. A filha mais velha era mais gaiata.
Mais ou menos meio dia, o sol estava bem quente, eles viram
uma cobra no balseiro. Ela estava se aquecendo. A filha mais
velha ficou parada uns minutos olhando e pensou " se você fosse
um homem eu dormiria esta noite com você". A moça não falou,
apenas pensou.
Meia noite, ela estava dormindo sentiu uma mão passando
nos seios dela. Então acordou e viu que era uma pessoa.
Quando chegou a coragem, a moça perguntou-lhe:
- Quem é você?
Ele respondeu:
- Sou aquela cobra que, quando vocês iam passando e eu
estava me aquecendo, você ficou parada olhando para mim e
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falou: se você fosse um homem eu dormiria com você, sou a
pessoa que você quis dormir.
A moça lembrou que ela tinha pensado assim quando viu a
cobra. Só que, naquele momento, não era mais uma cobra era
um homem verdadeiro. Ela aceitou passar a noite juntos. E foi
assim até que a moça ficou grávida.
A cobra se transformava em homem e não havia diferença. O
cara dizia para a moça para que todas as manhãs fosse ao porto .
. Ela fazia isso, quando chegava no porto encontrava muito peixe
dentro da canoa. O homem aparecia somente pela noite e nunca
se deixava de ver. Os pais da menina não sabiam o que ela estava
fazendo.
Mas, com o passar do tempo, a barriga foi aparecendo, os pais
perguntaram a filha, ela disse que sempre estava chegando um
homem e foi ele que a engravidou. Ela sempre saía em busca de
frutas para comer. Até que chegou a época de ganhar nenê, nasceu
um homem.
Quando essa criança tinha 3 meses de vida a mãe começava a
fazer as atividades cotidianas da casa.
Um dia, as duas irmãs combinaram para ir buscar mandioca
no roçado. Deixou o filho com a mãe, dando conselhos para que
não dormisse até ela voltar do roçado, a velha concordou. Quando
a criança começou a chorar ela colocou-o na rede, balançou e
ficou cantando para o neto, mas o sono atacou e ela dormiu na
rede com a criança no seu colo. Quando a velha acordou viu uma
cobra no seu peito e a cabeça bem pertinho da sua boca.
Com o susto da velha, jogou a cobra encima do fogo. Quando
foi caindo ela se transformou em pessoa e começou a chorar
novamente. Ai a velha teve pena dele e o tirou do fogo. Quando
chegou a mãe da criança deu carão em sua mãe e disse:
- Eu falei para você não dormir.
Quando era mais ou menos 6 horas da tarde, o pai da criança
estava no caminho chamando a sua mulher. Perguntou-lhe o que
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aconteceu com a criança. Ela respondeu que a mãe dela havia
queimado ele.
Daí o pai levou o filho e a mãe começou a andar pelo mundo,
encontrando muitos tipos de animais que falavam a mesma língua
que ela falava.
Aqui termina esta historia, segundo os velhos que a contam.
Batizado tradicional
Antigamente e hoje, quando uma pessoa tem uma filha com a
sua primeira menstruação, a moça tem que ser guardada durante
três meses em uma casa, só a mãe pode ir lá e outras mulheres
mais idosas. Durante esse período, a moça tem que ser ensinada
como se dança.
Também a moça não está permitida comer todo tipo de
alimento, apenas certas coisas. Durante o resguardo, ela começa
a ser pintada por todo o corpo com a tinta de jenipapo. Porque
se ela não fizer essas coisas, não vai ter muitos anos de vida, pois
os animais ferozes, da mata, d'água, ou a morte vai estar sempre
a perseguindo. E por isso que o meu povo faz este tipo de
cerimônia, pintura do corpo, ficar isolado, comer somente certas
coisas de alimentos e dança.
Depois de completar os três meses, o pai da menina vai convidar
os outros parentes para caçarem durante uma semana. E as
mulheres ficam em casa preparando a bebida tradicional. Que é
chamado caiçuma "tepale".
Esta bebida é feita com mandioca, milho moído e batata doce
ralada. O pai da moça convida os músicos que tocam as flautas e
os tocadores de tambor.
Quando os homens chegam da caçada trazem muita carne
para a comida durante a festa.
Antes de saírem para caçar, os homens marcam o dia que vão
chegar e a hora, então as pessoas que estão em casa já sabem
quando eles vão chegar.
Faltando pouco para chegar na maloca (casa), os caçadores
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começam a buzinar para que as mulheres preparem o encontro
com o marido com caiçuma na mão.
A partir desse momento, a festa vai começar. O almoço sai, a
caiçumada também, a partir desse momento a mulher que fez a
caiçuma não pode mais fazer relação com seu marido ou
namorado. Porque se ela fizer a caiçuma vai ficar gomosa e não
vai ser mais usada porque estragou, as outras pessoas vão criticála porque ela não colaborou do jeito que foi convidada para fazer
a bebida.
Esse tipo de festa não é só para uma menina, pode ter duas ou
três moças participando da festa e cerimônia. O homem também
pode ser pintado quando tem 15 anos. -A festa sempre começa a
partir de 3 horas da tarde. As moças começam a dançar a partir
das seis horas da tarde. O flautista começa a tocar uma música
que diz assim: "deixa-me provar um pouco da sua caiçuma se
está forte para beber e, se não tiver, deixa fermentar'.
Durante o resguardo as moças foram ensinando tudo isso.
Então as duas ou as três moças pegam a taça de cerimônia e dão
para o tocador provar se está forte para começar a festa.
Se o tocador achar que está forte, ele toca outra música para
dançar. As moças saem dançando sozinhas separadamente, até
se aproximar de um homem. Então, pegam-lhe a mão e puxamlhe para dançar.
Elas vão dançando com o homem e os homens vão se
aproximando da mulher. O escolhido pega a mão da mulher, puxa
e dá para outro homem dançar com ela; e assim vai até encher a
sala ou o terreiro. A festa termina às três horas da madrugada,
mas o dono da festa toca a buzina e todo mundo vai de novo para
a festa. Os tocadores começam a tocar de novo as músicas e a
festa se estende até às dez horas do dia.
Esse momento de pausa é para que possam fazer outras
necessidades como tomar banho, trocar de roupa, almoçar todos
juntos. Quando chega a mesma hora em que começaram a festa,
inicia tudo de novo. Esta festa dura três dias, no mínimo e cinco
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dias, no máximo.
A moça que estava de resguardo agora já sai ao público,
demonstrando o jeito dela e a beleza que ela tem. A partir desse
momento, ainda não pode falar com as pessoas que estavam
cuidando dela durante o seu resguardo. Os rapazes estão de
olho, também a moça vai se mostrando pois já é época dela
poder namorar, casar e comer todos os tipos de alimentos. Todo
o espírito dela está fora de perigo, venceu todo o mal que a
estava perseguindo. Só quando termina a festa ela pode conversar
com todos, passear, brincar, andar sozinha.
Durante a festa é permitido dançar com todo mundo que
desejar, pode ser velho, jovem, criança até os brancos .
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Pesquisa com Artur Durico
José Mateus Itsaíru Kaxinawá

O Artur Durico, um velho com sessenta e dois anos de idade
começou a trabalhar por conta própria, cortando seringa com
quatorze anos de idade no rio Breu, na colocação Santa Rosa,
com o Patrão Júrica.
No tempo em que o Artur começou a cortar seringa não tinha
nada de arma, eles cortavam andando com medo de onça, cobra,
índio "brabo" etc. Quando foi trabalhar no rio Breu, e depois
mudou pa~a o seringai Fortaleza, no nio Jordão, na colocação
Buraco, quem comandava o seringai já era o índio velho Sueiro
Sales Kaxinawá.
O Sueiro negociava as mercadorias com o patrão seringalista,
que se chamava Ribamar e morava no seringai Bom Jardim, no
rio Jordão. O Artur achava o Sueiro bom patrão, pois ele tratava
bem os seus fregueses. Quando chegavam com a mercadoria,
ele pedia para o freguês dele escolher a mercadoria que quisessem.
Depois, os fregueses dele foram entrando na colocação e pagavam
a conta do que compravam.
Até que um dia, o Sueiro resolveu cortar seringa no último
seringai chamado Revisão, subindo pelo rio Jordão, que é fronteira
com o Peru. Levou o Artur para cortar seringa com ele. O Artur e
o Sueiro foram para colocação Fortaleza, trabalharam pouco tempo
nesta colocação. Depois foram para a colocação Cipó. Dali o Artur
começou a cortar seringa, sozinho, além disso, ele andava com
terçado de cortar seringa. O Artur, quando estava na estrada de
seringa, ficava com muita saudade, chorava toda vez que andava
na estrada de seringa.
No tempo em que o Artur estava trabalhando no seringai
Revisão, não tinha patrão, era ele mesmo que negociava com o
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patrão seringalista Ribamar Moura, no seringai Bom Jardim que,
hoje em dia, é Chico Curumim. Artur e Sueiro, quando levavam
a produção para negociar, faziam a viagem em balsa de pau,
chamada de paco-paco.
Baixando o rio, gastavam quatro ou cinco dias para poder
chegar no patrão nawa. Nesse tempo, o Artur sofria muito por
falta de manutenção do barco, para transporte e produção de
borracha.
No tempo dos seringais do rio Jordão
Edson Ixã, !saias Safes Ibã, José Mateus Itsairu,
Rufino Safes Maya, Virgulino Pinheiro Safes

Meu nome é Felizardo Sales Kaxinawá. Eu nasci no seringai
Fortaleza, no rio Jordão, no dia 03/09/39. Quando eu nasci, e
ainda criança, o meu pai trabalhava na colocação Reforma. Depois
que eu já era um rapaz jovem, de mais ou menos quatorze anos,
eu ajudava meu pai trabalhando cortar seringa. Até que o pai do
meu pai deslocou a residência. O meu pai estava trabalhando
com o pai dele. O meu pai Alfredo Sueiro Sales resolveu voltar
novamente para o Fortaleza, lugar onde eu nasci. Depois que eu
voltei a morar no Fortaleza, comecei a trabalhar. Quando eu estava
com dezoito anos de idade me casei e comecei a trabalhar por
conta própria, para sustentar minha família. Quando chegou o
patrão branco, quem administrava o seringai era meu pai, Sueiro
Sales. Logo que eu casei, me mudei de lugar e fui colocado na
colocação Bagaço.
Quando o meu pai era liderança, negociava com o patrão branco
chamado de José Mourão, patrão do seringai Bom Jardim, no rio
Jordão. Traziam as mercadorias: confecção, munição, sabão,
querosene, sal e tecido. O Sueiro negociava a produção de
borracha, galinha e pêlo de animais como do porquinho, veado
e queixada. Depois do meu pai, eu comecei a produzir borracha
para Ribamar Moura. O Ribamar levava a produção para Tarauacá,
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até que um dia me convidou para ajudar a levar a balsa até
Tarauacá. Nessa época, foi a primeira viagem que eu fiz com o
patrão branco. Depois que eu levei a balsa do Ribamar, passou
pouco tempo, fomos convidados pelo compadre Melo, eu e meu
pai Sueiro. Para levar a balsa, nós varejamos no rio Tarauacá até
o seringai Seretama. Quando chegamos no Seretama, o meu pai
subiu no rio Tarauacá para buscar mais borracha. E ele me levou
no Igarapé Cachoeira, varejamos para buscar a borracha. Quando
estávamos no Cachoeira, deu um verão, e nós ficamos lá,
esperando até chover e dar água para poder trazer a borracha.
Eu fiquei quinze dias esperando chover até que nós saímos da
colocação com a borracha ferrada, nós ·che9amos no Jordão com
muito sofrimento.
O Melo fez mais umas duas balsas para levar para Tarauacá.
Gastamos oito dias de baixada. Também o nosso patrão nos
1
ajudou bastante e nos levou ·rebocado. Ele falava assim:
- Estou levando de reboque para proteger de você quebrar o
pescoço.
Quando chegamos em Tarauacá carregamos borracha para
embarcar na lancha, que era uma barca grande. Depois disso, nós
pegamos uma gripe forte. Com o f!1aior sacrifício, saímos de Tarauacá.
Depois dessa viagem, com pouco tempo, chegou a terceira
viagem à convite do Milton Paixão. Nós levamos balsa para ele, e
encontramos -o patrão valente naquele tempo. Por isso, os
fregueses do Milton não gostavam dele. Também nós fizemos
boa viagem com ele, voltamos com saúde para nossa casa. De lá
para cá, ninguém nos convidou mais, até que o Ribamar nos
chamou outra vez, precisando de nosso serviço para brocar e
fazer a derrubada do roçado no seringai Alagoas.
Outro tempo o meu pai colocou o genro dele para ser o nosso
chefe, administrador do seringai Fortaleza, o Nicolau Carlos. Depois
que foi administrado por Nicolau Carlos, passou para as mãos do
Getúlio Sales. De lá pra cá, foi o Getúlio que começou a administrar
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o Fortaleza. Quando eu era seringueira do meu pai, eu trabalhava
na colocação "Caboclo Luís". A minha produção de borracha pesava
1.400 kg por ano. Quando era seringueira, eu pagava a renda de 35
kg de borracha por mês das estradas. Até que um dia apareceu o
nawa Terri Vale de Aquino, no ano de 1975, que até hoje nos
conhece e chamamos ele de TxaiTerri. Quando foi a segunda viagem
do Terri na nossa área, a situação da nossa luta melhorou 100°/o.
Acabou o pagamento da renda e o patrão seringalista, saíram do
seringai e vieram morar perto do município do Jordão. Daí nós
começamos a trabalhar tranqüilos, dentro de nossa área.
O meu compadre Agostinho resolveu trabalhar no seringai
Revisão, e ser patrão de lá. Eu o acompanhei para morar no
seringai Revisão. Lá eu trabalhei pouco tempo. Depois voltei para
o seringai Fortaleza porque o meu filho Rufino Sales me tirou do
seringai Revisão, por motivo que o índio brabo roubou minhas
coisas todinhas.
Depois que eu cheguei no Fortaleza, eu plantei logo o roçado
que o meu filho fez para mim. Depois de um tempo eu mudei
para outro seringai chamado Bonfim. Eu mudei de lugar porque
eu ia trabalhar como agricultor e no funcionamento da máquina
de pelar de arroz que chegou do projeto. Eu comecei a trabalhar
de agricultor por ordem do meu irmão José Osair Sales.
No Belo Monte não tinha seringalista, só tinha morador. O
Seringai Transual tinha o patrão chamado José Sobralino. O seringai
Fortaleza quem chefiava era o Sueiro Alfredo Sales que trabalhava
com os seringueiros Francisco Sena, Romão Sales, Urbano Sales,
Sampaio, João Pereira. Desde o início, o Sueiro trabalhava junto
com seus irmãos. Eles faziam a borracha junto com ele e o Sueiro
comprava mercadoria para os fregueses dele. O Sueiro trabalhava
com o patrão José Mourão. Nesse tempo, aparecia doença forte
chamada sarampo, bixiga, essa doença matou o avô dele, pai do
Sueiro. No mesmo tempo existia marreteiro que comprava galinha,
pêlo de animais. Os nomes dos marreteiros eram Buamim, Mandim,
Mamédio, vendiam tecido e munição. Uma galinha valia um metro
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de tecido.
Em 1985, comecei a trabalhar com a equipe do engenheiro
medindo a nossa Terra Indígena. ,Na cabeceira do Jordão trabalhei
um mês para poder comprar a mercadoria. As mercadorias foram
pegas pelos índios bravos. A equipe pagou cinco mil cruzeiros e
comprei duas espingardas novas em Rio Branco. Em 1987,
trabalhei produzindo arroz, farinha, rapadura. Ganhei máquina
de beneficiar arroz e máquina de moer cana. Quando produzia
entregava na cooperativa para vender, trabalhei só até 1992,
depois mudei para outra área, Independência no Alto Rio
Tarauacá. Deixei todas as máquinas, quando ele mudou não levei
nada de máquina, abandonei meu trabalho, me aposentei em
1996. Trabalho só para seu consumo, não tem mais nada para
vender, tive muito trabalho durante a vida. Cortei muita seringa
durante a vida, tirando borracha no rio. O meu pai me levou até
Rio Branco em 1976 para falar sobre a terra com o governador
Jorge Kalume e com a FUNAI. Depois o governo deu direito
para Sueiro Sales morar na terra e podia trabalhar sem medo.
Depoimento do velho Felizardo Safes Kaxínawá
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Aldayso Vinnya Yawanawá

Caçadas no passado

·

Antigamente, o povo Yawanawá, para fazer suas caçadas dentro
da mata, realizava o seguinte ritual: o chefe da aldeia chamado
de ShãnãThu, acordava às duas horas da madrugada, juntamente
com sua esposa, para fazer o planejamento do dia. A mulher do
ShãnãThu cuidava, desde então, de fazer as comidas de madrugada,
para que quando amanhecesse o dia, tudo estivesse pronto para
comer. Enquanto isso, o ShãnãJhu chamava todos os homens da
aldeia. Quando estavam todos presentes na casa de ShãnãThu,
como de costume, o mesmo iniciava suas palavras contando
prosas, algumas piadas, história de vidas passadas, tirava
exemplos de histórias para a vida atual, aconselhava quem
estivesse errado ou com problemas familiares, e até mesmo dizia
como deveria se comportar cada pessoa e sua família dentro da
comunidade local. Finalizando sua conversa, o Shãnãrhu convidava
os caçadores da comunidade para caçar na mata. Cada família
dos caçadores arrumava suas bagagens, como: redes, banana
verde, milho, mandioca, banana madura e farinha.
Preparação dos caçadores Yawanawá

Numa caçada dentro da
mata, precisa-se uma
perfeita prepa-ração , por
parte de cada caçador. E, de
fato, uma disputa de quem
é o melhor durante a
caçada, matando a maior
quantidade de animais
par a
1S SO
g r a n de S •

Bordunas (Armas tradicionais Yawanawá).
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realmente acontecer, é preciso que cada caçador passe por este
processo:
1 - Deixar de dormir com sua mulher;
2 - aplicar o leite de kapa, após beber a caiçuma e se queimar com o
cipó nos braços ou pernas cerca de 5 a 30 queimadas. O leite de
kapa serve para o caçador tirar a "panema" ou azar. Aplicado o
leite na pele, o caçador vomita até a última dose de caiçuma. O
efeito do kap Y4 tira o sono profundo da pessoa, dá mais esperteza,
dá mais sorte para matar a caça.
3 - Usar uma folha chamada Aslmã rare, umu rare, tete tapãnã, ag
tae vata, katsu ãnavi chukagyn1f..
4 - Fazer o resguardo de dez a trinta dias, não comendo doce, não
tendo relação sexual com mulher e até mesmo não ficar no meio
das mulheres, não comer comida quente, dependendo do tipo
de folha.
A

/

O local da caçada é escolhido na distância de duas, três e quatro
horas fora da aldeia, lugar isolado das pessoas e de qualquer
morador. Ao chegar no local da caçada, cada família é responsável
por construir uma casinha, conhecida pelo nome de tapiri. Isso por
causa das chuvas e do sereno da noite. No dia seguinte, ainda pela
madrugada, o chefe acorda todos os caçadores e começa a planejar
as direções onde se devem caçar durante o dia. Os caçadores, por
sua vez, escolhem e dão preferência aos igarapés que tenham mais
caça e, ao mesmo tempo, facilita aos caçadores sua volta, após
matar a caça mais cedo. A preferência pelos igarapés, é porque os
mesmos já conhecem as distancias do acampamento montado.
Quando o dia vem clareando, inicia-se a saída dos caçadores
para a mata. Durante o dia da caçada, é proibido às mulheres ou a
quem fica no acampamento, dormir, isso porque pode dar algum
azar durante a caçada. As armas usadas pelos antigos caçadores
eram basicamente, arco e flecha e a Jança chamada de mestety.
Mestety é a única arma poderosa do povo Yawanawá, considerada
melhor que o arco e a flecha. Durante a caçada, os caçadores precisam
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ter muitas habilidades com o manuseio das armas. Os que têm mais
sorte, acabam chegando mais cedo com a caça. Ao final da tarde,
todos acabam e retornam ao acampamento, às vezes, até sem nada.
A caçada demora de três a seis dias e, no final, divide-se a carne
com as famílias ali presentes. No retorno para a aldeia, os caçadores
têm diversas histórias para contar.
Caçada de acampamento, caçadas no presente

Quando acabam todos os alimentos de carne nas casas das
famílias, ou quando precisam fazer certas atividades comunitárias, o
chefe, conhecido como liderança do povo Yawanawá, convida os
caçadores da aldeia para irem à caçada, em lugares antigos de
caçadas. Para a caçada ser realizada, o chefe leva consigo mantimentos
suficientes para todas as famílias. Nos lugares de caçada as casas já
estão prontas, as armas são espingardas, terçados e facas para
tratarem as caças, machados para tirar lenha. As bagagens são
levadas por canoas até os acampamentos. Durante a caminhada
para chegar no local da caçada, os caçadores sempre se preocupam
com a alimentação da tarde e, por isso, todos se esforçam para
levar algo para comer com a família. Chegando no acampamento,
as mulheres são responsáveis para cuidar da parte da comida. Durante
a noite, convida-se algum velho para contar as outras experiências
de caçadas dos antigos e comentar sobre lugares de muitas caças,
igarapés, distâncias afluentes de igarapés, perigos e lugares onde há
comidas de animais.
Ainda para fazer a caçada, os caçadores se preparam como dos
costumes de antigamente e passam pelo mesmo processo de
regulamento. Não podem, de hipótese alguma, descumprir nenhuma
regra. Se isso por acaso acontecer, a pessoa fica completamente
azarada, para matar qualquer espécie de caça. Além disso, têm
como tradição e crença, serem perseguidos por serpente. Na manhã,
bem cedo, cada caçador segue sua direção à procura de caça, e só
chegam pela parte da tarde. Também durante o dia, é proibido
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qualquer pessoa dormir pois, se dormir, ninguém mata nada. As
carnes das caças são salgadas com sal, outras são muquinhadas, ou
seja, assadas na quentura das brasas do fogo.
A caçada leva cerca de três dias, no máximo e, no final, as carnes
de animais são divididas por cada família.

Tipos de caçadas
Caçadas noturnas: As caçadas noturnas são feitas, por duas
ou três pessoas. Isto é, dois carregadores e um caçador com lanterna.
Os horários de caçadas são das oito da noite às três horas da
madrugada. Todos têm que ficar acordados durante a_noite e chegam
apenas pela manhã em suas casas.
Caçadas saindo de Casa: O caçador acorda às cinco horas da
manhã, carrega seus cartuchos, pega sua espingarda entra na mata.
Se estiver com mais sorte, chega em casa mais cedo, ou acaba
chegando apenas pela parte da tarde em casa.
·
Festas e músicas tradicionais
.

.

Para os Yawanawá, não existem datas e nem dias.específicos para se
fazer uma festa. Quando todos da comunidade estão em harmonia,
como de costume, as festas são realizadas nos períodos das noites.
Iniciam-se às dezenove horas e se estendem até as quatro da manhã.

Preparação para a festa
Um dia antes de acontecer à festa, conhecido como sayti, o cacique
da comunidade convida os pais de famílias, ou seja, os chefes de
famílias para comparecerem preparados para a festa. As mulheres
são responsáveis pelo preparo das tinturas corporais. Juntam ·umà
quantidade de urucum, descascam, pegam as sementes, miSt:uram
com o leite de uma árvore chamada vixu e deixam fer-Ver ·numa
panela, até chegar a qualhar, produzindo assim, uma cor vermelha.
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Para produzir cor preta, as mulheres fazem com o carvão da lamparina
misturado ao leite de uma árvore chamada sepa. As duas cores são
para a pintura corporal e facial.
Por sua vez, os homens e rapazes trabalham na fabricação dos
cocares de penas, saias de envira de vixu, nos bastões de mushu e
nos ensaios nas músicas tradicionais. Chegando o dia, pela parte da
tarde, as mulheres começam a pintar as partes do corpo dos homens
e, por final, inicia-se a festa. O cipó, conhecido como huni faz parte
da cerimônia da festa durante toda à noite. Quem costuma beber o
huni, são os velhos cantores, rapazes, mulheres que querem falar
com o espírito. As danças e os balançados dependem de cada música
que se canta. As vozes dos homens têm que ser iguais, assim como
as das mulheres. Não se cansa em cantar, os gritos dão os toques de
finalização para a música seguida. Os belos cocares, de diferentes
aves da região, dão orgulho a cada adolescente que os usam em
suas cabeças. Na festa tradicional Yawanawá, as mulheres não devem
dançar na roda com roupa dos brancos da cintura para cima, isso
porque as mesmas usam saias de Envira (a Envira, é de uma casca
de árvore chamada de vixu). Para diferenciar a saia dos homens
com as das mulheres, as saias das mulheres são mais curtas que as
dos homens. Quando chega a meia-noite, o chefe da comunidade
pára a festa. E costuma fazer uma conversa de vinte minutos sobre
a visão do período em que estava bêbado de huni, e alerta o povo
para os cuidados familiares para o fato de que podem ocorrer
quaisquer problemas imprevistos, aconselha quem está problemático,
comenta a respeito da importância de manter a cultura e dá até
sugestões para os trabalhos do futuro. A pausa faz refletir sobre a
vida de quem ouve conselhos e ajuda consertar quem está realmente
problemático. Terminado o discurso do chefe, é oferecido mais huni
para quem gosta de cantar e dançar.
Musica tradicional

A comunidade Yawanawá é um povo constituído pelas etnias
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Yawanawá, Shanenawa, Kaxinawá, Katukina, Arara, Iskunawa,
Ushunawa. Dessas etnias que formam este povo, a maior quantidade
de famílias da comunidade são de origem Katukina e Arara, isso
porque os filhos e filhas Katukina são casados com os filhos e filhas
de Arara.
70°/o desta população pertence a Katukina com Arara. No segundo
lugar, temos Shãnenawa com Ushunawa, Iskunawa, Kaxinawá e
Yawanawá. Todas estas etnias apresentadas dominam uma única
língua materna, que é a do povo Yawanawá. Isso ocorreu porque o
grande e poderoso chefe deste povo, pertencia à etnia Yawanawá e
não permitia outra língua dentro da comunidade. Todos eram
obrigados a falar e aprender somente a língua do chefe que era um
Yawanawá. Atualmente, essas gerações
acabaram sendo
,
denominadas pela FUNAI de YAWANAWA. Com relação às músicas
tradicionais do povo Yawanawá, as cantorias são bem diversas e
com as letras e sons diferentes. Nossos avós têm ensinado nossos
pais e estes nos ensinaram conforme aprenderam com seus pais. As
músicas e os sons das vozes, nunca foram alterados. Quem se
interessa em cantar nossas músicas, precisa ter inspiração e está de
bem com o espírito. As músicas são ensinadas desde gerações
passadas até os dias de hoje, em uma roda no meio de um grande
terreiro. As crianças, adolescentes e os mais jovens da aldeia têm
que se esforçar para aprender. Os mais velhos são responsáveis por
corrigir se realmente o som da voz está saindo certo.
As músicas são repetidas diversas vezes pelos cantores, até os
mais jovens aprenderem'.
Tipos de músicas:
•
•
•
11

a

m
11

Músicas para dançar com muita alegria;
Músicas para pisar nos pés das mulheres e dos homens;
Músicas para falar mal das mulheres e homens;
Música para dançar lentamente;
Música para chamar o dia;
Música para curar doentes;
Música para tirar o espírito de pessoas vivas e mata-lo;
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•
•
•
•

Música para cantar quando estiver com saudade de uma
pessoa querida;
Música que fala sobre animais das florestas
Música da água e do fogo.
Música para dançar com muita alegria: quando cantamos
esse tipo de música, é porque estamos dispostos a dançar,
pular, correr, cantar com voz alta e gritar. Coloca-se à
disposição toda sua energia e espírito.

•

Música para pisar nos pés das mulheres: enquanto todos
cantam juntos, dividem-se em fila, de forma horizontal.
As mulheres de um lado e os homens de outro lado, ambos
segurados nos braços dos outros companheiros. Os
homens vão andando em direção às mulheres e voltam
para trás cantando. As mulheres vão andando em direção
aos homens e, chegando bem perto, pisam nós pés dos
homens. Os homens, por sua vez, vão andando em direção
as mulheres e acabam insultando as mulheres e tocando
nas partes do sexo delas.

•

Música para falar mal das mulheres e dos homens: essas
músicas os homens costumam cantar quando estão
dançando e, por sua vez, as letras das músicas falam das
partes do sexo das mulheres. As mulheres, ao ouvir a
música, respondem de uma forma maliciosa aos homens.
Ambos ficam trocando ofensas através da música.

•

Música para dançar lentamente: após um grande cansaço
na festa, inicia-se uma música lenta para tranqüilizar o
espírito.

•

Música para chamar o dia: os mais velhos da aldeia acordam,
mais ou menos às duas horas da madrugada, e começam a
cantar diversas músicas, entre elas, as músicas que chamam
o dia. As letras e passagens das músicas são exatamente
chamando a claridade do dia, o sol.

•

Música para curar doentes: a música especial e sagrada
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para curar qualquer doente é exatamente e guardada a
sete chaves nos sentimentos dos nossos pajés ou dos
nossos conhecedores. Possessos de sabedorias e
conhecimentos, os nossos pajés têm o poder de curar
quaisquer enfermidades sofridas pelo nosso povo. Durante
a noite o pajé chega pertinho do doente com um vaso de
barro chamado xumu, cheio de caiçuma de macaxeira,
após ingerir um copo de huni. O velho pajé interroga o
doente sobre o que ele tem ou vem sonhando todas as
noites e como ele está sentindo. O pajé ao ouvir e examinar
as palavras do doente, começa a cantar a música conforme
os sonhos do doente e o que ele está sentindo. São letras
que detalham os sonhos do doente e como iniciou a
doença. O espírito da sabedoria empossa e se comunica
com o pajé. Suas palavras são de destruir a enfermidade e
fazer voltar a saúde do doente através da bebida, feita de
caiçuma de macaxeira colocada em frente aos lábios do
pajé, durante a cantoria da noite toda. O doente, após a
reza do pajé com a caiçuma, precisa beber para ser curado
da doença. Essas músicas não podem e nem devem ser
ensinadas para ninguém. Os trabalhos são feitos durante
a noite, em sigilo absoluto.
•

Música para tirar espírito de pessoas vivas e matá-la: assim
como existe o bem, também existe o mal. Considerando os
dois lados que rodeiam o homem, dentro da cultura
Yawanawá, existem, na música Yawanawá, cantorias que
têm o poder de tirar e afastar o espírito de uma pessoa
viva. O processo é quando o pajé não tem boas relações
com alguém da aldeia, ou quando alguém fez mal ao pajé.
O mesmo decide eliminá-lo em questão de vinte e quatro
horas. O pajé vai no meio da mata, de preferência em um
lugar afastado e isolado. Junto com ele, leva objetos que
pertencem a seu inimigo, como roupa, cabelo, saliva, lugar
onde o inimigo faz xixi e até mesmo em cima da marca de
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seus pés. Logo à noíte, depois de tomar o cipó ( ... ) o pajé
começa a .cantar uma música especial, chorando com um
som de voz que perdeu alguém muito amado. O ritmo do
choro tem que ser bastante triste e perfeito. Após isso, é só
aguardar o resultado e, em questão de um dia a pessoa
morre.
Música para cantar quando estiver com saudade de uma
pessoa querida: essas músicas são expressas nos
momentos em que a pessoa está com muitas saudades
de uma pessoa que foi embora para outro lugar, ou
faleceu. As músicas retratam os momentos em que
estiveram juntos. A música é boa para se aprender e até
de ser ensinada.
Músicas que falam dos animais: durante a festa, existem
as músicas que falam dos animais da floresta, seu
movimento, sua convivência, suas características, suas
brincadeiras, sua voz, seus gritos e seus passos. Quando
cantam essas músicas, geralmente a festa transforma-se,
todos ganham força e muita vontade de cantar e dançar.
A referência está nos animais como: a garça, o veado, a
onça, a queixada, a paca, o macaco preto, guariba, sôim,
anta, macaco prego, cutia e o porquinho. A música traz
mais dinamismo a quem está dançando.
Música da água e do fogo: quando a festa está bem
animada, e todos estão com bastante calor, inicia-se a
música chamando a água. Alguém do grupo, pega uma
boa quantidade de água e sai. Em seguida, quem está
dançando começa a chamar o fogo. As mulheres se
juntam, acendem montões de palha e saem levando perto
de quem está dançando. Quando os homens insultam e
tentam apagar o fogo das mulheres, as mesmas começam
a queimá-los em suas canelas.
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Construindo nossa história
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Alcina Sena Kaxinawá - Terra Indígena Jordão
Adelino Francisco Apurinã - Terra Indígena Água Preta Pauini.
Agostinho Manduca Mateus - Terra Indígena Jordão.
Alfonso Manduca Mateus - Terra Indígena do Jordão.
Antônio Miranda Apurinã - Terra Indígena Km 45.
Antônio pianko Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka.
Antônio Pinheiro Kaxinawá - Terra Indígena Purus.
Artur Alfredo Sabino - Terra indígena colônia 27.
Artur Turico Kaxinawá - Terra Indígena Purus.
Aricemio Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka do Rio Amônea.
Bandeirão Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka do Rio Amônea.
Clementina Jaminawa Xuru Piade - Terra Indígena cabeceira do rio Acre.
Eliseu Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka do Rio Amônea.
Esmeralda Apurinã - Terra Indígena Km 45, Boca do Acre.
Felizardo Sales Kaxinawá - Terra Indígena Jordão.
Francisco Pinheiro Kaxinawá - Terra Indígena Jordão.
Francisco Sales Kaxinawá - Terra Indígena Jordão.
Francisca Buni Kaxinawá - Terra Indígena Jordão
Getúlio Sales Kaxinawá - Terra Indígena Jordão.
Helena Jaminawa Ikawai - Terra Indígena cabeceira do rio Acre.
Hermídio Sales Kaxinawá - Terra Indígena Praia do Carapanã.
Joana Nogueira Shawadawa - Terra Indígena Shawadawa.
João Napoleão Shawadawa - Terra Indígena Shawadawa.
José Miranda Apurinã - Terra Indígena Km 45, Boca do Acre.
José Pereira Kaxinawá - Terra Indígena Jordão.
Manduca Apurinã - Terra Indígena Km 45, Boca do Acre.
Manuel Domingos Kaxinawá - Terra Indígena Purus.
Mário Domingos Kaxinawá - Terra Indígena Purus.
Miguel Macário - Terra Indígena Jordão.
Osmarino Shawadawa -Terra Indígena Shawadawa.
Pancho Lopes Kaxinawá -Terra Indígena Purus.
Paulo Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka.
Pedro Apurinã -Terra Indígena Km 45.
Raimundo Luiz Yawanawá - Terra Indígena Gregório.
Saiu Miranda Apurinã - Terra Indígena Km 45.
Samuel Ashaninka - Terra Indígena Ashaninka.
Tata Yawanawá - Terra Indígena Gregório.
Vicente Yawanawá - Terra Indígena Gregório.
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